Peuters
Goedemorgen!
De peuters hebben weer heerlijk geslapen en gelukkig slapen ze ook steeds meer uit.
Niet gek ook, de dagen zijn goed gevuld met allerlei activiteiten.
Daarom hebben we een rustig ochtendprogramma gehouden, waarbij Duuk en
Brent lekker konden spelen met wie of wat ze wilden.
De lunch was een beetje anders vandaag; we aten nu al het warme avondeten in
verband met het avondprogramma, straks meer hierover.
Het was super lekker! Gebakken krieltjes, vissticks en drie soorten groenten.
Duuk en Brent hebben allebei flink wat vissticks op. Na een vla-flip liepen we weer
naar onze tent. Daar vonden de mannen een schatkaart, niet zomaar één, nee een
piratenschatkaart! Ze hadden de schat ‘ergens veilig verstopt’ stond erop, maar als
Duuk en Brent deze zouden vinden mochten ze hem ook houden.
Dus, daar gingen ze; ‘op zoek naar de schat’. Uiteindelijk vonden ze deze in de eerder
gemaakte boomhut. Ze kunnen dus ook al goed schatkaart lezen. Wat cool!
Na de inspanning van het vinden van de schat, hebben ze even gespeeld, gekleurd
en getekend. Aan het eind van de middag gingen we nog zwemmen in zwembad ‘de
Kuiperberg’. Het zonnetje scheen lekker en al was het soms toch frisjes (boven water) het blijkt dat we drie echte waterratten hebben. Duuk is non-stop van de
glijbaan afgegaan, Brent op de watermat gespeeld en Maud vermaakte zichzelf
prima in het pierenbadje. We hadden brood en fruit mee omdat we rond etenstijd
zwommen en ‘s middags al warm gegeten hadden. Nou, die boterhammen waren zo
op en de appels en druiven ook. Voor de laatste keer in de bakfiets en terug naar het
kamp. Daar tandjes gepoetst en lekker de slaapzakjes in. Ze waren zo in dromenland.
Nog wat voorbereiden voor morgen, nog even bij het kampvuur en dan gaan ook wij
onze slaapzak in.
Tot morgen!
Duuk, Brent, Maud
Esther, Patricia

A’TJES
We zijn deze zesde kampdag opnieuw fris en actief begonnen met een goede ochtendgymnastiek.
Dit was alweer de derde keer dat we de ochtend op deze manier begonnen. We hebben bijna
iedereen aan het dansen gekregen. Ook Julian, Senn en Niek zijn aan het dansen geslagen.
Na het ontbijt, zijn we naar het bos gegaan. De activiteit hebben we gestart met vlaggetjes, een
lekkere wafel en een liedje, want Jacob was vorige week jarig. Daarna hebben we een ren spelletje
gedaan waarbij we opzoek gingen naar een ridder, kasteel, prinses en nog veel meer bijpassende
onderdelen van de Middeleeuwen. Leevi, Theo en Neo waren tijdens dit spel echt enorm hard aan
het rennen.
Na dit spel kwamen we terug bij het kampterrein en was het tijd om weer op de bel te drukken,
zodat Professor Popovski ons naar de tijd van nu kon brengen. We hebben vandaag met de lunch
een warme maaltijd gegeten. Dit ‘AGV’tje’ (aardappel, groente & vlees) viel bijzonder goed in de
smaak bij de kids.
Daarna zijn we weer de tijdmachine in gegaan. Deze keer bracht Professor Popovski ons naar de
toekomst. Plotseling waren alle kids wat ouder en was het tijd om te doen alsof wij de C’tjes waren!
Vanaf nu draaiden wij dan ook het programma als heuse C’tjes. Met de echte C-groep samen
hebben we een vossenjacht gedaan. De leiding was verstopt op het kampterrein en de kids
kwamen in gemengde groepjes langs om kleine opdrachten uit te voeren.
Na de vossenjacht was het tijd om naar het zwembad te gaan. Hier hadden we als YMCA Rijswijk
exclusieve toegang vanaf kwart voor 6, dus we hadden het hele grasveld en zwembad voor onszelf
met het zomerkamp! Luxe! De tocht naar he zwembad hebben we samen met de C’tjes gedaan en
als één grote groep zijn we zingend bij het zwembad gearriveerd, waar we heerlijk hebben
gezwommen. Maciej is als een echte waterrat door het zwembad heen gegaan. Ook Faisel heeft
mega genoten samen met zijn grote vriend leiding Alex. Tussen het zwemmen door hebben de kids
boterhammen gegeten, waarna ze nog heerlijk even verder konden zwemmen. Bij terugkomst op
het kampterrein hebben we nog crackers en eierkoeken gegeten om de buikjes helemaal rond te
krijgen. Nadat de tanden gepoetst waren, gingen de kids de tenten in. Ze waren overduidelijk
compleet uitgeput van het spelen in het water, want ze lagen al snel op één oor!
Morgen hebben we onze laatste hele dag met elkaar. Hier gaan we nog even goed van genieten!
Lieve groetjes en tot snel,
Toos Tijdloos, Mien Tijdmachien, Gijs Tijdreis, Nijn Tijdlijn & Wil Tijdverschil

B’TJES
Beste thuisblijvers,
Vanochtend werden onze dames en heren wakker in Australië. Het was even lastig opstarten, maar
iedereen was op tijd uit bed voor het ontbijt. Na het ontbijt zijn we het bos in gegaan voor het
‘Australisch renspel’. Door middel van het beantwoorden van vragen konden ze met letters een zin
vormen. De zin was als eerst geraden door Enzo en Rick.
Na het rondrennen in het bos kregen de kids een warme lunch. Op het menu stond broccoli,
bloemkool, wortel, gebakken aardappels en vissticks. Toen de buikjes goed gevuld waren, heeft
iedereen een boomerang ontworpen, versierd en uitgetest. En ze werkten nog ook! :)
Hierna is er in het bos erg genoten van het zonnetje dat scheen. De stoere mannen hebben hutten
gebouwd, de meiden hebben armbandjes gemaakt. De warme lunch was niet voor niks, want rond
het avondeten mochten we met het hele kamp naar het zwembad. Met een muziekje op de
achtergrond hebben de B’tjes goed doorgelopen. De leiding was trots! Na het neerleggen van de
spullen is iedereen het zwembad ingedoken. Op het grasveld heeft iedereen nog wat boterhammen
naar binnen gepropt. Tessel en Floris konden er niet genoeg van krijgen. Nog een laatste keer van
de glijbaan en toen was het tijd om met de vermoeide beentjes weer terug te lopen naar het
kampterrein.
Voor de tenten heeft iedereen een paar bolinha’s (balletjes met kip) gegeten. Daarna hebben ze de
tanden gepoetst en zijn ze snel naar bed gegaan om uit te kunnen rusten van de wandeltocht. Nog
even kletsen over vandaag en daarna de oogjes dicht doen.
Sleep tight!
Jeroen, Patriek, Sissie, Merel en Sabine

C’TJES
Lieve thuisblijvers,
De C’tjes begonnen vandaag lekker rustig met een goed ontbijtje. Nadat de boterhammetjes erin
zaten, verzamelden wij met z’n allen op het tienerveld. Het was namelijk tijd om een het spel
‘weekendje anders’ te spelen. Bij het ‘weekendje anders’ is het de bedoeling om zo goedkoop
mogelijk workshops in te kopen. De workshops varieerde van workshop kickboxen met Davina
Michelle, tot aan zoetwaterduiken net Nick en Simon. Sjors, Seyran, Odilia en Laura waren erg
fanatiek en wilde van alles doen om de prijs zo laag mogelijk te krijgen. Ze hebben bloemetjes
geplukt voor de leiding en sprongen in het zwembadje; alles om korting te kunnen krijgen! Ook was
er een groepje die speciaal voor Tianne naar de keukentent ging om vissticks te halen. Pieter wilde
zelfs zo graag winnen dat hij vals begon te spelen. Hij ging stiekem achter de leiding staan om naar
de prijzenlijst te spieken. Uiteindelijk had het groepje van Huig, Pieter, Jordy, Finn & Manoah had
het minste geld uitgegeven en was het winnende groepje van de ochtend.
Het was een bijzondere dag, want wij aten warm als lunch. Gelukkig paste dit goed in ons thema
dus de kinderen vonden het geen probleem. De warme maaltijd bestond uit gebakken
aardappeltjes, peentjes, broccoli, bloemkool en vissticks. Jaylen vond de aardappeltjes zo lekker
dat hij 4 keer opschepte.
Na de lunch was het tijd om weer wat anders te doen. Het was namelijk tijd om vossenjacht te
spelen, maar het bijzondere was dat ze dit samen gingen doen met de A’tjes. De C’tjes hadden
allemaal groepjes gemaakt en bij elk groepje sloten drie kids uit de A-groep aan. De groepen
gingen als een speer en binnen anderhalf uur hadden de meeste groepjes de diverse posten met
verkleedde leiding gevonden. Iedere leiding had een ander thema: Bijvoorbeeld iemand uit Hawaii
en iemand uit de toekomst.
Toen de vossenjacht was afgelopen heeft iedereen snel zijn zwemspullen gepakt, want het was
namelijk tijd om naar het zwembad te gaan!! Vanuit YMCA Rijswijk hadden we geregeld dat wij na
sluitingstijd met het hele kamp konden zwemmen. Loyce had er zin in en lag als een van de eerste
in het zwembad. Het buitenzwembad in Ootmarsum is supergroot met zowel glijbanen als duikplanken. Ook is er een groot grasveld aanwezig om lekker te zonnen/chillen. Vincenzo vond dit
geweldig en ging mega hard van de glijbaan af. Helaas vloog de tijd en was het alweer zo ver om
terug te gaan naar het kampterrein. Toen iedereen weer op het kampterrein was, had Silvijn het
goede idee om nog even met z’n alle bij het kampvuur te gaan zitten. Hier kregen de kinderen nog
een zakje chips en een glaasje limo. Toen iedereen daarna was uitgeteld van de drukke dag, was
het tijd om lekker te gaan slapen. Tot morgen lieve thuisblijver!
Groetjes,
De leukste leidinggroep

TIENERS
Lieve thuisblijvers,
We zijn alweer over de helft. Daarom was het tijd om weer actief na te denken met een potje levend
mastermind. Daarna was het tijd voor een uitgebreide warme lunch. Er werd genoten van vissticks,
en vooral van de broccoli.
Voordat we in het water zouden plonsen, was het tijd om vies te worden: pacori. Elk team had een
eigen kleur water in een waterpistool, het doel was om een ander team uit te schakelen en de
andere vlag te veroveren. Team groen (onder andere Kathleen, Lisa en Katie) had 2x gewonnen.
Eerst een snelle boterham voordat we naar het zwembad liepen. De groep had de vaart erin! Mede
te danken aan Cem die het tempo zowel op de heen- als de terugweg er lekker inhield. De hele
week naar uitgekeken, maar daar waren we dan eindelijk: het zwembad. Lekker genieten van het
water en de zon die toch ineens doorbrak! Na het zwemmen een lekker patatje gegeten, toen we
thuis aankwamen nog even een snackie. Om 5 voor 12 was het tijd voor de spooktocht. Wordt
vervolgd...
Veel liefs,
de tienerleiding
Erik, Feddo, Linde, Maarten, Robin

JONGEREN
Een goedendag,
Daar zijn we weer. Alweer donderdag, wat gaat de tijd weer snel!!! De vermoeidheid slaat hier en
daar wat toe zien wij bij het wakker maken van onze jongeren maar dat mag de pret niet drukken!
Uiteraard gestart met het ontbijt maar bovenal gezongen voor Kim!! Van harte gefeliciteerd namens het hele kamp!! Een lekker taartje en een kleinigheidje voordat we de fiets op sprongen. Een
tochtje fietsen die ons langs drie plekken voerde. De eerste stop was het goed bevriende restaurant
Villa Kakelbont in Tilligte. Een potje midgetgolf en pijl en boog schieten (dank Onno!). Dat alles met
wederom lekker weer en een leuke sfeer. Na ongeveer een ruim uurtje weer op de fiets naar stop
twee. De uitkijktoren vlak over de grens in Duitsland. Lunchen op locatie en drie korte maar geinige
spelletjes. Potje Kubb, letters uitbeelden vanaf de toren en een fear factor (durf je een elektrische
vliegenmepper aan te raken). Dat laatste ging uiteraard gepaard met wat twijfel maar uiteindelijk
het gros deed t gewoon!!
De andere twee spellen werden ook enthousiast gespeeld waardoor we maar net op tijd
vertrokken voor de laatste stop... Het zwembad in Ootmarsum!! Erg gaaf om ondanks de
maatregelen het zwembad voor je alleen te hebben als kamp. Lekker een frisse duik na het vele
fietsen was aangenaam! Terug op kamp gegeten, een clubsandwich en stokbrood met salades en
kaasjes en ijs toe, en we konden er weer tegenaan. Omdat we relatief laat waren konden we gelijk
door naar het laatste onderdeel van de dag, de reflectortocht. In groepjes reflectoren zoeken met
een zaklamp in het donkere bos... daar lopen ze nu nog terwijl dit geschreven is. We vangen ze zo
nog op met een snack en een vuurtje en dan lekker naar bed. Op naar alweer de laatste volle dag..
tot dan! HHWJ

