Peuters
Na een lange en warme busreis kwamen we eindelijk aan op het kampterrein. Wat
stonden er al een mooie tenten klaar voor ons klaar. Eerst maar eens even spelen en
het terrein bekijken. Duuk en Brent hebben zich vermaakt met een
zweefvliegtuigje en Maud en Jolie hebben fijn gespeeld met Duplo. Na een lekker
tomatensoepje (Maud vond het heerlijk!) en een broodje hamburger en een ijsje toe,
waren de buikjes weer gevuld. Het werd al snel laat en de kids waren moe, dus na het
douchen lekker de
slaapzakjes in. In
tegenstelling tot de mama’s, hebben de kinderen gelukkig goed geslapen.
Duuk, Brent, Jolie en Maud.
Annie, Esther en Patricia.

A’TJES
Hallo thuisblijvers,
Dat was dan alweer de eerste dag van het YMCA-kamp met de A’tjes. Het was een lange
busreis van wel vier uur. De kinderen hebben elkaar ondertussen goed leren kennen, er zijn al echte
vriendschappen ontstaan en alle zenuwen zijn weg. Na aankomst op het nieuwe kampterrein is de
groepsindeling gemaakt en zijn de tenten ingericht. Hierna hebben we een groot spinnenweb
gemaakt en zelfs een aantal potjes moordenaartje gespeeld. We hebben dit gespeeld met twee
goede politieagenten, namelijk Pascal en Brayan. De moordenaartjes van vandaag waren
Rayshawn, Yade, SammyJoe en Mila. Zij hebben dit ook echt top gedaan!
Het diner van vanavond was tomatensoep met heel veel ballen. Hierna hebben we luxe hamburgers
gegeten. Voor een aantal was dit een allereerste keer. Het werd door de A’tjes benoemd als een
echte sterrenburger!
In de avond was daar ineens Professor Popovski! Professor Popovski is een echte uitvinder. Hij
vertelde ons toch een verhaal! Hij heeft een tijdmachine, waar hij binnen een mum van tijd in de
ijstijd staat als hij dat wil. Maar er is een probleem! Professor Popovski was aan zijn tijdmachine aan
het werk, toen hij ineens een harde knal hoorde! Zijn tijdmachine!!! Er is iets mis gegaan... Er zijn
onderdelen van de tijdmachine de tijd in geschoten en deze moet hij terug hebben om zijn
tijdmachine weer aan de praat te krijgen. Hier heeft hij hulp bij nodig, want de Professor kan alleen
maar handmatig aan de buitenkant invoeren naar welke tijd men zal reizen. Professor Popovski is
dan ook de enige die de reizigers weer terug naar nu kan halen. Daarom kan hij zelf niet tijd-reizen...
Hulp van YMCA-Rijswijk nodig dus!
In elk tijdperk ligt een ‘voorwerp’ van de tijdmachine (te denken aan een wiel, stofzuigerslang,
lampje, zandloper, knop, hendel, etc.) Tijdens een tijdreis zullen we d.m.v. spellen deze voorwerpen
vinden of verdienen. We reizen daar aan het einde van de dag/avond mee terug naar het heden om
de voorwerpen aan de Professor te overhandigen. De volgende dag floept Professor Popovski ons
weer naar een nieuw tijdperk.
Het belooft een hele spannende week te worden... wordt vervolgd...

B’TJES
Beste Ouders/verzorgers,
Eindelijk is het weer zover, Zomerkamp YMCA Rijswijk 2021 is vandaag eindelijk begonnen. Lang
hebben we er allemaal naar uitgekeken zowel de ouders/verzorgers als de kinderen maar ook de
leiding kon niet wachten om weer heerlijk met de kinderen een prachtige gezellige week te
hebben. Het vertrek vandaag was al iets anders dan normaal, we vertrokken vandaag in etappes
vanaf de Schilp in Rijswijk, sommige bussen met een beetje vertraging en andere ruim op tijd. Om
maar gelijk met het weer te beginnen, het kon niet beter starten deze week. Na een aantal wat
slechtere weken schijnt nu eindelijk het zonnetje en is het prachtig weer!! Laten we hopen dat het
heel de week zo blijft.
We draaien dit jaar de JB en de MB samen in 1 groep, gezellig begon de reis achterin in de bus voor
onze Btjes. Romaino, Tygo, Enzo, Rick en Max zaten als stoere jongens achterin, heerlijk te keten.
Ook Tessel en Mathilde waren gezellig aanwezig. Helaas was de reis zelf wel lang door meerdere
files! Uiteindelijk na 4 uur in de bus zijn we aangekomen op onze nieuwe locatie, ja inderdaad dit
jaar verblijven we op een nieuwe locatie. Maar het voelt gelijk helemaal top, lekker knus maar toch
heel erg ruim, en eerlijk gezegd merken de kinderen er helemaal niets van.
Na het minder leuke werk van tassen sjouwen en tenten inruimen zijn we naar een mooi stuk bos
gegaan om de eerste kennismakingspellen te spelen, maar niet nadat we wat regels uitgelegd
hadden. Het spel om elkaar beter te leren kennen was krantenmeppertje maar met een twist, er zat
namelijk scheerschuim op de mepper. Vooral Madeleine moest het hierbij ongelden en ook Reeven
vond het maar wat leuk om ingesmeerd te worden met scheerschuim. Na elkaar beter te hebben
leren kennen zijn we lekker gaan avondeten, lekker makkelijk de eerste avond, tomaten crème soep
en een broodje hamburger met als toetje een ijsje. Daarna nog snel tijd om een leuk spel te spelen,
levend stratego in het bos. Het waren de jongens tegen de meisjes, en de meisjes hebben meer
dan terecht gewonnen. Pearla was echt superfanatiek, die heeft de meeste kaartjes gescoord. En
Maia K heeft uiteindelijk de vlag gevonden. Terwijl ik dit stukje schrijf zijn de dames en heren lekker
hun tanden aan het poetsen en een beetje op te frissen van een drukke warme en gezellige dag. Zo
heerlijk slapen en op naar de volgende gezellige dag!
Tot morgen allemaal,
Patriek, Sabine, Sissie, Merel en Jeroen

C’TJES
Hallo lieve ouders van de allerleukste C groep van het YMCA Rijswijk kamp.
We zijn los! We zijn begonnen en we gaan er een gigantische leuke week van maken. De busreis
was een mooi moment om elkaar te leren kennen, om de leiding te leren kennen en vooral om de
meegebrachte etenswaren te nuttigen. Tijdens de file waren sommige jongens gewoon aan het
flirten met andere automobilisten, sommige meiden waren lekker achterin de bus aan het chillen en
ondertussen werd al flink overlegd wie waar in welke tent zou gaan slapen. Na een klein
beetje vertraging kwamen we aan bij De Roezenberg. Een nieuwe locatie waardoor het voor
iedereen even spannend was. Waar is de wc, waar kunnen we de luchtbedden opblazen en dat
soort vragen kwamen voorbij. Nadat we de tenten ingeruimd hadden, zijn we begonnen met wat
kennismakingsspelletjes. Uiteindelijk wist bijna iedereen wel elkaars naam. Toen hadden wij
bedacht om ook een spel te doen om de leiding te leren kennen. Nadat ook iedereen wist wie
Tianne is, wat Sven voor werk doet, Remco zijn huisdier is, Bas zijn leeftijd is en waar Sander zijn
huis staat, vonden we het allemaal wel genoeg geweest en mochten de kinderen lekker even
chillen. Tijd om gewoon de tent eens goed van binnenuit te bewonderen, even te voetballen of eens
het stukje bos achter de tent te ontdekken.
We werden hierna verrast met een heerlijk maaltijd van tomatensoep en een broodje hamburger.
De Macdonald’s zou jaloers zijn, zo lekker was het! Een ijsje als toetje en daarna zijn we weer
richting het bos gegaan. Nu is het zo dat we altijd op zaterdagavond Levend Stratego spelen. Alleen
dit jaar doen we alles een klein beetje anders. Dus in plaats van Levend Stratego spelen we dit jaar
Leiding Stratego. Dus geen mineur, korporaal, ,maarschalk en spion maar een Sander die sterker is
dan Tianne en Sven. En een Remco die wint van Esser. Tijdens het spel waren Fleurine en Freya
supersnel en eigenlijk niet te vangen. Silvijn was ondertussen meteen de takken aan het sorteren
en Nadia was zo sluw bezig dat ze het hele spel niet een keer getikt werd. Omdat Mels de vlag heel
goed verstopt had kon niemand die vinden en werd de leiding zelfs beticht van valsspelen!! Omdat
het al laat was zijn we snel teruggelopen en na een flinke limonadesessie zijn we nog even gaan
chillen bij de tent.
Uiteindelijk was het echt tijd om te gaan slapen. Althans, dat vond de leiding. Tandenpoetsen,
plassen en opfrissen was de opdracht. Na 4 keer heen en weer lopen door Victoria, Isabelle,
Chloe, en Gabrielle (want het was echt niet de bedoeling dat iemand alleen naar de wc ging) was
het klaar en konden alle tenten dichtgeritst worden. Wij hebben nog even voor de tenten gezeten
en allerlei wilde verhalen gehoord over wat de kleine duiveltjes van plan zijn vannacht, maar
inmiddels is het al iets rustiger. We zullen zien hoe het zal gaan. Voor nu kunnen we zeggen dat we
weer een hele leuke groep kinderen hebben en we gaan er een superweek van maken.
Bas, Sven, Remco, Tianne, Esser, Brechtje en Sander.

TIENERS
Lieve thuisblijvers,
Na misschien wat vertraging kwam de eerste bus aan op het nieuwe terrein. De tieners moesten
nog heel even wachten met het rennen naar de tenten, want eerst kwamen de
kennismakingsspellen aan bod. Toen de tent indeling was gemaakt, werd het, na wat sport en spel,
tijd voor het avondeten. Hierna stond ons afwasteam te popelen om af te wassen. Eyuriano, Levi,
DJ, Justyn en Yasin, bedankt!
Na het eten was het tijd voor een ouderwets spelletje koopvaardijschepen, waar de tieners nog
nooit van gehoord hadden. Toch lastig om met z’n drieën in één fietsband door het bos te bewegen.
Deze avond kwam Bente erachter dat het toch niet heel handig is om een korte broek aan te doen
tijdens bosspellen.
Eenmaal terug op het kampterrein was het tijd voor 30-seconds! Team “50 cents” ging er vandoor
met de winst. Daarna lekker langs het kampvuur genieten van de avondhap. Verassend genoeg
klonk vrij vroeg de vraag: “mogen we al naar de tenten?” Na wat kleine praatjes en pogingen van
tenten ruilen, verliep het voor de leiding de eerste nacht vrij makkelijk. Morgen zullen we vertellen of
dat misschien anders zal zijn…
Veel liefs,
de tienerleiding
Erik, Feddo, Maarten, Linde, Robin L

JONGEREN
Jongeren zaterdag
Hi allemaal, hier een stukje over de eerste dag van de jongeren in Rossum.
De heenweg duurde wat lang door files en een korte stop in Amersfoort, maar alsnog als eerste
gearriveerd op ons nieuwe grote kamp. Daar iedereen zijn spullen gelost en de fietsen gereed
gemaakt voor vertrek naar Rossum. Fietstocht naar Rossum verliep voorspoedig. Daar verblijven
wij deze week in het scouting gebouw van de plaatselijke vereniging. Voor zowel de jongeren als de
leiding een hele nieuwe locatie. Een locatie met voor jongeren-begrippen veel luxe! Eigen douches,
meerdere wc’s, een volledige keuken en een mooie kampvuurplek! Kortom helemaal super!!
Eenmaal aangekomen hebben onze jongeren hun eigen tent opgezet en ingericht naar ieders wens.
Na het diner, broodjes hamburger, vertrokken we in twee groepen voor een lekker stukje wandelen
door de omgeving. Veel bos, wat reeën, buizerds en ooievaars gezien. Op de helft van de wandeling
kwamen we de andere groep tegen en hebben we drie kennismakingspellen gedaan. Het
enthousiasme zat er goed in en er werd fanatiek meegedaan!! Laatste stuk teruggelopen en net
voor het donker terug op ons kampje. Als allerlaatste onderdeel van de dag een
jongeren- klassieker waarin we dingen doen die onze deelnemers vaak doet twijfelen. Ga ik dit echt
doen? Fear factor gaat de gehele week terugkomen. Vandaag stond het vastpakken van startkabels
vanuit onze auto op het program. Na vele oehs, ahhs en twijfels hebben velen de eerste proef met
vlag en wimpel doorstaan. Kicke!
Klein vuurtje gemaakt, pizzabroodje gegeten en gezellig met elkaar nog even de dag doorgesproken. Naar wij dachten, een geslaagde eerste dag!
Groeten uit Rossum.
Wouter, Henk, Hiddo & Jelle

