A’TJES
Vandaag was een speciale dag, want we zaten voor de tweede dag nog steeds in tijd van de jagers
en verzamelaars. We begonnen na het ontbijt de dag met boogschieten en hout zoeken in het bos
voor het kampvuur van vanavond. Maciej kwam terug uit het bos met de dikste takken. Ook Amber
was een erg fanatieke sprokkelaar.
Daarna hebben we met z’n allen een spelletje kat en muis gespeeld. Neo was erg fanatiek en kon
enorm hard wegrennen voor de kat. Faisel is een echte avonturier is gebleken: Hij vindt achter
elkaar de ‘generaal sprinkhaan’ op het veld, die door Faisel de disco sprinkhaan genoemd wordt.
Na de lunch begon de mixdag. Hier werden in gemixte groepjes van +/- 8 kinderen, 14
verschillende spellen gespeeld over het diverse velden van het kampterrein. De groepjes bestonden
uit kinderen van alle leeftijdsgroepen van het kamp.
De gehele middag konden we de heerlijke geur van de pannenkoeken ruiken die werden gebakken
door de keukenstaf. Met het avondeten mochten we, na een hele leuke dag, genieten van heerlijke
pannenkoeken. De kinds hebben bijna hun handjes erbij opgegeten!
Als afsluiter van de dag hebben we heerlijke broodjes gebakken om het kampvuur. Alle ’s ochtends
en ’s middags zelf gezochte takken, gaven natuurlijk extra voldoening! Hierdoor konden we
vanavond lekker warm bij het vuur zitten, om de broodjes te bakken. Julian vond dit het lekkerste
brood wat hij ooit gegeten heeft. Leevi en Mila hadden het meeste geduld om het állerbeste
broodje te maken. Ondanks dat Charlie de kortste stok had van de hele groep, heeft ze alsnog een
heerlijk broodje kunnen bakken; dankzij haar doorzettingsvermogen.
Inmiddels liggen de kinderen moe maar voldaan in hun bedje te dromen over de tijdreis die ze
morgen gaan maken naar... de tijd van de ridders en prinsessen.
Als afsluiter de twee mooiste uitspraken van vandaag van A’tjes:
•
Pascal: ‘Wilt u weten hoe laat ik wakker was, juf? Een beetje te vroeg!’
•
Senn: ‘Niek z’n luchtbed is zacht’. Leiding: ‘Oh hoe kan dat?’. Senn: ‘De lucht is gekrompen!’

B’TJES
Beste thuisblijvers,
Vanochtend met het wekken werd de Spaanse vlag gehesen, maar helaas hebben maar weinig
B’tjes dit meegemaakt: De meesten lagen nog lekker te knorren in hun tentje. Na het wekken
hebben we lekker ontbeten en de boterhammen werden weer met flinke lagen belegd door de kids.
Ze hebben gesmuld! Hierna hebben we de tenten onder handen genomen. Dit was wel even nodig,
want Sebastian was één van z’n schoenen kwijt en Romaino’s tandenborstel was ook al even zoek.
De mannentent van Tygo, Enzo & Romaino was na 20 minuten al klaar, terwijl de meidentent van
Maja, Maia, Nouria, Evie en Nyra er bijna een uur over heeft gedaan. Toen alle tenten weer
bewoonbaar waren, was het tijd om het bos in te gaan voor een potje Matador, Stier en Rode Doek
(Spaanse versie van steen, papier, schaar). De meiden gingen tegen de jongens in een strijd om de
winst. Maar helaas voor de meiden, waren de jongens dit keer te sterk om te kunnen verslaan.
Daarna is er gespeeld, getafeld en gekleurd op het kampterrein. Tijdens de lunch zijn alle
buikjes weer gevuld met boterhammen. Dit was hard nodig, zodat ze genoeg energie hadden voor
de spellen van de mixdag ‘s middags. Alle B’tjes zijn verdeeld over teams, met in elk team één of
twee kampgangers uit de diverse leeftijdsgroepen. Wil je weten hoe de spellen van de mixdag eruit
zagen? Lees dan vooral de kampkrant over de mixdag. Na de drukte van alle spellen is er aan het
einde van de middag nog even vrij gespeeld. ’s Avonds konden de kids met hun handen eten, jeej!
Ze roken het al de hele middag: pannenkoeken! Na het eten zat iedereen onder de stroop, tijd om te
douchen! Lekker schoon zijn de kinderen in de grote tent gaan zitten met een beker limonade.
Hier is voor het slapen gaan fanatiek gebingood. Iets te laat gingen de kinderen hun tanden
poetsen en daarna doken ze hun slaapzakken in. Na wat geroezemoes werd het langzaam stil en
liggen de kinderen nu inmiddels lekker rustig op één oor.
Buenas noches!
Jeroen, Sabine, Patriek, Merel & Sissie

C’TJES
Hoi thuisfront,
Vanmorgen waren de C’tjes wéér vroeg wakker, wat een energie hebben ze toch! Nadia kon zoals
elke morgen bijna niet wachten tot de griesmeelpap weer op tafel stond. Na het ontbijt dachten wij
als leiding dat het wel nodig zou zijn om de tenten op te gaan ruimen. De meeste van ons gaan al
enig wat jaartjes mee als C-leiding en weten wat voor rommel zij kunnen maken. Tot onze grote
verbazing waren alle tenten redelijk netjes opgeruimd en nog schoon dus konden we nog even
op ons gemak douchen/chillen en hadden we bedacht om paaltjesvoetbal te doen. Degene die af
waren konden aansluiten aan... jawel, zakdoekje leggen. Eigenlijk was dit een grapje, maar stiekem
was het toch heel leuk! Ook een paar van de leiding dacht even een potje mee te doen met paaltjes
voetbal; dit viel ze nog erg zwaar, want wat zijn vooral die meiden opvallend goed in balspellen!
Aangezien het middagprogramma volgepland was met spellen voor de mixdag, waren de dames en
heren ’s avonds behoorlijk afgemat. Dus na de heerlijke pannenkoeken en ijs nog lekker even
gerelaxed en bij het kampvuur liedjes gezongen. Inmiddels liggen de kinderen allemaal lekker te
slapen en is er morgen weer een nieuwe dag!
Groetjes ST. R B&B’S

TIENERS
Lieve Thuisblijvers,
Ook deze dag begonnen we met een lekker ontbijtje, waarna de groep spoedig het bos in ging. Er
stonden deze ochtend twee mooie spellen op het programma: Als eerste het smokkelspel, waarbij
het ene team (de smokkelaars) probeert voorwerpen door het bos te smokkelen van post naar post,
zonder te worden gepakt door het andere team (de douane). De beste smokkelaars zaten in team
1, die hadden met wel 114 punten verschil gewonnen! Het tweede spel van de ochtend was Levend
Stratego. Daar had juist team 2 de overhand. In dit extreem spannende potje had Caithlyn de vlag
van team 2 gevonden en meegenomen, maar kon Justyn de vlag van team 1 supersnel veroveren,
nèt voordat Caithlyn haar eigen post bereikt had.
Na deze ochtend en een welverdiende lunch, gingen de kinderen meedoen aan de mixdag. Normaal
staat iemand van de jongerengroep aan het hoofd van een groepje, maar deze keer mochten ook
Mila en Justyn aan een groepje leiding geven. Met een verschil van drie punten had hun groepje
nog bijna gewonnen ook! Wel een mooie tweede plek binnengesleept dus.
Bij het avondeten werd het heel ‘bijzonder’ op het grote kamp. Omdat de leiding vershoudfolie op
de hele tafel had geplakt, was de hele tafel in één groot eetbord veranderd. De kinderen kregen dus
ook hun pannenkoeken niet op een echt bordje, maar gewoon op de tafel geserveerd. Niet alleen is
dit heel leuk om te doen, maar het scheelt ook nog eens met de afwas. Winwin!
‘s Avonds stond een van de klassieke tieneractiviteiten op het programma. Nadat de leiding met een
beetje hulp van de staf de ‘Deel’ had verduisterd, een muziekinstallatie had geplaatst,
feestlichten had neergezet en stoere versieringen had opgehangen, was het tijd voor de
tienerdisco. Hier hebben de kids naaruit gekeken! Dit jaar hadden we een Spionnenthema. De kids
hadden goed hun best gedaan op mooie outfits. Vooral Levi zag er voor de disco uit alsof hij direct
uit een James Bond film gelopen was.
Na de disco konden we nog even tot rust komen bij het kampvuur, waarbij een hele berg
marshmallows met chocolade werd veroverd. Ten slotte was het toch echt wel tijd om naar bed te
gaan. Waarschijnlijk kunnen we na deze drukke dag wel een rustige nacht kunnen verwachten.
Groetjes,
Erik, Feddo, Linde, Maarten, Robin

JONGEREN
We hadden al wat vermoeiende dagen achter de rug, dus vandaag zijn we heerlijk rustig gestart.
Lekker ontbijtje en allemaal even een warme douche fris de mixdag te beginnen. Traditie is dat de
jongeren dan optreden als leiding van een gemixte groep van deelnemers van alle groepen. Zo
worden ook de allerkleinsten goed begeleid. Dat hebben de jongeren fantastisch gedaan!
Na de mixdag gingen we er nog even op uit met de fiets, om een heerlijk eigengemaakt boerenijsje
te halen en net op tijd terug te zijn voor een stapel pannenkoeken op het grote kamp.
Na het avondeten zijn we weer op de fiets gesprongen. Dit keer om een bezoek te brengen aan het
oude kampeerterrein van de jongeren, waar we tot twee jaar geleden ieder jaar trouw kwamen!
Iedereen heeft even kunnen zien wat ze missen, maar ook vooral in wat voor luxe omgeving we dit
jaar ons kamp draaien! Uiteraard hebben we daar ook nog wat spellen gedaan: Als eerste
lasergamen, waar je toch weer het jachtinstinct in iedereen naar boven ziet komen. Daarnaast
hebben we de creativiteit eens aangesproken bij hints, de levende knoop en het Belgisch
verstoppertje.
De afsluiting is de fietstocht terug naar het kamp, waarmee we alles bij elkaar uiteindelijk toch nog
een aardig vermoeiende dag hebben gehad. Gelukkig maar, want we gaan natuurlijk wel op kamp
om veel leuke dingen te doen. Ten slotte, zoals altijd, wacht daar weer een heeeeeeerlijke snack uit
de keuken van onze chefkok Jelle. En dat bij een heerlijk warm kampvuurtje. Wat kun je nog meer
wensen?!
Tot morgen,
Joyce (vandaag voor het laatst, ‘snik’) Jelle, Hiddo, Henk, Wouter

