Verslag jeugd weekend 2015

Vrijdag
Toen we hier aan kwamen hebben we eerst onze bedden klaarmaken, daar na
gingen we eten. Daar na gingen we een tijdje iets voor ons zelf doen. Op een
gegeven moment moesten we bij elkaar komen en gingen we het Schat van de
koning spel doen. In dit spel moet je dukaten van post 1 naar post 2 brengen,
maar er zijn piraten die jouw dukaten mogen afpakken door jou te tikken. Daar
na moesten zij naar post 3 om de dukaten in te leveren. Toen het spel was
afgelopen gingen we naar huis en mochten we weer iets voor ons zelf doen.
Daarna gingen we de dropping doen. De U14/U12 waren een paar keer de weg
kwijt, maar een uitsmijter hielp ze om de goede kant op te gaan. De U16 is geen
een keer de verkeerde kant op gegaan omdat zij aan het begin van de dropping
de weg hebben gevraagd. Later kwamen zij dezelfde uitsmijter tegen. Toen
iedereen thuis was gingen we slapen.
Mark-Gerry

Zaterdag ochtend
S morgens werden we wakker gemaakt door Marijn. Na het eten gingen we op
weg naar de plaatselijke sportzaal. Daar hebben we 2 uur lang ge basketbalt.
Toen we daar weggingen en moesten we eerst een speurtocht volbrengen.
We moesten in groepjes naar straten zoeken en daar moesten we een letter
maken. Toen we allemaal terug waren gingen we lunchen. Na de lunch gingen we
corvee uitvoeren zo als dit. Ik weet nu niets meer dus dit is het einde van ons
verslag
Daniel-Jurre

Zaterdag middag
Vanmiddag werden we aan onze voeten vast gemaakt. zijn we door het centrum
gelopen. Daar moesten we mensen gaan zoeken die verkleed waren. Toen die
gevonden waren moesten we een opdracht uitvoeren zodat we een handtekening
kregen van ze.Als we alle handtekeningen hadden gingen we terug naar het huisje
met een ijsje. Er is een kampvuur gemaakt die vanavond aangestoken zal worden.
Vanavond hebben we met zijn alle gebarbecued.
Sabastiaan.

Zaterdag avond
Na de BBQ deden we een piraten spel avond, hier na gingen we het kampvuur
aansteken.
Dit lukte niet. Na een paar keer proberen lukte het wel. Toen het kampvuur aan
was , deden we een uitbeeldverhaal. Daar na hebben we van het kampvuur
genoten tot hij op de grond lag.
Toen gingen we het nachtspel doen. Het nachtspel moet je aanwijzingen vinden
bij verklede leiding, en daarna moesten we de schat zoeken. Toen we de schat
hadden gevonden gingen we terug naar het kampvuur. We hebben daar nog even
gezeten daarna gingen we weer terug en gingen naar bed.
Gerry-levy

Zondag ochtend
We werden wakker gemaakt door Leo. We moesten van Leo onze spullen pakken
en daarna ontbijten. Bij het ontbijt kregen we een ei.
Daan-Sven

Zondag middag
Na vertrek bij het huisje, zijn we naar Beverwijk gereden.Hier hebben we een
uur gerbounzt. (springen op trampolines)Hier na zijn we vertrokken richting
Nieuwkoop waar we de jongens moe maar voldaan weer afgeleverd hebben.
De leiding

