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Nog even
heerlijk terug
denken aan
KAMP 2021

Kamp organiseren in Corona tijd
Afgelopen jaar was veel anders, zo ook het organiseren van kamp.
Heel fijn om te zien dat alle leiding zich vanaf het begin volop inzette om dit jaar wel een kamp
met overnachting door te laten gaan.
Regels en protocollen bleven tot twee weken voor kamp wijzigen, wat tot extra werk,
draaiboek aanpassingen, onderlinge discussies, een paar grijze haren en natuurlijk wat
frustratie leidde bij de vrijwilligers.
Het is ons toch gelukt om voor alle groepen een mooi kamp neer te zetten, waar we zo min
mogelijk hoefden te denken aan heel de Corona situatie, en waar zowel leden als leiding een
fantastische week beleefden.
De jongste groepen, Frekkels en Knerten hebben ieder een gaaf kamp gehad verdeeld over
twee locaties in Bakel.
De Bosbengels hebben een paar daagjes in Baarschot vertoefd op een all inclusive tuin
camping.
De Oekels hebben hun Jong Nederland carrière (als lid) met een klapper afgesloten in de
Achterhoek.
Alle vrijwilligers hartstikke bedankt! Trots hoe we dit samen mogelijk gemaakt hebben!
Joep
Voorzitter Jong Nederland Diessen

Ook vanuit het bestuur een stukje voor in de kampbode
Het kamp zit er weer op, toch ook dit jaar met veel haken en ogen, lang
moeten wachten of de groepen kunnen gaan, veel onzekerheid, op het laatste
toch voor een paar groepen moeten aanpassen ,de oudste groepen zouden
naar de Ardennen gaan, maar dit ging niet door, dus toch maar over op plan b,
de andere groepen zijn samen naar Bakel gegaan, ieder in hun eigen bubbel!
Wat kijk ik elk jaar weer vol trots naar onze leiding, het hele jaar klaar staan
voor de kinderen en daarna nog een weekje kamp, ze proberen met een klein
budget iets groots neer te zetten, en het lukt ze gewoon!
Elia die met zijn Oekels er alleen voor staat, maar dat gewoon voor elkaar
krijgt, het was hun laatste kamp, ik hoop dat ze een mooie tijd hebben gehad
bij Jong Nederland, wie weet gaan ze verder als (hulp)leiding !
Gijs en Luc leiding van de Frekkels, hebben een leuk clubje, hebben weer voor
mooie herinneringen gezorgd dit jaar, niets is hun te gek en doen dan ook
graag met alles mee!
Kim en Madelon leiding van de Knerten zaten op hun eigen kampterrein, deze
badmutsen doen het ook al jaren samen en er is niks of niemand die daar
tussen komt, echt een hecht clubje
Jacqueline en Liesbeth gingen fijn bij Jacqueline in de tuin op kamp, lekker
dicht bij huis maar wat een mooi kampterrein, zeker met het privé zwembad
Ze hebben er samen weer voor gezorgd dat de jongens een mooie week
hebben gehad! Liesbeth gaat de Bosbengels verlaten, we zullen haar dan ook
gaan missen, dankjewel voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan
En dan de allerkleinste, Anke, Anne, Bianca, Niels, Femke, Joep, Geert echt
gaaf om te zien hoe moe die kleintjes zijn als ze opgehaald worden maar wat
een blije kopjes, weer een bijzonder week neergezet waar ze nog lang aan
terug denken
Het lijkt allemaal zo gewoon wat de leiding doet, maar dit is het niet, jullie zijn
allemaal kanjers, hebben een warm hart, we gaan er volgend seizoen weer een
mooi jaar van maken, maar voor nu ontzettend bedankt voor dit rare jaar, jullie
hebben er weer wat moois van gemaakt
Marielle
Penningmeester/ lid bestuur Jong Nederland Diessen
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Wat een Jaar- Feest Kamp 2021
Pelikanos, Kiddos, Bikkels
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Baarschotkamp 2021
Bosbengels

Het was even spannend kan dit jaar het kamp doorgaan
i.v.m. de corona maatregelen en in welke vorm.
Maar gelukkig heeft het plaats kunnen vinden en hebben
we een paar hele mooie dagen achter de rug samen met
onze Bosbengels.
Wij als leiding hadden er wel voor gekozen om niet mee
naar Bakel te gaan met onze groep.
Wij kozen voor de locatie bij de Fam de Wit in Baarschot.
Zondag 25 juli hadden Elia Tijmen en Jacqueline de grote
slaaptent voor de jongens al opgezet.
Een grote tent en een tent voor de leiding stond al klaar
op het terrein.

Maandag 26 juli
Werden we dan ook warm ontvangen bij de fam. de Wit.
6 enthousiaste Bosbengels als eerste gingen ze de tent inrichten, maar voor dat we het wisten lagen
ze al lekker in het verwarmde zwembad, waar ze zich heerlijk tot de lunch vermaakt hebben.
Na de lunch gingen we richting Son, waar we een mooie kanotocht van Son naar St Oedenrode
gingen kanoën .
De jongens in 2 kajaks en de leiding samen in een boot.
We gingen lekker met de stroming mee.
1 groepje was in het eerste stukje al om gegaan, gelukkig was het redelijk weer.
We hadden duidelijk instructies gekregen ga niet staan in de boot, maar ja dat wil je natuurlijk als
Bosbengel even uitproberen wat er dan gebeurd.
En dat hebben ze geweten.
Op het einde van de route zat een glijbaantje in omdat daar hoogte verschil van het water was.
Ga daar recht over heen was de instructies.
De eerste groep was ver voor ons, we kregen van mensen vanuit de kant al te horen, pas op bij het
glijbaantje want de vorige groep is gekanteld.
Dus eerst de tweede groep van de jongens op naar het glijbaantje en ja hoor ook hun gingen op z´n
kant allemaal het water in .
Jacqueline en Liesbeth probeerde recht op het glijbaantje te sturen maar zij miste de glijbaan, en
dachten beide ojee daar gaan wij ook, maar gelukkig hebben wij de boot recht kunnen houden en
geen nat pak behaald.
De beide groepen konden via een trap de boot omkiepen, en zo weer in hun bootjes stappen voor
het laatste stuk van de route.
Toen we goed en wel op het droge waren kwamen er dikke druppels uit de hemel dus snel in de auto
weer terug naar Baarschot.
In Baarschot aangekomen scheen de zon weer, dus de jongens gingen lekker weer het zwembad in
en de leiding ging voor het diner zorgen.
Na het diner nog even gezwommen en toen was het tijd voor een dropping.
Waar mondkapjes al niet goed voor zijn kun je deze natuurlijk ook gebruiken als oogkapjes.
Met z'n allen in de combo op weg naar de dropplek.
Na een tocht van 6,8 km kwamen de jongens weer aan, waar het kampvuur lekker brandde nog
even lekker na kletsen wat drinken en wat lekkers en zo zat onze eerste dag erop.
En gingen we onze bedjes opzoeken.

Dinsdag 27 juli.
Dag 2 na een lekker stevig ontbijt hadden we vandaag een dag op ons terrein, eerst een potje
lasergame en politie en boef.
Na de lunch weer lekker zwemmen en gezelschapsspellen gespeeld.
Weer een heerlijk diner genuttigd.
Na het diner het spel gespeeld Wie is de dinges???
D.m.v. opdrachten moesten we er achter komen wie is de DINGES?
Een van de leiding van Jong Nederland was de dinges, kon steeds personen weg strepen, waarna je
een iemand over hield en die was de Dinges.
Allebei de groepen hadden de juiste Dinges gevonden.
Weer een kampvuurtje aangemaakt en nog lekker even samen rondom het vuur na gekletst.
En zo eindigde dag 2 van ons kamp.

Woensdag 28 juli
Dag 3 alweer wat gaat het tocht snel. Weer lekker ontbijten samen, en je raadt het natuurlijk
eerst het zwembad in, en de gezelschapspellen gedaan
Toen de lunch genuttigd en na de lunch gingen we richting de Loonse en Drunense Duinen, waar
we mountainbikes hadden gehuurd.
De groene route zouden we gaan fietsen, maar voordat we daar konden komen moesten we eerst
9 km dan kon via een fietspad of via een zwarte route, onze jongens wilde dat natuurlijk via de
zwarte routes.
Dus vol goede moed gingen we op pad, na zo´n kleine 100 meter ging het al bijna mis, er
stonden paaltjes op het pad, die we niet allemaal gezien hadden, dus pats daar lag je op de
grond.
Dus snel weer opstaan en trappen maar, bergje op bergje af.
Helaas ging het bij Jacqueline ook even mis, en belande zij ook op de grond, met flinke
schrammen blauwe plekken en een gescheurd t/shirt gingen we weer verder.
En was vooral de leiding blij dat we na 9 km de groene route konden starten. Ja je moet wat over
hebben voor de jongens.
Na zo´n 4 uur verder hadden we een mooie tocht achter de rug, en voelde we goed onze billetjes,
en kwamen er uitspraken van ik ben blij dat ik op m´n buik slaap, want m´n K... doet goed zeer.
De jongens vonden het super leuk en daar doen we het voor.
Weer terug naar Baarschot, waar we lekker gingen Barbecueën Mirte heeft lekker voor ons
gebakken.
Natuurlijk moest er ook nog een keer gezwommen worden, wat hadden we toch een luxe met
zo´n heerlijk verwarmd zwembad in ons midden.
Na de poolparty brandde het kampvuurtje weer lekker om zo deze dag weer af te sluiten.
Weer zeer voldaan gingen we onze tentjes opzoeken voor ons laatste nachtje van dit kamp.

Donderdag 29 juli
Eerst lekker ontbijten met z´n
allen en toen was het tijd om
alles mee op te ruimen. Maar
onze Bosbengels draaien
nergens hun hand voor om, en
vele handen maken licht werk
dus samen was dat opruimen zo
gepiept.
Dit was ons Bosbengelkamp
weer voor dit jaar we hebben
het geweldig leuk gehad samen,
jullie enthousiasme was super
op naar een heerlijke vakantie.
En na de vakantie zien we jullie
allemaal weer terug voor een
nieuw seizoen bij de
Bosbengels.
Tot dan!!!

Beste allemaal,
Ons kamp zit er weer op en zoals jullie hebben gehoord en hier ook hebben gelezen hebben wij
het ontzettend fijn gehad.
Ik Liesbeth wil onze Bosbengels en de ouders hartelijk bedanken voor al hun enthousiasme en
inzet.
5 jaar ben ik leiding geweest van deze mooie groep.
Heb het altijd met veel plezier gedaan, maar omdat Twan afgelopen jaar is gestopt met de
Bosbengels heb ik besloten ook te gaan stoppen als leiding. Wel met pijn in m'n hart ik wil nog
altijd invallen en hand en span diensten doen achter de schermen.
Ik wil ook m’n collega’s leiding van Jong Nederland bedanken voor de fijne samenwerking
natuurlijk m'n naaste leiding Jacqueline, Elia en Tijmen.
Het bestuur en de andere leiding.
De gezamenlijke activiteiten.
Jong Nederland is een fantastische club met ontzettende enthousiaste vrijwilligers die weten
waarvoor ze staan ben trots dat ik van dat team deel hebben mogen uitmaken.
Ik zou zeggen ga zo door en ik blijf jullie zeker volgen.
Nogmaals super bedankt.
Groetjes Liesbeth v Hest
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Knert Badmutsweekend Kamp XXL 2021
De Knerten

We hebben ons uiterste best gedaan om een zo compleet mogelijk kampverslag te maken. Al weten
we ook heel zeker dat niemand echt gaat weten hoe het kamp echt was…behalve onze Knerten.
Iedereen kan lezen wat we hebben gedaan, hebben gegeten en kan wat foto’s bewonderen. Maar hoe
de sfeer was, dat kunnen we nauwelijks omschrijven.
Deze Kamp bode is niet alleen voor nu, augustus 2021, om te laten zien aan ouders, familie en
vrienden. Wij hopen dat deze Bode ook over een aantal jaren nog hele fijne herinneringen oproept.
Dat we samen met de Knerten, dan inmiddels wellicht Jong Nederland collega’s, rond het kampvuur
zitten en lachen om de grappen, streken en mooie herinneringen.
Wij hebben kaai erg genoten van het kamp. Missen oprecht de week die veel te snel voorbij vloog en
kijken uit naar het nieuwe seizoen.
“de geluksvogels” beter bekend als het Knert team
Madelon en Kim



Wij willen bedanken
John van firma Donders. Al verschillende jaren
brengt als “Cor” de materialen naar het
kampterrein. Hoewel we dit jaar niet op het zelfde
terrein zaten als de andere groepen en de tenten
toch niet nodig bleken te hebben zijn we wel blij
dat hij weer voor ons heeft gereden! Want er gaat
meer mee dan iedereen zal denken!
Bakkerij van Hulten heeft er voor gezorgd dat er
elke dag heerlijk brood was. Geen fabriek brood
maar brood van een echte bakker..en dat smaakt!
Jong Nederland Bakel met wie we een
uitwisseling hielden. Fijn dat we naast het terrein
ook de blokhut mochten lenen! We hebben in de
blokhut een hele fijne week gehad waar we ons
welkom voelden!
Rob van Jong Nederland Bakel bij wie we in zijn
MEGA grote tuin ( 2,5 hectare!) hadden mogen
“wildkamperen” als het weer het toe had gelaten.
Joep, als kamp coördinator heeft hij een keer het
draaiboek doorgenomen en een lijst gemaakt welke
groepen wat nodig hadden. Dit om te voorkomen
dat we met materiaal zouden misgrijpen.
Marielle, die zorgde dat het geld overgemaakt en
terug gestort werd ( we konden alle ouders €29,terug geven! We hadden een kleine buffer voor
slecht weer etc. Gelukkig niet hoeven gebruiken)
Luc en Gijs, die van het terrein de spullen uit de
container naar onze locatie brachten met de
aanhanger. Van Luc kregen we nog wat klein
stookhout. “Mannen, wij zijn blij dat we jullie “ons”
terrein stukje konden geven en waren oprecht blij
dat jullie er ondanks de tegenslagen voor het kamp
een hele fijne week hadden”!
Iris, Esmee, Tara, Rafke, Cyril en Geert voor
het maken van een kampprogramma! Goed
gedaan! En Kim voor haar spreuken….of ja…in
ieder geval de poging tot
Alle ouders voor het “brengen en halen”, Het tijdig
overmaken van het kampgeld, het tijdig invullen
van de ouderverklaringen, de goede zorgen
rondom het inpakken en uitpakken ( Wassen en
opruimen) van de Knert spullen, het vertrouwen in
ons (Knert team), de fooi ( Waar we heerlijke pizza
voor gehaald hebben met alle vrijwilligers)…DANK
JE WEL!!
Alle Knerten voor de kaai mooie week waarin wij
als 1 team er samen een hele fijne tijd van hebben
gemaakt! Buien, corona maatregelen…we wisten in
januari al dat dit weer een ander kamp zou worden
( als het al door mocht gaan). Tevreden met de
kleine dingen, van niets iets maken…TROTS OP
JULLIE!!
Madelon en Kim

Terrein
Met de Knerten hielden we ons kamp in ’t
jeugdhuis van Jong Nederland Bakel. Helaas
mochten we daar niet in tenten slapen. Voor
het eerst in de geschiedenis van Jong
Nederland Diessen sliep er een groep, wij de
Knerten, een hele week binnen. De gymzaal
hielden we vrij. We hadden de andere
groepen, die op het terrein in Bakel zaten,
beloofd dat zij met noodweer naar ons
mochten komen. Onweer en veiligheid gaat
boven corona maatregelen!
De Knert leden sliepen in “de disco zaal” en
het Knert team lag daarnaast in een klein
zaaltje ( Leuk hoor, Corona maatregelen, al
hebben we erg goed kunnen slapen)!
Handig, een echte keuken..met magnetron!
Niet dat we die veel hebben gebruikt maar
toch!
Maar liefst 2 douches…helemaal alleen voor de
Knerten! Wat een luxe!
In het staflokaal legden we de materialen neer
die niet gelijk nodig waren. Het beste aan het
gebouw, de overkapping! Ideaal!

Zaterdag
Op naar Bakel. Op vrijdag avond hebben we de spullen al ingepakt. Wat mee kon in de auto’s zit
in de auto’s en wat mee moet met de container is ook gepakt. Na maanden van voorbereidingen,
duimen draaien en schuiven met programma’s en ideeën hebben we enorm veel zin in het kamp!
Madelon komt als 1e aan en Kim, die achter de vrachtwagen mee gereden heeft als 2e. Zodra
iedereen op het kampterrein in Bakel is kunnen we de spullen uit de container in de aanhanger
leggen en naar ons stekkie aan de andere kant van Bakel.
Het terrein plekkie hebben we afgestaan aan de Frekkels die niet naar Luxemburg konden en daar
van gruwelijk baalden. En, waar wij ons kamp houden is ons om het even. Dat we op kamp mogen
vinden we al een feest.
Nadat we de spullen uit de auto’s hebben gehaald, kennis hebben gemaakt met de beheerder en
de drank voorraad hebben bekeken die we van Bakel kregen en deelden met de Frekkels, zijn we
de tenten op gaan zetten. 3 leden tenten en voor ons ieder een eigen tent. Moet, vanwege de
Corona maatregelen. Net voor de bui staat alles op zijn plek en kunnen we gaan lunchen. We
testen de lokale snackbar, eten daar ieder een broodje en gaan dan de boodschappen inslaan voor
de gehele kampweek.
De boodschappen karren raken voller en voller en de wieltjes willen door de druk niet echt
meewerken. De kassa juf moet lachen om de band die aan de ene kant leeg gehaald word maar
net zo snel weer gevuld word aan de andere kant.
We sjouwen alles naar de auto, brengen het naar het gebouw en zijn dan klaar om, Corona proof,
nog even naar het terrein te gaan om te bekijken of we daar nog iets kunnen doen. We eten daar
samen met de collega vrijwilligers, genieten van het eerste kampvuur en vertrekken weer op tijd
om te gaan slapen.

Zondag
Op ons gemakje staan we op, we hebben ruim de tijd om nog wat dingen te regelen. We breken
de tenten weer af, we komen er achter dat we binnen moeten slapen (prima, ook hier passen we
ons in aan) en gaan dan het “wie is de Dinges” spel uitzetten. Onderweg hebben we plezier om
de mensen die ons wel willen helpen een briefje achter het raam te plakken. We willen namelijk
niet dat de tocht voor maandag nu al door de regen in het water gaat vallen.
Net na de lunch komen jullie, de Knerten. We mogen door de maatregelen de ouders niets
aanbieden en daardoor zijn de ouders ook snel weer weg.
Tijd om de slaapzaal in te richten en de omgeving te verkennen.
De Knerten schrijven geschiedenis. Voor het eerst is er een kamp waarin de gehele week binnen
geslapen gaat worden.
Als iedereen een beetje gesetteld is verdelen we de corvee taken en gaan we koken. We eten
rond het kampvuur en de sfeer zit er gelijk goed in.
Na het eten is het tijd voor de corvee taken en het kampvuur. Een aantal Knerten zijn eigenwijs
en gaan op pad op het moment dat de leiding vraagt om niet weg te gaan..tijd voor een broodje
hamburger!
Tja, een avond hap hoort erbij!
Kamp zondag
We kwamen aan om half 2 op het kamp terrein, toen gingen we onze bedden klaar leggen.
Daarna gingen we de buurt ontdekken, we gingen naar de polski smak kijken wat er daar in de
winkel was het was daar heel goedkoop, maar het stonk er wel. toen gingen verder de buurt
ontdekken. Daarna gingen we eten maken. We hebben verse groentesoep op met door de
fabrikant gesneden groenten uit de verpakking. Met gepofte aardappel van het kampvuur, cola
kip met komkommer, tomaat en pita broodjes. Als toetje hadden we vruchten yoghurt. Na het
eten en het corvee. En in de avond gingen we weervolven rond het kampvuur, voor sommige
een broodje hamburger, de andere waren stront eigenwijs. Wij vonden deze dag geslaagd.
Raf en Rafke`

Maandag
Na het ontbijt word de Knertgroep verdeeld in groepjes. Ieder groepje gaat op pad om in Bakel
tips, puzzels en aanwijzingen te vinden voor het spel “wie is de dinges”? Zo komen ze er achter
wie van de leiding “de dinges is” en leren ze Bakel kennen.
Na de lunch is er tijd voor een Knert programma. Esmee en Rafke hebben een puzzelboekje
voorbereid wat door twee verschillende teams zo snel mogelijk ingevuld moet worden.
Daarna is het tijd om te chillen, hout te sprokkelen en spelen we spelletjes als 30 seconds.
De kookgroep vanavond start al lekker op tijd met de voorbereidingen waardoor we al op tijd
heerlijk kunnen eten.
Als avondprogramma hebben Cyril en Geert een quiz gemaakt. Een echte PowerPoint quiz met
plaatjes, opdrachten, geluidsfragmenten en vragen over verschillende onderwerpen. Er zijn 3
teams waaronder het leiding team die de quiz winnen.
Helaas kunnen we door de regen geen buitenbioscoop maken. Dan maar binnen!
Natuurlijk gaan we daarna echt niet gelijk slapen! Om 00:00 uur vieren we Tigo zijn tenen de
verjaardag ( hij zelf wil niet jarig zijn)

Kamp maandag
Wie is de dinges? Soort wie is de mol maar dan met alle leidingen. Een tocht lopen in groepjes en
zo aanwijzingen zoeken om er achter te komen wie de dinges was. De dinges was Bastiaan. In de
middag hebben we het programma van Esmee en Rafke gedaan. Allemaal verschillende
opdrachten per juiste opdracht een letter krijgen en daar dan een woord mee maken. S ’avonds
hebben ook avondprogramma gedraaid van Geert en Cyril. Quiz met van alles en nog wat en als
avond afsluiting film kijken. Kim vertelde ook soms tussendoor een spreuk met wijze woorden.
Ook al was ze zelf niet heel ontspannen en spiritueel. Het was wel heel erg grappig. De rest van de
dag was echt een super leuk en hebben ontzettend genoten!
Iris

Dinsdag
Om 9 uur alle Knerten rustig gewekt! Wat een verschil met een aantal jaren terug waar de Knerten om
7 uur al rond renden! Op het gemakje ontbeten en daarna de Quiz van Iris en Tara gedaan.
De dames hadden het net wat anders voorbereid maar hadden er zelf geen moeite mee dat het een
wat andere versie van hun programma werd. Wij vonden het geen probleem dat er quiz vragen van
internet waren geplukt! Beter goed gejat dan slecht verzonnen!
Na de spreuk van Kim hebben we geluncht en we hebben gebak op, Tigo mocht kiezen…..niet omdat hij
jarig was hoor
De witte shirtjes waren niet voor niets meegenomen. Ook creativiteit kwam terug in de kampweek. We
zijn gaan batikken. Gewoon, lekker chillen op het gras en een beetje frutten met touwtjes en elastiek.
Op het wensen lijstje van de leden stond “gourmetten” en laat dat nou net iets zijn wat wij ook in
gedachten hadden. De corvee ploeg hielp met het wassen en snijden van de groenten en het
voorbereiden van het vlees. Het regende flink maar wij zaten droog onder de overkapping. Kaai
gezellig en het werd nog gezelliger toen de muziek aan ging. Zelfs de jongens konden niet stil blijven
zitten/ staan.
Tijdens de afwas bleef de muziek aanstaan en was de keuken een echte meiden disco!
Door de regen konden we niet van het kampvuur genieten, dan maar SPOON spelen. Een hilarisch
lomp leuk spel waarbij er fanatiek gestreden werd en veel gelachen.
Het was al snel laat en bedtijd, alleen dachten de leden daar net iets anders over. Om 03:30 uur waren
ze nog aan het keten. De leiding…sliep al heerlijk! De leden wisten waar ze aan toe waren. Zij waren
van plan om tot 13:00 uur te slapen maar kwamen uiteindelijk tot een afspraak dat ze om half 10
ontbijt op bed zouden krijgen…
Kamp dinsdag
We begonnen onze dag met het programma van de knerten Iris en Tara, zij hadden een sportieve quiz.
Ze hadden allerlei vragen verzonnen en degene met de meeste foute antwoorden moesten gaan
sporten. Na de quiz kwam er een creatieve middag, we gingen tie dyen! De witte shirts die we moesten
meenemen gingen in de verf en een paar uur later had iedereen zijn eigen gemaakte tie-dye shirts. Die
avond gingen we gourmetten, er werden verschillende tafels neergezet met een eigen gourmetplaat.
Ook werd er muziek opgezet en zong iedereen mee. Tijdens het eten begon het hard te regen, toen
besloten we met z’n alle binnen te gaan afwassen. Hier werd ook de nieuwe videoclip van oya léle
opgenomen. Na het afwassen nam de regen niet af, daarom gingen met z’n alle binnen spoonen. Bij
spoonen is het de bedoeling dat je kwartet krijgt door kaarten door te schuiven. Wie dan kwartet heeft
pakt een lepel (spoon) daarna moet iedereen zo snel mogelijk ook een lepel pakken, en wie is als
laatste is krijgt een letter van het woord s-p-o-o-n.
Esmee

Woensdag
Om half 9 ging Kim croissantjes halen en lag iedereen nog op 1 oor. Zelfs Romy die er de hele
week al vroeg uit was lag nog in bed.
De eitjes werden gekookt, de broodjes verdeeld over de bordjes en de jus de orange nog even
koud gezet.
Om 9:45 uur, wel 15 minuten later dan gemeld, kregen alle Knerten ontbijt op bed!
“Wat gaan we vandaag doen”? was de vraag. “Trek je badkleding maar onder je kleren aan en
pak je goede wandelschoenen”. Iedereen stond op, ging zich omkleden en stond op tijd klaar
voor de wandeltocht naar het zwemmeer. “waarom moesten we er zo vroeg uit”? Werd er
gevraagd. “Uhm….niemand heeft gezegd dat jullie eruit moesten hoor, half 10 ontbijt op
bed…en jullie gingen echt zelf (gelukkig) omkleden. Heerlijk he, dat we toch komen waar we
willen
De tocht was 200 meter langer dan gedacht door een ieniemini foutje. Onderweg werd
gekletst, getreuzeld, er werden herinneringen opgehaald en soms ook wat gezucht ( 6 km is
ook echt vet ver).
Bij het meer was het rustig. Heel warm was het niet maar voor een duik in het water was het
prima. Toen even de wolken voor de zon kwamen werd er SPOON gespeeld maar dan met
slippers! Altijd handig als de leiding een tas vol spullen mee neemt en de speelkaarten er ook
bij zitten.
Op de terugweg zijn we gaan “uit eten”. Het Mac Donald menu” stond ook op de wenslijst! Wat
een bestelling hadden we samen! Mensen om ons heen keken hun ogen uit toen er 4 mensen
dienbladen vol kwamen brengen.
Na het menu was er bij de meeste nog wel een plekje voor een toetje en met goed gevulde
magen vervolgden we de weg naar onze kamplocatie. Het was heerlijk weer en er hing een
hele fijne sfeer.
Eenmaal terug op het terrein( hadden we 14 kilometer in totaal gewandeld) zijn er blaren
pleisters geplakt en voeten gewassen voor we het kampvuur aan maakten. De Frekkels, Joep
en Niels kwamen op bezoek.
Toch eerder dan de avond van te voren was het rustig in de slaapzaal. De korte nacht en de
wandeltocht hadden een positieve uitwerking op de slaaptijden. We hoorden ook wat Knerten
in hun slaap “praten”. Zou dat de vermoeidheid zijn?

Donderdag
De vermoeidheid begint toe te slaan maar de sfeer was nog opperbest. Na het ontbijt speelden
we een taal spel, heel relaxed vanuit de luie stoelen in het zonnetje.
Een rustig begin van de dag die iets actiever werd bij het onderdeel “de alleskunners”. Op
dinsdag hadden we van alle Knerten een shirt ingevroren wat ze vandaag terug kregen. De
shirtjes waren gevouwen en zo hard als plankjes. Wie kon hem als eerste weer aankrijgen?
De onderdelen die volgden gingen anders dan verwacht
Het enige echte badmuts race spel
verliep nog vrij “schoon” om daarna uit te monden in een heus scheerschuin gevecht! Wat
hebben we gelachen! Na het chipsdip spel waarbij alleen de badmutsen onder het schuim zaten
waren een aantal Knerten nu helemaal onder.
We speelden nog wat potjes Jenga en weerwolven voor we ons weer klaarmaakten voor het
“laatste avond maal”.
De Knerten, verdeeld over 3 groepen, gingen zelf menutjes maken, inkopen en bereiden! Het
smaakten prima en voor het komende seizoen werden er al kookplannen gesmeed.
Na de afwas speelden we een paar ronde “Bende Bingo” waarbij de prijzen werden gesponsord
door de leden en vrijwilligers zelf..bende van thuis! Wat je met een hoop flauwekul toch een
plezier kunt maken!
Voor de laatste keer dit kamp ging het kampvuur aan. Een spel wat de Knerten ook graag spelen
is “ranking the Knerts”. Een spel waarbij vragen worden gesteld als “wie komt er als eerste in de
gevangenis”? “Wie van de Knerten gaat de wereld over reizen”? Er werden lijstjes gemaakt en de
verklaringen bij de antwoorden leverde vaak lachbuien op. Tussendoor werden herinneringen
opgehaald aan vorige kampen en weekendjes en gekletst over 101 dingen. Wat een kaai fijne
sfeer!

Vrijdag
Ba ba ba…het enige wat echt niet leuk is aan kamp…is dat het zo snel voorbij is.
Het opruimen verliep vlot, iedereen hielp een handje waardoor Madelon en Kim toen iedereen naar
huis was niet heel veel meer hoefde te doen als alles dweilen en nog wat kleine dingen poetsen.
Heel fijn om zo samen af te sluiten.
Het ontbijt was echt raar! We aten pas toen alles klaar was zodat we lekker konden chillen na de
laatste eet ronde.
Alles mocht op en dat lieten de Knerten zich geen tweemaal zeggen! Hagelslag met kaas,
heksenkaas met sla en komkommer..hele boterhamtaarten kwamen voorbij!
Tijd om de fotolijsten te versieren was er niet meer. Vandaar dat iedereen de opdracht kreeg om de
lijst en de foto’s thuis maar tot wat moois te maken. Een voor een werden de Knerten opgehaald
en……
Toen was het klaar. Zoals gezegd, nog wat poetsen en dweilen en spullen wegbrengen naar het
kampterrein. Tijd voor een lunch en het helpen met de vrijwilligers op het terrein. Daar hebben we
mee opgeruimd en samen zijn we het kamp gaan afsluiten met …eten van Jozef, de lokale
shoarma/pizza boer. Met de opgehaalde fooi van de ouders (die we met zijn alle in 1 pot hebben
gedaan) konden we voor iedereen wat te eten bestellen. Dat smaakte erg goed!
Na een kampvuur avond sliepen we buiten onder een overkapping en wensten we dat het nieuwe
seizoen maar weer zo fijn mag verlopen.

Weekmenu
Zondag
Tussendoor: appel/banaan
Verse groentesoep
Gepofte aardappelen, cola kip, salade
Vruchtenvla
Avondhap: Broodje hamburger
Maandag
Brood ontbijt en voor wie wilde soep
Lunch: broodjes knakworst
Tussendoor: appel/ banaan
Tomatensoep
Pasta pesto met kip, sla, tomaat, komkommer en zeer
geliefde creme fraice
Chocolade/vanille vla
Avondhap: Bioscoop chips
Dinsdag
Brood ontbijt
Lunch: brood
Tussendoor: Meloen en taart
Gourmetten
Meloenijsjes
Avondhap: marshmallows
Woensdag
Croissantjes, gekookt ei, minimars
Lunch: brood picknick
Tussendoor: suikerwafels/ meloen
Mac Donald Menu en Mac toetje
Avond hap: Broodje shoarma
Donderdag
Brood ontbijt
Lunch: kippensoep, brood
Tussendoor: bananen, appels, liga’s
Broodplankje ( stokbrood met verschillende smeersels
Taco met gehakt, sla, ui en paprika
Een mega grote lava cake uit een pan ( uit de
magnetron, ja ja, dat kan!)
Avond hap: chocodip van het zweedsvuur met fruit,
poffertjes, marshmallows, koekjes…en broodje
Frikandel
Vrijdag
Alles moet op ontbijt!

Vaak is de keuken de plek waar leden niet komen. Dit
kamp was het juist de bedoeling dat de Knerten er wel
kwamen.
Ze hielpen mee met het klaar maken/zetten van het
ontbijt en de lunch, wasten af en kookten en bakten.
Heerlijk zingen tijdens de afwas, kletsen bij het snijden
van de groenten en giebelen bij het maken van het
chocolade dessert!
Dat we na het afwassen de keuken nog een keer konden
poetsen maakte ons niets uit! Even een doek en dweil
erdoor en gewoon heel blij zijn met alle helpende handjes
en de gezelligheid.

En dan volgen nu de bladzijde over en door de
Knerten. Je weet wel, die bladzijde waar de “voor
schut” foto’s, leuke herinneringen, grappige
opmerkingen, lieve woorden..etcetra voorbij
komen.
De pagina’s die we gerust kunnen maken daar de
meeste Knerten ze de laatste jaren toch niet lazen

En we beginnen hier gelijk met DE mislukte
groepfoto

Knert Raf is los hoor! Waar hij nooit om
aandacht vroeg of vooraan stond konden
we nu niet om hem heen! Positief hoor!
Met zijn nuchtere en grappige
opmerkingen doet hij niemand kwaad.
We hebben erg moeten lachen toen
midden in de nacht het ineens muisstil
was in de slaapzaal na een hoop gekakel.
Ineens zegt Raf hard op “waarom
fluisteren we ineens?” Waarna het
gekakel in alle hevigheid weer los barst.
Raf houdt ook van een geintje en vind
het dan ook niet erg dat hij zelf vol
scheerschuim komt te zitten. “Hop,
gewoon onder de douche”.
Elk seizoen twijfelt hij of hij bij de
Knerten blijft, niet vanwege de groep
maar vanwege de afstand van zijn thuis
naar de Bolster. Wij waarderen het
enorm dat hij er toch weer bij blijft en de
afstand voor lief neemt! Een echte Jong
Nederlander!
Raf, mooi dat je blijft en nog veel met de
Knert meiden en jongens gaat lol
trappen, kletsen…

Knert Romy mag bijna gaan starten met haar rijlessen. Wie dat gemist heeft is
niet mee geweest op kamp! Want, Romy staat er dan wel niet om bekend dat ze
veel kletst. Iedereen mocht het vaker horen, de rijlessen staan op korte termijn
gepland! En…over 1,5 jaar mag ze 18 kaarsjes uitblazen! Wat een trotse Knert,
en TERRECHT! Als opper Knert ( omdat ze de 1e Knert bij de groep was) zit ze
vaak stilletjes te luisteren en genieten. Waar Romy is, is haar puzzelboek. In de
ochtend als eerste buiten, aan het puzzelen, is zij klaar voor de dag.
In de corvee lijst gaf ze snel haar naam op als eerste bij het hout sprokkelen.
“Slim he, ben ik daar als eerste vanaf nu er nog veel hout ligt”. Inderdaad slim
Romy, al denken we dat we nog wel 20 kampen hadden kunnen houden met de
hoeveelheid stookhout wat in het bos lag
Romy hield er met Jenga flink de spanning in door heel beheerst te werk te
gaan. En, het koken konden we haar ook wel toevertrouwen. Koken en bakken
vindt ze leuk!
Romy, bedankt voor alles! Wij kijken er naar uit dat jij nog vele kampen met ons
mee gaat, heerlijk met ons gaat koken en bakken enne…puzzelen!

Knert Geert kan dan wel een van de jongste zijn…ook hij is toch echt aan het puberen. En wij, wij
vinden dat grappig. Want Geert is niet vervelend hoor. Alleen een beetje lui soms
Hij laat gewillig
zijn haar in staartjes doen en weet precies hoe hij de meiden kan plagen met de mannen..zonder dat
ze boos worden. Talent!
Opvallend, Geert eet echt veel! Niet in de hoeveelheid, maar wat hij allemaal lust! En, niet om het
belachelijk te maken, dit vinden we echt goed! Niet alles zal even lekker zijn geweest maar iedereen
heeft wel iets wat hij minder vindt smaken.
Geert wilde graag met SKEERE (hip woord voor….) auto’s door de MC drive. Grappig, hij vond bij het
zwemmeertje een skeere wagen in de vorm van een speelgoed autootje!
Geert, wij hopen dat je ooit zelf als leiding meegaat in een skeere auto..dat je nog minimaal zo lang
bij de Knerten eerst blijft! En, dat je nog maar vaker goede quizzen mag maken! Goed gedaan!

Knert Tigo is “niet” jarig geweest op
kamp en danst ook “nooit”
Dat hij jarig was, daar is bewijs
van…van het dansen helaas niet. Het
ging ook zo snel, zijn move!
Tigo is en blijft de nuchtere van weinig
woorden…maar, vergis je niet. Met zijn
lichaamshouding communiceert hij als
de beste. We zien precies wanneer hij
ergens lol in heeft, wanneer hij op het
punt staat iets uit te vreten..alleen een
grappige opmerking glipt eruit voor we
het in de gaten hebben!
Waar hij jaren terug ver vooruit was met
de kano liep hij nu vooral achteraan.
Maar, we zijn hem geen seconde kwijt
geweest hoor!
En kwijt raken willen we hem ook niet!
Tigo, blijf ook nog maar mooi wat jaren
bij de Knerten! Wij kijken er naar uit dat
we nog meer grandioze recepten van jou
gaan ontvangen ( de broodje hamburger
en frikandel waren goed he
)
Owja, ook fijn dat jij niet meer om 5 uur
elke ochtend klaar wakker
bent…uitslaper!

Knert Esmee, alleen als de Knerten dit lezen weten ze dat jij en Geert het luchtbed leeg hebben
laten lopen. Anders zal het nog steeds geheim zijn…
En, daar de meeste Knerten de Bode niet of nauwelijks lezen zal het geheim voorlopig nog niet
uitkomen schatten wij zo in
Weet de leiding ziet en weet alles!
(Maar hebben ook netjes het spel meegespeeld)
Esmee is wel in voor wat kattekwaad maar ook voor het serieuzere werk moet je bij haar zijn. Met
de twee tijdschriften van “Linda meiden” deed ze menig Knertje met de ogen rollen, wat een
verhalen!
Samen met Rafke heeft ze een Kamp onderdeel voorbereid en dat waarderen we enorm! Wij hopen
in de toekomst nog vaker van deze kwaliteiten gebruik te mogen maken. Dat ook jij nog maar lang
bij de Knert groep blijft! ( Owja, omdat jij de Bode wel altijd lees en er niet teveel belachelijke
foto’s in wilde…zie volgende bladzijde)

Geniet van
het leven, je
tekkel kan zo
maar kwijt
zijn!
Er komt een koppeltje het terrein op en zij
vragen of we hun tekkel Salt hebben
gezien, deze zijn ze kwijt. De Knerten gaan
mee zoeken, vinden hem niet en denken
dan dat het een flauwe grap van Madelon
en Kim is ( En nee, wij hebben er echt
niets mee te maken). Esmee heeft er wel
een spreuk bij

Het is 03:30 uur, Kim (Leiding) hoort iets
in de zaal en gaat eens kijken. Bijna alle
Knerten zijn klaar wakker en aan het
tennissen en of kletsen. Ze staat er al een
tijdje tot Esmee haar opmerkt. “Wat doe jij
nou, film jij ons?” Vraagt ze. “Ow, je filmt
ons om te laten zien wat voor kut kinderen
wij zijn”.
Uhm…..Kim was niet aan het filmen maar goed (
we hebben jullie maar verteld dat het voor de
afther movie was. Enne, kut kinderen?! Hoe vaak
hebben we al verteld dat jullie dat NIET zijn?!
Bij de jonkies ga je ze vertellen dat ze moeten
gaan slapen…wat echte pubers doen moeten ze
zelf weten

Knert Rafke gaat al jaren mee
op kamp maar veranderd
nauwelijks. Ze giebelt als de
beste en…heeft altijd eten aan
haar gezicht hangen als ze
gegeten heeft! Ze snijdt of
scheurt nog steeds haar brood in
kleine stukjes en..Ons Rafke blijft
gewoon Rafke!
Samen met Esmee maakte ze
een kamp programma en dat
vonden we echt kaai fijn en leuk!
Rafke lijkt ook nog steeds alles
leuk te vinden op kamp, mooi! Ze
doet echt altijd goed mee. Met
het spel “Ranking te Knerten” zijn
we weer wat meer over haar te
weten te komen, leuk!
Wij zijn benieuwd hoeveel
heksenkaas Rafke deze zomer
nog op heeft of dat ze het tegen
gegeten was na het laatste kamp
ontbijt..
Rafke, op naar nog vele kampen
en avonturen met de Knerten!
En…wij vergeten het niet hoor,
dat jij nu al zegt misschien wel
ooit vrijwilligster te willen worden

Knert Hidde heeft tijdens het kamp meermaals
aangegeven dat hij het echt fijn had op kamp! En
Hidde, wij vonden het ook echt fijn dat jij erbij
was!
Naast de grappen, het plagen en het klooien met
de jongens kun je met jou ook fijn zitten buurten!
Een helpende hand is met jou in de buurt ook
altijd een feit! Je hebt een radartje voor Knerten
die je hulp kunnen gebruiken en je probeert
iedereen overal bij te betrekken! Kaai lief!
Op kamp waren Hidde zijn wangel baby billen
zacht door een bijna echte “met houtjes maar wel
echt scheerschuim”scheerbeurt, wat ben je ook
een grapjas!
Op naar nog meer avonturen Hidde en wij willen
jou daar bij hebben!!

Knert Yente, helaas is deze foto toch geen “cover foto ”geworden maar heeft hij de Kamp Bode
wel gehaald!
Heerlijk om jou verhalen te horen. Wat een leven he, als puber! En wat maken jullie veel mee!
Yente beaamt dat ze een puber is maar niet al het gedrag is vanwege de pubertijd, soms is de
wereld gewoon achterlijk en doet zij normaal…en dat geloven wij gelijk! Echt!
Ook Yente zit al jaren bij de Knerten en willen we echt niet kwijt! Haar puber houding is geweldig
en van ons mag ze nog wel wat jaren zo puberen bij de Knerten! Yente houd iedereen scherp en de
onderwerpen die voorbij komen zijn niet alledaags! Ze deelt behoorlijk veel en daarom heb je aan
buurt nauwelijks te kort
Yente blijf nog maar heel wat jaren een Knert!!

Knert Kim Of ze er spijt van heeft weten we niet..maar Kim beloofde weken voor het kamp dat zij
voor elke dag een spreuk zou hebben. Wij moesten voor wierook zorgen ( hebben we gedaan) en zij
zou een spreukhoek maken. Er was een mapje spreuken en verschillende dagen hebben we er ook
een gehoord maar…of het aan ieders verwachtingen deed…Gelachen hebben we wel!
Kim is nauwelijks stil en geeft erg vaak erg “goede adviezen”.
Ze is een paar jaar weg geweest bij de Knerten maar zit er echt weer vol in hoor! En, ze blijft! Naast
haar drukke leven, ze bezorgd folders, heeft ze gelukkig ook nog tijd voor ons!
Wij weten precies in welke wijk zij loopt en wat ze allemaal mee maakt…maarja, wat weten we
eigenlijk niet van Kim?!
De enige pech die Kim dit kamp had was dat ze tussen Madelon en Kim in zat bij het spel SPOON!
Dat heeft ze geweten. Maarja, er komt ook niemand zomaar tussen Madelon en Kim in he….dan zet
je iets op het spel hoor!
Kim, je hebt nu 1x de Knert groep voor een paar jaar verlaten, dat mag nu niet meer! Wij gaan er
vanuit dat jij nog veel spreuken voor ons gaat maken en nog vaak mee op kamp gaat!

30 seconds met Kim
Haar omschrijving…geen paard maar een….?? GEEN
PAARD MAAR EEN….
Het antwoord…een EEKHOORN
( We denken dat ze een eeNhoorn las..anders weten
we het ook niet)

Knert Tara is een Knert vanaf de
1e week dat de Knerten bestaan.
En, wij hopen dat zij ook echt nog
heel lang een Knert blijft!
Dit kamp had ze echt mazzel.
Waar de meeste jaren de wekker
om 8 uur, uiterlijk half 9 gaat. Kon
ze deze keer uitslapen. “Nouja,
uitslapen”?! Tara slaapt graag
lang en zo lang lag ze niet in haar
bed op kamp!
Lui is ze niet! Samen met Iris had
ze een quiz voorbereid die ze
speciaal voor de groep met minder
beweging hadden gemaakt. En dat
terwijl ze zelf het goede voorbeeld
gaf met sportieve oefeningen!
Dankzij Tara aten we “pasta
pesto” op kamp…maar, het was
inderdaad Madelon haar idee om
er creme fraiche bij te doen
Tara, spaar nog maar wat meer
recepten en lever ze nu ook maar echt
in! Wie weet wat we komend kamp dan
allemaal eten!

Tara zat bij team “toetje” en had
bedacht dat ze wel een chocolade
toetje konden maken uit de
magnetron. In plaats van allemaal
kleine cupjes te vullen met het
mengsel knikkerde ze alles in 1
pan…en dan duurt het meer dan 2
minuten voor het gaar is! De pan
paste net in de magnetron, het
was even afwachten of het iets
zou worden maar..het was
heerlijk!
Super lief bedoeld hadden ze voor
Romy een straciatella toetje
meegenomen. Omdat zij geen
chocolade eet…uhm, wat zit er in
dat toetje dan?!

Knert Cyril ging voor het eerst mee
op kamp ( met de Knerten). Een
tikkeltje spannend vond hij het wel
maar zoals hij zelf aangaf, het was
echt super leuk! Als “nieuweling”
van de groep viel hij goed in de
groep. Meerdere Knerten gaven
aan hem pas tijdens kamp echt te
leren kennen.
Als snel stond onze Cyril bekend
als “Duster boy”. Hij schreef
geschiedenis door als eerste ooit
een badjas mee te nemen op
kamp!
Cyril, wij zijn blij dat je bij de
Knerten bent gekomen en vinden
het super stoer dat je mee bent
gegaan op kamp! Op naar alle
kampen en activiteiten doe nog
volgen! Neem gerust je duster
mee!
( en je streken, je goede
opvoeding manieren etc.)

Knert Iris is een Knert van af het eerste moment dat we Knerten waren
en heeft er dus ook al wat kampen op zitten. Schattig is ze al die tijd
gebleven al is in de loop van de jaren de kwebbel steeds meer gaan
tetteren
Dit kamp was ze opvallend minder “markt wijfie” maar ze blijft
opvallen in het aanbieden van hulp en het betrekken van iedereen in de groep!
Iris straalde helemaal toen ze van het thuisfront en haar vriendje kaartjes kreeg..wij
smolten bijna!
Iris, op naar nog vele kampen en gezellige buurt..met tussendoor natuurlijk ook de
wekelijkse bijeenkomsten!
Bedankt voor het feit dat jij een echte Jong Nederlander bent! ( en de mislukte
selfies en foto’s…hahaha, het zal ook eens een kamp zijn zonder selfies)

Knert Madelon en Knert Kim
Tja, van ons zijn er ook achterlijke foto’s tussen de goede te vinden. Wij, twee geluksvogels, waren
op heel veel dingen trots maar….ook op de kampvuurtjes die we telkens vlot aankregen. ( Ook na
regenbuien). Wij doen niet onder voor de mannen
Voor alle dingen over ons zelf kun je beter een afspraak met ons maken rond het kampvuur. Want, ook wij zijn soms
raar en doen soms gek. Wij zetten het alleen niet allemaal over ons zelf in deze Bode. De Knerten hebben tijdens het
kamp de mogelijkheid gekregen en ook na kamp om een bijdrage te leveren voor de Bode en…wij zijn over ons zelf
geen gekke dingen tegen gekomen
Wij zelf hopen ook nog heel veel te gaan beleven met ons Knertjes!
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Als je een paar velletjes w.c. papier op de “landingsbaan” van de wc legt je geen
remsporen krijgt bij de grote boodschap ( 1e tip voor de corvee lijst werd ingevuld)
“beschenen frikandellen zijn minder lekker”. Schijn nooit op een frikandel op
kampvuur met een zaklamp!
Soep volgens Kim ook lekker is als ontbijt en lunch…eigenlijk altijd gewoon kan!
Alle Knerten die op kamp geweest zijn nu weten wat een DUSTER is…
Wij benieuwd zijn hoeveel Knerten het komende kamp een Duster meenemen
Madelon en Kim 1 nacht in een tent op een plek hebben geslapen waar nog nooit
mensen hebben geslapen ( en waar het ook niet mag) ( Het terrein waar wij waren)
We op ons terrein steeds een roofvogel hadden zitten?
We een heggenmuis hadden die steeds overstak?
De Knerten LINDA MEIDEN lezen….en daar hele spannende 18 plus verhalen en
quizzen in staan (Beeld je hierbij giebelende meiden bij voor)
De Knerten elke dag even hun hormonen wilden gaan uitlaten ( waren ze even naar
het veldje tegen over de locatie of een rondje bos/wijk lopen).
Jongens en meiden steeds meer mengen, kaai leuk!
We eigenlijk met alle Knerten zouden gaan “wild kamperen”? We hadden een veld
bij een Jong Nederland vrijwilliger van Bakel geleend voor een nacht. We zouden de
groep wakker maken, 2 KM lopen door het donker en dan gaan slapen op zeiltjes.
Sommige Knerten dit weten en baalden van het slechte weer hiervoor ( of het was
droog en de grond was een modderpoel)
Madelon en Kim NIETS…maar dan ook echt NIETS met het tekkel verhaal te maken
hebben ( Er kwam een koppeltje in paniek bij de locatie, of we hun tekkel Salt,
hadden gevonden? Alle Knerten gingen gelijk mee zoeken en een aantal dacht
naderhand dat het een kampverhaal van ons was)
We echt mazzel hadden met het kampvuur hout! Het lag voor het oprapen!
Romy binnen kort mag gaan lessen (auto rij les) en ze over 1,5 jaar 18 gaat
worden?
Joep zijn verjaardag ook bij de Knerten is komen vieren. Hij kreeg geen BOK maar
een MOK omdat hij 30 jaar werd.
De Knerten naar alle andere kampgroepen een kaartje hebben gestuurd en 1x
hebben “gebeeld belt” naar alle groepen ( een vrijwilliger van een groep)
Ook de Knerten die niet mee zijn gegaan zijn verrast met een belletje!
Er helaas 1 Knert gestopt is ( Isis, vanwege werk) en wij dat heel jammer vinden,
vooral omdat ze ook niet met ons echt haar Knert tijd af kon sluiten ( ze kon niet
mee op kamp)
Romy naast chocolade ook geen drop lust! ( Niet vergeten Knerten, niet vergeten!)
De Knert leiding nu al bezig is met het kamp van komend seizoen?
Madelon en Kim tijdens het kamp de Knerten nog beter hebben leren kennen?
We het spel SPOON en Ranking the Knerten er nog wel in houden!
Yente haar muts ,gewonnen bij de Bingo, echt lelijk vond…maar hem wel heel de
nacht op had?
De zaklamp van Romy terug blijft komen in de Bingo?
De Knert jongens en meiden steeds meer mengen?
De Jongens wel de tijd en ruimte moeten krijgen om elkaar te meppen met slippers
en moeten kunnen stoeien?
Er nog veel meer wist je datjes zijn maar dat we die ophalen de komende jaren aan
het kampvuur..bij de Knert groep.

Wij zijn met de Knerten ook weer dit jaar op kamp geweest.
Dit jaar niet naar het kampterrein in Bakel zoals in eerste instantie de planning was, maar
naar het jeugdhuis in Bakel. Ook voor mij was de eerste Jong Nederland kampweek in een
clubgebouw. Ondanks dat alles anders was dan dat we gewend zijn op een kampweek heb
ik het met de Knerten en medeleiding/maat Kim er een toffe, gezellige, met grappig
momenten week van kunnen maken. Elke dag hebben we er iets leuks van kunnen maken.
Wat heb ik van een afstandje kunnen genieten hoe de Knerten een “avond wandeling” zijn
gaan maken. Waarbij ze een ommetje gingen maar, weet ik veel wat gingen doen, dat ze
achter elkaar aanrenden met water of scheerschuim, of elkaar in het zwembadje wat
Esmee mee had genomen aan het gooien waren. Ook vond ik de rollende ogen of hun
puberopmerkingen ook stiekem om te lachen. Zondags hebben we het rustig aangedaan en
op zijn Jong Nederlands op het kampvuur gekookt. Maandag hebben we een wie is de mol
spel gedaan, ‘s middags leuke puzzels van Esmee en Rafke en hebben we 30 seconds
gespeelt waar we ook erg om hebben gelachen. ‘S avonds hadden we een quiz gemaakt
door Geert en Cyril, die we als leiding gewonnen hadden!! Dinsdag hadden we ochtends
een sport quiz van Iris en Tara en zijn we s middags gaan batikken. S ’avonds hebben we
net als vorig jaar met de Ongewone kampweek gegourmet. En hebben we het spel SPOON
gespeelt maar dan een aangepaste versie. Woensdag hebben we een wandeltocht naar het
meertje gemaakt en zijn daarna doorgelopen voor ons Diner bij de McDonalds, daarna via
een sightseeing door Helmond terug naar Bakel. Donderdag hadden we een relaxed
programma. Hebben de Knerten zelf een 3 gangen menu bedacht, boodschappen gedaan
ervoor en het klaargemaakt. Ook hebben we de alleskunners en ik hou van Holland spel
gedaan. S avonds hadden we nog ons laatste kampvuur. Vrijdag was het alweer tijd om op
te ruimen en naar huis te gaan. Door de weeks hebben we volop kunnen genieten van Kim
en haar spreuken. De meiden die achter de jongens aanrenden en de jongens achter de
meiden aan. Toen alle knerten naar huis waren vond ik het ineens erg stil op het terrein,
voor mij had er nog wel een extra weekje achter het kamp aan mogen zitten!! Ik zou graag
alle knerten en “brandende rots” Kim willen bedanken voor deze bijzondere, maar leuke
week kamp
hopelijk kunnen we er volgend jaar weer een net zo gaaf kamp van maken
als dit jaar. Hopelijk met wat minder corona regeltjes!!!
Knert Madelon

“kim, wanneer heb jij vakantie”?
Ik heb al een week kamp gehad!
“Ja, maar dat is geen vakantie toch”?!
“Nou, geloof mij, ik krijg daar ontzettend veel energie van!
Natuurlijk kost het een vakantie week en zit er werk in de voorbereidingen maar al zouden we 4
weken op pad gaan met de Knerten, dan zou ik het er nog voor over hebben! Want, wat gaat een
week snel voorbij! Maar wat een kaai mooie week!
Hoe wel we allemaal anders naar het kamp hebben toegeleefd dan andere jaren, we stonden er heel
relaxed in. “Wat niet mag, dat mag niet en we gaan er gewoon wat van maken”! En, dat is gelukt!
Beter zelfs dan verwacht!
En, dan kunnen Madelon en ik daar tijd in steken, als we geen medewerking hebben van de Knerten
valt dat in het niets en is er nog geen klap aan, aan een kamp! Alle Knerten, stuk voor stuk, hebben
een positieve bijdrage geleverd aan weer een onvergetelijk kamp!
In januari zeiden we al “Ga er maar vanuit dat het kamp weer anders is, dat er kampbubbels zijn en
er dingen nog niet mogen. Wat wel mag is meegenomen”. Ontzettend knap dat de Knerten die
instelling hebben aangenomen! Vergeleken miljoenen mensen op de wereld hebben wij het niet slecht
maar we mogen ook niet onderschatten wat een Corona jaar doet. Aanpassen, teleurstellingen..
Natuurlijk was niet alles even leuk en lekker op kamp. Natuurlijk sprongen er bepaalde programma’s
en momenten boven uit. Natuurlijk mogen onze Knerten denken “ik had een andere film gekozen, ik
had liever wat anders gegeten vandaag”. Maar als we dan terug horen waar ze zo van genoten
hebben, dan zijn het de kleine dingen die het hem deden en vooral de sfeer!
Persoonlijk vond ik de kampvuur avonden het allerleukste! Of het scheerschuimspel. Al waren de
bevroren shirtjes ook grappig. Wat heb ik gelachen met 30 Seconds en Spoon. Ow..en gewoon,
gezellig samen aan tafel gourmetten, dat was ook zo fijn! En dat het regende en we zongen. Dat de
keuken soms net een disco was….ik kan niet kiezen!

 Knert Kim
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Frekkel kamp 2021
Frekkels

Zondag Vanaf school vertrokken op de fiets naar Bakel, via coördinaten konden we de weg vinden
naar Bakel, het was een route van 70 kilometer. Onderweg zagen we 3 kippen lopen, waarvan er 1
werd gevangen door Siem, we wilden hem mee nemen voor het avondeten maar dat mocht niet.
Gelukkig kwamen we bij een goede lunch uit, er stond een frietkar langs de weg, dus onze
lunchpakketjes konden na kamp gewoon weer mee naar huis. We fietsen langs de Bavaria fabriek en
waren dus bijna in Bakel. Op het kampterrein stond een fijne verassing klaar, een volle pallet drinken
en we mochten onbeperkt pakken. In de avond aten we stamp met worst. We hebben de hangmatten
opgehangen en de tenten in orde gemaakt
Gijs en Luc, ik vond het een heel leuk kamp, goed georganiseerd, het leukste was het varen met de
boot, dankjewel voor de fijne week Jurre

Mijn naam is kobe
Maandag hadden we een rustig
dagje omdat we net waren
aangekomen. We aten
boerenkool volgens mij. Het
leukste van kamp vond ik
bootje varen, ik wil de Frekkels
en de leiding bedanken voor het
leuke kamp.

Mijn naam is Siem de Kroon.
Op dinsdag zijn we gaan vissen
en magneetvissen op het
Reindersmeer. We zijn daar met
de bus van Gijs heen gegaan.
Niet veel gevangen. S avonds
pannenkoeken gebakken op
Zweeds vuur. Dat was nieuw
voor ons maar heel leuk om te
doen.
Het leukste van het kamp in
Bakel vond ik het klimmen en
bootje varen.
Ik heb een erg gaaf kamp
gehad met de jongens. Luc en
Gijs kei bedankt voor de super
gave organisatie. Ga zo door
Groetjes Siem de Kroon

Hoi ik ben Roel Reijrink
Op woensdag zijn we de dag rustig
gestart in de middag hadden we zin in een
lekker broodje ei en knakworst maar helaas
waren we de boterhamen vergeten. Na het
eten zijn we met z’n alle in de camper van
Gijs gestapt en naar een kanaal gereden,
om te gaan magneetvissen. We hadden
veel rommel op gevist zelfs een
verkeersbord.
Ook hebben op deze dag een tafel
gepionierd waar we in de avond lekkere
wraps op hebben gemaakt.
Verder waren we nog naar een meer
geweest met alle groepen en ‘s avonds zijn
we op de fiets gesprongen en op bezoek
geweest bij de andere groep, hier hebben
om het kampvuur gezeten en gekletst het
was gezellig.
Het leukste van t kamp vond ik het
bootje varen
Dit wil ik zeggen tegen de Frekkel
leden: het was gezellig met jullie
Dit wil ik zeggen tegen de Frekkel
leiding: bedankt voor t leuke kamp en het
gave programma
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Summer Vibes/ Bock Worst kamp 2021
De Oekels

Zondag
We verzamelden om 11.00 bij
de basisschool in Diessen.
Natuurlijk was er weer iemand
te laat en kreeg ‘straf corvee’.
Na de papa’s en mama’s gedag
te hebben gezegd, sprongen
we in de auto en sjeesden
richting Bornerbroek. We
kregen in de auto het kamplied
te horen: ‘Wat een Palen
Overal’. Net over de Maas
gingen we lunchen bij een
tankstation. Daar aten we onze
eerste Bock worstjes van het
kamp. Na onze maagjes gevuld
waren, sprongen we de auto
weer in en reden we naar het
kampterrein. Eenmaal
aangekomen op het
kampterrein stond Tiemò op
ons te wachten. Na een kort
gesprekje vond Britt het
gesprek een beetje
ongemakkelijk en liet dit
meteen even weten. Thanks
Britt ☺. Tiemò gaf de sleutel en
sjeesde er weer vandoor. De
Oekeltjes gingen hun tentjes
opzetten in een mooi kringetje.
Nadat de tentjes opgezet
waren gingen we op onderzoek
uit op het kampterrein. Hierna
ging iedereen zijn klusjes
alvast doen (koken etc.). Na
het avondmaal gingen we
lummeltje spelen. En ja, dat
kan nog op onze leeftijd! Na dit
anderhalf uur volgehouden te
hebben zijn we hout gaan
sprokkelen om bij het
kampvuur zitten. Helaas
regende het die avond, dus
zijn we onder de partytent
gaan zitten. We hebben toen
30 seconds gespeeld waar
geen einde aan kwam.
Vervolgens doken de Oekeltjes
de slaapzakjes in.

Maandag
De Oekels werden wakker. Na lekker
ontbeten te hebben, hebben we even
‘gevibed’ en gingen we overleggen wat we
nou precies wilden gaan doen op kamp.
Hierna hebben we een klein tochtje gelopen
door Bornerbroek. Na wat lunch met Bock
worsten zijn er boodschappen gedaan en is
de lekkende tent van Leike waterdicht
gemaakt. Vervolgens zijn we aan Kubs
begonnen, maar door de regen konden we
het spel niet afmaken. Als alternatief gingen
we weer binnen lummelen. Hierna waren we
weer een beetje moe dus hebben we een
siësta gehouden. Vervolgens gingen Tijmen
en Leike koken. We aten nasi met lange
slierten (Bami). Dit was natuurlijk erg
lekker. Misschien nog leuk om te weten: we
aten al het avondeten met oregano!
Na het avondeten gingen we even onze
klusjes doen en daarna verzamelden we
weer om het kampvuur om lekker te gaan
’viben’. Uiteindelijk besloot Tijmen onder de
douche te springen, maar werd verrast door
een onaangename verrassing…Boiler het
spook! Na deze verschrikking sprongen we
onze nestjes weer in.

Dinsdag
De Oekeltjes werden gewekt met ‘Begin de Dag met een Dansje’. Na een heerlijk ontbijtje zijn Britt, Leike en
Tijmen naar de Spar in Bornerbroek gelopen om brood en Kaas (die was maar tot 22 juli goed…vandaar de 50%
korting waarschijnlijk) te halen. Op de terugreis kwamen er twee vrouwen op de fiets langs en die zeiden geen
gedag, alleen maar: Lekker bròòd! Eenmaal terug op de kamplocatie hebben we een Exploding Kittens en Jeu
des Boules gespeeld. Hierna zijn we gaan lunchen. We zagen wat slecht weer aankomen maar bedachten toch te
gaan Geocachen. Later bleek dit een slecht idee te zijn geweest want het begon opeens heel hard te regenen. We
trokken een sprintje richting de auto, maar we waren al zeik nat. Na ons afgedroogd te hebben maakten we
binnen een goede siësta plek met gymmatten. Na wat te hebben gevibed gingen we koken en daarna dineren.
Na het standaard after-diner lummelen hebben we bij het kampvuur gezeten. De Oekeltjes doken om 02:15 in
bed, maar werden al om 02:45 gewekt. Er werd een dropping gehouden! Na snel omgekleed te hebben
verzamelden we bij de bus. We reden naar een plek (geen idee waar) en liepen terug naar de kamplocatie in
maar liefst drie kwartier. Na heeeel even te hebben gezeten doken we onze bedjes weer in.

Woensdag
Na heerlijk te hebben
uitgeslapen gingen Leike en
Tijmen iedereen wekken om
12:15. Ze mochten genieten
van ‘Paaltje’ en wat ochtend
gymnastiek. Dit werd minder
gewaardeerd dan we
hoopten ☺. Na wat brunchen
besloten we binnen Kubs te
spelen. Dit omdat het buiten
shit weer was. Toen het
weer droog was besloten we
een tweede poging te wagen
met Geocachen. Gelukkig
bleef het deze keer wél bijna
droog. Weerman Mike had
namelijk het weer in
Bornerbroek gecheckt in
plaats van in Enter, dus het
heeft eventjes geregend.
We dwongen de zon af met
een heerlijke zomer Vibe en
na vijf minuten was het weer
droog. We kwamen weer aan
op de kamplocatie. Er werd
weer gekookt en gegeten
totdat de buikjes rond
waren. Na het eten hebben
we gebowld. Toen we na 110
minuten (2x 55 min) uit
gebowld waren, begonnen
de Oekeltjes slaperig te
worden.
Eenmaal bij het kampvuur
besloten we om
marshmallows te gaan
maken. Om de een of
andere reden zat er opeens
een marshmallow in Tijmens
haar. Thanks Leike ☺.
Uiteindelijk zijn de Oekels
weer gaan slapen.

Donderdag
De Oekeltjes moesten vroeg op! We gingen
namelijk kanoën! Na een ontbijtje gingen
we ons klaarmaken om te vertrekken. Toen
we klaar waren sprongen we de auto in en
reden naar de kano plek. We kwamen aan
met onze Almelose naar Nederlandse tolk
Leike. Hallòòò zei ze. Thanks Leike ☺.
We sprongen de kano’s in en begonnen aan
een mooie tocht. Even later besloten we
een korte pauze te nemen, want het begon
te regenen. Na een paar minuutjes was het
weer droog en de Oekeltjes vaarden weer
stevig door. Uiteindelijk kregen de
Oekeltjes honger, en besloten even aan te
meren. We wilden weer Bock worsten eten,
maar door de harde wind was het lastig om
ze op te warmen. Na een paar pogingen
was dit toch gelukt en aten de Oekeltjes
hun buikjes weer rond. Iedereen was weer
op het water, behalve Elia en Leike. Leike
wilde de kano te water laten, maar liet hem
per ongeluk vallen. Door de stevige wind
ging deze richting de afgrond. Redders Britt
en Tijmen snelden in hun kano naar de
losgeslagen kano van Elia en Leike.
Gelukkig waren ze nog net op tijd om de
kano te redden. Na deze prachtige redding
was iedereen weer gesetteld in zijn/haar
kano. Mike en Koen waren al een eindje
weg en konden ons daarom niet meer
horen. Elia en Leike besloten een andere
kano techniek te gebruiken om een stuk
sneller te zijn…achterstevoren varen! Dit
lukte nog beter dan verwacht. Mike en Koen
waren ondertussen al aangemeerd bij de
eindstop. Leike, Britt, Elia en Tijmen zagen
dit uiteindelijk en besloten een grapje uit te
halen bij de jongens. We riepen: ‘Vraag
jullie kano maar terug, we gaan nog een
stukje door!’. We vaarden een stukje verder
totdat ze hun kano hadden teruggevraagd
en zich weer bij ons gevoegd hadden. Toen
hadden we ‘opeens’ geen zin meer om te
kanoën en besloten aan te meren. Dit vond
4/6e van de Oekels erg leuk. We gingen
weer terug naar het kampterrein en
haalden de spullen voor het dierenfeestje
(barbecueën). Helaas bleek het later dat we
de helft vergeten waren, maar gelukkig
konden we sommige problemen creatief
oplossen. Na het dierenfeestje wilden we
weer terug naar het kampterrein. We
probeerden de bus te starten, maar de accu
was leeg omdat iemand…uhum Elia, het
contact aan het laten staan. We belden
Tijmen op zodat ze terug konden komen
met de auto om de accu van de bus weer te
kunnen opladen. 75% koe(n) zorgde ervoor
dat de bus weer kon rijden! Na wat bij het
vuur te hebben gezeten besloten Leike,
Britt en Tijmen nog even een rondje te
wandelen en kwamen opeens aan in
Almelòòò. Na de wandeling en restjes te
hebben gegeten gingen de Oekeltjes deze
keer redelijk op tijd naar bed.

Vrijdag
We werden wat later wakker dan gepland. We begonnen met het
opruimen van de tentjes, de blokhut en hebben daarna gepoetst.
We hebben ontbeten met alle restjes: frikandellen, pindarotsjes,
toetjes, over de datum kaas, boterhammen, melk, en tomaten. We
hadden met Tiemò zondag al afgesproken dat we om 11:00 zouden
vertrekken op vrijdag, maar Tiemò was dit een beetje vergeten dus
vroeg om 10:10 hoelaat we wilden vertrekken. Na even te hebben
gewacht op Tiemò reden de Oekels terug richting huis. Na een
uurtje hielden ze nog even een lunchpauze bij de McDonalds en
reden weer snel door. Iedereen werd blij, moe, met gevulde maag
thuis afgezet.

Dankjewel Elia!
Na een hoop jaartjes voor ons
gezorgd te hebben bij Jong
Nederland, willen we Elia heel
erg bedanken voor al deze leuke
jaren. We hebben onze
geweldige tijd samen goed
kunnen afsluiten met een
laatste keer kamp. Volgend jaar
gaan er wat Oekeltjes door bij
Jong Nederland als leiding dus
je bent nog niet van ons af !
Heel erg bedankt voor alles!
Lieke, Britt, Mike, Koen en
Tijmen <3

Dag Oekels
Dat was het dan, het laatste seizoen Oekels en het laatste kamp.
Wat fijn om te horen en lezen dat het een fijn kamp geweest is
ondanks jullie liever lekker naar Luxemburg waren geweest. Echte
Oekels laten zich niet kennen en maken er wat van, daar staan
jullie om bekend. Muziekje aan en veel buurten en geinen.
De meeste van jullie zitten al jaaaaren bij Jong Nederland Diessen
en gaan ook al jaren mee op kamp.
Stuk voor stuk hebben we jullie letterlijk en figuurlijk zien groeien in
al die jaren. Koen “de kanten maaier”, de liedjes van de “kale biljart
baby” van Tijmen. De giebelende meiden Lieke en Britt en Mike die
kamp altijd samenvatte met “leuk”.
Wij hopen dat jullie met heel veel plezier terug kijken op jullie tijd
als lid bij de vereniging. Een aantal gaat (hulp) leiding
blijven/worden en gaan het komende kamp mee in de rol die Elia nu
gedragen heeft bij jullie.
Oekels, heel veel plezier met alles wat jullie gaan doen en
ondernemen. Weet dat jullie altijd welkom zijn bij Jong Nederland
Diessen!
Namens bestuur Jong Nederland Diessen
Kim

