
Eindverslag zomerkamp 2016 
Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 

Maandag 18 juli 
We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende 

gezinsleden zoals een zoon, broertje en/of partner. We missen nog 3 leerlingen, waardoor we 30 

minuten later vertrekken dan gepland. Geen haast, het is tenslotte vakantie en heel mooi weer!  

In Oosterzee eerst op zoek naar de 

slaapzaal en ontdekken met wie je slaapt 

komende week. Omdat het zo warm is 

praten we later bij met de kinderen, eerst 

lekker zwemmen in het Tjeukemeer. De 

regels worden uitgelegd bij het avondeten 

en iedereen wordt voorgesteld.  

Ook dit jaar zijn er zonen van begeleiders mee. Voor het 

eerst is een jonger broertje mee van één van de 

begeleiders. Dit geldt ook voor partners van de 

begeleiders. Het maakt uiteindelijk niet uit dat de 

leerlingen elkaar en/of de begeleiders niet kennen. Je bent 

al snel meester of juf.  

 

Meester Floris heeft een heerlijke pasta 

op maat gemaakt. Of je nu vegetarisch 

bent, alleen kip mag eten of liever geen 

pasta eet. Het is er allemaal. Na het eten 

even tijd voor jezelf en dan op pad in 

kleine groepjes voor de speurtocht. Deze 

tocht loopt door heel Oosterzee en 

omliggende dorpjes heen. Iedereen heeft 

aan het einde van de tocht zo’n 8 km 

gewandeld. Spannend wie de meeste 

vragen goed heeft beantwoord…morgen 

de uitslag! 



Omdat het woensdag tropisch warm wordt gooien we het programma om en start de dinsdag met 

vertrek naar Walibi. Omdat het een lange dag gaat worden, toch een beetje op tijd naar bed. Ook al is 

het de eerste nacht samen slapen. Best spannend want je kent heel veel kinderen nog niet.  

Dinsdag 19 juli 

Om 9.00 zitten we allemaal in de auto op weg 

naar Walibi. De afgelopen jaren was het 

steeds heel nat, maar nu juist niet. Het is zo 

warm dat er bijna geen rijen staan bij de 

attracties. De leiding heeft extra water 

uitgedeeld, ook heel leuk om een 

watergevecht mee te doen. Het is er warm 

genoeg voor!  

 

Bij terugkomst konden we meteen aanvallen op de traditionele 

pannenkoeken die tijdens ons Walibibezoek gebakken wordt door 'de 

thuisblijvende leiding'. 

 



Als avondactiviteit speelden 

we bingo. Dit jaar zijn er 

speciale prijzen zoals een 

powerbank van BMW. Weer 

heel veel kinderen blij naar 

huis met een leuk cadeau.  

 

 

 

 

Dit jaar is de kampweek er een met een zwart randje. Het zusje van een van de kinderen is overleden die 

dag. We komen met elkaar samen en bespreken wat er gebeurd is. We maken afspraken met elkaar hoe 

we deze jongen kunnen helpen. Alle kinderen reageren heel zorgzaam en ondersteunen waar nodig. 

Heel fijn om dit zo met elkaar te doen!  

 In schril contrast, maar minstens net zo fijn is het feit dat we als hechte groep de verjaardag van één 

van de kinderen kunnen vieren. Ver van huis, maar toch écht het gevoel hebben jarig te zijn…. Natuurlijk 

mét de lekkerste taart die je kan bedenken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 20 juli 
De tropische temperaturen zijn gearriveerd. Gelukkig merk je daar in de accommodatie weinig van. We 

kunnen lekker tot 11.00 uitslapen. Om half twaalf splitsen we op in 2 groepen om het water op te gaan.  

 

 

De ene groep start op de boot en kan op de banaan. Terwijl de 

andere groep aan de waterkant start en lekker gaat kanoën of 

gewoon zwemmen. Bij de wisseling is het tijd voor een lekker 

lunch. De broodjes knakworst staan klaar voor de hongerige 

magen. En bij mooi weer hoort natuurlijk een BBQ. Die kan mooi 

buiten en daarna lekker tijd voor jezelf. Wil je douchen of film 

kijken dan kan dat. Omdat iedereen moe is het van het buiten 

zwemmen en de zon toch 

een beetje op tijd naar de 

slaapzaal.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Donderdag 21 juli 
We kunnen niet weg uit Friesland zonder langs de Swimfun geweest te zijn. Er is voor ieder wat, denk 

aan wildwaterbaan, glijbanen, bubbelbad en golfslagbad. Wil je juist buiten op het gras liggen dan kan 

dit ook sinds dit jaar. De zon is er nog dus bruin worden is een optie.  

 

Vanavond de restjes 

opmaken met vlees, 

gebakken 

aardappeltjes en sla. 

En nog steeds mooi 

weer om s ’avonds bij 

het kampvuur te 

kunnen genieten of 

karaoke te zingen met 

elkaar.  

 

Voordat er gestart kan worden met de karaoke is 

er een verrassing. 3 begeleiders nemen dit jaar 

afscheid van zomerkamp. Daarom is een oud 

leerling en oud begeleider gekomen om hen te 

bedanken. Er is een PowerPoint met foto's en 

een bloemetje. Als afscheidscadeau hebben de 

begeleiders een karaoke set gekocht voor 

zomerkamp. Na dit mooie praatje kan er meteen 

gezongen worden! 



Vrijdag 22 juli 
Vandaag is het alweer tijd om de koffers te pakken, de slaapkamers leeg en schoon te maken en de 

spullen bij elkaar te rapen. Oftewel: het is weer tijd om naar huis te gaan. 

Eerst in de tuin nog een rondje 'tips 

en tops' gedaan. Daar kwam uit dat 

vooral Walibi en het racen met de 

banaan favoriet waren. Een aantal 

oudere leerling zouden zelf graag 

bepalen wanneer ze naar bed gaan! 

Gelukkig was iedereen het er over 

eens: het was een TOPweek!! 

 

We hebben nog een paar uurtjes in 

Sneek doorgebracht met 'het 

paperclipspel’, maar daarna was t 

toch écht tijd om weer naar Almere 

te vertrekken. 

 

Ook dit jaar was de samenwerking tussen de leiding en de kinderen helemaal top. Er is een vaste 

begeleider die in de keuken staat en iedere dag wordt hij ondersteund door steeds wisselende kinderen. 

Corvee hoort ook bij kamp en dat gaat zonder morren. Iedereen heeft een keer avondcorvee, zodat 

samenwerken weer ingezet wordt. Jong en oud helpt mee! Het was weer een geweldige week! 

 

 

Wij bedanken via deze 

weg onze sponsoren, 

NUBIS, stichting 

Annemiek Timmermans 

en de collega’s die dit 

financieel mogelijk 

maken. Zonder hen had 

dit kamp geen 

doorgang kunnen 

vinden. Namens de 

jongeren: BEDANKT! 

 

 

 


