Peuters
Hoi allemaal,
Hier een weer een kort berichtje van de peutergroep!
Vanmorgen na een heerlijk ontbijtje met lekkere pap en boterhammen zijn we een
mooie fietstocht gaan maken met Brent en Duuk weer in de bakfiets en Maud
lekker in een fietsstoeltje voorop. Zo kunnen ze heerlijk om zich heen kijken. Jolie
ging lekker met de auto naar onze bestemming, dat is natuurlijk ook luxe. We gingen
namelijk op visite gegaan bij de Jongeren groep op het andere terrein. Dat was even
gezellig! We zijn daar getrakteerd op heerlijke wentelteefjes! Wat hebben we daarvan
gesmuld! Ook hebben we bij de spellen gekeken die daar gedaan werden, dat
waren hele grappige spelletjes om te zien. Vervolgens zijn we natuurlijk ook weer
lekker terug gefietst en gereden, want Maud en Jolie waren wel toe aan een slaapje.
Na het slapen heeft Jolie zelf ook een fietstochtje gemaakt. De jongens hebben fijn
even gespeeld op het kampterrein met de vliegtuigen en al het andere spelmateriaal.
Dat is ook even lekker, gewoon simpel spelen op een groot veld. Bij het avondeten
hebben we heerlijk genoten van kip-in- t-pannetje en daarna hebben Duuk en Brent
ook nog even gezellig bij de BBQ van de B-groep mee gesmuld. Wij hebben wel
geluk, want daarna ook nog een heerlijk ijsje als toetje! Brent en Duuk zijn nog even
bij het kampvuur geweest dat is natuurlijk altijd een feest! Daarna een verhaaltje en
lekker slapen! Het was al laat, dus alle vier de peuters sliepen snel om weer op te
laden voor morgen.
Tot morgen weer! Duuk, Brent, Jolie en Maud
Esther, Annie en Patricia

A’TJES
De A-tjes ontwaakten deze morgen nog met brullende Dino’s in het bos. We hadden gisteren nog
geen nieuw onderdeel gevonden voor de tijdmachine, dus het leek erop dat we nog een dag in de
Dino-tijd zouden doorbrengen. Na het ontbijt zijn we gezellig in de Dino-tijd-tent gaan zitten voor
Dino-Bingo. Wat een mooie prijzen waren er te winnen. En wat zagen we daar tussen de prijzen?!
Een lampje??? YES! Een het eerste onderdeel van de tijdmachine! Dat betekende dus dat we
vandaag terug konden reizen naar nu. Maar nu de prijzen en de bingokaarten toch lagen te schitteren voor onze neus... eerst maar eens een Dino-prijs binnen halen. De eerste die bingo had was
Piotr. Die koos direct voor de prijs waar het lampje in zat. Zo, die was binnen! Alle andere kinderen
hadden hierna ook bingo en gaan naar huis met klapbandjes, dino-stickers, dino-puzzels,
dino-eieren, dino-beker of dino-glow-in-the-dark. Bofferds! Nu konden we dus bellen, zodat
Professor Popovski ons terug kon halen. Nadat we gebeld hadden, zijn we lekker gaan spelen.
Professor Popovski zou ons wel komen halen, toch? Maar na enige tijd kwamen we erachter dat
we een klein detail waren vergeten... wij waren in de Dino-tijd en Professor Popovski in het nu. Hij
kón ons natuurlijk niet halen! Hij staat natuurlijk aan de andere kant van de tijdmachine te wachten!
Dom! Snel zijn we naar de tijdmachine gerend om nogmaals te bellen. Professor Popovski zat al die
tijd al aan de andere kant op ons te wachten en hij heeft ons naar het nu gebracht. De lamp werd
overhandigd, kinderen blij en Professor blij! Waar we alleen even niet op hadden gerekend, is dat
hij ons direct wéér de tijd in stuurde. Hoezo even bijkomen? Popovski rommelt wat aan zijn machine en stelt de juiste tijd in. Hij zegt nog: ‘wees niet bang in deze tijd, want jullie zijn de.... Hij kan zijn
zin niet afmaken of het gaat al roken, de lampjes gaan branden en binnen no-time stonden we in
de Steentijd (Jagers en Verzamelaars). Er hangen al bogen klaar... oh jee... moeten we op ons eigen
eten gaan jagen??? Ok... dan het bos maar in. We zijn naar het bos achter de boerderij gewandeld
waar we de afgelopen jaren hebben gekampeerd. Gelukkig was dit niet zo ver lopen als gisteren. En
we hebben onze eigen entertainers bij ons, want als er even een stilte valt, zet Yade ‘Overal waar
we komen....’ Aleksnder is helemaal fan van ‘Fli Fla’, dus die is ook meerdere keren voorbijgekomen!
We kunnen helaas niet garanderen dat we zaterdag in de bus zitten, want we zijn helemaal
afhankelijk van Professor Popovski. Maar áls we terugkomen, kunnen we u dus ook niet garanderen
dat we nog een stem hebben. Iedereen zingt zó fanatiek mee!
Ok...daar staan we dan in het bos, in de tijd van de Jagers. Dan nu eerst maar zorgen dat we
vannacht kunnen slapen. Direct begon iedereen met hutten bouwen. Wat een samenwerking!
Jacob zag direct een enorme boomstam die hij voor zijn hut wilde gebruiken. Maar deze Jager had
nog geen spierballen genoeg. Daar kwam al snel hulp van Pascal en samen zijn ze tot een top-hut
gekomen! Tara vond direct levensbehoefte 1; een katapult. De hutten waren helemaal ‘woon-proof’,
dus konden we er prima onze boterham eten. Lekker picknicken in het bos dus. Maar als we als
Jagers hier nog verder zouden moeten overleven, wat hadden we nog meer nodig? Vuur! Dus het
spel ‘vuur-gras-steen’ uit de hoge hoed getoverd. Zeer fanatiek werd er op elkaar gejaagd en in
no-time was het ‘oranje’ team uitgeschakeld. Revanche! En ja hoor! Dit team heeft de jacht daarna
gewonnen, dus gelijkspel! Hoe mooi de hutten ook geworden waren, toch vond eigenlijk niemand
het een goed plan om in de hut te gaan slapen. Dus toch maar terug gewandeld naar de boerderij

om te kijken of onze tenten ook mee zijn gereisd naar de Steentijd. We konden opgelucht
ademhalen (u waarschijnlijk ook), ze slapen vannacht gewoon in hun eigen tentje! Maar niet voor
we ook als echte Jagers potten hebben gemaakt van klei en ons eigen eten hebben moeten bakken.
Pizza’s!!! Als echte Jagers zaten alle meiden en jongens te schransen. Loes maakte er een
Big-Mac-Pizza van en Theo heeft gegeten voor tien! Na een frisse duik in de ‘rivier’, liggen alle
A-tjes weer schoon in hun bed. Nog geen onderdeel vandaag... dus morgen het vervolg van ons
avontuur in de Steentijd.
Toos, Gijs, Nijn, Wil en Mien.

B’TJES
Beste Ouders/verzorgers,
Onze dames en heren hadden weer heerlijk geslapen. Eén groepje dames moesten we zelfs wakker
maken, want die lagen nog helemaal in coma. Tijdens het ontbijt werd er weer fantastisch
gegeten, de boterhammen waren niet om aan te slepen. Ze zijn ook erg creatief met het beleggen
van de boterhammen. Pindakaas met hagelslag, jam met vruchtenhagel of chocopasta met
hagelslag. Ze maken er één groot feest van.. en groot gelijk hebben ze. Zoals jullie weten bezoeken
wij deze week elke dag een ander land en vandaag waren wij in Argentinië. De Argentijnse vlag
werd in de vlaggenmast bij de tenten gehesen en wapperde mooi in de wind. Tygo had heel
toepasselijk zijn Messi-shirt aangedaan, die natuurlijk ook uit Argentinië komt. Vandaag gingen
we een speurtocht lopen, de ‘KWEETNIE’ speurtocht. Verdwalen is niet erg, kweet-toch-nie waar
de weg is. We hadden iedereen gevraagd om een onderbroek en tandenborstel mee te nemen,
want wellicht zouden we niet op ons eigen kampterrein slapen. In kleine groepjes liepen we een
route door een gebied waar ook de leiding nog niet eerder was geweest. Aan de hand van foto’s
en vragen volgden wij een prachtige route langs boerderijen en door mooie bossen en weilanden.
Het waren soms best ingewikkelde rekenvragen of vragen als in ‘welke provincie verblijven wij nu
eigenlijk?’ Het groepje met Romaino, Nyra, Mathilde, Enzo en Sissie telde te weinig A’s in een zin,
waardoor ze de verkeerde kant op liepen en dus net wat meer stappen gelopen hebben dan de rest.
Onderweg hebben we weer heerlijk geluncht en na de lunch begonnen we aan het laatste deel van
de speurtocht. De speurtocht eindigde uiteindelijk gelukkig gewoon op ons eigen terrein. Dus die
onderbroek en tandenborstel hadden ze gelukkig niet nodig. Na deze tocht zijn ze even vrij gaan
spelen op het terrein. Een aantal wilden graag tekenen. Floris had een prachtige draak getekend.
De tekening was zó goed gelukt, die moet veilig opgeborgen worden en mee naar huis. Na een vrij
uurtje was het weer tijd om het bos in te trekken voor een potje Argentijns verstoppertje. Een van
de B-tjes verstopte zich en de rest ging zoeken. Als je het verstopte B-tje had gevonden, dan moest
je erbij gaan zitten. Maia had wel een hele bijzondere verstopplek gevonden. Achter de leiding,
bedekt onder jassen, had de rest van de B-tjes haar volledig over het hoofd gezien. Voordat we het
bos verlieten moesten er eerst nog wat stokken gezocht worden voor het broodbakken. Die avond
hadden wij een verrassing op het programma staan. De Argentijnse BBQ ging aan! De dames en
heren lieten zich o.a. de stokbroodjes en hamburgers lekker smaken. Die avond leek het ons, na
zo’n drukke dag, goed om wat rustig aan te doen. We hebben lekker rond het kampvuur gezeten en
brood gebakken. Evie had een heerlijk broodje gebakken, die belegd werd met boter en een beetje
suiker. Smullen!! Hierna was het tandenpoetsen en lekker naar bed. Ze liggen inmiddels lekker te
slapen. We zijn erg benieuwd welk land we morgen gaan bezoeken.
Nos vemos mañana,
Patriek, Jeroen, Sissie, Merel en Sabine

C’TJES
Hey lief thuisfront,
Vandaag was een groot feest. Isabelle is jarig! Alle C-tjes stonden vanochtend om 8 uur voor haar
tent en samen met de leiding hebben wij goed voor haar gezongen. Hierna was het tijd voor het
ontbijt. Wij merkten alleen dat Jordy nog niet helemaal wakker was en daar moesten Tianne en
Sven wat aan doen. Ze hadden iedereen bij het veld verzameld om daarna een goede work-out te
doen. Er werd gerend, gedanst, gestretcht en iedereen deed lekker mee met push-ups en met de
burpies. Nadat de kinderen goed waren afgemat hadden ze even tijd om bij te komen.
Rond een uur of 11 was het klaar met het chillen en stond er een speurtocht op het programma.
Omdat wij dit jaar op een nieuw kampterrein zitten, stond de speurtocht in het teken van het
verkennen van de omgeving. Iedereen kreeg een boekje mee met daarop verschillende vragen, als
ze de vraag goed beantwoordden kregen ze de juiste routebeschrijving naar het kamp toe. Fleurine
nam haar groep op sleeptouw en samen met Jaylen, Jack en Freya hadden ze alle vragen snel en
goed beantwoord en waren ze het snelst weer terug bij het kampterrein. Toen de eerste groepen
binnen stroomden was het tijd om stokken te zoeken voor het avondprogramma. Hierover later
meer, want het was eerst tijd om verschillende spellen te doen. De groep werd ingedeeld in vier
verschillende groepen. De eerste twee groepen gingen de strijd met elkaar aan om
Tjoekbal-kampioen te worden. Tjoekbal is een balspel en wordt gespeeld met een handbal en een
frame met opgespannen elastisch net als doel. Huig en Freya bleken natuurtalenten te zijn en
speelden als beesten. In de laatste minuut stond het 12-12! Het was dus tijd voor ‘The golden goal’.
De laatste aanval werd goed vanuit achteren opgebouwd, waarna Remco een goede steekbal
gooide en Manoah die bal uitstekend ving en het winnende doelpunt maakte. De andere spellen
waren volleybal, trefbal en voetbal. Iga zit zelf op volleybal en gaf iedereen tips hoe je het best kon
serveren. Jordy was de winnaar van trefbal en gooide Sjors als laatste af. Guus en Victoria waren
de supersterren van het voetbal. Na de spellen was het tijd om te eten de maaltijd was
‘kip-uit-t-pannetje’ en iedereen vond het heerlijk! Het toetje was een Cornetto, die ging er bij bijna
iedereen goed in. Bo kon namelijk haar mond alleen niet goed vinden en het ijsje belandde op haar
voorhoofd. ’s Avonds was het tijd om brood te bakken op een stok bij het kampvuur. De lekkerste
broodjes kwamen van Max, Scott en Gabrielle af. Nadat iedereen zijn broodje had gebakken
werden ze besmeerd met suiker, hagelslag en marshmallows. Hierna was het tijd om tanden te
poetsen en daarna lekker de tent weer in te gaan. Morgen staat er namelijk een hele drukke dag het
op programma.
Groetjes en tot m
orgen van Brechtje, Remco, Tianne, Sander, Bas, Robin en Sven

TIENERS
Hallo Thuisblijvers,
Ook op maandag zitten de tieners bij het opstaan weer vol energie. Energie die ze hard nodig zullen
hebben vandaag. We gingen namelijk naar de kuil! Dat is letterlijk een grote kuil van zand (zandafgraving) een paar meter over de Duitse grens. De wandeltocht werd niet heel enthousiast ontvangen, maar bleek minder erg te zijn dan van tevoren gedacht. De hele groep heeft zonder problemen
supersnel de afstand gelopen.
Eenmaal in de kuil aangekomen had de leiding allerlei activiteiten uitgezet. Met elastieken die je
tegenwerken de helling op, boogschieten, frisbeeën, een hindernisbaan en een doolhof waar je geblinddoekt door heen geloodst werd met een portofoon. Linsey bleek een natuurtalent te zijn met
boogschieten en schoot zelfs 2x raak! Tijdens de hindernisbaan moest er over een spanband gelopen worden en heeft Rosalie haar hoogtevrees overwonnen!
Na een welverdiend stuk fruit en een beker limonade hadden sommigen nog energie over voor een
potje touwtrekken. Vooral Cyan en Eyuriano waren erg fanatiek, en hebben daarmee veel zand
gehapt. Op de terugweg liep de groep hard door. Bij thuiskomst had de leiding ze tenslotte en
beetje vrije tijd beloofd. Vooral Tess en Merel roken de stal en voerden het tempo lekker op. Zelfs
de leiding kon ze bijna niet bijhouden. Na tomaten-sinaasappelsoep die iedereen heerlijk vond was
er gelukkig nog ruimte voor kip-in-het-pannetje en een ijsje.
Na het eten werd het een avond vol mysteries. We hebben ‘Omgekeerd Levend Cluedo’ gespeeld,
waarbij er niemand vermoord werd, maar juist iemands leven gered. Zes mensen zeiden dat ze
deze heldendaad gepleegd hadden, maar wie had de steenrijke mevrouw Lilian Belaroux uit het
water gered? Wende bleek een heuse detective in zich te hebben en stelde aan iedereen de juiste
vragen. Vervolgens gaf de groep zelf aan graag een potje te willen ‘Weerwolven’. Terwijl de groep
bezig was om de weerwolven te verjagen uit Wakkerdam, konden de afvallers van het spel nog snel
het zand afspoelen. De tanden zijn inmiddels gepoetst en ondertussen zijn er nog maar een paar
zaklampjes aan. Benieuwd hoe ze morgen wakker worden!
Groetjes!
Robin L, Linde, Erik, Feddo en Maarten

JONGEREN
Hoi thuisfront,
Zoals gezegd gingen onze kinders rond 5 uur naar bed. Ongeveer 6 uur later, om half 11, werden ze
gewekt door de grasmaaier, dus wij hoefden geen moeite te doen om ze uit hun bed te trommelen.
Lekkere wentelteefjes stonden tijdens het ontbijt op ze te wachten. Deze gingen er goed in, een
enkele had nog wel moeite met het open houden van de ogen. Daarna werd er op ons terrein een
challenge gespeeld tussen de jongens en de meisjes. Spierballen werden getest, een wedstrijd
bezemhockey gespeeld, toren van kaarten gebouwd en vla gevoerd met blinddoeken. Tijdens de
challenge werden steeds meer jongeren actief! De eindstand was 5 punten voor de meisjes en 6
voor de jongens. Dit spel moest op een andere manier nog verder gespeeld worden. Vervolgens zijn
we op de fiets gestapt en richting Denekamp gefietst. Daar stond een pingpong tafel en
hebben ze zich vermaakt met een potje ‘rond de tafel’. Daarna werd de challenge tussen de jongens
en de meisjes voortgezet. Er werden nog twee rondes gespeeld. Uiteindelijk hebben de meiden met
één punt verschil gewonnen. Terug op ons kamp hebben we een ‘pasta à la Jelle’ gegeten en na
het eten hebben we een spelletjesavond gedaan. Drie groepjes met breinbrekers, pesten en Dixit.
Lekker relaxed op ons eigen terreintje. Wel even goed want ze zijn wel een beetje vermoeid. Deze
avond wordt afgesloten in area 2 van ons terrein. Daar staat nu een heuse bosbioscoop waar vanavond wat films worden vertoond! Bakkie popcorn erbij. Dikke prima. Daarna lekker allemaal het
(lucht)bedje in voor een goede nacht slaap!
Tot morgen! Henk, Wouter, Hiddo, Jelle en Joyce

