Peuters
Hoi hoi!
Oepsie gister even geen berichtje van de peuters maar we hebben lekker meegedaan
met de mix-dag en dan eigenlijk vooral het mega gave luchtkussen bestormd!
Vanmorgen lekker chillen en spelen bij de tenten met ons eigen speelgoed en een
stoere gooi-fluit-bal met een lint eraan!
Maud is hierna lekker gaan slapen want dat is nog wel nodig af en toe.
We hadden weer geluk met de lunch, omdat de B-groep in Amerika was en patatjes
gingen eten, hebben wij ook een overheerlijk patatje gekregen. En laten Duuk
Duuk, Brent
en Maud nou net dol op patatjes zijn!!!
Na deze traktatie zijn we weer lekker een stuk gaan fietsen door het bos. Maud vond
de bomen erg mooi!
We hebben gespeeld in een mooie buiten speeltuin en ook nog een ijsje gegeten,
jammie wat een lekkere dag!!!!
Heerlijk door het bos weer terug gefietst en op het kampterrein vast even lekker gaan
douchen voor het avond eten want het zand zat bij de jongens overal!
Maud vond het bad wat minder, haha, maar ook zij is weer lekker schoon.
Stamppot andijvie stond op het menu met een lekkere gehaktbal en een stuk worst.
Maud is na wat rondlopen en scharrelen alvast lekker gaan slapen en Duuk en Brent
hebben ons geholpen met het afmaken van onze speurtocht die we nog moeten gaan
lopen! De jongens hebben daar alvast veel zin in!
Ze waren zo lief en gezellig nog aan het spelen dat wij een beetje de tijd vergaten en
ze extra extra laat naar bed mochten.
Ze sliepen heerlijk snel!
Morgen weer een nieuw avontuur!
Duuk, Brent, Maud

A’TJES
De dag begon vandaag wat later dan afgelopen dagen. De kinderen hebben lekker uitgeslapen. Na
het ontwaken zijn we lekker aan het ontbijt gegaan, want de kids hadden heel veel trek na zo lang
slapen.
Na het ontbijt zijn de kinderen lekker gaan spelen op het veld bij leiding Alex. Hier kunnen de kids
zelf kiezen met wat ze spelen en hebben ze zich goed vermaakt!
Na een uurtje gingen we naar het bos, waar we samen met de B’tjes het spel levend stratego
hebben gespeeld. Dit vonden we super leuk en wat deed iedereen goed zijn best zeg. Pjotr heeft de
vlag super goed verstopt! Yade heeft bijna elk duel gewonnen.
Na het levend stratego spel zijn we door Professor Popovski weer teruggehaald naar het nu. Hier
stuitte wij tot onze grote verbazing op een grote stapel van kaarten! Deze werden natuurlijk niet
bezorgd in de steentijd. De kids hebben met grote blijdschap alle lieve kaartjes gelezen van thuis.
Nu is het voor jullie misschien wel lang wachten voor jullie de kaartjes van alle kids binnenkrijgen,
want onze kaarten zijn op de post gegaan in de dinotijd ;)
Nadat we zo fanatiek hebben gespeeld en de kaarten hebben ontvangen, hadden wij een
Koninklijke lunch! We zijn namelijk vlak daarvoor door Professor Popovski naar de Middeleeuwen
gestuurd. We zijn nu in de tijd van de prinsen en prinsessen. Dus een mooi gedekte tafel met mooie
glazen en heerlijke zoetigheden. Beter kon het eigenlijk niet voor onze kleine prinsjes en prinsesjes!
Toen iedereen het buikje vol had, zijn we lekker gaan douchen en hebben we de tenten opgeruimd.
Dit was hard nodig! En wat hebben ze dat goed gedaan zeg! Rayshan was super snel klaar. Ook
alle meiden waren heel vlug klaar.
Na het douchen mochten de kinderen zich mooi aankleden en dat was goed gelukt!!! De meiden in
mooie prinsessenjurkjes en opgemaakt en de heren nette haren en mooie t-shirts. Zo zijn we dan
ook naar het avondeten gegaan en hebben lekker stamppot andijvie met handgedraaide gehaktbal
gegeten. Dat vonden de meeste kinderen erg lekker. Niek heeft wel 3x opgeschept!
Na het eten hebben we nog een leuk parcourtje gedaan en kregen als avondsnack lekkere
kipnuggets! Toen ons buikje vol zat, zijn alle kinderen weer lekker hun bedjes ingekropen na een
hele leuke dag.
Lieve groetjes,
Gijs Tijdreis, Mien Tijdmachine, Nijn Tijdlijn, Toos Tijdloos & Wil Tijdverschil!

B’TJES
Beste ouders/verzorgers van onze lieve, leuke Jongens en Meiden B,
We kunnen ondertussen merken dat onze kids het steeds zwaarder krijgen met opstaan. Waar ze in
het begin van de week al wakker waren voor we ze konden wekken, was dat vandaag toch echt wel
anders! Alleen de tent van Tygo was al wakker. Alle andere kinderen moesten we wakker maken,
wat niet bij iedereen even makkelijk ging.
Vandaag zijn we beland in Amerika, wat vooral Sebastiaan prachtig vond aangezien we Engels
begonnen te praten. Na een heerlijk ontbijtje, zijn we van start gegaan met het drukke, maar o zo
leuke programma van vandaag. Aangezien de dag zo gevuld was, zijn we rustig begonnen met het
knutselen van bandana’s in de style van Amerika. Vooral de creatieve kant van onze dames kwam
hier goed naar boven, Maia K had haar huisdieren getekend en Pearla had allemaal mooie stukken
fruit getekend. Twee talenten! De boys hadden de meest artistieke tekeningen.
Daarna nog even een leuk spel gespeeld in het bos, waarna er een verassing stond te wachten voor
de lunch: We hadden een Amerikaanse lunch geregeld met patatjes en hotdogs en een heuse
chocolade milkshake! Jullie kunnen wel begrijpen dat dit erin ging als zoete koek. Na deze
buitengewone lunch, zijn we eerst lekker een stuk gaan lopen naar een bos waar we vroeger vaker
zaten. Aangezien in Amerika ook niet alles naast de deur ligt, past dit mooi in ons programma. Op
een prachtig open veld hebben we uiteraard een typisch Amerikaans spel gespeeld: Honkbal! Wat
waren de kinderen fanatiek; vooral Reeven, Romaino en Sebastiaan waren niet te houden! Ook
Nouria vond het prachtig om als brander in het veld te staan, net zoals Nyra. Na een aantal potjes
gespeeld te hebben, zijn we verhuisd naar een naast gelegen bos om het smokkelspel te spelen.
We hadden allemaal goudstaven en oude munten bij ons, die stiekem naar de overkant van het bos
gesmokkeld moesten worden. Maaar, wel oppassen voor de Douane die halverwege het bos stond!
Aders was je je smokkelwaar weer kwijt. Maja S en Floris vonden het geweldig en bleven maar
rennen. Ook Rick en Enzo waren als douaniers zeer fanatiek. Door deze twee spellen waren ze
aardig uitgeput, waarna ze helaas toch nog een aardig stuk moesten terug lopen.
Gelukkig konden de kids snel aanschuiven bij het avondeten. We aten heerlijke andijvie stamppot.
U kunt misschien begrijpen dat vele kinderen eerst licht overtuigd moesten worden dat onze
andijvie stamppot écht heerlijk is met een balletje en een stuk worst. Maar uiteindelijk hebben we
bijna iedereen kunnen overtuigen en vonden ze het inderdaad heerlijk!
Na het eten nog even lekker in een ander stuk bos (dat veel dichterbij ligt, daar waren ze maar wat
blij mee!). Weekendje Amerika was het spel waar we de dag mee gingen afsluiten. Met
verschillende posten (‘winkeltjes’) in het bos moesten ze opzoek naar de post waar een artikel het
goedkoopst werd aangeboden. Wat dit lastiger maakte, was dat ze niet weten welke post de
goedkoopste prijs heeft per product én ze kregen maar drie kansen. Onder andere Floris en Max
waren renden keihard van post naar post opzoek naar de goedkoopste prijs voor ieder artikel.

B’TJES
Nadat onze kinderen die al heel de dag lekker aan het rennen waren, sloten we de dag af heerlijk
rond het kampvuur met een paar kipnuggets. Ook dit hapje ging er weer in als zoete koek! Na dit
rustmomentje zijn onze jongens en meiden lekker hun tanden gaan poetsen Terwijl dit stukje voor
u wordt geschreven, liggen de kids heerlijk op één oor te slapen; klaar om energie op te doen voor
weer een leuke dag morgen!
Tot morgen!
De Jongens en Meiden B leiding,
Sabine, Sissie, Patriek, Merel en Jeroen

C’TJES
Ho, ho, ho! Hier de woensdag van de C’s.
Deze morgen gingen we na het ontbijt naar de brandtoren. Dit is een plek midden in het
Springendaal, waar me allemaal verschillende spellen hebben gespeeld: Tamponbal, Chinees
voetbal en estafetteversie van steen, papier, schaar.
In de volle zon met na elke ronde een drinkpauze, hebben de kids geweldig meegedaan. De
energie spatte er vanaf bij de kids! Voordat we weer teruggingen naar kampeerboerderij De
Roezeberg, hebben we eerst onze lunchpakketjes op gegeten. Zo konden we daarna met
hernieuwde energie weer terug wandelen.
Bij terugkomt hebben we lekker even met z’n allen gechilld, want dat mag wel na 2x een uurtje
lopen én activiteiten.
Aan het einde van de middag, hebben wij allemaal een kerstmuts versierd voor de discoavond. De
kinderen waren enthousiast en de glitters zaten overal. Muren, tafels, banken en zelfs de meeste
gezichten waren versierd met glitters.
Na de verse kippensoep, andijviestamppot met worst en bal en als toetje vers fruit, was het dan
eindelijk tijd om onze ‘voute kersemus party’! We kunnen u iets vertellen wat wij in jaren niet gezien
hebben: Ieder C’tje, maar dan ook íedereen, heeft gedanst! Tijdens de party kwam menig
kerstknalletje voorbij. Ook waren er vers gebakken oliebollen om het decembergevoel compleet te
maken. Ten slotte werden we ook nog getrakteerd op kipnuggets.
Zoals ieder jaar is op woensdag de kampweek door midden. Dat betekent dat we over de helft zijn,
maar ook dat de dames en heren bijtijds naar bed gingen. Maar tegen de verwachtingen in, waren
ze nog niet moe hoor; waarschijnlijk zaten de kids nog vol adrenaline van de gezellige disco en al
het dansen. Gelukkig is het inmiddels (23.30u) toch stil en zijn ze allemaal lekker in dromenland.
Groetjes,
Bas, Brechtje, Remco, Robin, Sander, Sven en Tianne

TIENERS
Vandaag was weer een leuke dag!
De tieners zijn natuurlijk weer met een lekker ontbijtje begonnen. Na het ontbijt stond Levend
Ganzenbord op het programma. Dit is een spel waarbij er 100 kaartjes met verschillende woorden
in het bos hangen. Per team kregen ze een nummer van 1 t/m 100 en die moesten ze dan zoeken
in het bos op de kaartjes. Als het kaartje door het groepje gevonden was, moest je woord noemen
bij je post, waar je een bijbehorende opdracht of een vraag kreeg. Bij ieder goed antwoord of goed
ingevulde opdracht, kon je punten verdienen. Hoe sneller je als groepje dus alle bordjes kon vinden
en hoe meer je vragen je goed had, hoe groter de kans op de winst! Helaas was net elk kaarten
even goed te vinden, wat dit wat bemoeilijkte voor de kids.
Nadat we lekker een lunch in het bos hadden genuttigd was het tijd voor een verassing: We gingen
met ze allen lasergamen! Dit was een erg groot succes en hebben dit spel dan ook 5x gedaan; de
kinderen waren niet te stoppen en erg fanatiek! Weer teruggekomen op het grote kamp waren de
tieners lekker een uurtje vrij van programma. Dit wisten ze goed in te vullen met een ‘rondje om de
tafel’ en armbandjes maken van wol en loom.
Vervolgens alweer tijd voor het avondeten. Op het menu stond kippensoep vooraf aan stamppot
andijvie met een lekkere gehaktbal en rookworst. Deze ‘kamp-stampot’ is bij veel deelnemers die al
vaker meegaan favoriet! De tieners hebben lekker gesmuld!
‘s Avonds hebben we nog even Pictionary gedaan en de woorden getekend met krijt op het asfalt.
We hebben maar liefst 72 meter aan tekeningen gemaakt met elkaar en écht gelachen met ze allen.
Er zitten wat talentjes tussen hoor... :). Ten slotte was het tijd voor een hapje en een drankje
(kipnuggets met limo), lekker bij het kampvuur. Tussendoor hebben de kids gedoucht. Lekker fris
liggen ze nu heerlijk in bed te slapen!
Tot morgen!
Groetjes, de tiener leiding

JONGEREN
Vandaag was de dag voor échte spoorzoekers en wandelliefhebbers. Gewapend met een GPS
apparaatje en een hoop enthousiasme, zijn we op pad gegaan richting het Lutterzand: Een prachtig
plekje aan de Dinkel. Uiteraard via een mooie route door het natuurgebied achter ons kampje en
voor de afwisseling onderbroken door spellen op de tussenposten. Bij het eerste spel hebben we de
Jongeren een lekkere extra dosis vitamine gegeven. Check zeker de Facebook-foto’s om te zien hoe
lekker ze dat vonden...!
Via de lunchplek met breinbrekers en een post met reuze Jenga kwam (uiteindelijk) iedereen op het
goede eindpunt aan gelukkig!
Na weer een heerlijk diner, Mexicaans dit keer, en even lekker douchen, was het tijd voor ons ‘state
of the art digitale spel’! Allemaal hebben ze een eng spel gespeeld met een VR-bril op. We kunnen u
verzekeren dat er een aantal nooit meer een lift in durven!!
De afsluiting was vandaag de traditionele kampvuuravond met onze eigen singer-songwriter Alex
en bezoek ‘banned’ leiding van het grote kamp. Supergezellig en we hebben kunnen horen welke
zangtalenten we mee hebben onder de leiding en deelnemers!
Nog twee volle dagen te gaan. We hebben er nog steeds zin in!
Tot morgen!
Henk, Hiddo, Jelle, Wouter

