Mixdag
Beste thuisblijvers,
Ieder jaar op kamp wordt op Dinsdag de mixdag georganiseerd. Zoals de naam al doet verklappen
worden op deze dag alle groepen door elkaar gemixt, en gaan de kinderen in kleine groepjes
allemaal spelletjes over het hele terrein doen. Dit jaar was de mixdag in het thema van een
wereldreis gegoten en moesten de kinderen het hele veld over om allemaal verschillende landen te
bezoeken en hier een spelletje te spelen. Bij elk van deze spellen was een aantal punten te
verdienen, die doorgegeven werd bij de wedstrijdtafel. Tijdens de dag konden de kinderen live het
scoreboard zien, en zo werden ze nog meer gemotiveerd om overal zo veel mogelijk punten te
halen.
Nadat de mixdag was afgerond, was er een team die de meeste punten over de hele dag verdiend
had. Met wel 112 punten was dit groepje 10, bestaande uit India, DJ, Lisa, Loyce, Chris, Mathilde,
Sammy-Joe en Maciej.

Mixdag
Pauze

Tussen alle actieve spellen door, was er
natuurlijk ook tijd voor een welverdiende
pauze. De kinderen konden een
‘pauzetimer’ halen. Hiermee hadden ze
met hun eigen groepje even een
welverdiende rustpauze waarbij ze
lekker konden zitten, limonade drinken,
én als hoogtepunt een heerlijke petit
four van bakkerij Rien Schulten! De
kids (en leiding) hebben hier heerlijk
van gesmikkeld! Vanwege ons 75-jarig
jubileum heeft Rien deze kleine taartjes
gesponsord voor het hele kamp,
waarvoor grote dank! :)

Zuid- Afrika

Dit spel doet een beroep op de snelheid
en taalcreativiteit van de Kids. In 30
seconden je team 5 woorden laten
raden met slimme omschrijvingen want
je mag (delen van) het woord zelf niet
gebruiken. Een hele uitdaging en zeker
voor de jongste groepen. Toch lukte het
iedereen om zijn team 1 of meer
woorden te laten raden.

Saoedi-Arabië

Dit land staat bekend om zijn
olieleidingen
Hier moeten ze dan ook met een aantal
pvc pijpen aan elkaar maken en zoveel
mogelijk water van de ene emmer in de
andere emmer zien te krijgen. En daar
kwamen hele mooie creaties uit. Alleen
dachten heel veel deelnemers dat water
wel omhoog zo stromen waardoor ze in
eerst instantie natte voeten kregen.
Maar met al een erg leuk en geslaagd
spel.

mixdag
Japan

Hallo! Welkom in Japan!
In Japan doen we aan sumoworstelen.
De kinderen moeten elkaar met een
zwemband om uit een cirkel weten
te duwen. Iedereen ging de uitdaging
aan, wat soms voor verassend
spannende wedstrijdjes zorgde!

Hawaï

Aloha! Leo het Legoblokje was weer
op zijn favoriete vakantieland; Hawaï!
Dit is niet de eerste keer voor Leo,
dus hij wist precies wat hem te
wachten stond. Swingend onder de
limbostok door en prachtige
kunstwerken bouwen van Lego. Hier
was hier een extra punt te
verdienen; namelijk het gouden
legoblokje vinden! Helaas heeft
niemand deze gevonden voor Leo en
moet hij weer een jaar wachten tot hij
weer de kans krijgt om deze voor zich
te winnen. Vi ses næste år!

België

België staat bekend om manneke pis,
daarom bij het land België het spel
om met een flesje gevuld met water
naar een emmer te lopen en daar
het flesje leeg te gieten, zonder hem
met je handen aan te raken. Hier had
Ole van de Jongeren een geweldige
tactiek. Aangekomen bij de emmer
liet hij flesje een seconde los om hem
zo op te vangen tussen z’n knieën, dat
al het water in de emmer kon lopen.
Maar ook de tactiek om je over de
emmer heen te werpen en plankend
je flesje te legen was erg succesvol.

mixdag
Nederland

Bij het Nederlandse spel was het de
bedoeling om te controleren hoe goed
de kids de vlaggen en plaatsen kennen
van de andere landen. Een vlag werd
dus gekoppeld aan een land en een
topografische plaats. Dit ging bij veel
groepjes heel goed. Één groepje heeft
ook de joker ingezet en hierdoor wel 20
punten verdiend! De vlag van Nepal en
Madagaskar waren voor veel groepjes
toch wel de lastigste.

Italië

In Italië was het feest. Hier mochten de
kinderen met spaghetti en
marshmallows torens bouwen. Het was
een moeilijk spelletje, maar de kids
deden het super goed! De hoogste toren
was wel 80cm.

Spanje

De blinde Spanjaarden verdedigde hun
schat zo goed als ze konden. Maar al het
goud wat de kinderen konden pakken
verdween in hun zakken. Het was een
actief spel waar de kinderen heel
enthousiast aan meededen. Wie wil er
nu geen goud pikken van blinde
Spanjaarden?

Madagaskar

De vliegende pinguïn bowling: Op
Madagaskar leven de gekke pinguïns,
die lekker heel de dag buikschuivers
maken.
Zo ook bij dit spel, waarbij ze als
pinguïns buikschuivend bowlingkegels
omver moesten krijgen. Iedereen mocht
één keer en die punten werden bij
elkaar opgeteld.

