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Na een geweldige week zijn we nu weer terug in Rijswijk. Een mooi moment om nog even terug te
kijken en stil te staan bij de ervaringen van een zomerkamp in coronatijd*. Dat kan heel snel, want
op een aantal extra voorzorgsmaatregelen na hebben we er nauwelijks wat van gemerkt. Dit jaar
was de 75e keer dat we met YMCA Rijswijk op zomerkamp zijn geweest. Wat een mijlpaal, driekwart
eeuw op kamp! Als je al die weken zomerkamp achter elkaar zou zetten, dan hebben we al
anderhalf jaar aaneengesloten in tenten geslapen en mooie programma’s gedraaid. En wist u dat
we al sinds 1973 in de omgeving van Ootmarsum ons zomerkamp opzetten?
Dit jaar zaten we voor het eerst op kampeerboerderij De Roezeberg. We zijn erg blij dat we hier
nu een nieuwe plek hebben gevonden, dichtbij onze oude locatie (kampeerboerderij Heesink). Het
was nieuw, maar het is een prachtige locatie met veel mogelijkheden. We hebben een goede stap
gezet voor een langjarig verblijf en hopen dat we de relatie met de familie Masselinck de komende
jaren verder kunnen uitbouwen. We zijn in ieder geval ontzettend blij met de manier waarop we nu
ontvangen zijn: gastvrij, meedenkend en oplossingsgericht. Dat maakte de overstap soepel en van
beide kanten zijn de ervaringen erg positief.
In de extra editie geen spannend groepsnieuws, maar wel wat weetjes om mee af te sluiten en
vooral ook een woord van dank aan de mensen, bedrijven en organisaties die, vaak al jarenlang, ons
helpen om een week zomerkamp bereikbaar en betaalbaar te houden voor alle kinderen die mee
willen. We kunnen die hulp ontzettend goed gebruiken om bijvoorbeeld kampmateriaal en tenten
te vervangen als dat nodig is. Ook hebben we een apart potje voor kinderen waarbij de financiële
situatie het eigenlijk niet toelaat om mee te gaan op zomerkamp. En omdat wij iedereen een leuke
week gunnen, vinden we daar dus altijd een oplossing voor. Daarom hier nog maar eens de blijk
van waardering voor alle hulp, zijn wij heel blij mee.
Het is ieder jaar weer een logistieke uitdaging om al het materiaal, bagage en deelnemers van
Rijswijk naar Ootmarsum te krijgen. Transporteur Simon Loos is in dat opzicht geweldig, want zij
zorgen er al jaren kosteloos voor dat er een vrachtwagen met chauffeur beschikbaar is. Bovendien
mogen we de oplegger een week laten staan en gebruiken als opslag. Busmaatschappij Vreugde
Tours zorgt er ieder jaar weer voor dat we tegen een scherpe prijs met drie bussen veilig heen en
weer kunnen. Daarbij wordt er aan alle kanten meegedacht hoe we onze busindeling en alle bagage
zo goed mogelijk kunnen organiseren. Dat maakt schakelen erg prettig.
Omdat we al bijna 50 jaar in Ootmarsum komen, kennen we de omgeving en de mensen steeds
beter. Dat maakt het zoeken naar oplossingen voor kleine en grote uitdagingen makkelijk. Dagelijks houden we eten en eetbaar afval zoals schilletjes en oud brood over. Weggooien is zonde, dus
hebben we gekeken of we dat ergens een nieuwe bestemming konden geven. Iedere dag konden
we de vier stieren van melkveebedrijf Kuks blij maken met een klein feestmaaltje. Het gebeurt
niet vaak, maar soms hebben we meer ingekocht of verzameld dan we tijdens een week op kunnen
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maken. We hebben daarmee de voedselbank van Oldenzaal blij kunnen maken en het niet in de
afvalbak hoeven gooien.
Natuurlijk willen ook weer even stilstaan bij de bijdrage van bakkerij Rien Schulten. Hij zorgt niet
alleen al tientallen jaren voor de paar honderd broden die er tijdens een week zomerkamp
doorheen gaan, maar is ook altijd actief betrokken bij de mixdag en komt tijdens de week
regelmatig zelf het brood brengen en even kijken hoe alles gaat. En nou waren ze er dit jaar voor
het eerst een keer niet bij, maar ook slagerij Arens (Frank en Irma) komen normaal gesproken even
buurten. Niet alleen voor de gezelligheid, er wordt ook altijd meteen iets nuttigs gedaan (afwassen
of aardappelen schillen bijvoorbeeld). En zo zijn er meer lokale ondernemers die ons al jaren met
open armen en vol enthousiasme ontvangen. Bij AH Ootmarsum komt een groot deel van onze
boodschappen vandaan en die worden dan altijd netjes op het kampterrein gebracht. En bij de
eindafrekening krijgen we ieder jaar een mooie korting. De overeenkomst van bovenstaande
personen en bedrijven is de betrokkenheid bij wat we doen en dat is ons veel waard.
Maar ook dichter bij huis zijn er meedenkende en betrokken bedrijven. Brasserie Bijna Thuis heeft
een grote hoeveelheid vlees gratis meegegeven dat maar net in een grote vrieskist paste. Daar
hebben we een week lang heerlijk van gegeten. Aardappelen en uien kwamen weer bij de familie
Breman vandaan en ook daar is maar weinig meer van over. En hoewel de familie Van Koppen zelf
geen tomaten meer in de kas heeft staan, hebben ze er stiekem wel weer voor gezorgd dat er een
tiental kistjes klaarstonden voor vertrek. Van Levarht hebben we dit jaar 1000 stuks fruit gekregen
en zoals bij veel van dit soort geweldige acties was dit in twee minuten geregeld.
Ook het bedrijf The Differences Events, DJ’s and more willen we ontzettend bedanken voor het
alle apparatuur die we een week lang hebben mogen gebruiken. Denk aan een professionele
muziekinstallatie voor de disco, een fotobooth voor tijdens de bonte avond en allerlei
keukenmaterieel voor het maken van lekker eten en goeie avondhappen. Eén van de eigenaren gaat
zelf ook al jaren mee als leiding in de keukenstaf. Dus Ruud Römer, bedankt weer het lachen, maar
vooral ook voor het kosteloos meegeven van al deze dingen!
De verschillende leidinggroepen laten vaak shirts en outfits maken. Dit jaar zag de A-leiding er
een week lang kleurrijk uit. Dat is mogelijk gemaakt door Cortez Boxing en Da Ponte. Van Vers 5
Kaas en Noten hebben we een bergje plakken kaas meegekregen (en goed van gegeten) en ook
het snoepgoed van de snoepkraam van Martien Kalkman was zo weg. En ook Bert’s Wielershop
willen we bedanken voor de gesponsorde verlichting.
De extra financiële middelen die we hebben gekregen (vorig jaar al) van Claasen Coatings BV
(verf), Steegman Elektrotechniek (elektra), Weboma (bouw) en Verschoor Groep (bouw,
schilders en loodgieters) zijn geweldig. Gaaf dat dit kan in een tijd waar veel bedrijven de impact
van corona voelen.
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En ook het bedrag dat we van tante Marga en ome Bert hebben gekregen, heeft een goede
bestemming gevonden. Er zijn meer sponsors en donateurs, maar die willen niet allemaal bij naam
genoemd worden. Dat neemt niet weg dat de bijdragen van deze onzichtbare krachten ongelooflijk
fijn zijn. Zijn wij dankbaar voor, want dat maakt dat we onafhankelijk een goed zomerkamp kunnen
organiseren. We willen dan ook een momentje stilstaan bij alle hulp en donaties die we hebben
gekregen. Daar past namelijk een groot “BEDANKT” bij! We waarderen de betrokkenheid en
bijdragen enorm.
Er is natuurlijk nog een groep die we niet mogen vergeten in deze extra editie: de leiding. Deze
bonte mix van 40 man heeft weer een week lang gebuffeld. Is ook niet niks om een week lang
plezier te maken. Dat kost vakantiedagen, een leidingbijdrage om de eigen kampkosten te dekken
en een berg voorbereidingstijd, maar de energie die we er met z’n allen voor terugkrijgen als we
weer een topweek hebben gehad, is dat meer dan waard. Een deel van de groep gaat al op
donderdag voor het kamp begint naar Ootmarsum toe om alle tenten op te zetten en het terrein in
te richten. Dat zijn de echte geluksvogels, want zij hebben gewoon een zomerkamp dat twee dagen
langer duurt dan voor de rest. Onderaan de streep zijn het stuk voor stuk topmensen en een deel is
ooit zelf deelnemer geweest. Eenmaal binnen de groep en het eerste jaar moeiteloos overleefd, dan
is het moeilijk om weer te stoppen. Dat lukt de meesten dan ook niet. Gelukkig maar.
Tot slot willen we namens alle leiding de kinderen die zijn mee geweest op zomerkamp bedanken
voor de gezelligheid. We hebben een superweek gehad en waren heel blij dat jullie allemaal mee
waren. Zonde dat het weer voorbij is. Maar het goede nieuws is, volgend jaar gaan we gewoon nog
een keer. Dus zet 9 juli 2022 alvast in je agenda, want dan vertrekken we zoals vanouds gezellig
richting Ootmarsum. Inschrijven kan vanaf januari weer. Tot volgend jaar!

* We hebben tijdens het zomerkamp regelmatig zelftesten gedaan en goed in de gaten gehouden of er signalen van coronabesmettingen zichtbaar zouden zijn. Gelukkig zijn we zonder klachten de week doorgekomen en hebben we maximaal kunnen genieten.
Mocht er in de komende vijf dagen toch een signaal van een besmetting boven komen, neem dan in eerste aanleg contact op met
de GGD (voor algemene informatie). Daarnaast zouden wij het prettig vinden om geïnformeerd te worden, zodat we daar op kunnen
acteren als dat nodig is. Ook als u specifieke vragen heeft over corona en het zomerkamp, laat het ons dan weten in de komende
week. We hopen natuurlijk dat het niet nodig zal zijn, maar indien nodig dan zijn wij de komende weken per mail (info@ymcarijswijk.
nl) of telefoon (06-29888079) te bereiken.
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