Peuters
Vandaag hebben we met de peutergroep een lekkere fietstocht gemaakt naar de
speeltuin. Brent en Duuk in de bakfiets en Jolie en Maud in de fietsstoeltjes. De
meisjes waren op de terugweg zo moe, dat Jolie kon lachen en praten met haar ogen
dicht en Maud heeft het laatste kwartier niets meer gezien van de prachtige
omgeving.
Tijdens het schoonheidsslaapje van de dames mochten Duuk en Brent onder leiding
van Esther en Patriek en Chris van de staf een echte hut bouwen in het bos. Het
resultaat mag er zijn. Na het slapen hebben Jolie en Maud nog even verkoeling
gezocht met waterbakken, kannen en bekertjes. Wij hebben ons weer prima
vermaakt vandaag! Op naar de volgende dag.
Duuk, Brent, Jolie en Maud
Esther, Patricia en Annie

A’TJES
Poeh poeh, wat een leuke en vermoeiende dag was dit. Vanochtend zijn alle A’tjes al lekker vroeg
wakker geworden, en dat was maar goed ook! Professor Popovski stond namelijk voor het ontbijt
al te wachten op ons. Nadat de kinderen samen met de leiding besloten hadden om Popovski te
helpen heeft de professor alle A’tjes een eigen waterfles gegeven. Gewapend met deze waterfles
zijn we door de professor naar het Dino-tijdperk gestuurd! Voordat we op pad zijn gegaan hebben
we nog lekker ontbeten waarbij Piotr 7 (!) boterhammen heeft gegeten. Vervolgens hebben hebben
we een dinosaurus-speurtocht gelopen waarbij Tara een T-rex heeft gezien.
Helemaal moe van de speurtocht hebben we lekker geluncht en daarna het Dino-geluidenspel
samen met de B’tjes gespeeld. Hierna hebben we lekker vrij gespeeld met het speelgoed en
hebben Aleksnder, Senn, Niek en Julian heel enthousiast met leiding Rick gevoetbald.
De laatste activiteit voor de kampaandacht en het avondeten vandaag was een circuit waarbij de
deelnemers een vulkaan hebben nagemaakt, kaartjes hebben geschreven, tekeningen gekleurd
hebben en dinobotten uit gips hebben gebeiteld. Faisel vond het beitelen zo leuk dat hij zelfs met
de peutergroep nog meer heeft zitten uitgraven.
Aan het begin van het avondmaal heeft Alex een mooi verhaal verteld over hoe goed het is om
elkaar complimenten te geven. Dit gevolgd door een lekkere nasi maaltijd (volgens Rayshawn de
lekkerste nasi ooit!) en een kleine tosti als avondsnack zijn we lekker vroeg naar bed gegaan omdat
iedereen ontzettend moe was. Morgen hebben we namelijk weer een ontzettend druk programma,
aangezien we moeten proberen om terug uit de dino-tijd te komen!

B’TJES
De B’tjes zijn vandaag om zes uur uit zichzelf opgestaan en hebben de leiding wakker gemaakt, in
plaats van andersom. Het thema van vandaag is: China. Na het ontbijt hebben we kaarten
geschreven naar de ouders en Madeleine heeft daar ook een heel mooi kunstwerk van gemaakt.
Verder hebben ze een supermooie vlag gemaakt met elkaar om te laten zien dat ze goed kunnen
samenwerken en een grote groep zijn. Toen we terug waren op het kamp mochten ze even vrij spelen.
Na het lunchen gingen we samen met de A’tjes het dino geluiden spel doen. Er werden groepjes
gemaakt en de groepjes waren gemixt. Elke leiding was een bepaalde dino die geluid maakte en
de kinderen moesten dan raden welke dino op hun lijstje de leiding was. Omdat het thema China is
hebben we ook wat Chinese spelletjes gedaan zoals, Chinees fluisteren en levend memorie in ninja
stijl. Tijdens levend memorie hadden we een paar fanatiekelingen. Max en Nouria hebben de ware
ninja in zich naar boven laten komen en alles gegeven. Onderweg naar het bos en terug waren
liedjes zingen het hoofdonderwerp en zongen we onze longen uit het lijf. Daarna hebben we
kampaandacht gehad. Dat ging onder andere over complimenten aan elkaar geven.
Gelijk daarna gingen we heerlijk eten in de Chinese stijl: met stokjes. Sommige vonden dat erg
moeilijk, maar Maja had daar geen problemen mee. Na het avondeten hebben we een mannen en
vrouwen avond gehad. De mannen hebben heel veel rare en aparte dingen geproefd. Reeven heeft
bijna alles gegeten op één ding na en dat waren de dadels. Daarna hebben de mannen allemaal
lekker gedoucht. De dames hebben eerst gedoucht en daarna kunnen genieten van een luxe
spa-avond. De haren zijn ingevlochten en daarna werden ze verwend met een maskertje en
komkommertjes op de ogen. Voor het slapen gaan hebben we met de hele groep nog even een
tosti gegeten. Daarna zijn de tandjes gepoetst, pyjama’s aangetrokken en zijn ze hun slaapzakken
ingedoken.

C’TJES
Hallo lieve C’tjes-fans,
De spreekwoordelijke kop is er af! We zijn inmiddels een volle dag en nacht onderweg op het
nieuwe kampterrein in Ootmarsum en de C’s hebben al aardig hun draai gevonden. De eerste nacht
is traditioneel een nacht met weinig slaap. En ondanks een jaartje pauze en -in strijd met ons
thema- is dat een van de weinige dingen die niet zijn veranderd. En dat betekent de eerste
vermoeide koppies aan het lekkere zondagse ontbijtje met croissantjes. Na het ontbijt hebben we
kaarten geschreven en vlaggen gemaakt, dus houdt ook de ouderwetse niet-digitale brievenbus
goed in de gaten. De middag stond vrijwel volledig in het teken van ‘viestafette’. Een spel waarbij
het niemand gelukt is om helemaal schoon te blijven. Sorry ouders, sorry, not sorry. Het parcours
bestond uit een 5-tal smerige onderdelen: Eier-roulette, waarbij je de kans had om een gekookt ei
op je hoofd kapot te slaan. Of een rauw ei. Omdat de groepjes klein genoeg waren had eigenlijk
niemand door dat er helemaal geen gekookte eieren tussen zaten. Iga en Nadia hadden er in ieder
geval weinig moeite mee! Vieze teilen balans; waarbij de kids met hun voeten in een kringetje een
teil met vieze smurrie hoog moesten houden. Dat ging natuurlijk niet lang goed als je ook nog
opdrachten krijgt! Mica kreeg een keer een volle laag appelmoes! ‘VlaTwister’; een variant op het
aloude spelletje, maar dan met verschillende kleuren vla op de stippen. Knoeiboel gegarandeerd!
Finn en Leon waren alleen minder goed in het behouden van hun evenwicht dus die gleden uit
waardoor ze helemaal onder de chocolade- en vanillevla zaten. Het volgende spel was
levend-bowlen. Bij levend-bowlen moet je een aanloop nemen en daarna zo ver mogelijk
proberen te buikglijden om zoveel mogelijk pionnen om te gooien. Gabrielle was hier enorm goed
in en binnen de eerste poging had ze al een strike te pakken. Het laatste spel was ‘Vliegende ouwe
taart’; een quiz waarbij je tegen een andere speler speelt en een plak cake versiert. Heb je de vraag
goed, blijft je bespaard dat het stuk cake in je gezicht eindigt. Helaas, fout? Helaas, vies! Manoah
wist Christian te verslaan en bleef zelf helemaal schoon!
Na deze ranzige bende hebben alle kinderen heerlijk gedoucht en zijn ze weer helemaal fris! Jordy,
Alex, Finn, Sylvijn en Guus hebben we alleen nog wel een paar keer terug moeten sturen. Ook de
leiding moest eventjes afspoelen :D
Eenmaal schoon was er nog tijd voor een potje spons-water-vuur. Dat ging er fanatiek aan toe.
Maar uiteindelijk wist het blauwe team toch te winnen! Vervolgens schoven we aan voor de
kampaandacht waar Tianne haar dansje deed. En aten we lekkere nasi.
Na de afwas stond het geluidenspel op het programma. Vooral Constantijn en Ty wisten goed de
geluiden te raden. Om de dag af te sluiten kregen de kinderen nog een lekkere tosti als avondhap
bij het kampvuur. En moe, maar voldaan ligt iedereen inmiddels op één oor en is het al een stuk
rustiger dan gisteren op het veld!

TIENERS
Lieve thuisblijvers,
Vandaag waren de tieners erg vroeg wakker. Vooral de leiding genoot daarvan. Heerlijk
ontbeten met croissantjes en de welbekende griesmeelpap. Het eerste spel op ons programma was
weekendje Wenen. Beatriz, Mila en Samarinde hebben zo veel mogelijk spionnenspullen weten te
bemachtigen voor zo min mogelijk geld. Na de lunch was het tijd voor ‘Levend Kwartet’ en
‘Levend Battle Royal’. Beide spellen wederom in het bos. De tieners hadden daarom wel wat vrije
tijd verdiend voor het eten. Daniëlle besloot door het vele lopen even een frisse plons te nemen in
de modderplas.
Bijkomend van de drukke dag en de Aziatische hap mochten de tieners even uitrusten.
Ondertussen was de leiding druk bezig met het voorbereiden van verschillende quizjes. Als eerst
kwam ‘jongens tegen de meisjes’ aan bod. Pittig voor de 8 jongens die tegenover 17 meiden
stonden. Toch wisten ze stand te houden met een spannend gelijkspel. Bij de beslissende vraag
waren de meiden ze te slim af, waarmee de eindstand 30-29 werd.
Eindelijk was daarna het douchemoment aangebroken. Terwijl de rest bezig was om een kaartje
naar jullie te schrijven, ondervonden de tieners stuk voor stuk de douches van het nieuwe terrein.
De laatste quiz van de avond was een muziekquiz. Met wat moeheid en tegenzin begonnen, maar
stiekem werd er toch enthousiasme gespot. Vooral Djazzelyn was verbaasd dat ze in het winnende
team zat. Na zo’n drukke dag lekker slapen!
Veel liefs,
de tienerleiding
Erik, Feddo, Maarten, Linde, Robin L

JONGEREN
Hi allemaal!
Na een relatieve rustige nacht die iedereen prima doorstaan heeft gingen we na het ontbijt fris en
fruitig de fiets op. Een klein tochtje die onze kanjers door het Twentse landschap voerde. Met een
tussenstop bij het Twentekanaal voor een Pubquiz, gingen we door naar Het Hulsbeek, een heel
grote recreatieplas een paar kilometer van ons vandaan. Daar streken we neer voor een
verfrissende duik. Met een lekker broodje gezond als lunch waren ze klaar voor wat spelletjes. Een
estafette met; het vangen van balletjes op het hoofd, een banaan door een pantykous eten en het
doorgeven (zonder handen) van een appel. Een spelletje oud Twents eierwerpen (zo ver mogelijk en
heel vangen) en het grote muizenmep-spel. Met veel gegrinnik en ongemakkelijke momentjes werd
de strijd aangegaan. De prachtige resultaten vindt u terug in de foto’s. Even een break, een drankje
en een snoepje, op naar het laatste spel een potje beachvolleybal!! Moe gestreden op de fiets naar
huis waar er even lekker gedoucht werd. Precies op tijd klaar voor de geserveerde soep en nasi. Er
wordt overigens goed gegeten, dat kunnen ze wel!!
Met wat opgedane energie was het tijd voor de Blackbox. Een rustig spelletje waarin je
mededeelnemers kunt beoordelen en kunt leren kennen. Aan de hand van vragen zoals , wie zou er
een kat uit een brandend huis redden wordt bepaald wat de rest van je vindt. De uitslag laat nog op
zich wachten maar lachen was het sowieso.
Als uitsmijter stond een dropping op het programma. Ondanks de afstand en de al vermoeide
beentjes hebben ze het uitstekend gedaan. Wel wat laat maar ach, je wordt natuurlijk niet elke dag
gedropt. Als kers op de taart rond 5 uur een tosti bij binnenkomst en zonder aan te sporen vlogen
ze hun nestje in, even een beetje bijtanken. Dat gaan wij ook even doen. Tot morgen!
Touw, Kneh, Oddih, Ellej & Ecyoj.

