De laatste. Echt de allerlaatste.
Nee, niet de laatste mail voor dit jaar, maar wel onze laatste avond hier in
Bergeijk. Met superlatieven te kort komende gaan we toch de dag van vandaag
proberen te omschrijven. Na de dropping van kamp B gisternacht hadden wij
besloten vandaag een uurtje langer op ons nest te blijven liggen. Dat besluit was echter niet
bij iedereen aangekomen (sorry Simon). De laatste groep kwam trouwens nog redelijk op tijd
thuis. Gestart om 21:50 en rond 02:45 binnen. Iets meer dan 20 kilometer in de benen. Ook
de jongens en meiden van kamp A hadden de memo gemist en stonden redelijk vroeg naast
hun bed. Ook zij hadden zin in een nieuwe dag met alle uitdagingen van de roemruchte
laatste kamp dag van 2022. Na twee jaar aan restricties konden we vandaag weer
ouderwets naar het `dorrup`. Met zijn alle LuPa’s gesmeerd, rugzakje om en op naar het
centrum van Bergeijk. Daar werd het fotospel gespeeld om een beslissing in het spel
klassement te forceren. Dus: op naar het dorp.
Na het fotospel (zoek naar de omschreven locatie en maak er een foto van) hebben we de
bammetjes naar binnen gewerkt en was het tijd om het zakgeld te verbrassen. Er zit een
grote speelgoedwinkel aan de rand van het centrum en die hebben we even professioneel
de voorraad afhandig gemaakt. Na een uur was het wel weer tijd om richting ons eigen
vertrouwde gebouw terug te keren, nadat we ook nog even de plaatselijke ijsboer hebben
geplunderd. Terug op het honk was het tijd voor de een combinatie tussen een late middag
rust en de voorbereiding op de befaamde bonte avond. Voor de verandering hebben we op
vrijdag patat gegeten. Oké, oké, toegegeven: patat op vrijdag is net zo voorspelbaar als
chicken-tonight op zaterdag en strafcorvee na het uitbreken. Iets met een winnend team
ofzo. Over winnen gesproken; de winnaars zijn bekend! Het was het groepje van Sarah! O
nee, toch niet (bedankt Tom…). Robbert & Nynke hebben met hun groepje de meeste
punten bij kamp A verzameld en bij kamp B was het Jeffrey, die er gelijk bij zijn eerste keer
als B- leiding met de titel vandoor ging.
20:00 vrijdagavond was het echt zo ver: het laatste feestje van de week ging van start! Met
optredens en quizzen werd een hele mooie avond afgetrapt. Even een side note voordat ik
het vergeet: Ed (Ed, Ed, Ed) heeft inmiddels al heel wat foto’s weten te ordenen en op de
kampsite gezet. Tot en met dinsdag is al te zien DEZE link. In de tussentijd schrijf ik vanuit
een uitgestorven leiding hoek. Zo af en toe loopt er wel iemand binnen, maar moeten dan
weer à la minute achter een groepje kinderen aan die het blijkbaar niet eens waren met de
door ons gekozen bedtijd. Sommige van ons zullen morgen achter het stuur moeten kruipen
om huiswaarts te kunnen keren, dus die mogen al lekker ‘vroeg’ richting de geïmproviseerde
slaap kwartieren voor de leiding.
De leiding hoek loopt inmiddels vol. Dat is goed nieuws voor vele partijen. Enerzijds voor de
kinderen, want die zijn blijkbaar gepakt en weer op weg naar bed. Anderzijds voor de leiding,
omdat die eindelijk na een lange dag de voetjes van de vloer kunnen gooien, Toch ga Ik het
missen. Gelukkig hebben we nog een hele nacht te gaan!
Slaaplekker voor nu.
Liefs,
Jeff, Sarah, Sonja, Lonneke, Robbert, Ed, Sonja, Nynke, Annick, Tom & Koen

