Hallo superhelden papa’s en mama’s,
Daar zijn we weer!!!
We begrijpen dat u met smart wacht op onze berichten (dat leiden we tenminste af van de
reacties) maar het zat er vandaag niet in om het vroeg te doen. Ook wij wilden deze mooie
dag plukken en helaas, dan is dit bericht toch het eerste dat sneuvelt. Excuses daarvoor,
misschien moet je het meemaken om het te begrijpen. Maar goed, beter laat dan nooit.
Gisteravond heeft kamp A de dropping gehad. En dat was een goeie. Hoewel de afstand van
het kampgebouw hemelsbreed slechts een kilometer of drie was heeft de groep er toch 2,5
uur over gelopen. Dat heeft de nodige energie gekost. Gelukkig hadden we op voorhand al
besloten dat de jongste kinderen niet mee zouden gaan, want dit was wel het maximaal
haalbare voor kinderen van een jaar of acht.
Vandaag was de sponsorloop/carwash dag. Kamp B heeft het spits afgebeten met een
fietstocht op meerpersoonsskelters. Dit werd algemeen als een groot succes ervaren,
hoewel er natuurlijk altijd een groep is die verkeerd rijdt en pas veel later binnenkomt. Kamp
A is in de middag naar speelboerderij de Hooiberg geweest. Een herhaling van vorig jaar,
maar zo’n succes dat dat geen probleem was (www.speelboerderij.nl).
Zoals elk jaar hebben wij vandaag het oude brood van de afgelopen dagen weer omgezet in
wentelteefjes (ook wel gebakken boterhammen genoemd). Een jaarlijks terugkerend
succesnummer waar de kinderen (en wij trouwens ook) geen genoeg van kunnen krijgen.
Voor de liefhebbers het recept (mag gratis gebruikt worden, onder voorbehoud van
bronvermelding):
3 broden (enkele dagen oud)
80 eieren
1 kilo suiker
1,5 liter melk
kaneel
Braadmargarine
Breek de eieren, kluts ze samen met de melk en laat het brood 15 seconden weken. Bak de
boterhammen aan beide zijden goudbruin en bestrooi ze met suiker en kaneel.
Zo makkelijk kan het zijn om uw kinderen gelukkig te maken. Zonder Wii, zonder I-Pod,
zonder bezoek aan Disney World.
Vanavond hebben beide groepen vlaggenroof en levend stratego gedaan en is de dropping
van kamp B om exact 00:05 uur gestart. Maar daarover later meer.
Liefs de leiding.
PS: Stuur meer zonnebrand.

