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Vrijdag 20 juni 2014 

Het is zover. Na maanden van voorbereiding wordt om half zes de aftrap 

gegeven voor het Hawaii kamp. De auto’s volgeladen met enthousiaste kids 

reizen we af naar het Campvelt bij Nunspeet. In een bosrijke omgeving met een 

prachtige zandverstuiving gaan de jongelui in 8 groepen de strijd met elkaar 

aan. Zondag bij terugkomst wordt de winnaar gehuldigd bij het Middenvak. 

 

Zaterdagochtendmomentje 

Vincent als vroege vogel tikt mij om half zeven aan. Hij was al gedoucht en de 

koffie was al klaar. Dus spring ik ook snel even onder de douche om goed 

wakker te worden. Tijd voor koffie en een peukje. Samen zitten we nog te 

genieten van de rust die waarschijnlijk snel verstoord zal worden ☺. Na een 

onrustige avond bij de hele jonge garde nemen we de dag van gisteren door en 

kijken alvast vooruit. Ondertussen is Jorien bij ons aangeschoven en nemen we 

het aankomende programma door. Ondertussen worden meerdere mensen 

wakker en sluiten zich bij ons aan. Ook de kids worden onder leiding van Kevin 

goed wakker gemaakt met een stevige ochtendgymnastiek. Kampdag 2 is 

begonnen! 

 

Team Kokosnoten 

Eerste activiteit was  het samenstellen van 

de teams. Hiervoor moesten we ingegraven 

doosjes opzoeken. Daarna hadden we 

tweede activiteit. Het thema was Hawaii. 

Hiervoor hebben we onze spullen 

geknutseld. Mooie rokjes en hoedjes. De 

volgende dag na een slapeloze nacht en ’s 

ochtends om half acht warming up met 

Kevin. Daarna hebben we zevenkamp 

gehad. We hebben een paar records 

verbroken. We hebben na de zevenkamp 

even pauze gehad. Daarna hebben we met 

Beach korfbal alles gewonnen en de finale door strafworpen. ’s Avonds hebben 

we levend cluedo gedaan. Je moest uitzoeken wie Gerrit had vermoord door 

opdrachten uit te voeren. Er waren veel takken in het bos waardoor je mooie 

hutten kunt maken. De A, B en C gingen een boswandeling maken ’s avonds 

laat en toen waren ze de weg kwijtgeraakt. 

 



 
 

Korfbalkamp 

Hoi ik ben Maureen en ben op 

korfbalkamp gegaan. De activiteiten erg 

leuk en orgineel. Het is erg gezellig en 

we kletsen veel. Het thema is Hawaii. 

We hebben zelf bloemenkettingen 

gemaakt en we hebben ook zelf rokjes 

gemaakt van plastic zakken. We hebben 

ook nog beach korfbal gedaan. Dat was 

ook erg leuk. Zevenkamp was ook 

leuk!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Hoi  

Er zijn leuke activiteiten zoals beach korfbal en het zevenkamp. 

Groet Jikke 

 

Hoi, 

Ik ben op kamp. Het is heel leuk, lekker gezellig. Ze hebben stapelbedden!!!! 

Jipppie! Mooi groot bos!!! 

Groetjes Dagmar 

 

 

Ik vond het kamp leuk. Het buitenspelen was het leukst. Vincent heeft lekker 

gekookt. - Cato Vreeken 

 

 

Het kamp is erg leuk en gezellig. We doen veel leuke dingen. Gelijk de vrijdag 

zijn we gaan kijken of we een hut konden bouwen en zaterdag zijn we 

begonnen. Het beach korfbal ging heel goed alleen was het erg zwaar omdat 

het in het zand was. Het was lastig om in slaap te komen doordat het lampje 

van de nooduitgang erg fel scheen. De slaapkamers liggen vol met rotzooi. We 

kunnen hier leuk buitenspelen.  

- Malin, Rebecca, Milou & Saskia - 

 

  



 
 

Kamp de eerste twee dagen….. 

Toen we aankwamen moesten we een slaapplekje zoeken. Tegen half zeven 

gingen we een broodje knakworst eten. Daarna moeste we om half negen nar 

de kantine komen. We moesten doosjes zoeken met je groepje erin. Met je 

groepje moest je een rokje maken. Toen moesten we slapen. We hebben nog 

heel erg lang gekletst tot 2 uur. We werden 1 voor 1 wakker en kletsten 

zachtjes. Om half 8 maakte Kevin de laatste mensen goed wakker. Een kwartier 

later moesten we ochtendgymnastieken.  

 

 
 

Daarna kwam de zevenkamp. We hebben natuurlijk eerst gegeten. Het heet 

zevenkamp omdat we zeven spellen deden. We gingen daarna na een prachtige 

zandvlakte met af en toe stukjes gras er tussen. We gingen beach korfbal doen. 

Je moet 4 wedstrijden spelen. Daarna gingen de meeste mensen douchen want 

we zaten helemaal onder het zand. We gaan zo eten. Meer kunnen we helaas 

niet vertellen over het kamp. We gaan morgen om drie uur naar huis. 

Leuke kampgroetjes van Isa, Noa en Vera 

 

Kamp 2014 

Na maanden voorbereiding is het dan eindelijk zover. Dit jaar 

met zijn allen in de auto. Bij binnenkomst werden de 

slaapplekjes al snel gereserveerd. Dit jaar een andere locatie. 

Maar wat een leuke (al zeg ik het zelf). Geen vaatwasser en 

minder luxe maar wel meer kampgevoel. Buiten konden de 

kids heerlijk spelen in het bos. Ter informatie voor alle 

ouders: de kinderen lagen al om 20.00 uur in bed…….. Geloof 

ik. Het is nu zaterdag en dag 2 zit er al weer bijna op. Tot nu 

toe is het erg gezellig (had ook niet anders verwacht). 

Iedereen bedankt voor jullie gezelligheid. Tot volgend jaar!! 

Aloha Jorien 



 
 

Hallo, Wij zijn de badlakens 

 

In ons groepje zitten Meinte, Robin, Marc, 

Kyle, Esther, Sven en Lara. Vrijdag hebben 

we hawaii rokjes en kettingen gemaakt. 

Dat vonde n we heel leuk. Op de kamers 

was het de eerste nacht gezellig maar ook 

heel druk. ’s Ochtends tijdens het sporten 

waren we best wel moe. Zaterdag hebben 

we heel veel gedaan met ’s avonds een 

disco. We vonden het een heel leuk 

kamp. 

 

 

Hoi, 

 

Wij zijn Tessa, Christiaan, Brest, Evi, Jikke 

Marit, Kai en Stijn. Ook wel de Beach Shorts 

genoemd. De eerste indruk was leuk, gezellig. 

Een echte kampsfeer. De eerste dag moesten 

we de groepjes opzoeken in plaatse van te 

horen krijgen waar je in zat. Dat was heel 

anders. ’s Avonds gingen we rokjes en 

kettingen maken. De tweede dag Begonnen we 

met een “super leuke” ochtendgymnastiek 

maar gelukkig daarna een lekker ontbijt. . ’s 

Middags hadden we op een grote zandvlakte 

beach korfbal. In de avond gingen we levend 

cluedo doe. We zijn tweede geworden. ’s Avonds was er ook nog een disco. Na 

de disco gingen de A, B enC wandelen in een donker stiltegebied. Op de derde 

dag mochten we lekker uitslapen. We gingen levend bingo doen. We vonden 

het een superleuk kamp. We gaan de volgende keer weer mee. 

Groetjes van de Beach shorts. 

 

 

 

 



 
 

Hoi 

Wij zijn de teenslippers. Vrijdag hebben we 

hawaii rokjes gemaakt en we hebben erg ons 

best er op gedaan. Tot onze grote teleurstelling 

hebben we hier niks mee gedaan zoals een 

modeshow. Het was een lange nacht voor 

iedereen met veel kussengevechten. Toen we 

wakker werden stond een zevenkamp en 

beachkorfbal te wachten. We hebben erg ons 

best gedaan maar het resultaat was ver te 

zoeken. Gelukkig draait het kamp ook niet om 

winnen maar om de lol. De disco was de knaller 

van de avond met leuke muziek en veel gezelligheid. De volgende ochtend is 

nu. We zitten doodvermoeid de kampkrant te schrijven. Maar het blijft gezellig. 

Zometeen gaan we levend bingo doen. Waarbij we proberen te winnen. Het 

was een erg geslaag kamp. Tot volgend jaar. 

Kirsten, Chillo, Frouke, David, Marjon, Wybren en Cato 

 

De palmboompjes 

Wij zijn de palmboompjes. Onze leider is Jorrit. 

Ons team bestaat uit Sannah, Leanne, Isa, Vera, 

Maaike en Jamilha. Dit is de eerste keer dat 

Jamilha op kamp is. Bij de eerste opdracht 

moesten we doosjes zoeken in het bos. In de 

doosjes zaten de namen van de mensen van jou 

groepje. Toen de groepjes bij elkaar waren 

moetsen we rokjes maken van plastic zakken. En 

kettingen van rietjes. Op zaterdagochtend werden 

we vroeg wakker gemaakt door Kevin en moesten 

we ochtendgymnastiek doen. Het spel daarna was 

de zevenkamp. We vonden de zevenkamp erg leuk. Daarna hadden we even 

rust. Toen gingen we een stukje lopen naar een zandvlakte waar we gingen 

beachkorfballen. Wij stonden in de finale tegen de kokosnoten. Uiteindelijk 

hadden we evenveel punten en moesten we strafworpen nemen. We hadden 

net met 1 punt verschil verloren. Na het beach korfbal ging bijna iedereen 

douchen want we zeten helemaal onder het zand. Vervolgens gingen we 

levend cluedo doen. We kregen van Vincent Smit een verhaal en dan moesten 

we naar de personen om vragen op te lossen. Als we het goed hadden kregen 



 
 

we een aanwijzing. Door de aanwijzing kwam je achter de antwoorden. Wij 

waren super snel klaar door ons wonder Jorrit. Die dacht supergoed na en 

daardoor wisten we als eerste de goede antwoorden en hadden we gewonnen. 

Ze hadden niks geregeld voor de A, B en C. Gelukkig was Kevin zo aardig om ons 

mee te nemen het bos in. Het is nu zondag en hebben corvee na het ontbijt. 

Straks gaan we onze spullen pakken en dan gaan we jammer genoeg weer naar 

huis na een superleuk kamp.  

 

De Bikini’s 

Toen we aankwamen op kamp gingen we de spullen uitpakken en aten we 

broodje knakworst. Daarna maakten we hoelarokjes en gingen we slapen. Om 

half 8 werden we gewekt voor ozo leuke ochtendgymnastiek. Daarna gingen 

we eten. Toen deden we een zevenkamp. Iemand geblindoekt aankleden, 

skilopen, emmer water boven je hoofd, wildplassen met 2 mensen een bal 

tussen je rug, pijltjes blazen en fietsband 

springen. Toen dat was afgelopen deden we 

beach korfbal. We werden daarbij 4e In de avond 

aten we patat met een hamburger. Na het eten 

deden we levend cluedo. We werden daarbij 

gediskwalificeerd. Na dat spel was er een disco 

en gingen de A, B en C een boswandeling maken. 

Dat duurde erg lang. De volgende dag werden 

we om kwart voor negen gewekt. We deden 

gelukkig geen ochtengymnastiek. Wat we Wat we nu nog gaan doen weten we 

nog niet. Maar kamp was erg leuk. 

- Samke, Janieke, Youri, Wyke, Dagmar, Mathias en Marrit-  

 

De zandkorrels 

We zaten in een scoutinggebouw (nee dus redactie). 

We moesten de eer hoog houden van de laatste plek 

want we stonden op in de tussenstand laatste. Op het 

terrein is een groot bos met allerlei attributen en 

takken waarmee je een hut kunt bouwen. En als je van 

het terrein ging en een stuk rechtdoor liep is er een 

zandvlakte. Daar hebben we beachkorfbal gespeeld. 

Daarmee zijn we derde geworden. In de avond hebben 

we levend cluedo gespeeld. Helaas hebben wij het niet 

goed gedaan. Even later hadden we een disco. Hier 



 
 

ging iedereen helemaal los. Rond 11 uur gingen de spelers van de A, B, C een 

wandeling door het bos maken. Na een verkeerde afslag hadden ze een half 

uur omgelopen. Eenmaal in bed aangekomen waren er veel kinderen meteen in 

slaap (?????). Om half negen werden we gewekt. Velen van ons vonden dit niet 

prettig. We hebben het super leuk gehad en kijken met veel plezier terug op dit 

kamp. 

 

Wist u dat: 

• Youri sjans heeft met heel veel meiden tegelijk 

• Joas ongesteld is 

• Marrit tussen Matthias en Christiaan heeft geslapen 

• Jorrik voor de eerste keer in 1 jaar het stressen (spel) heeft gewonnen 

van Leanne 

• Joas ook nog een snurkt 

• Marrit met Matthias en Christiaan voetje heeft gevrijd 

• Saskia samen met Lara heel goed kan schelden in het Frans 

• Er volgens Cato wolven in het bos zijn 

• Dit volgens de meesten wel onzin is 

• Christiaan heel veel beenhaar heeft 

• De leiding dat wel prima vind 

• Merwin op een poedel lijkt als hij zijn haar niet heeft gedaan 

• Saskia verliefd is op Jorrit en Jorrit ook op Saskia 

• Dit toch al langer bekend was ;) 

• Alex een nieuwe vriend heeft  

• Hij dacht dat het jongetje Chuckie heet 

• Mathilde om 11 uur ’s avonds vraagt hoe laat de zon onder gaat 

• Matthias te slap is om Mathilde op zijn rug te nemen 

• Vincent graag stoepkrijtjes mee wou nemen naar het kamp 

• Het uiteindelijk toch de komkommer is geworden 

• Er volgend jaar 2 slaapkamers komen voor de leiding 

• Dit 1 kamers is voor de snurkers (Stefan, Rob en Wim) en 1 voor de niet 

snurkers (de rest) 

• Wij dit jaar heel erg blij zijn met de begeleiding 

• De E en de F allemaal hutten hebben gebouwd in het bos 

• Op de kamers werd gekaart 

• En ook kussengevechten werden gehouden 

• Het al met al toch weer top was 



 
 

Nawoord 

De vele verhalen hierboven en 

de foto’s op de website laten 

jullie een mooi beeld zien van 

het hoe kamp was. Als leiding 

hebben wij geprobeerd de kids 

een heerlijk weekend te 

bezorgen. Dat is in onze ogen 

goed gelukt. Plezier en alles 

samen doen. Iedereen bedankt 

voor een meer dan geslaagd 

weekend. 

 

 

De AC 

 

Uitslag van het weekend: 

1. Bikini’s 

2. Badlakens 

3. Kokosnoten 

4. Palmboompjes 

5. Hoelarokjes 

6. Beach shorts 

7. Teenslippers 

8. Zandkorrels 

 

De bikini’s hebben een mooi strandfrisbee gekregen als beloning 

 

 


