Woensdag 29 juni 2022 - Dag 5 Vakantieweek in Lunteren

De zon liet zich al weer vroeg zien in het altijd mooie Lunteren. Elise trof het en kon vooraf aan het
ontbijt, haar opening buiten op het terras doen. Een mooi verhaal over tradities, waarvan sommige
verbindend werken en waarvan sommige juist verdeeldheid geven. Maar zelfs tradities kunnen soms
veranderen en met hun tijd meegaan. Een mooi voorbeeld van zo’n traditie is het Wachterslied waar
wij elke avond mee afsluiten. Dat gebeurt in de kampen ook nog steeds, maar dan anders. De
generatie van de vakantieweek houdt zich aan de originele tekst zoals deze is te vinden in de
Binzingbundel die wij ook gebruiken om zo af en toe eens samen te zingen. De “nieuwe” generatie
heeft echter een heel ander Wachterslied, wel dezelfde melodie, maar met een nieuwe aangepaste
tekst. Ook mooi, en zo is een traditie in stand gebleven. Iedereen kent wel een eigen traditie van
thuis en het is leuk om dat van anderen te horen in bijvoorbeeld een deelmomentje!
Nadat de parasols weer waren uitgeklapt, kon iedereen na het
ontbijt weer heerlijk in de schaduw plaatsnemen om van de
koffie/thee en de deelmomentjes over tradities te genieten. Ook
een hilarisch verhaal van Hedy d’Ancona over het lichaam dat ouder
wordt met alle gevolgen vandien. Wat is het toch heerlijk om zo van
elkaars verhalen te genieten. Hierna was voor de ochtend een keuze
aan activiteiten. De jeu-de-boulesballen werden uit de kast gehaald
en ook de teiltjes met warm water kwamen weer boven water om
zo een voetmassage te ondergaan van onze kundige pedicures Elise
en Conny. Maar een boek lezen of gewoon lekker niks doen,
behoorde ook tot de activiteitenlijst.
Klokslag 5 minuten na 12 uur zaten we aan tafel voor een heerlijke
lunch, dit keer met een pasteitje als extraatje. Pure verwennerij,
waarna we er weer een hele middag tegen konden. Voor deze middag stond een rondrit met de bus
op het program, o.a. door het kroondomein van onze Oranjes. Alles van commentaar voorzien door
onze gids die in Uchelte bij ons in de bus kwam. Ze was goed op de hoogte van alle zaken en wist
alles vlot en duidelijk aan elkaar te praten. Van bomen tot
bloemen, van vogels tot wolven, overal wist ze wel wat
over te vertellen en ook de naam Apeldoorn werd volledig
ontleed tot de oude vertaling “waterplaats bij bomen”.
Zeer interessant allemaal! Vanzelfsprekend kon een
koffiestop met gebak niet ontbreken, waarna we onder
begeleiding van onze gids langzaam weer huiswaarts
gingen. De airco in de bus deed het goed, zodat van de 29
graden buitentemperatuur binnen niets was te merken,
gelukkig maar!
Na het diner wat weer uitstekend verzorgd was, was het
tijd om onze creativiteit los te laten op mooie ronde
stenen. Met stiften en verf werden deze mooie gladde
stenen omgevormd tot “Happy Stones”. Elke keer verbazen
we onszelf weer met de resultaten en als dat allemaal bij
elkaar ligt is het schouwspel compleet. Wederom een

geslaagde avond die werd afgesloten met het aloude maar voor ons bekende Wachterslied. Nu nog
een klein slaapmutje en dan weer heerlijk naar bed.

