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Voorwoord
Jeugdkamp 2010 zit er weer op. Wat vliegen die dagen toch voorbij! We zijn dit jaar met auto’s
naar de kampeerboerderij in Doornspijk gegaan. De ouders die gereden hebben, willen we bij
deze nogmaals bedanken!
Het thema van het kamp was: JUNGLE! Tijdens het kamp hebben we allerlei spelletjes gedaan
die daarmee te maken hadden.
Het kamp kon natuurlijk niet zo leuk, gezellig en super zijn zonder jullie allemaal!
Welke kids zijn er dit jaar mee geweest?
Ilse Bruggeman
Femke Solen
Sharon Velderman
Sanne Blom
Jordy Spikker
Iris Schrijver
Laura Jansen Holleboom
Lisa Reimert
Stan Heetkamp
Danique Lorkeers
Allan Lorkeers
Timon Kruiper
Maureen Kogelman
Lynn Heuvink
Manon Wiggers
Timo Nikamp
Joep van Gurp
Bram Kloosterman
Ruben Blom
Maureen Oosterlaken
Fabiënne de Graaf
Amber Bruggeman

Mia Kogelman
Mirande Kogelman
Gidon Kemper
Thomas Evers
Coen Boxebeld
Stefan Alferink
Noa Spijkerman
Lenneke Schrijver
Lisanne Holtmaat
Niek Huisman
Talitha Jansen
Mart Koggel
Esmee Heuvink
Joeri Velderman
Nathalie Schotman
Ilse Akkersdijk
Merle Kruiper
Owen Schutte
Remco Jansen Holleboom
Luuk Bruggeman
Bjorn Bruggeman
Ramon Jansen Holleboom

Imke Besten
Rymell Koggel
Annemarie Pot
Ramon Nikamp
Jesse Willems
Syb van Gurp
Ismay Kemper
Nick Heymerikx
Kevin J. Holleboom
Karlijn Heetkamp
Ruben J. Holleboom
Fleur Kloosterman
Jara Huisman
Rick Schrijver
Kim Oosterwechel
Aniek Kloosterman
Kevin Bruggeman
Lotte Alferink
Thije Loseman
Mart Mijsters

Leiding en sponsoren
Natuurlijk konden de kids niet zonder ons ! Samen hebben we er een leuk kamp van
gemaakt. Welke leiding is er dit jaar mee geweest?
Linda Klein Koerkamp
Robert Veltmaat
Nienke Bosman
Ron Voorhorst
Léon Kloosterman
Jeroen Ellenbroek
Sanne Kogelman

Chantal Lorkeers
Marjolein Olthof
Kevin Verschoor
Teun Eilander
Bernadette Velderman
Gillian Reins

Roel Alferink
Eef Koenjer
Joost Schrijver
Anne Schutte
Michelle Kogelman
Carmen Kloosterman

Daarnaast willen we ook al onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan het Jeugdkamp
2010. Zij hebben er ook voor gezorgd dat het kamp geslaagd was.
Welke bedrijven hebben ons dit jaar gesponsord?

ABG Assurantie
BAJO Bouw en IJzerwerken
Bas Hutten Tegelwerken
BKE Evers
Bouwbedrijf Hoogeslag
Café Catering de Koenjer
Dorpshuis Herxer Marke
Erik Bouwplancoördinatie
Formido Raalte
G. Oosterlaken Admin. Dienstverlening
Gasterij de Kruidentuin
Het Kantoor Automatisering
HKM Hamer en Kwast Marienheem
Invincible Productions
Jurry Hekking Metaal
Kruiper Tweewielers en Tuinmachines
Kwekerij Pot
Loonbedrijf Van der Vegt

Mans Bartels
Maurits Vleesproducten
Midzomerfeest Mariënheem
Neppelenbroek Vee en Varkenshandel
Oosterwechel Metselwerken
Pluimveebedrijf Velderman
Regratec
Stal Thooms Pensionstalling
Stucadoorsbedrijf Verschoor
SV Marienheem
t Schoapie
The Longhorn
Timmerbedrijf Nijland
Veldman Mechanisatie
Visser Fourage
Voetverzorging Silvia
Vogelpension.nl

Dag 1: Dinsdag
Het hele jaar was er door de kinderen en leiding naar uitgekeken. Het jeugdkamp 2010 kon dan
eindelijk beginnen.
De locatie van dit jaar was ’t Campvelt in Doornspijk.
Om 9.30 uur mocht iedereen zich verzamelen bij ’t Aspel om te vertrekken richting Doornspijk.
Alle namen van de kinderen werden gecontroleerd en wanneer iedereen aanwezig was kon er
vertrokken worden.
Voordat wij vertrokken kregen wij eerst een gigantische stortbui op ons hoofd waardoor we met
zijn allen gezellig mochten schuilen in het ballenhok.
Één voor één vertrokken de auto’s richting Doornspijk.
Wanneer wij eenmaal in Doornspijk aangekomen waren en de ouders weer richting
Mariënheem reden (ouders SUPER BEDANKT!!!!!) konden wij genieten van een overheerlijke
en welverdiende boterham.
Iedereen had honger en de schalen met broodjes werden bijna helemaal leeg gegeten.
Nadat het eten op was en Ron een woordje had gedaan over de regels van het kamp kon
begonnen worden met het uitdelen van de tassen.
De meiden hadden een mooi gebouw waar ze konden slapen en ook de jongens hadden 2
mooie kamers waar geslapen kon worden(wat natuurlijk bijna niet gedaan is).
De bedden werden opgemaakt, de chips en snoepzakken werden losgetrokken en iedereen kon
even rustig zijn gang gaan.
’s Middags werd er begonnen met een aantal spellen. Deze spellen bestonden uit volleybal,
trefbal en voetbal. Iedereen was erg fanatiek en niemand wou zijn wedstrijd verliezen. Helaas
verpestte de regen de spelletjesmiddag. Op een gegeven moment begon het zo hard te
regenen dat wij besloten hebben te stoppen met de spelletjes. Iedereen kon even rustig naar
zijn kamer of kon een spelletje spelen in de grote zaal.
Om half 6 moesten de lege magen weer gevuld worden en kon iedereen aanschuiven voor de
overheerlijke warme maaltijd. Iedereen had netjes zijn bord
leeg en zat vol spanning te wachten op het meest gevreesde
moment van het jeugdkamp. De corvee!!!! De jongens en
meiden die uitgekozen werden konden gaan afwassen of de
tafel schoon gaan maken. De rest kon iets voor zichzelf gaan
doen.
Toen de corvee ploeg klaar was met schoonmaken kon het
avondspel uitgelegd gaan worden. Deze avond gingen wij een
dierengeluidenspel doen. Iedere jeugdleider was te
herkennen aan een dierengeluid. De kinderen mochten raden
welke dieren uitgebeeld werden. Natuurlijk zaten de
jeugdleiders op de meest rare plekken. Zo zat de uil natuurlijk waar die thuis hoort, boven in de
boom. Iedereen was druk aan het zoeken en de avond ging ook zo weer voorbij. Toen iedereen
de dieren hadden gevonden was het tijd voor een dagelijks potje moppen tappen. De ene mop
was nog grappiger dan de andere en iedereen heeft heel erg hard gelachen.
Aan het eind van de avond kreeg iedereen nog een broodje jungleworst en toen was het toch
echt de hoogste tijd om te gaan slapen. Wij zijn benieuwd of er wel iemand heeft geslapen de
eerste nacht, want het was erg rumoerig, maar dat hoort natuurlijk ook bij een jeugdkamp.
De eerste dag was voorbij. Jammer van de regen die wij vandaag gehad hebben, maar wij
hopen dat jullie het allemaal leuk gevonden hebben.
Groeten de dinsdaggroep

Dag 2: Woensdag
Fris en fruitig werden we door de pannendeksels wakker gemaakt.
We begonnen de ochtend met een ontbijt, en de corveeploeg had weer wat schoon te maken.
Het zonnetje scheen en we konden eindelijk lekker naar buiten.
We hadden voor deze ochtend 4 spelletjes op het programma staan. Er werden 8 groepen
gemaakt en tegen elkaar gestreden.
Na een paar keer te hebben doorgedraaid begon het weer ons toch tegen te zitten.
We moesten helaas naar binnen en zijn daar begonnen met ons slecht weer programma.
Dit was een junglebingo. We hadden getallen op ons papiertje staan en als je het getal wat
werd omgeroepen bovenaan had staan, moest je een leuke opdracht uitvoeren.
Toen het na een uur weer droog werd konden we gelukkig ons buitenspel nog afmaken.
Tijd om te eten, de corveeploeg was weer druk geweest voor ons en had meeeega veel
broodjes klaargemaakt, we waren tenslotte ook druk geweest.
Na het eten was het tijd voor de foto, dit gebeurde op de groooote zandvlakte.
Na ongeveer 8 pogingen hebben we een mooie foto gevonden.
Nu we toch op de zandvlakte waren konden we ons middagspel uitleggen.
We werden in groepen gedeeld, elke groep kreeg een papier met dierennamen erop.
Het dier dat bovenaan het papiertje stond moest je ook als eerst opzoeken.
De leiders waren deze dieren, en de kinderen hebben de leiding lekker laten zweten.
Ook de kinderen kregen dorst en gelukkig had de corveeploeg wat ranja gebracht.
Eigenlijk hadden de kinderen na dit spel wat tijd voor zichzelf, maar die junglebingo van
vanmorgen viel goed in de smaak. Hier zijn we dan ook nog even mee doorgegaan toen we
weer terug waren.
Avondeten! Lekkere aardappelen, boontjes en gehaktballen. Deze gehaktballen vielen niet bij
alle kinderen in de smaak, maar gelukkig wist de leiding er wel raad mee.
Door al die vieze borden duurde het iets langer voordat de corveeploeg klaar was, dus gingen
we pas om 8uur slagballen. Hiervoor hadden we lekker tijd voor onszelf.
Groep 5 en 6 deden gemengd een spel, en groep 7 en 8 ook.
Tegen 9 uur gingen we weer terug om nog snel het spel ‘’de lama’s’’ te spelen.
Je gooide met een dobbelsteen en aan de hand daarvan konden we de opdracht bepalen.
Alle kinderen mochten raden. Dit was soms nog best lastig.
Na het spel mochten we nog een lekker broodje knakworst opeten en was het tijd om naar de
kamers te gaan.
Toch hadden we de kinderen niet genoeg eten gegeven, want daar kwamen de snoep en
chipszakken alweer aan.
11 uur lampen uit en slapen maar! Hopen dat het morgen mooier weer is.
De woensdaggroep

Dag 3: Donderdag
De kinderen werden ’s morgens om 08.00 uur gewekt. Ze waren zeer aangenaam verrast toen
ze de ’’blije’’ gezichten van de corvee-ploeg. Nadat de kinderen een heerlijk ontbijt op bed
hadden gekregen, was er weer genoeg energie voor een fanatiek spelletje op de grote
zandvlakte. In deze grote zandbak, voelde de leiding zich ook goed op hun gemak. Tijdens het
spel gingen de kinderen op zoek naar verschillende puzzelstukjes. Deze puzzelstukjes waren in
verschillende honken te vinden. Ze moesten wel de kleur van hun puzzel vragen, zodat ze
misschien een stukje zouden kunnen krijgen. Alleen met een kaartje van een banaan kon je op
weg gaan naar een puzzelstukje. Maar, je kon natuurlijk onderweg getikt worden. Dit tikken
deed een groep kinderen en ook een groep hele, enthousiaste, fanatieke, hardlopende,
energieke, luie leiding. Uiteraard zaten hier niet Robert, Léon, Jeroen, Eef en Sanne bij, maar
dat spreekt voor zich. Toen alle puzzelstukjes bij elkaar waren gekomen, konden de kinderen
beginnen met een hele, moeilijke, leuke, jungleachtige puzzel. Maar helaas gooide de wind roet
in het eten, of nouja in de puzzel, waardoor het puzzelen net iets moeilijker bleek te zijn dan
verwacht. Niet alleen de wind bleek lastig te zijn, ook één of andere dikke wesp die het had
gemunt op onze grootste, grappigste en oudste leider. Gelukkig was Bernadette in de keuken
en kon zij goed overweg met het zuigapparaat. Dit zal helemaal goed verlopen zijn, als
Bernadette geen telefoon had gekregen. Ze was helemaal in de ban van haar telefoon, liet het
zuigapparaat even zuigen in de nek van onze grootste, grappigste en oudste leider, waardoor
een beetje vreemde vlek in de nek van onze grootste, grappigste en oudste leider kwam. Een
beetje een vreemd verhaal, vond ook de rest van de leiding, maarja de leiding heeft dit verhaal
maar in het midden gelaten.
Toen onze overheerlijke lunch geserveerd werd, konden we naar het minuutje weer aanvallen.
Nadat Thije Loseman zijn eigen toetje, vanuit de slaapkamer, ook op had, konden we beginnen
met het middagspektakel. Er was een mooie, leuke, aantrekkelijke, fotogenieke,
overweldigende speurtocht gemaakt door de donderdaggroep. De kinderen moesten niet alleen
de route goed doorkomen, ook moesten ze vragen maken bij foto’s en als dat nog niet genoeg
was, moesten ze ook nog eens klootschieten. Het was duidelijk te zien dat het bij de ene groep
beter ging dan de andere. Maar desalniettemin heeft iedereen zeer veel plezier gehad aan deze
speurtocht. Met name Linda en Roel bedankte de donderdaggroep nog voor dit mooie, leuke,
aantrekkelijke, fotogenieke, overweldigende speurtocht. Doordat de kinderen niet zo fris meer
roken (en dat is nog ligt uitgedrukt)gingen ze onder de douche. Dit duurde uiteraard véél langer
bij de meiden, dan bij de jongens. Het is nog steeds een raadsel hoe dat toch kon gebeuren. Ik
hoor nu vanuit mijn rechterkant dat Robert de oplossing heeft, namelijk de jongens hadden zich
zo netjes gedragen dat ze geen druppel modder op hun lichaam hadden gekregen.
Na de douche was het tijd voor het heerlijkste avondmaal van de week: de
pannenkoekenparade! Nadat iedereen de pannenkoeken weer gestapeld had en Thije
Loseman het toetje vanuit zijn slaapkamer weer op had, konden de jongens en meisjes zich op
gaan maken voor een weergaloze disco. Deze disco, mede mogelijk gemaakt door DJ Gijs, was
geweldig, alleen mocht de muziek niet zo hard aan van de eigenaar. Hij was bang dat de
eekhoorntjes misschien wakker werden en dat konden we natuurlijk niet hebben. Deze meneer
gooide dus roet in ons eten, of nouja eigenlijk in de disco. Toch hebben we een mooie variant
gevonden waardoor de disco wel verder kon gaan.
Op een gegeven moment gaf DJ Gijs aan dat er verschillende groepjes weg konden gaan naar
de verplaatste spooktocht. De spooktocht was wederom erg geslaagd. Vaak waren leiders nog
banger dan de kinderen, maar dat mocht niet hardop worden verteld. Daarom wordt dit alleen

geschreven. We waren aangenaam verrast toen niet alle spoken in het bos bleven, er kwamen
namelijk drie spoken terug op de boerderij. Na groot onderzoek bleken dit: Lisa Reimert, Iris
Schrijver en Manon Wiggers te zijn. Het is nog steeds een groot raadsel hoe dit kon gebeuren.
De leiding wou dit nog zeer serieus nemen met een sporenonderzoek op het witte poeder, maar
de meiden wouden graag onder de douche. De leiding heeft dit ook serieus genomen en zij zijn
nog lekker wezen badderen in een hygiënische douche. Toen iedereen heelhuids uit het bos
was gekomen, was het tijd voor een broodje knakworst. Hierbij waren heerlijke verschillende
sauzen aanwezig. Hier werd ook volop gebruik van gemaakt. Zo gleden de broodjes knakworst
met volle vaart naar binnen. Nadat Thije Loseman vroeg of er saus op ’n tan’bossel mocht,
dacht de leiding in een keer aan het tanden poetsen. Dit werd meteen gedaan en de kindjes
konden lekker met frisse lucht gaan slapen. Zo kwam er een einde aan een mooie, leuke,
fantastische, fabelachtige, fascinerende, overweldigende, niet te evenaren en serieuze dag. Na
de evaluatie van de leiding bleek dat de leiding dit ook een mooie, leuke, fantastische,
fabelachtige, fascinerende, overweldigende, niet te evenaren en serieuze dag.
Groetjes de donderdaggroep,

Dag 4: Vrijdag
Na een swingende avond en een spannende spooktocht moest het de volgende ochtend toch
gebeuren. Alle tassen moesten worden ingepakt.
Om 8:00 werden jullie gewekt door de corvee ploeg.
De tas inpakken ging vrij vlot. Daarna gingen we levend stratego doen. We hadden een echte
vlag dat jullie moesten opzoeken. Het was flink zoeken, want beide teams hadden de vlag goed
verstopt!
Na dit intensieve spel gingen we naar de zand vlakte. Even uitrusten voordat we naar het
zwembad gingen. We hadden voor jullie brood en drinken meegenomen. Het leek net
picknicken, gezellig met zijn allen aan het genieten van de zon! Ondertussen werden we in
etappes naar het zwembad gebracht. Eerst groep
8 toen groep 7 daarna groep 6 en als laatste
groep 5. Eenmaal aangekomen bij het zwembad
was het een en al waterpret. Het was een groot
zwembad, met twee glijbanen wat erg in de
smaak viel bij jullie maar ook bij de leiding. Om
even te ontspannen kon je ook nog in de sauna.
Het was niet zomaar een sauna. Want een paar
van jullie kwamen erachter, dat wanneer je in de
sauna zit, je dan je pupil van je ogen kon
aanraken zonder dat het pijn deed. Dat was wel heel erg vreemd. Maar echt waar.
Tegen drie uur gingen we het zwembad weer uit. Gauw omkleden want er stonden een paar
ouders op ons te wachten, om ons mee te nemen richting Marienheem. Onderweg gingen we
nog even langs Herxen. Bij het dorpshuis Herxe Marke gingen we patat eten. Jullie hadden
allemaal erg trek gekregen na het zwemmen.
Toen onze buiken waren gevuld gingen we weer verder. Al toeterend kwamen we Marienheem
binnen. En daar stonden jullie ouders op ons te wachten. We kregen ook nog een lekker ijsje
van de Gasterij de Kruidentuin en daarna gingen jullie met je ouders naar huis.
Het was een super leuke, gezellige week. We hopen dat de kinderen van groep ‘oud’ groep 8
het naar hun zin hebben op het voortgezet onderwijs. En dat volgend jaar weer een nieuwe
groep 8, 7, 6 en 5 mee gaan.
Groetjes, de vrijdag groep.

Stukjes geschreven door de kinderen
Karlijn Heetkamp &
Fleur Kloosterman

Hey

Wij zijn voor het eerste mee op Jeugdkamp. Het is hier
HEEL leuk!!!
Maar jammer genoeg moeten we overmorgen al weer naar
huis! We hebben vandaag een bosspel gedaan. Het was
best leuk. Donderdag hebben we disco en spooktocht.

Het is hier heel erg leuk. Het is nu alweer
woensdag. Jammer genoeg gaan we
overmorgen alweer naar huis. We hebben
vandaag een bosspel gedaan. Het was erg
leuk.

Het is hier heel leuk we hebben vandaag
slagbal gedaan.
Groetjes Timo

Het is hier heel gezellig. Het regent
vaak wel. Maar dat maakt niet. Er
hangt ook een Wist je dat …. bord.
Er staan al heel veel leuke dingen
op. Gr Mia Kogelman

Van Kim en Yara

Het was een leuke dag. Slagbal was erg leuk.
Van Gidon
Het is hier heel leuk! We
hebben tot nu toe nog niet
veel mooi weer gehad
maar er waren dan wel
binnen spelletjes.
Gr. Lenneke Schrijver.

Wij vonden het stratego-spel heel leuk. We hebben toen
twee keer gewonnen. En daarna zijn we naar de zandvlakte
gegaan en hebben we met zang gespeeld. Daarna hebben
we gezwommen en dat was heel leuk. De glijbanen gingen
super hard. Er was ook een sauna. De sauna was heel
warm.
De serveersters van groep 8.

Heey,
Het was heel leuk in Doornspijk. We hebben leuke dingen
gedaan. Maar wel met veel regen. Maar we weten nog niets
over spooktocht waar we heel erg zin in hebben, omdat we dit
voor de spooktocht hebben geschreven.
Pssst maar we sliepen nogal laat
Groetjes Mirande en Amber

Dit is de eerste dag, het heeft gerechent. We zitten
op bed. Het is heel heel leuk.
Lotte en Aniek

Dinsdagmiddag zijn we
naar de grote
zandvlakte gegaan.
Daar hebben we
gevoetbalt. Het was
heel zwaar, want we
voetbalden in muile
zand. Het was wel heel
leuk want er vielen wel
veel kinderen en zaten
ze helemaal onder het
zand. En we hebben
ook nog trefbal
gedaan. We begonnen
met 1 bal en dat was
wel goed kijken waar
de bal was. Later kwam
er nog een bal in het
spel. Toen gingen er
veel af.
Ruben & Mart

Dit is de eerste dag. Het regende.
Vandaag heeft iedereen twee
spelletjes gedaan. Omdat het
regende moesten we stoppen.
Wij hopen dat het later mooi weer
wordt. We hebben nog 3 dagen te
gaan. Het is leuk, maar met Joost
niet (grapje).

Het is hier erg gezellig. Natuurlijk is de eerste nacht niet slapen. Het
regent af en toe wel maar dan wachten we wel weer tot het droog is.
en natuurlijk schijnt de zon ook nog wel een keer. En de leiding is
ook leuk. En het gebouw is oud en vies en de stapelbedden krakken
bijna door!
Groetjes Talitha Jansen + Lisanne Holtmaat.

Rymell, Ismay, Imke

Het begon maandag met veel regen in de auto. Over 45 minuten waren we er en we gingen toen een
beetje rond klooien. Daarna gingen we eten. We gingen spelletjes doen en ik was team 1. We gingen
trefbal doen tegen team 2 en we wonnen met 2-0 daarna gingen we voetbal doen maar dat was niet
zoon succes. Het regende keihard. Daarna gingen we eten (het was erg lekker). En we gingen een
junglespel doen, dat was ook leuk. Daarna gingen we een broodje knakworst eten en spelletjes doen.
rond 10uur gingen we naar bed en om 11uur gingen de lampen uit.
Ramon Nikamp

WIST JE DAT?
Groep 5 het heel goed heeft gedaan met de speurtocht!
Dat kwam vooral door de goede leiders Linda & Roel……
Robert zijn gehaktbal kwijt is……
Chips lekker is en er genoeg voor iedereen is, maar wij (kinderen) mogen het meest.
Robert Veltmaat. snurkt als een Grizzlybeer & Gillian Reins. nog harder……
Het regent…..
Iedereen nu al onder de douche staat (dinsdagmiddag 15:00u)
We (Sanne Blom & Iris Schrijver) een heel irritant liedje hebben…TIM TIM TAM TAN TAN TAN TAN
TIM TIM TAM TAN TAN TAN TAN
Dit moet je 1000x doen….
Gillian met voetbal iedereen alleen maar op de grond pleurt….
Wij (meiden van groep 5 ) een heel lekker knus kamertje hebben…..
Alle meiden van groep 8 verliefd zijn op…..hun zelf…………
of toch stiekem Kevin verschoor….
De meiden van groep 8 het beste de GIRLS kunnen lezen en dat sommige jongens van groep 8
ook de GIRLS lezen en dat ze allemaal op dezelfde bladzijde blijven lezen en dat dit wel heel
verdacht is…..
Ik (Fleur Kloosterman) heel veel snoep heb, niet voor de jongens en leiding.
Dus Leon……
Teun Krullen heeft….
De meiden van groep 7 nogal kunnen schreeuwen als we proberen te slapen…
Dat je om Hallie Gallie ruzie kan krijgen en het een heel verslavend spel is….
Robert eigenlijk Roderich heet!!!
Jeroen vroeger heel vaak de klas uit werd gestuurd en dat hij dat nooit aan zijn ouders had
verteld.….
De jongens van groep 5 aan de begeleiding vroeg of de muziek zachter mocht!
Maar waarom dan jongens….Anders kunnen wij niet slapen. Geen slapeloze
nachten dus…
De helft van de leiding niet meer in zijn bed past….
Thije Lozeman geen stem meer heeft en dat het nu verdacht stil is nu…
Kevin Verschoor & Leon kloosterman door de meiden van groep 8 op de grond zijn gepleurd 
Wij Gillian de leukste en knapste leider vinden….
Noa Spijkerman bij groep 8 onder het bed lag toen Sanne kwam….

Afsluiting
Jeugdkampvrienden!
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om het jeugdkamp van 2010 mogelijk te
maken.
Dank aan ten eerste de leiding. Ook dit jaar hadden we weer een enthousiaste groep jongeren
bij elkaar, die zich hebben ingezet om de kinderen te begeleiden en de activiteiten te verzorgen.
De dagprogramma's zagen er weer top uit, waardoor iedereen zich uitstekend heeft vermaakt!
Super dat jullie één week van jullie vakantie hebben opgeofferd aan het jeugdkamp en
waarschijnlijk moesten jullie ook de week erna nog steeds bijkomen 
Het was mooi om te zien dat de leiding met zoveel plezier en overgave een kamp zoals
afgelopen jaar heeft georganiseerd.
Dank ook aan de sponsoren. Dankzij de bijdrage van hen blijft het mogelijk om het jeugdkamp
toegankelijk te houden voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 uit Mariënheem. Ook kunnen wij
hierdoor de kinderen soms iets extra's geven, zoals een speciale activiteit.
Dank aan de ouders. Zonder hun was het dit jaar niet mogelijk om bij de boerderij te komen.
Deze lag dit jaar niet naast de deur vandaar dat er ouders gevraagd zijn om de kinderen naar
de boerderij te brengen en natuurlijk ook weer op te halen. Wij willen alle ouders die zich
hiervoor beschikbaar hebben gesteld hartelijk danken.
En dan het belangrijkste.... DE KINDEREN. Zonder jullie is er natuurlijk geen jeugdkamp. Om
jullie draait het allemaal. Voor jullie werken de leiders zich in het zweet en slapen ze 4 nachten
niet, MAAR wat hebben jullie genoten!! Rennen, zwemmen, schreeuwen, liedjes zingen,
spelletjes spelen, moppen vertellen, leiders plagen, dansen, schrikken tijdens de spooktocht en
natuurlijk weinig slapen. Het hoort er allemaal bij en jullie hebben dan ook alles gedaan! Wat
hebben jullie veel energie zeg ;-)
Het was super om jullie mee op kamp te hebben. Wat een geweldige groep waren jullie ook dit
jaar weer!!
We hopen dat jullie er allemaal weer bij zijn tijdens het jeugdkamp 2011. Waar we heen gaan is
nog een geheim :-) maar als je volgend jaar de site van jeugdkamp
(www.jeugdkampmarienheem.nl) in de gaten houdt, dan zul je er vanzelf achter komen!
Wij willen alle kinderen van groep 8 (die nu natuurlijk al in de brugklas zitten), heel veel succes
wensen op het voorgezet onderwijs.
LEIDING, OUDERS, SPONSOREN EN KINDEREN:
BEDANKT!!!!!!!!!!!

