Verslag jeugdweekend 2014
Vrijdag 9 mei
Nadat we ons ijsje ophadden, hebben de meeste auto’s de weg gevonden door te
puzzelen. Toen we hier aankwamen, moest iedereen zijn bed klaar zetten. Daarna
hebben we onze broodjes opgegeten.
Na het eten gingen we naar het bos. Daar deden we een leuk Amerikaans spel. Na
het spel was het tijd voor de dropping. Eerst mocht de U12 weg. Ze liepen in één
keer naar de goede locatie terug. Toen was het de beurt aan de U14. Die liepen 3
keer het centrum rond en vroegen verschillende keren aan dezelfde man de weg.
Na de dropping gingen we ‘slapen’.
Mark en Lars
Zaterdagochtend 10 mei
Leo maakte ons wakker door te schreeuwen: ‘Wakker worden slaapkoppen!’ We
hebben met z’n allen ontbeten. We hebben onze spullen gepakt om te gaan
basketballen in een sporthal. Een oudvoorzitter Jan Boef kwam langs om ons een
clinic te geven. We hebben geoefend met de bouncepas en de borstpas En op het
einde hielden we een wedstrijdje. Toen gingen we douchen, omkleden en terug
naar huis. Daar hebben we broodje knakworst gegeten.
Nick en Sebastiaan
Zaterdagmiddag 10 mei
Na de lunch gingen we een spel met enveloppen doen. Dan kreeg je een nummer
voor welke envelop je moest zoeken. In die enveloppen zat een opdracht die je
uit moest voeren voor een jury. Bijvoorbeeld ei overgooien, gedicht verzinnen,
liedje gorgelen, menselijke toren bouwen en ga zo maar door. Toen gingen we
naar het bos om het geldspel te doen. Dit was Levend Stratego, maar dan met
geld. Na een uur of twee zijn we weer terug gegaan naar het kamphuis. Toen
hebben we wat tijd voor onszelf gehad en hebben we lekker gesmuld van de BBQ.
Roy, Sjoerd en Merijn

Zaterdagavond 10 mei
Casino dit bestond uit: Roulette, Blackjack en hoger of lager, dat spel won je
nooit! Sietse en Daan waren het rijkst geworden met Roulette. En Levy en
Sjoerd waren blut.
Na de Casino had Leo een kampvuur die mislukte. We deden ook nog Wie ben ik?
Na het kampvuur moest het geld van het Casino naar de bank gebracht worden.
Maar helaas waren er nog boeven. Die probeerden het geld af te pakken. Voor
het spel droogden we onze schoenen. Renske zei: ‘Je moet wat wc-papier in je
schoenen doen, dus we kregen wc-rollen. En nadat we klaar waren zei Stan: ‘Kom
we gooien het wc-papier overal overheen. We hadden nog chips gegheten en toen
gingen we slapen.
Daan en Sven
Zondagochtend 11 mei
Na het ontbijt moesten we opruimen. Alle spullen moesten ingepakt worden.
Daarna werden de spullen neergezet voor een paar spelletjes die je met zijn
tweeën moest doen. Een uit de U12 en de andere uit de U14. Daarna gingen we
mijnenveld doen. Rood had bijna gewonnen, maar ze stapten op het eind mis,
daardoor won blauw.
Daarna gingen we eten, maar toen we aan tafel zaten, gingen we eerst nog een
soort Ezelen doen. En tijdens de lunch aten we patat.
Angelo en Mike
Zondagmiddag 11 mei
Na de lunch zijn we naar de bowlingbaan gegaan. Levy won bij de U12 met 89
punten en Sietse won bij de U14 met 102 punten. Dat was een gezellige afsluiting
van een geslaagd jeugdweekend! Ondanks het natte weer, hebben we er weer van
genoten. Bedankt voor het leuke weekend jongens!
Leo, Merijn, Maaike en Marlies

