Return to summer !

Eindelijk hadden we vandaag een echte zomerse dag met een graad of 25 op de
thermometer zodat we vanmiddag konden relaxen bij de zwembaden en op de
zeepbaan, en weer konden smeren met zonnebrand. Althans, dat geluk had kamp A.
Kamp B had het iets minder getroffen omdat Sonja en Simon, die al jaren bekend staan om hun killerspeurtochten, op het heetst van de dag een speurtocht hadden ingepland.
En dus bij 25 graden, in de volle zon, een lekker stukje wandelen door idyllisch Brabant.
Maar successen moeten gevierd worden en dit jaar hadden we ook een succesje. De groep van Danielle
heeft voor het eerst in jaren de speurtocht niet in 3 keer de normale looptijd gelopen maar de 5 kilometer
netjes in 1,5 uur afgelegd, inclusief een verdiende rustpauze. Hulde hulde hulde.
Vanochtend eerst een paar (voor ons) bekende kampspellen gedaan.
Kamp A is het bos ingedoken en heeft daar een beetje Boskwartet gedaan , ‘tien tellen in de rimboe’ en
omgekeerd verstoppertje.
Kamp B deed een potje Levend Koehandel. Waarom dit Levend Koehandel heet willen jullie natuurlijk
weten, maar dat weten wij eigenlijk ook niet. Er is geen koe aan te pas gekomen.
Omdat het vandaag echt zomer was mocht Ed zijn talenten op de BBQ weer laten zien.
Een groots warm en koud buffet werd opgezet en iedereen mocht zelf weten waar er gegeten werd.
Wel een beetje jammer dat Ed’s talenten niet gebruikt worden bij het bakken van iets anders dan vlees.
“Zonde van de ruimte op de BBQ”, aldus de Grill-Meister.
Maar bij de kinderen blijkt er toch steeds meer vraag te zijn naar Vegaburgers, goed gemarineerde
champignons en zelfs courgette-schijven. Echt bewuste wereldburgers worden ze. Alhoewel, bij sommige
is het stukje over afwassen blijkbaar geen onderdeel meer van de opvoeding. Dat brengen wij ze wel bij.
De avond en het begin van de nacht verloopt tot nu toe zeer onstuimig.
Kamp A heeft onder begeleiding van saboterende leiding uitgebroken. Vandaar ook dat ze met kleren en
schoenen aan naar bed gingen. Superspannend om in het donker tussen de struiken te liggen, uiteraard
gepakt te worden en vervolgens kikkerend of als kruiwagen over het veld te gaan.
Kamp B heeft het wat anders aangepakt. Nadat ze in het bos een ingewikkeld Cluedo-spel hadden gedaan
is er om exact 00:00 uur luidkeels ‘Er is er 1 jarig Hoera Hoera’ gezongen voor Danique en ging het stel als
tamme schaapjes naar de slaapzalen.
Uiteraard was een deel van de groep niet van plan om meteen al te gaan slapen en zojuist, 00:45 uur, is
een groepje de zwembaden in gedoken (zucht). Ben bang dat het weer een lange nacht wordt.
Maar dan hebben we wel geleerd hoe ze de waterleliedans van de Efteling kunnen doen.
Nog een laatste puntje dat we moeten bespreken. De kampliefde.
De eerste prille tekenen van wederzijdse aantrekking zijn gezien. Blijft toch een mooi ritueel om te zien
hoe ze elkaar eerst voorzichtig benaderen, oogcontact maken, elkaar eerst afstoten en dan toch toelaten
en dat uiteindelijk de een voor de ander heen en weer blijft rennen naar het BBQ-buffet om schijven
meloen voor de ander te halen. Echte kampliefde dus.
Natuurlijk willen jullie allemaal weten over wie we het hebben maar daar mogen we van de AVG geen
uitspraken over doen.
Morgen beloofd weer een goeie kampdag te worden maar hoe we de Bonte Avond gaan organiseren
weten we eigenlijk nog niet helemaal. Wij staan nog steeds in de
brainstorm-modus. Komt vast goed.
Tot morgen
Jeffrey, Annick, Lonneke, Henk, Tom, Sonja, Ed, Nynke, Koen, Vogel,
Danielle, Simon en Bas van de afdeling inschrijfformulier-coördinatie.

