
Dagboek Jeugdweekend 2017 

 

Vrijdag 6 oktober 

 

Lief dagboek, 

Eindelijk was het weer zover we gaan op Jeugdweekend!!! De tassen waren helemaal volgepropt met 
veel kleren, sokken, kaplaarzen en regenkleding omdat ze een kleine moesson opgaven voor het 
weekend. Maar dat mocht de pret niet drukken we zijn er klaar voor! 
Om 18.45 waren we bij het muziekcentrum en om stipt 19 uur vertrokken we naar Helvoirt. Na een 
vlotte reis zonder files gelukkig kwamen we aan in de kampeerboerderij. De familie Visser is nog 
gecontroleerd door de politie om zeker te weten dat ze toch niet illegaal meegingen maar gelukkig 
bleek al snel dat ze wel betaald hadden voor het kamp en mochten zij ook doorrijden. 
Bij binnenkomst is het zaak om als een malle naar de slaapzaal te gaan om het beste plekje in te 
pikken. Iedereen maakte zijn bed alvast op en legde alles klaar voor de nacht. Sommige kinderen 
hadden het talent om binnen 30 seconden de totale inhoud van de o zo zorgvuldig ingepakte tas 
door de hele slaapzaal te hebben. Heerlijk toch! Dan is het pas echt kamp als je met een olympische 
hink stap sprong door de slaapzalen moet. 
Na een lekker bekertje limo was het tijd voor het eerste spel. Om groepen te maken moesten we 
eerst op leeftijd gaan staan. Ai pijnlijk om erachter te komen dat je dan toch echt de oudste bent van 
het kamp……We werden opgedeeld in 5 teams en moesten dmv dobbelen diverse spelletjes doen. 
Het doel was om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Sommige waren makkelijk bijvoorbeeld 
touwtje springen maar andere wat moeilijker bijvoorbeeld met z’n allen aan elkaar hinkelen.  
Uiteindelijk was er dan toch 1 winnaar! Daarna was het tijd om ons klaar te maken voor de dropping.  
Het was dit jaar een gps tocht met coördinaten die je in moest voeren op je mobiel. En daar begon de 
ellende al want apple en android zijn het niet altijd met elkaar eens! In 4 groepen gingen we op pad. 
De jongste kinderen als eerste. Zij vonden moeiteloos de weg terug met Astrid, Willem Jan en Wendy 
maar de andere 3 groepen hadden wat meer moeite. Want als je 10 minuten na elkaar bent gedropt 
en elkaar dan al heel snel tegenkomt in de duinen is er iets goed mis! Na wat heen en weer gebel 
met het thuisfront vonden we dan toch opeens de 1e coördinaat en gingen we verder. De groep van 
Annemarie, Marleone en Claudia haalde hun aanwijzingen al gauw niet meer van de gps maar uit de 
vliegenzwammen. U weet wel rood met witte stippen. Het is niet voor niks het Efteling thema! En dat 
was toch zeer succesvol want zij vonden snel de weg terug! Het team van Roland en Arnold kwamen 
na een uur lopen weer uit bij het punt waar we gedropt waren! Oeps maar google maps bleek een 
uitkomst en zo zijn ze snel naar de Runsvoort gelopen. Het 4e team met Leendert en Marjolein had 
het wat zwaarder. Leendert wist de weg maar liet ons het lekker uitzoeken. Het werd een tocht van 
onzekerheden, hele hele hoge duintoppen, spannende afdalingen, discussies of het stipje op de 
telefoon nu dichter bij de coördinaat kwam of niet, koeien op 1 meter afstand en veel modder. Maar 
na bijna 2 uur lopen waren we dan toch weer thuis waar een lekker broodje knakworst ons 
opwachtte. Daarna gauw naar bed en die vermoeide voetjes wat rust geven. Het was nog lang 
onrustig op de Runsvoort waar de jongste slaapzaal het wat langer volhield dat de oudste……. 
 
Zaterdag 7 oktober 
 
Lief dagboek, 
Na een best wel kort nachtje was het weer tijd om op te staan. We mochten uitslapen tot 8.45, dat 
wil zeggen de oudste groep hield zich hieraan de jongste was om 7 uur alweer aan het stuiteren.  
Maar om 9.15 was iedereen in ieder geval lichamelijk aanwezig bij het ontbijt heerlijk verzorgd door 
onze persoonlijke kokkies Sandra en Jacqueline.  
Na het ontbijt was het tijd om te repeteren. Allereerst de leerlingen begeleid door een CD, 
superleuk! Daarna Jong Crescendo en dat klonk al goed ondanks de korte nacht! 



Na de repetitie was er vrije tijd en werd er lekker gevoetbald (het was nog steeds droog!), tafel 
getennist en spelletjes gedaan. En of je nou 8 bent of 18 Twister blijft leuk! 
Ook was het nu tijd om je in te schrijven voor Den Bonten Avond om verzekerd te zijn van een plekje 
voor deze immens populaire activiteit.  
Er waren weer veel LMA’tjes (Last Minute Acts) ingeschreven maar dat maakt het niet minder leuk! 
Inmiddels drong de heerlijke geur van pannenkoeken door het hele kampgebouw en konden we al 
snel aanvallen! 
Na het eten was het tijd voor het meerkamp. Helaas was het inmiddels gaan miezeren maar konden 
we alle spellen binnen spelen en was er 1 spel onder de overkapping.  
Zo was er Joris en de Draak waar we met 2 teams met matjes door het kampgebouw moesten om 
ballen van de ene naar de andere kant te brengen. Dit ging gepaard met veel kreten als MATJE, BAL, 
MATJE, BAL! Ook moesten we in de Python loopings maken rondom tafels. De wat rustigere 
spelletjes waren memory en moesten we ook dingen geblinddoekt ruiken, voelen en proeven. En 
vooral dat laatste leverde hilarische taferelen op. Want dan kan je opeens van een stukje banaan 
gaan kokhalzen terwijl je dit normaal heerlijk vind. Maar ook een hap mosterd, zout, limoen, honing, 
avocado, snoepspekjes en suiker kwamen voorbij. De foto’s spreken voor zich! 
Tussendoor was er tijd om wat te drinken want dat was hard nodig. Aan het einde moest elk team 
nog zoveel mogelijk rebussen oplossen en uiteindelijk heeft team Sneeuwwitje gewonnen! 
Daarna was er even tijd voor wat rust maar voor het eten moest er nog wel even gerepeteerd 
worden.  
Na een half uurtje hard repeteren was het tijd om aan te schuiven aan het diner! Lekker frietjes met 
een kroket of frikadel. En als toetje een lekker ijsje! Het was binnen no time op allemaal. 
Om 19.30 begon de quiz. We werden opgedeeld in 4 teams en kregen diverse vragen over de 
Efteling. De meeste waren goed te beantwoorden maar er waren ook moeilijke reken en 
inschattingsvragen bij. Want hoeveel liter water stroomt er door de piranha en hoe lang duurt een 
ritje in Joris en de draak als je 70 km per uur gaat en de baan 2 x aflegt. Ja het lijkt zo gezellig op 
kamp maar het is gewoon keihard werken! Nadat de winnaar bekend was konden we ontspannen bij 
Den Bonten Avond. De avond werd geopend met een spectaculair act van Rolandientje, Gaston en 
Henny. Daarna hebben we van alles voorbij zien komen; lady gaga, sneeuwwitje en de 7 dwergen, 
het animatieteam van de mini disco, het sprookje roodkapje, de sirtaki en de snollebollekes. Ook 
hadden de drie heren nog een a capella optreden met: Ik hoor een brom…..vraagt u het thuis nog 
maar eens na. Als toetje kregen we nog de finale van de talentenjacht op zoek naar de waterlelie. 
Waarin Annemarie, Leendert, Willem Jan en Jacqueline (zonder dat zij dit van te voren wisten) 
vochten voor de o zo felbegeerde rol. Maar de finale kreeg een bizarre wending omdat bleek dat Arie 
een golden ticket had en ook nog mee mocht dingen. Ondanks z’n heldhaftige poging om te winnen 
was de overmacht van Leendert te groot en werd hij de nieuwe waterlelie.  
Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking en hadden Bjorn en Sem samen met Rolandientje, Gaston 
en Henny gewonnen met het leven is Sirtaki. Zij mochten de act nogmaals doen en morgen mogen zij 
het nog een keer voor de ouders.  Als afsluiting was er nog kort een disco onder leiding van DJ Stefan. 
Toen was het toch echt tijd voor de jongste groep om hun bedje op te zoeken en dat was eigenlijk 
helemaal niet zo erg. 
De oudste groep moest nog een vermissingszaak oplossen. Er was een schilderij ontvreemd van de 
baron en in het bos stonden getuigen die we moesten ondervragen. Het was gelukkig gestopt met 
regenen en konden we iedereen even aan de tand voelen. Mysteries oplossen maakt hongerig en 
daarom was er een lekker broodje hamburger bij terugkomst. Daarna was het voor iedereen bedtijd 
en sliepen we allemaal heel snel! 
 
 
 
 
 
 



Zondag 8 oktober 
 
Goedemorgen lief dagboek,  
De laatste dag alweer helaas. Het opstaan deed nu echt wel even pijn ook omdat de hoge duinen en t 
meerkamp bij iedereen nog flink in de benen zat. Maar na een douche en een heerlijk verzorgd 
ontbijtje knapte iedereen een beetje op. Het was tijd om de bagage in te pakken. Altijd een leuk 
moment want opeens zijn er allemaal onderdelen over die van niemand zijn. Een soort  
IKEA belevenis zeg maar. Uiteindelijk zat alle bagage (misschien niet in de juiste) tas en was het tijd 
voor de laatste repetitie.  
Daarna was het tijd voor levend stratego in het bos. We werden opgesplitst in 2 teams en moesten 
de vlaggen verstoppen. Het was even zoeken naar een perfecte strategie want een blauwe of gele 
vlag in een bos verstoppen is nog niet zo heel makkelijk maar uiteindelijk waren de teams heel 
geslepen. Het gele team heeft gewonnen met 3-2 
Bij terugkomst was er een lekkere lunch en daarna was het wachten op de ouders.  
Langzaam druppelde iedereen binnen en werden ouders en kinderen herenigd. Het concert wat 
gegeven werd door de leerlingen en Jong Crescendo klonk ondanks de vermoeidheid prima! 
En ook het optreden van de winnaar van Den Bonten Avond werd nogmaals opgevoerd.  
Daarna was het echt tijd om naar huis te gaan.  
Iedereen bedankt voor een super gezellig weekend en tot volgend jaar! 
 
 
 
  


