
Vrijdag 

Vrijdag 7 Oktober 2016 was het weer zover: Het langverwachte jeugdkamp stond weer voor de deur. 
Bepakt alsof we met z’n allen een maand weg zouden blijven stonden we bij het muziekgebouw te 
wachten totdat we konden gaan beginnen aan de eerste oefening van het kamp: Het rijden naar het 
kamphuis. Ieder jaar is er weer een hindernis die onze weg naar de Runsvoort versperd, en deze keer 
was dit de A59. Ondanks dit zijn we gelukkig allemaal veilig aangekomen in Helvoirt en konden we al 
vrij vlug alles uit gaan pakken en bedden gaan claimen. Na wat te hebben gedronken was het alweer 
tijd voor het eerste spel van het kamp: The Crazy 25! Iedereen werd ingedeeld in groepjes en we 
kregen ieder 25 opdrachten. Aan ons de taak om zoveel mogelijk punten te scoren, en je mocht zelf 
bepalen of je dit deed door middel van zo snel mogelijk alle opdrachten te voltooien of zoveel mogelijk 
opdrachten perfect uit te voeren. Een aantal opdrachten leverden prachtige taferelen op; Van een foto 
waarbij niemand op de grond mocht staan tot prachtige gedichten over muizen. Na een klein uur vol 
met gekheid was het alweer bijna tijd voor het hoogtepunt van dag 1; De dropping! Altijd een leuk iets, 
tenzij je vervolgens 2 uur langer onderweg bent dan gepland was vanwege het geweldige 
richtingsgevoel van de mensen uit je groepje. Al met al; Iedereen had weer zin in de dropping. 
Ondanks dat hing er tijdens het wandelen een iets gespannen sfeer; Sommige hadden vernomen dat 
de volgende avond een spooktocht zou plaatsvinden en schrokken tijdens de dropping van ieder takje 
dat kraakte (Ik noem verder geen namen ;) Gelukkig waren dit jaar alle groepjes op tijd terug zonder al 
teveel problemen bij het vinden van de weg. Nadat we hebben genoten van een broodje kroket of 
frikadel ging iedereen naar bed om te gaan ‘’slapen’’. 
  
Zaterdag 

Zaterdagochtend om iets voor 9 werden alle overige leerlingen wakker gemaakt, voor degene die tot 
die tijd nog comateus op hun bed lagen. Na een stevig ontbijt moesten we ons alweer klaarmaken 
voor de eerste repetitie van het weekend. Op het programma stonden onder andere Le Lacs du 
Connemara, en een K3-Medley waarbij de blokfluiters de hoofdrol speelden, letterlijk. Het klonk 
allemaal weer goed en Arnold was al snel tevreden met het voorlopige resultaat. Gelukkig was het 
alweer snel tijd voor de lunch: Pannenkoeken! Het keukenteam, bestaande uit Jacqueline en Sandra, 
hadden weer erg hun best gedaan, en dat kon je proeven! Met een gevulde maag begonnen we 
buiten aan het zeskamp, wat stiekem vermomd was in een twaalfkamp. Met spelletjes die namen 
hadden gebaseerd op Kinderen voor Kinderen liedjes gingen alle groepjes heel druk en serieus aan 
de slag. Van knallende ballonnen tot het sorteren van landen in verschillende continenten (wat nog 
best wel lastig bleek!) Het werd weer een gezellige en iets natte boel, vanwege het waterspel dat 
sommige mensen wel heel serieus namen. Aan het einde van de middag stond er weer een repetitie 
op de planning voordat we konden aanschuiven voor de avondmaaltijd; Patat met een lekkere snack. 
Dat ging er bij iedereen goed in, en sommige namen wel 2 of zelfs 3(!) kroketten! Na het eten gingen 
we ons klaarmaken voor de heuse zaterdagavond quiz, onder leiding van Emiel, Jessica en Danique. 
Ze hadden allemaal leuke spelletjes voorbereid; Van muziekinstrumenten raden tot het raden van 
bewerkte liedjes en uit volle borst meezingen met bekende nummers. Nadat we goed opgewarmd 
waren voor de rest van de avond, begon de 16e editie van Den Bonten Avond, georganiseerd door, 
hoe kan het ook anders, onze eigen Henny (Arnold) en Gaston (Arie)! Het beloofde weer een 
spectaculaire avond te worden, met meerdere hoogtepunten. 
Zo hadden we een spectaculair optreden van The Big 5, een adembenemende live-act van Willemijn, 
Anne en Erik en een hilarische vertolking van het Bananenlied. Het was weer een gezellige avond, 
met als afsluiter een ‘’goeie ouwe polonaise’’. Willemijn, Anne en Erik mochten zich met hun live-act 
zich de winnaars noemen van deze editie van de bonte avond. 
Nadat de bonte avond was afgelopen, ging de jongste groep zich opmaken om naar bed te gaan, en 
de groep vanaf de middelbare school maakte zichzelf klaar voor de gevreesde spooktocht. Een goed 
oplettend oog hier en daar wist dat Jan, Leendert, Arie, Roland en Janneke naar het bos vertrokken 
waren. In 3 groepen vertrokken we een kleine 10 minuten na elkaar richting het bos, waar een heus 
spookverhaal over verdwenen kinderen op ons stond te wachten. Onderweg kwamen we naast de 
‘spoken’ verloren kinderspullen tegen en kregen we een lesje over de ontwikkeling van het brein in de 
levensfasen van een kind (alsof we dat serieus gingen onthouden onder de stress en spanning van de 
spooktocht). Als eerste kwamen we Leendert tegen, die over een tak heen een katrol had gemaakt en 
een zak naar beneden liet vallen. De tweede was Jan, die ons allemaal met een kreet en een sprong 
uit de bosjes kapot heeft laten schrikken. Als derde kwamen we Janneke tegen met een Star-Wars 
masker op, en later liet Roland ons schrikken vanachter een boom vandaan. Als laatste kwamen we 
een pop tegen, wat later Arie bleek te wezen die heel stilletjes bleef zitten. Al met al ongelofelijk eng, 
al vond groepje 3 een vallend takje nog enger, wat een enorme gil door het bos opleverde. Bij het 



thuiskomen werden we ontvangen met een lekkere bittergarnituur om van de schrik te bekomen en 
doken we allemaal moe maar voldaan ons bed in, op naar de volgende en laatste dag van het kamp. 
  
Zondag 

Zondagochtend was eigenlijk iedereen al wakker, behalve de oudste groep van de middelbare school 
en ouder. Die lagen allemaal nog zwaar comateus te snurken. Toen de mededeling gebracht werd dat 
ze met een half uur aan het ontbijt verwacht werden, klonk ergens een duffe uitspraak onder de 
dekens vandaan: ‘Kunnen we nog 25 minuten blijven liggen.’ Langzaamaan verscheen iedereen aan 
het ontbijt; De een al netjes aangekleed en de andere nog in de pyjamabroek met de pantoffeltjes 
eronder aan. Na een stevig ontbijtje kreeg iedereen de mededeling dat ze alles moesten gaan 
inpakken om vervolgens te gaan vertrekken naar het bos voor het welbekende renspel. Dit jaar in het 
thema van sheriffs en de renners, die leidingen moesten vrijkopen uit de gevangenis door geld naar 
de andere kant van het veld te brengen zonder getikt te worden. Iets was vrijwel onmogelijk leek, als 7 
volwassen leidingen achter je aan zitten en je onderweg getackeld wordt door boomstronken die ‘uit 
het niets’ opduiken. Voor de tweede ronde van dit spel was er wat leuks bedacht; De leidingen 
wisselden met een aantal van de leerlingen van rol, wat erg leuke taferelen opleverde, en hier en daar 
een blauwe plek vanwege uitstekende takken. Met een lekkere appel tussendoor gegeten te hebben 
gingen we langzaam weer terug naar het kampgebouw, waarbij we onderweg natuurlijk weer gingen 
klappen voor fietsers die langskwamen, en de wave kwam er ook nog een aantal keer tussendoor. 
  
Na een lekkere lunch, waarbij overigens het welbekende Crescendo lied nog een keer werd 
doorgenomen, begonnen langzaam verschillende ouders binnen te stromen om te komen luisteren 
naar een van de andere hoogtepunten van het kamp: Het concertje aan het einde. Op het programma 
stonden: Born this way, Motorpech, Afscheidslied, K3-Medley, Kinderen voor kinderen medley en Le 
Lacs du Connemara.  
In alle liedjes behalve Born this Way en Le Lacs du Connemara stonden de blokfluiters centraal, met 
begeleiding van Jong Crescendo. Aan het einde van het concertje mochten de winnaars van de bonte 
avond, Willemijn, Anne en Erik hun geweldige act nog eens uitvoeren, wat een luid applaus vanuit het 
publiek opleverde. Na het concert droop iedereen langzaam af, de meeste te moe om alle bagage 
mee te sjouwen of om zelfs hun ogen open te houden ;) 
Al met al was het weer een druk maar heel leuk weekend, waar we weer met een grote glimlach op 
terug kunnen kijken! 
  
Geschreven door: Lotte de Wit 

 


