Zomerkamp 2016 - indianen
Wellicht zullen de eerste tekenen van vermoeidheid inmiddels bij uw zoon/dochter verschijnen. Dat komt allemaal
omdat we een waanzinnig kamp achter de rug hebben gehad! Hieronder een korte weergave van wat wij de
afgelopen dagen hebben meegemaakt.

Zaterdag 16 juli ’16
We kwamen aan bij het huis van Big Chief (het opperhoofd van de Bruine Beren) in Hillegom. Nadat alle bedden
waren neergelegd, de snoepzakken goed waren verstopt voor de leiding en afscheid genomen was van de papa’s en
mama’s kon het echte avontuur beginnen. Onder het genot van een heerlijke plak cake van Emma (dank je wel nog
) werden de kampregels uitgelegd. Bij het verkenningsrondje van het huis vonden we in de tuin de totempaal.
Hierover hadden we gelezen in de uitnodiging: “De bruine beren hadden namelijk de beroemdste totempaal ter
wereld. Big Chief waarschuwde ons voor de Jagende Jakhalzen”. We lieten de totempaal voor wat hij was en
begonnen aan het groepjesmaakspel. Middels een ren-je-rot quiz werden veren verdiend voor op ieders eigen
verentooi. Aan de hand van de kleur veren kon je zien bij wie je in het groepje zat. In het groepje werden puzzels
gemaakt om erachter te komen wat de indianennaam was van het groepje, en zo ontstonden:
 de Huppelende Hazen bestaande uit Sanne en Jens
 de Zingende Zonnetjes bestaande uit Britt, Jinte en Emma
 de Waggelende Wigwams bestaande uit Nikki, Puck en Elon
 de Vrolijke Veren bestaande uit Elin, Naud en Christiaan.
Buiten speelden we in het zonnetje nog een paar leuke spelletjes. Om goed te kunnen slapen is het van belang dat
we lekker dromen en dus knutselde we allemaal een mooie dromenvanger. De leiding heeft ze allemaal in de
slaapzaal opgehangen dus diezelfde avond kon iedereen zonder zorgen gaan slapen. Na het knutselen kreeg
iedereen vrije tijd. Sommige gingen buiten spelen, andere lazen een boekje op bed en weer andere vonden het lekker
om wat te kleuren. Inmiddels had de leiding het eten klaar en heeft iedereen lekker smikkelt van een broodje
knakworst met kippen- of tomatensoep. Met onze tong probeerden we nog een danoontje uit te likken, maar met een
lepel gaat dit toch veel makkelijker. Om alle energie nog even op te maken besloten we het smokkelspel t e doen. De
kinderen speelden tegen de leiding. Iedere bever moest een briefje van €500, - euro verstoppen in zijn kleren en als je
getikt werd dan kreeg de leiding 30 seconden om het geld te vinden. Lukte dat niet dan was je veilig en kon je het geld
naar de overkant smokkelen. De leiding was geen goede douane want er werd een groot bedrag door de bevers naar
de overkant gebracht. Tjonge, jonge wat gaat zo’n eerste dag toch snel want na het spel was het al weer bed tijd. De
routine van PWTPVNGENB werd uitgevoerd. Even ter informatie dit staat voor plassen-wassen-tandenpoetsenvoorlezen-nachtzoentjesgeven-ennaarbed. Helaas voor de leiding was het nog lang onrustig die avond…

Zondag 17 juli ‘16
Zoals de ouders inmiddels gewend zijn waren de kids lekker vroeg wakker. De leiding is niet zo’n vroege vogel dus
moesten de kinderen nog stil in bed blijven liggen. Dit werkte helaas niet met als gevolg dat we aangekleed en wel om
7.30 uur al aan het ontbijt zaten (!) De kinderen hadden na het opstaan al ontdekt dat de totempaal weg was. Oh nee!
Hadden we er toch niet goed genoeg op gepast! En nu? We besloten na het ontbijt te gaan zoeken en vonden een
spoor van veren. Helaas liep dit spoor dood. Wel zat er een brief in de brievenbus van de Jagende Jakhalzen. Zij
vonden dat wij de totempaal niet verdienden en hadden hem daarom gestolen. De Jagende Jakhalzen wilden weten
of wij de vijf elementen van de totempaal wel bezitten, namelijk rijkdom, kracht, wijsheid, gezondheid en trots. In de
brief stond gelukkig precies hoe we dit konden bewijzen. Na een bekertje limonade konden we er weer vol tegenaan.
We begonnen met rijkdom door een schat te gaan zoeken. Overal vonden we aanwijzingen van een volgende locatie
in en rondom de blokhut. De uiteindelijke schatkist lag in het keukentje met een lekkere traktatie erin, namelijk
schatkistsnoepjes. Deze lekker opgepeuzeld. Om ons een echte indianen te voelen had de leiding (glitter)tatoeages
meegenomen en konden de meiden een veer in hun haar krijgen. Super tof, nu was het net echt. Ter versiering van
de saaie straat hebben we onszelf daarna getekend met stoepkrijt en ingekleurd als echte indiaan. Na dit kleurrijke
festijn hebben we een grappige trekpoppen in de vorm van een indiaan geknutseld. Op die manier werd ook de
eetzaal voorzien van vrolijke kleuren. Na wat vrije tijd had de leiding heerlijke tosti’s gebakken die we buiten in het
zonnetje al picknickend hebben opgegeten. Eenmaal de buikjes gevuld waren gingen we onze kracht testen door
middel van een zeskamp. Met zijn alles liepen we langs een parcours voor de gekste spellen: blikgooien, boter -kaaseieren, estafette, verkleedspel, balgooien etc. Nadat we al onze krachten hadden verbruikt was iedereen moe en zijn
alle bevers lekker op bed gaan liggen. Melissa en Madelon zijn de keuken ingedoken en hebben een berg met
pannenkoeken gebakken… en raad eens? Ze zijn allemaal op gegeten! Als verrassing kwam Nina tijdens het eten
nog binnen lopen, zij had vrij kunnen regelen van haar stage en bleef nu tot dinsdag. Jippie!!!!! De leiding had daarna
nog een verrassing… terwijl alle kinderen hun pyjama aantrokken werden waxinelichtjes neergezet. Met een
satéprikker en twee spekjes mocht iedereen voorzichtig marshmallows roosteren. Jammie, iedereen smulde ervan.
Daarna was het weer tijd voor PWTPVNGENB. Ook al had de leiding gehoopt dat de kinderen moe waren en meteen
zouden gaan slapen was dit helaas opnieuw niet het geval. Ach… misschien morgen dan!

Zomerkamp 2016 - indianen
Maandag 18 juli ’16
Uitslapen zat er ook vandaag niet in… Na het ontbijt werd een lunchpakketje gemaakt want vandaag gingen we op
stap zo lazen we in een brief. Om te testen of we nog altijd gezond zijn deden we het zintuigenspel. Gelukkig bleek er
niks mis te zijn met onze neus, tong, ogen, handen en oren. Dus ook gezondheid hadden we gehaald! Jippie,
inmiddels al geslaagd voor drie elementen! Bij het verdienen van een element brachten de Jagende Jakhalzen ons
een symbool die we aan ons amulet (ketting) konden hangen. Na de t raktatie van Britt was het tijd om de auto in te
stappen. In vier groepen reden we richting Bennebroek om daar een dag plezier te maken in Lineaushof. Wat een
feest! Door het park lagen diverse enveloppen verspreid met een vraag of opdracht van de Jagende Jakhalzen.
Tussen het spelen door konden we dus onze wijsheid laten zien. Het zonnetje scheen behoorlijk en dus konden we
lekker afkoelen in het waterpaleis. Rond 17.00 uur zijn we weer met de auto teruggereden en zijn we ons gaan klaar
maken voor de bonte avond. En aan het grote feest kwam maar geen eind want vandaag aten we een broodje
hamburger met patatjes. Gelukkig mag alles op kamp dus ook dit weer lekker opgepeuzeld met een raketje als toetje.
Nadat alle stokjes van de ijsjes waren weggegooid werd het podium voor de bonte avond opgebouwd. Wat een
spectaculaire optredens hebben we gezien! Na het lied van de leiding was het opnieuw tijd voor PWTPVNGENB. Als
leiding kunnen wij u verzekeren dat uw kind niet kapot te krijgen is want opnieuw zagen sommige k inderen het 23.00
uur worden. Respect 

Dinsdag 19 juli 2016
Aan alles komt een eind en zo ook aan zomerkamp. Zodra iedereen wakker was werden de tassen ingepakt, de
slaapzakken opgevouwen en de missende sokken teruggevonden. Om er voor te zorgen dat de leiding alvast kon
opruimen aten we buiten een wentelteefjes die door Paulien en Nina waren gemaakt. Na het ontbijt keken we of de
totempaal terug was en ja hoor hij stond er weer. Wat een opluchting, het was ons gelukt! Als beloning vonden we
een piňata gevuld met snoep. Eenmaal stuk geslagen was het tijd voor de film Zootopia. Voor we het wisten stonden
de auto’s er al weer en werd met gierende banden teruggereden naar onder de kerk. Bij de kerk aangekomen lieten
we de ouders ons optreden op het liedje van ‘kom pak je lasso maar’ zien en toen was het tijd om afscheid te
nemen…
Wij willen alle ouders bedanken, u heeft namelijk stuk voor stuk een gezellig, enthousiast en lief kind. Wij hebben als
leiding iedere minuut genoten. Heel veel succes met de was en het uitzoeken van de tassen. Mocht er iets in zitten
dat niet bekend voorkomt, laat het dan even weten. Er volgt nog een link naar alle gemaakte foto’s en zal een officiële
zomerkampfilm verschijnen.
Graag zien we iedereen weer bij de eerste opkomst na de zomerstop, zaterdag 17 september 2016. Iedereen een
fijne zomer toegewenst!
Robin, Nina, Melissa, Salina, Paulien en Madelon

