Peuters
Lieve allemaal,
Wat hebben wij een leuke week gehad! Op dit moment is de disco van de bonte avond in volle gang
en slapen Maud, Brent en Duuk door alle herrie heen. Ze hebben vandaag beiden gezegd dat ze
nog niet naar huis willen; ze vinden het superleuk op kamp! Maar voordat we echt gaan afsluiten,
eerst nog een verhaal over onze belevenissen vandaag.
Vanmorgen hebben vooral Duuk en Brent bij het ontbijt flink gegeten, ze hadden echt trek. Maar
goed ook, want er stond een speurtocht op het programma. Een echte ‘Mario en Luigi’ speurtocht
door het bos. Jullie raden het al, er hingen overal plaatjes van het Mario Nintendo spel in het bos
die we moesten volgen. De opdracht was om uiteindelijk ‘prinses Peach’ te bevrijden. Om dat te
doen, hadden ze munten nodig. Deze konden ze verdienen door opdrachten te doen wanneer ze
een vraagteken tegenkwamen. De speurtocht werd goed gelopen en zelfs Maud zag af en toe een
plaatje aan een tak hangen. Bij de vraagtekens hebben ze opdrachten gedaan als; frisbee in de
hoepel gooien, woordslang van dierennamen maken, overgooien met de bal en een mooie Mario
of Luigi tekening maken. Ze hebben heel goed en enthousiast meegedaan. Bij al deze opdrachten
hebben ze samen maar liefst 35 munten en 20 stermunten verdiend! Als laatste opdracht moesten
ze van blokken een ‘Bowser’ kasteel bouwen om prinses Peach te kunnen bevrijden. Ook dit lukte.
Wat een feest! Met de verdiende munten konden ze een beloning kopen. Wat dit is kunnen ze jullie
later thuis vertellen. :)
Na de lunch gingen we al weer snel op pad naar ‘Het Hulsbeek’ in Oldenzaal. Dit kunnen we het
best omschrijven als een soort ‘Delftse Hout’ van deze regio. We hadden daar een middag gepland
met de Jongeren. Beetje spelen en chillen op de grote grasvelden, speeltuin en natuurlijk in het
water.
Bij terugkomst op de boerderij, floot Alex precies op dat moment 3x voor het avondeten, just in
time! De jongens hadden wederom trek en aten tevreden hun broodjes met gekruide kipstukjes op
en ook nog een lekker slagroomtoetje. Daarna snel door met de Bonte Avond en ons optreden met
het nummer ‘Cowboys en Indianen’. Zelfs Patriek en Feddo (voor wie het niet weet, dit zijn de
vaders van resp. Duuk en Brent) kwamen het podium op om mee te dansen. Het was wel een
beetje spannend, maar met de hulp van Alex, Patricia en Esther, werd het een topoptreden van
Duuk en Brent! Maud heeft ze aangemoedigd vanaf de zijkant.
Nu toch echt aan het eind van dit verhaal en zijn we bijna aan het eind van dit kampjaar gekomen.
Morgen nog een half dagje spelen en lol maken, maar dan gaan we toch echt weer naar huis.
Als het aan Duuk en Brent ligt, gaan ze volgend jaar gewoon weer mee, en dan als A-tje!
Tot in de zomer 2022!
Brent, Maud, Duuk
Patricia en Esther

A’TJES
Hallo thuisfront!
De laatste ‘echte’ kampdag is aangebroken.. Je zou dan denken dat alle kinderen na een pittige
week ondertussen wat uurtjes pakken. Maar nee hoor! Om 6 uur waren Leevi, Rayshawn, Brayan,
Pascal en Maciej al wakker. Deze boefjes keten niet in de avond, maar waren behoorlijk luidruchtig
in de ochtend.
Na het ontbijt bij de C-groep hebben onze A-C’tjes de groep het zogenaamde
‘weekendje Amsterdam’ gedaan. Bij dit spel moeten de kinderen in groepjes inkopen gaan doen,
maar het doel is om te proberen zo min mogelijk geld uit te geven. Het gevaar is alleen dat de
posten zelf de bedragen bepalen... Als ze het te duur vinden, dan mogen ze nog bij twee andere
posten gaan kijken hoe duur het product daar is. Máár... bij de laatste post zijn ze verplicht het te
kopen. De kans dat het daar duurder is, is natuurlijk aanwezig. Maar iets gratis kan ook. De
boodschappenlijst bestond onder andere uit een; slagroom van een Mammoet, de snor van
professor Popovski en een vijgenblad van Adam en Eva. Speciaal voor deze activiteit ging Olaf
(leiding Robin van de C-groep) met ons mee. Hij heeft de kinderen behoorlijk in de maling
genomen! Het spel is gewonnen door, hoe kan het ook anders, de dochter van onze
YMCA-huisaccountant Mila en haar team Yade, Tara en Sammie-Joe.
Na het spel kwam Olaf bij ons aan met het laatste ontbrekende voorwerp; de sleutel! Uiteraard zijn
we direct op de bel gaan rinkelen, zodat we weer konden reizen. De professor was helemaal blij,
maar wij nog meer! Want onze missie was geslaagd! En net op het nippertje, want anders hadden
we morgen niet in de bus gezeten! Omdat de groep de Dino-tijd het allerleukst vond, heeft
Professor Popovski nog een hele snelle reis gemaakt naar deze tijd. Hij heeft voor ons allemaal een
dino mee teruggenomen. Deze krijgen de kinderen morgen mee naar huis! Omdat dit het meest
favoriete tijdsperk was, hebben we ook nog een spel gedaan met dino-eieren. Deze moesten door
het bos gesmokkeld worden naar de overkant. Maar er waren ook jagers in het bos. Als je getikt
werd, dan moest je je ei inleveren. Ondanks Tara, Aleksander, Pascal en Maciej hele goede jagers
waren en Jacob een kei van een smokkelaar, moesten we het spel toch voortijdig afbreken. Het bos
bleek toch echt te dicht begroeid. De kinderen hebben behoorlijk wat krassen op hun benen
opgelopen. Maar zoals Aleksander dan zegt; “dan heb ik tenminste thuis nog iets van kamp.”
De dino-eieren dus maar weer opgeborgen en verstoppertje gespeeld. Dáár was dit bos wel
supergeschikt voor! Senn en Charlie zijn toppers in zoeken! Helaas moesten wij echt terug naar
het kamp om te gaan eten.
Tijdens het wandelen naar het kamp was het een stuk stiller dan aan het begin van de week. Waar
we aan het begin uit volle borst meezongen, leek het nu wel een stiltegebied. De stemmetjes en
energie zijn inmiddels echt op. Wat een topweek hebben we gehad zeg!!!

A’TJES
De grote afsluiter was natuurlijk de Bonte Avond. Leiding van alle groepen hadden een act
voorbereid. Zo ook wij natuurlijk. De leiding van uw kinderen heeft als dino’s en bananen op het
podium gestaan! Niek, zoon van een van de leiding, zei zelfs tegen ons “mam, doe normaal!” Maar
stiekem is het toch heerlijk als de leiding heerlijk gek doet, en je wordt toch vanzelf vrolijk van het
bananenlied? (van Jeroen Schipper mocht u het thuis eens willen opzetten). De kinderen hebben
genoten van alle gekke acts, maar zelf ook nog staan schitteren op het podium. Loes heeft laten
zien dat ze haar neus kan raken met haar tenen. Én samen met Charlie had zij een eigen gemaakt
liedje gezongen! De hele groep heeft staan swingen op het lied van kinderen voor kinderen ‘en toen’
(hoe toepasselijk bij ons thema.. wat een toeval ;)) De moves van Amber waren niet mis!
Stiekem zonder tanden te poetsen naar bed voor een keer. Hoe laat dat was zeggen we ook niet..
We slapen morgen wel weer bij in de bus.
Bedankt dat we uw kinderen deze week mochten lenen, voor al uw vertrouwen in ons en hopen tot
volgend jaar! Het was een topweek!!!!
Nijn, Mien, Gijs, Toos en Wil (en Professor Popovski)

B’TJES
Lieve thuisblijvers,
Vanochtend werden de B’tjes wakker in Egypte. De mummie heeft iedereen wakker gemaakt. Nadat
ze bijgekomen zijn van de schrik, zijn de kinderen aan de ontbijttafel gaan zitten. Hierna heeft
iedereen zijn of haar naam in hiërogliefen getekend. Maia en Pearla waren druk bezig en hebben
hele mooie beeldschriften gemaakt. Na het creatief bezig zijn was het tijd om samen met de rest
van het kamp te gaan lunchen. Omdat de kinderen er vaak naar vragen, hebben we na de lunch
nog wat potjes Levend Stratego gedaan. Iedereen deed fanatiek mee, want die vlag moest en
zou gevonden worden. Het was erg spannend, de eindstand: 1-1. Om bij te komen hebben we een
drinkpauze gehad. Hierna konden de kinderen vrij spelen in het bos. Er werden hutten gebouwd en
potjes verstoppertje gespeeld. De leiding had even de tijd om hun act voor de bonte avond te
oefenen en sommige kinderen vonden het leuk om mee te dansen. Na de bosactiviteiten zijn we
terug gelopen naar het kampterrein om avond te gaan eten: tomatensoep en een lekker broodje kip.
Toen was het tijd om op te tutten voor de bonte avond.
De bonte avond had het thema ‘YMCA Got Talent’. De leiding van elke groep, en kinderen als ze dat
wilden, hebben een optreden gegeven voor de rest van het kamp. De leiding van de B’tjes hadden
een dans op het liedje ‘Walk like an Egyptian’, om in ons eigen thema Egypte te blijven. De kinderen
hebben genoten van het kijken naar de optredens van de andere groepen!
De laatste act was jongens tegen de meisjes, om de nieuwe leiding te ontgroenen. Als het team een
vraag goed had ging er een bak viezigheid over het andere team heen. Merel, eerstejaarsleiding
van de B’tjes, heeft flink wat viezigheid over zich heen gekregen. De jongens en meisjes hebben
haar goed aangemoedigd, maar vonden het stiekem ook wel heel grappig toen ze o.a. een bak met
noodles over zich heen kreeg. Na het dansen op nog wat liedjes hebben de kinderen hun tanden
gepoetst en zijn ze hun slaapzak ingedoken. Dit was ook een feest voor de B’tjes, want ze sliepen
met z’n allen in de grote tent. Na een half uurtje keten zijn alle kinderen lekker gaan slapen. Morgen
is het tijd om de spullen in te pakken en weer te vertrekken richting Rijswijk. Iedereen heeft een
mooie week achter de rug, hopelijk volgend jaar weer!
Nam jayidan!
Jeroen, Patriek, Sissie, Merel en Sabine

C’TJES
Hallo thuisblijvers.
Deze laatste dag van de kampweek hebben we afgetrapt met een potje ochtendgymnastiek
gegeven door Tianne. Nadat de spieren waren opgewarmd, zijn we aan het ontbijt begonnen. Dat
ging deze dag, zoals het thema, net even anders. Vandaag hebben de kanjers van de C-groep met
de A-tjes gemixt ontbeten. Erg leuk om te zien hoe de C-tjes zich ontfermde over hun ‘opvolgers’.
Op het ochtendprogramma hadden we Fear Factor staan. Hierbij werd op verschillende fronten het
angstniveau van de C-tjes getest. Wie durfde er gefrituurde krekels te eten? Wie durfde er
onbekende smurrie uit een luier te nuttigen en wie durfde er de meeste wasknijpers aan zijn gezicht
te knijpen? Dit laatste leidde tot een heuse poging om het wereldrecord 55 wasknijpers binnen
twee en een halve minuut te verbreken. Silvijn lukte dit deels, aangemoedigd en ondersteund door
de andere jongens wist hij maar liefst 57 wasknijpers aan zijn gezicht te hangen, al was dit niet
binnen de wereldrecord tijd, liet hij hiermee wel zien dat hij de ongekroonde koning van onze YMCA
Fear Factor editie was.
Na deze spanning, was het tijd om onder het genot van wat drinken relaxt wat creativiteit te
ontplooien. Wie dacht dat armbandjes maken iets voor meisjes was heeft het mis, bijna iedereen
was lekker aan het loomen of met bolletjes wol aan het knopen om vriendschapsbandjes te creëren
van de meest uiteenlopende kleuren. Ook was er tijd om alvast de tenten op te ruimen en te
douchen.
Na de middagmaaltijd zijn we het grote veld opgegaan om het Zweedse Renspel te doen. Dit is
een leuke activiteit die het geheugen van de C’tjes op de proef stelt. Zes groepjes moesten zo snel
mogelijk meerdere meerkeuze vragen beantwoorden. Elk goed antwoord leidde tot een letter. Alle
letters vormen een zin. Van elk groepje mocht één persoon opzoek gaan naar de meerkeuze vraag
die ergens op het veld te vinden was. Zowel de vraag als de meerdere antwoorden moest worden
onthouden om deze aan de groep te delen en te komen tot het juiste antwoord. Naast het geheugen
werd dus ook de snelheid getest; en die was er! Voor de avondmaaltijd stond een lekker broodje
warme kip met salade op het menu. Gelukkig was er genoeg, want bijna iedereen stond weer in de
rij voor het tweede broodje.
Op de laatste avond sluiten we deze kampweek natuurlijk niet af zonder bonte avond. De leiding
van elke groep had leuke acts voorbereid en toonde deze aan het hele kamp. Het was super
gezellig! Daarna was het nog even tijd voor de disco. Toen het moment was aangebroken om de
tanden te poetsen hadden wij verwacht dat we de kinds voldaan richting de tent konden sturen,
maar niets was minder waar. Al lopend richting de tenten hoorde we verschillende tactieken die ze
hadden bedacht om stiekem de tent uit te komen om te keten deze laatste nacht. Nou daar hadden
we natuurlijk wel een antwoord op. Wie door ons werd gespot buiten de tent moest meedoen aan
een bootcamp of terug de tent in. Sportief als ze zijn deden ze vrijwel allemaal mee en werd het na
afloop vrij snel rustig in de tenten inmiddels liggen ze allemaal heerlijk te slapen.
Groetjes,
Bas, Brechtje, Remco, Robin, Sander, Sven en Tianne

TIENERS
Hallo allemaal,
Een nachtelijke (spook)tocht maakt altijd wel wat los bij de tienergroep. Deze stond gepland op
donderdagnacht. Zonder zaklamp op pad over duistere en smalle bospaden. Stoere jongens
worden timide ‘muurbloempjes’ en wat rustigere meiden blijken ’s nachts net zo rustig en cool als
overdag. Zo nu en dan kwam er een ijselijke gil van tussen de bomen vanwege de schrikeffecten
onderweg (waar we geen mededelingen over doen), maar per saldo kwam iedereen ongeschonden
uit het bos. Rond het kampvuur met een cheezer en een drankje de ervaringen gedeeld. Een beetje
later dan normaal zijn alle kids in de slaapzak gedoken. Dat het snel rustig was op het tienerveld
mag geen verrassing worden genoemd.
Extra lekker dat iedereen de volgende ochtend een klein uur extra kon uitslapen. Ontbijtje op eigen
veld met o.a. croissantjes, scrambled eggs en jus d’orange: daar kan je als tiener aan wennen! Dit
was een relaxte aanloop op de tienerspeurdag 2021. Er stonden vijf etappes klaar met foto’s,
strippenkaart, GPS, cryptische aanwijzingen en een kralensnoer. De tocht leidde de Tieners van
Nutter naar Oud-Ootmarsum, Tilligte, Springendal en weer terug naar Nutter. Ondertussen hebben
we ook nog ‘Wie is de Mol’ gespeeld. Het was en mooie tocht en we hadden fantastisch weer
hiervoor, maar af en toe was het ook wel afzien. Vooral wanneer je per ongeluk een rondje extra
loopt, zoals het team van mol Jade. Onderweg een veldlunch een aan een beek. De mollen
probeerden de verschillende spellen wat te saboteren om de teamverdiensten laag te houden. Of
dat is gelukt, blijkt zaterdag. Het laatste deel van de tocht bleek wat lastig; verschillende teams
hebben we kunnen onderscheppen op wegen die nooit bij de Roezeberg uit zouden komen.. Na een
tocht van meer dan zeven uur, waren alle tieners weer ‘thuis’. Allen een tikkie vermoeid en hongerig,
konden we gelukkig meteen aanschuiven voor de avondmaaltijd.
Met gevulde buiken en nieuwe energie zijn we de Bonte Avond ingegaan. We hadden de ‘cup song’
als eigen bijdrage voor de ‘YMCA Got Talent’. Na de verschillende acts, mochten ze nog dansen
in de ‘deel’ met DJ Ruud. Rond het kampvuur hebben we afgesloten met een snack & wat drinken.
Richting middernacht bleek het enthousiasme om naar de tent te gaan verdacht groot. Even later
bleek dat wat de reden van dit enthousiasme was: de gewenste bestemming van de Tieners was
niet altijd de eigen tent en overlopen was het stiekeme doel! Ook leek het beter te gaan met de
enkelblessure van Dylan, die ’s nachts serieus hard kon rennen.
Inmiddels is het toch rustig geworden op het Tienerveld.
Tieners, jullie zijn een heerlijke groep met veel zin en energie! Wij zeggen BEDANKT en graag tot
volgende jaar! :)
Groetjes, de tiener leiding,
Linde, Robin, Feddo, Maarten en Erik

JONGEREN
Hi allemaal,
De laatste dag alweer aangebroken, wat ging het weer snel! We begonnen de dag met het
verhuizen van de spullen uit de tenten. Daar kwam nog een klein vuilnisbeltje aan troep uit maar al
snel waren alle spullen verplaats naar onze binnenzaal. Daar gaan ze met zijn alle de laatste nacht
doorbrengen. Eerst nog even chillen op het Hulsbeek. Lekker even bijkomen en “chillen” op de
handdoeken. Wel natuurlijk nog de voorbereidingen voor onze spetterende bonte avond act. Die zat
er snel helemaal perfect in!
Op naar huis om te eten en om te kleden. Dat duurt traditioneel eeuwen voordat alle haartjes,
jurkjes, truitjes, luchtjes en tierelantijntjes op de juiste plek zitten.
De bonte avond brak aan en we hebben een hele gave afsluiter gehad. De beide acts, Macarena
en Goldband waren erg geslaagd! Nog even afsluitend wat dans moves in de disco en men kon de
fiets op voor de laatste tocht terug. Daar stond een vuurtje met marshmallows en bittergarnituur
voor ze klaar. Nog een paar kampvuur classics en daarna taaiden de meeste af naar hun slaapzak.
Na een kort nachtje ons terrein schoongemaakt en klaar om in de bus te stappen!
Wij willen iedereen bedanken voor een super fijne en gezellige week. Dank voor het vertrouwen en
wij hopen diegene die nog mee mogen graag terug te zien. Ja ja nee nee..!
Wouter, Henk, Hiddo & Jelle.

