Het weekend naast le Semois
Vrijdag: mijn ouders dropte me bij tante Nancy en nonkel Steven. We zijn eerst even gaan wandelen,
als we weer thuis waren keken we de film jaws. Daarna kajakken in het zwembad van Brasschaat,
dan gaan slapen.

We hebben lang gewacht op het weekend (of op mijn verslag), maar in dit verslag kan je alles lezen
wat we gedaan hebben. Een lange en saaie rit was het niet maar het was wel de ergste rit van mijn
leven. Mijne nonkel (Krist) was echt aan het stinken in de auto. Na scherpe bochten en lange wegen
bereikten we eindelijk de camping. Ik was zo gemotiveerd dat ik direct aan een kampvuur begon .
Er gaf iemand me goede raad die ik zeker zou opvolgen (ik moest de takken in een kegel tegen elkaar
zetten). Als we onze tent geïnstalleerd hadden was tante Nancy gaan wandelen met nog een paar
mensen. Dat betekent dat ik alleen was met nonkel Steven, nonkel Krist en Tom, super, tijd voor een
pintje dus (wat ik anders nog niet krijg!). Tom hielp mij mijn vuur aan te steken. Ik was heel de tijd
takken gaan zoeken, het was echt ver zoeken vooraleer ik een goede tak had… Niet echt, de takken
lagen opgestapeld en klaar voor op mijn vuur. Al snel kreeg ik een ander jobke. De schors van een tak
snijden. Dat vond ik wel leuk maar achteraf toch weer niet. Ik had 2 blaren op mijn hand en dat vond
ik toch niet zo tof. Het werd al wat later en we begonnen worstenbroodjes te bakken (op natuurlijke
wijze). En we wilden ook een kip aan het spit, dus zochten we de eerste de beste dikke stok en
duwde die door de kip zijn poep en dan maar draaien. Nonkel Steven en de Wilfried deden dat heel
goed ! Aan tafel waren er een paar stoelen te kort maar dat is geen probleem voor een kampeerder,
dan zit je toch op de koelbox. Maar het eten vond ik echt lekker.
Patatjes en spek met champignons en kip van ‘t spit
Rond 20 uur zaten we gezellig rond het kampvuur. Alé, ikke eigenlijk niet, om dat uur was ik gaan
slapen, het was echt koud omdat mijn slaapzak nat was van de regen. Een goei tent, die waterdicht is
, is toch wel belangrijk . ‘s Ochtends wandelden we even naar de bakker. Voor pistolets en
sandwichkes. Nonkel Steven bakte weer heerlijk roerei met spek. Jammer genoeg begon het te
regenen en dan vertrokken we naar huis . Het was een supertof weekend , zeker voor herhaling
vatbaar … Alé , als ik nog mee mag tenminste !!!
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