Lieve thuisblijvers,
Nadat we gisteravond ongeveer 3 uur bezig zijn geweest om uw informatiemailtje weg te
krijgen gooien we het vandaag over een andere boeg. De mail ziet er dus iets anders uit dan
u gewend bent, maar de kwaliteit blijft dezelfde (ik weet niet of dat goed nieuws is….).
Het was me het dagje wel. Op sommige momenten kregen we de indruk dat we beter
vikingen als kampthema hadden kunnen nemen. Niet alleen omdat alle deelnemers toch al
vikingen zijn, maar ook omdat we de boten dan hadden kunnen gebruiken om ons over het
terrein en in het bos te verplaatsen. Het feit dat alle deelnemers vikingen zijn heeft niet alleen
te maken met hun robuuste karakters, maar ook met hun eet-, was- en slaapgewoonten.
Maar dat wist u waarschijnlijk al.
Voor het programma zijn we vandaag zowel in en rondom het kampgebouw gebleven als
naar het bos geweest. Het bos ligt vlakbij het kampgebouw en we mogen er vrijwel
onbeperkt gebruik van maken, zowel overdag als ’s nachts, en dat is uitzonderlijk. Rondom
het kampgebouw zijn de basketbalbasket en de voetbalgoals populair, maar deze
spelattributen halen het toch niet bij de tafeltennistafel. Het “met zijn allen rond de tafel
rennen” is zo populair dat wij ons afvragen waarom het spelletje nog geen olympische status
heeft. Met 1,3 miljard chinezen heb je bij deze sport immers veel minder tafeltennistafels
nodig en dat zou vanuit milieu-oogpunt een mooie stap zijn. Wij vermaken ons in ieder geval
prima met 14(!) man rond één tafel.
Vanavond hebben we de dag besloten met een gezonde hollandsche pot van gekookte
aardappels, doperwtjes, worteltjes, spinazie en een balletje gehakt volgens grootmoeders
recept. Ik weet niet of ze het thuis eten, hier ging het er prima in. Nu (ongeveer acht uur)
speelt iedereen (ook de leiding) nog even buiten. Vanavond hebben we nog een serieus deel
(het is immers zondag hè) en daarna gaan we voor kampbegrippen vroeg naar bed (ik schat
een uurtje of 10). Dus dat zal wel keten worden! Maar dat hoort u nog wel!
Tot morgen,
De leiding

