Verslag jeugd weekend 2016

Vrijdag
Bij aan komst gelijk voetballen.U16/U18 maakt bal gelijk kwijt. Als tweede
levend stratego in maffia thema. Trefbal gespeeld met de plaatselijke meiden
scouting. We hebben ook nog het spel Hollandse Leeuwen gedaan, waarvan het de
bedoeling is om de passerende mensen op te tillen. En dat zagen wij natuurlijk
wel zitten met die meiden. Iedereen deed dan ook mee. Bij de dropping werden
twee groepen de nu nog U12 &14 en de U16.De U12&U14 werden als eerste
gedropt. Deze gingen meteen recht door en waren er snel. Terwijl de U16 vier
keer is omgelopen. Bij aankomst broodjes knakworst Mitchel.(erg lekker). U12 &
U14 Sliepen bijna komen die herrie makers van de U16 binnen (bijna ) iedereen
wakker. Roy & Sabastiaan tapen de deur dicht met doorzichtig tape(het was heel
zichtbaar).Gelukkig was er ook nog een enkeling die wel gewoon wilde slapen.
Dinand-Jurre

Zaterdag ochtend
We werden wakker gemaakt door leo met zijn mooie fluit. Daarna zijn door het
bos ochtend gymnastiek wezen doen. Hier na gingen we met z’n alle eten. Rond 10
begonnen we met activiteiten zoals; met eieren een estafette, en zakjes met
water vullen en proberen over te gooien en in de anderen emmer te krijgen. Daar
na gingen we levensecht mens erger je nieten met 6 opdrachten en de andere
moesten rondje rennen tot de U16 wel deed maar de U14 niet was lopen. Na de
activiteit hadden we een uur voor ons zelf in de bloed hete hitte en om 11:30
gingen we lunchen.
Daan-Daniel

Zaterdag middag
Na de lunch zijn we naar het sportzaaltje gelopen voor een clinic gegeven door
Arno en Martijn. Na de clinic zijn we naar het centrum van Beverwijk gelopen om
daar een soort speurtocht te doen. Na dat iedereen het eindpunt had gevonden,
moesten we weer helemaal terug lopen naar het gebouw. Daar na gingen we bbq
en.
Mike-roy

Zaterdag avond
We deden het kamp vuur spel. Dit is dat er werd er een verhaal verteld en je
kreeg een naam en als je die in het verhaal hoorden dan moest je staan of weer
zitten. Na het kampspel moesten we een gijzeling op lossen. We moesten
aluminium folie volgen aan de bomen. Tijdens het volgen van het aluminium folie
kregen we aanwijzingen. Na het spel hebben we nog gekaart.
Stan-Gerry

Zondag ochtend
Na het ontbijt moesten we onze bedden opruimen en tassen in pakken. Terwijl de
leiding het gebouw schoon maakte hebben wij de volgende spellen gespeeld:
Trefbal, Mijnenveld, Olifanten voetbal, Emmerbal. Om 12:00 gingen we weg naar
huis. Onderweg hebben we 2 spelletjes lasergame gedaan en patat gegeten. Om
16:00 waar we weer in Nieuwkoop
leiding

