De Kampkrant 4
Pfffff...
De hele winter kijk je er naar uit,
maar nu het dan eindelijk zo ver
is, blijkt het toch allemaal weer
minder rooskleurig dan dat je je
dat ook al weer had voorgesteld in
de winter. Het warme weer.
We mogen natuurlijk niet klagen
met de droogte, ook al is dat de
oorzaak dat er dit jaar geen barbecue kan plaatsvinden. Vliegen
echter op een zonovergoten heide,
terwijl het in de schaduw al over
de dertig graden is, is geen

pretje.Je probeert wat koelte te
zoeken door af en toe je propellorte laten draaien maar om nu
elke dag brandstof uit je shirtje te
wassen is natuurlijk geen doen.
Jerrykannen vol water worden van
en naar de heide gesleept om uitdroging te voorkomen en de airco
in sommige auto’s is na een lange
dag op de heide wel even een
lekkere afkoeling.
Maar verder is het heet, heet en
nog eens heet.

Solo (2)
In de vorige kampkrant hadden
we het over de voorgenomen
poging van Laurens omeen keer
solo te gaan vliegen.
Wat Laurens niet gelukt was,
eerder die nacht, was om ongemerkt zijn frikadellente lozenvia
dezelfde opening waar ze door
binnen waren gekomen. Uw
oplettende redactie zal niet verder
in de onsmakelijke details treden.
Zijn vluchtpogingen waren
gelukkig wel succesvol. Maar
liefst drie vluchten wist hij met
zijn nieuwe kist in de hete zon te
maken.Proficiat Laurens.

Als die afwas maar eens af was
Elke avond aan het einde van de
maaltijd, wanneer het lekkerste
nog moet komen, gaat er een
rilling door de eetzaal. De voorzitter kondigt dan aan wie die avond
de corveeploeg is.
Toch zijn er enkele kamphelden
die niet onvermeld mogen worden
gebleven. Deze groep vrijwilligers
is zo vriendelijk om met enige
regelmaat de
afwas te doen.
Hilly Willemse,
Yvonne Esselaar
en
Wouter

Overeinder zijn bijna dagelijks te
vinden achter de wasteil en te
bewonderen met een vaatdoek in
de hand.
De kampleiding wenst middels
deze publicatie deze helden in het
licht te zetten en ze te bedanken
voor de altijd weer tomeloze
vrijwillige inzet.
Hulde dus voor deze mensen en
laat ze een
voorbeeld zijn
voor alle andere
deelnemers aan
het kamp.

De Frikadellenteller
Het warme weer kan niet verhinderen dat er ‘s avonds weer flink
vet wordt gegeten. De tosti begint
een echte concurrent te worden,
maar de echte teller staat nu op
116. Het aantal kroketten is verwaarloosbaar.

