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Walk like an Egyptian …… 

 

Daarmee werden we vanmorgen gewekt. Ietsje later, in verband met de dropping van B, maar naar 

de mening van velen toch nog veel te vroeg. Maar ja, ook voor vandaag was weer een puik 

programma in elkaar gedraaid en dat gooi je natuurlijk niet zomaar weg. Voor vanmorgen hadden de 

leiding van A en B de handen ineen geslagen en werd het reporterspel gespeeld. Als u niet bekend 

bent met de regels van dit spel is het lastig uit te leggen, we kunnen echter wel zeggen dat we 

bijvoorbeeld getuige zijn geweest van de wereldkampioenschappen langzaam fietsen en van het 

kampioenschap snel Risk. Zeer enerverend allemaal. Na de (nogal late) lunch zijn beide kampen hun 

eigen weg gegaan. Kamp A heeft in het bos Water-Spons-Vuur gespeeld terwijl kamp B een 

fietsspeurtocht gereden heeft. Het bleek echt speuren; slechts één groepje bleek in staat de goede 

route te vinden. Gelukkig konden ze bij thuiskomst een duik nemen in ons privé zwembad. Dat werd 

dan ook enthousiast gedaan, door zowel A als B. Wij hadden daardoor tijd om het avondeten voor te 

bereiden en u begrijpt natuurlijk al wat je eet als het thema Egypte is……. 

Nee, dat niet. Wij vonden het tijd voor een barbecue. En ondanks de slechte link met het thema 

heeft dat niet geleidt tot klachten. We hebben bij elkaar zo’n 20 kilo vlees weg zitten werken (en 

enkele vegetarische worsten en burgers natuurlijk, toch even melden om te voorkomen dat ik weer 

boze en bezorgde mails krijg). Natuurlijk hebben we niet alleen vlees gegeten maar ook 30 

stokbroden, 10 meloenen, 15 paprika’s, 40 tomaten en 27 komkommers. Dat u niet denkt dat ze 

volledig losgeslagen thuiskomen (qua eten dan, voor de rest wijzen wij alle verantwoordelijkheid van 

de hand). Na eten en corvee heeft kamp B boskwartet gedaan. Vanavond was het de beurt aan kamp 

A om gedropt te worden. Ze zijn nu (0:45 uur) nog niet terug, dus die zullen wel moe zijn morgen. 

Nou ja, we zien het wel, het is waarschijnlijk goed te combineren met het thema want morgen zijn 

we in…….. 

Groetjes van Sonja, Edwin, Evelien, Siegert, Ingeborg, Daniëlle, Koen, Sander, Bas, Joni, Lennart, 

Lonneke, Henk en Jurgen 

Nagekomen bericht. Kamp A is om 0:48 gearriveerd. 
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