


Hallo Zomerclanners,
Als jullie dit lezen zitten we waarschijnlijk in de bus terug naar Zwijndrecht. 

We zijn een week op kamp geweest in Renesse. En wat was het weer een te 

gekke week met jullie. We hebben zoveel leuke, te gekke dingen met jullie 

mee gemaakt en dat gewoon tijdens een keiharde storm. Het begon al op de 

zaterdag van vertrek. Jullie denken misschien dat alleen jullie het spannend 

vinden om op kamp te gaan, maar ook bij ons gaan de kriebels door ons hele 

lijf. Gelukkig leerden we elkaar in de groepjes snel kennen.

Wat hebben we een lol gehad. Denk eens aan alle leuke spelletjes die we gedaan 

hebben. Het breeklichtspel in het donker van Jeroen en Demi op de maandag 

was te gek. Op maandag was het echt een super mooie stranddag; we hebben 

gezwommen, kuilen gegraven, gesprongen van zandduinen en we speelden een 

leuke zeskamp. En dan die te gekke avondspellen, op zondag hadden we het 

raad de blaat spel van Linda, Willy en Demi en op donderdagavond speelden 

we het grote overloopspel, een spel waarbij je moest proberen over te lopen 

zonder gezien te worden door de wachters.

Over overlopen gesproken, wat hebben jullie je best gedaan om ‘s nachts weer 

ongezien in de speeltuin te komen. We waren er niet altijd blij mee, maar toch 

ook weer super dat jullie het – soms met succes – probeerden.

We hopen dat jullie allemaal een heel erg leuk kamp hebben gehad met 

hele mooie, stoere en leuke herinneringen. Wat zullen jullie mooie nieuwe 

vriendschappen hebben gekregen en we hopen dat jullie elkaar nog vaak gaan 

zien. En natuurlijk zouden we het heel erg leuk vinden als de kinderen die 

volgend jaar weer mee kunnen ook dan weer mee gaan. Vertel je vriendjes of 

vriendinnetjes over hoe leuk dit zomerkamp was en vraag ze volgend jaar of 

ze meegaan op kamp. Dan gaan we er een net zo groot feest van maken als dit 

jaar. En mocht je volgend jaar niet meer mee mogen op kamp, bedankt voor de 

te gekke jaren met jou. We gaan jullie zeker weten missen!

Komende week beginnen de scholen weer, heel veel succes toegewenst in je 

nieuwe groep of zelfs op de middelbare school.

Alvast voor je agenda: in oktober zullen we op een vrijdagavond de reünie 

organiseren. We zien elkaar dan weer even en we gaan jullie de kampfilm 2021 

laten zien. Jullie zijn er dan toch wel weer bij hè?

Bedankt dat je mee was en voor alle lol. We hebben van jullie allemaal genoten!

Groetjes namens alle kampleiding van Zomerkamp Zwijndrecht.

Sander

Hoofdleider Zomerkamp Zwijndrecht



De groepjes
Groep Demi
Bas
Filip
Floor
Jair 
Marissa 
Milou
Robina 

Groep Rick
Alec
Anne-Lynn 
David
Jaylinn
Jesse
Jonas
Ward

Groep Leroy
Amber 
Demi
Djeshley 
Robin 
Sanne 
Thierry 
Thomas

Groep Joëlle
Alexia 
Ella
Isabel
Jady
Loïs 
Naziha
Zoey

Groep Jeroen
Feline
Julia 
Manaaf
Pieter
Rowin 
Sydney
Zoë

Groep Charlotte
Amily
Britt 
Keano
Lorenzo
Milou
Niels
Nikki

Groep Sander
Evy 
Gabriëlla
Gio
Jeanha
Joshua
Michael 
Serra

Groep Willy
Brandon 
Dion
Dylan
Jasmin
Julyan 
Lara 
Vinça

Groep Linda
Bo
Demi
Milou
Nine
Renée 
Roan
Valentijn

Groep Erik
Cathy
Davey
Joas 
Luna
Noor
Oscar 
Roan



Het magische zwaard! 
Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel veranderd als we aankomen op het 

kampterrein. De hutjes staan nog altijd op dezelfde plek, de lucht is blauw en het 

gras is groen. Maar bij de kampopening blijkt toch al snel dat de zaken dit jaar 

erg veranderlijk zijn.

Er raast een storm door Renesse! Maar wacht even, dit lijkt wel verdacht veel 

op Schotland hier. Er staat een behoorlijk aangeschoten schot, MacRick, achter 

de bar van het café die wel houdt van een glaasje fris. Hij vind het ieder geval 

Suuuuuuuuuuper leuk dat we hier zijn. 

Er staat een groot zwaard, verankerd in een houtblok in de ruimte. De dronken 

schot loopt er een rondje omheen. Het is het Storm zwaard. Het Swaard Tegen 

Onweer Regen en Muggen. Wanneer dit zwaard uit het houtblok wordt getrok-

ken zal het gaan razen, waaien, regenen, stormen en er komt een muggenplaag. 

Dit mag dan ook absoluut niet gebeuren. Gelukkig is de schot aanwezig om dit te 

voorkomen. 

Door alle drankjes moet hij alleen sssuuuuuuppppeeer erg plassen en loopt even 

naar de wc. Misschien is het toch wel even leuk om te kijken wat er gebeurt als 

het zwaard toch eruit wordt getrokken en MacCharlotte wordt aangemoedigd 

door de kinderen om dit te doen.

Ze pakt het zwaard, zet een voet op het blok en met al haar kracht tilt ze het grote 

zwaard eruit. *BAM FLITS DONDER BAM*. Het begint heel hard te waaien, te 

regenen, te stormen.  Alles op het terrein wordt verwoest, niets blijft gespaard. 

Stoelen hangen in de bomen, schoenen liggen verspreid, de bekers liggen op het 

dak. Aan de kinderen de opdracht om alles weer op te bouwen deze week, maar 

zal dit ze gaan lukken???





Zaterdag 21 augustus
Zaterdag was het eindelijk zo ver! Zomerkamp gaat weer beginnen. Wat hebben 

jullie grote koffers en tassen mee!! De bus zit er propvol mee. Dit jaar is er voor 

de kids iets meer ruimte, aangezien we met 70 kinderen op pad zullen gaan. 

Bij het gemeentehuis worden de kinderen opgevangen door de Zomerclan. 

Naast de vakantiegangers was ook de bestuurslid Arie Manten hoogstpersoonlijk 

aanwezig om ons een fijne week te wensen. 

Nadat iedereen uitgezwaaid is kunnen we dan eindelijk vertrekken. Dat we naar 

Renesse gaan is duidelijk, dat het mooi weer is ook. Maar in welk land we nou 

eigenlijk aankomen blijft nog even de vraag. 

Aangekomen op het kamphuis worden de koffers naar de hutjes gesleept en 

gesjouwd. De hutjes worden vrolijk versierd, sommige niet alleen van binnen, 

maar ook van buiten. Daarna is er gelukkig nog tijd om even te spelen, het is 

prachtig weer. 

Dan is het meteen al tijd voor het eerste belangrijke onderdeel van het kamp: 

het bedenken van de groepsnamen. Waar sommige groepjes al snel een naam 

hebben wordt er in andere groepjes druk overlegd en gedacht over een naam. 

Het is tenslotte een naam waar je de hele week indruk mee moet 

maken!

Om zes uur is het etenstijd. Lekker, kippensoep 

of tomatensoep met boterhammen!! Na het 

eten worden de kampregels nog even kort 

doorgenomen… want ja… zelfs in Schotland zijn er 

regels. 

Na het eten heeft iedereen genoeg energie voor het 

eerste spel, het traditionele en beruchte spel van Erik, 

de ster-estafette. Inmiddels is het hard beginnen te 

regenen, dus spelen we dit spel gezellig binnen in het 

mooie kampgebouw. Na het spel en de kampopening was 

het nog lang onrustig in de hutjes...



Zondag 22 augustus
Na een korte nacht springen om 8 uur de meeste kinderen hun bed uit, zin in 

deze eerste volle kampdag! De weersvoorspellingen passen bij het kampthema 

storm. 

Allereerst wordt het kamplied gezonden tijdens het hijsen  van de kampvlag en is 

het tijd voor een goed ontbijt. Als het ontbijt de buiken hebben gevuld wordt de 

puntentelling uitgelegd. Wat leuk, je mag grabbelen voor groene, rode en gouden 

ballen als je een spel hebt gewonnen of op een andere manier iets verdiend hebt. 

We beginnen daarna rustig. Het is tijd voor de mascottes. Dit jaar zijn deze 

gebaseerd op het geweldige kampthema. Er raast een storm door schotland. 

Maar voordat er gekliedert wordt met verf, worden eerst alle verf, kwasten, 

veertjes en andere knutselmaterialen bij elkaar gewonnen door middel van een 

razend snelle estafette. 

Tijdens het middagspel, genaamd “de Waailand Games”, moeten de groepjes 

zoveel mogelijk grondstoffen zien te verdienen. Dit doen ze door opdrachten zo 

goed mogelijk te volbrengen. Hiermee verdien je hout, steen of goud. Met deze 

grondstoffen kunnen bepaalde delen van het kamp weer opgebouwd worden 

die door de storm zijn verwoest. De punten kunnen zelfs nog verdubbeld of 

verdrievoudigd worden door de grondstoffen in de juiste emmers te gooien. En 

wat zijn jullie fanatiek. 

Na de gehaktballen en aardappels met sla was het tijd voor het avondspel “raad 

de blaat”. Waar komen ineens die kudde schapen vandaag? En waar zijn de 

spullen van de bewoners gebleven? De schapen hebben deze weggehaald en 

aan de kinderen de taak deze weer te vinden. Echter moeten ze dan wel in de 

goede kudde taal blaten. Wat een puzzeltocht is dat zeg. En dan zijn er ook nog 

schapen op het veld die alles weer kunnen afpakken. Spanning allom!

Na de speeltijd op het veld vertrokken alle kinderen naar de eetzaal voor 

wat lekkers te drinken en een snoepje. Daarna plassen, handen wassen, 

tandenpoetsen en naar bed. Maar slapen, dat doen we thuis wel weer. 



Maandag 23 augustus
Heerlijk, het is half 9, een paar zonnestralen wurmen zich tussen de wolken door 

en de vlag wordt omhoog gehesen terwijl hier en daar het kamp lied gezongen 

wordt. Gapende gezichten zien we meer vandaag, de nacht was korter dan 

gewild. 

We beginnen het ontbijt met het zingen. Lena én Robin zijn namelijk jarig! Er 

worden cadeautjes uitgedeeld en kaarsjes uitgeblazen en dan gaan we lekker aan 

het ontbijt. Dan is het voor het eerst tijd om de verdiende punten te verdelen. 

Er worden punten uitgedeeld. Je kan zelfs nog het aantal verdubbelen als je een 

groene of rode bal uit de lingobak graait en je waarmee je een plankje vol kan 

maken. De wedstrijd is vandaag dus écht begonnen, wie wint er deze week de 

meeste bloemen voor in zijn vaas. 

Na het ontbijt is het tijd voor alle kinderen om zich om te gaan kleden, vandaag 

gaan we naar het strand! Op het strand aangekomen is het tijd om effe lekker te 

chillen, een spelletjes Kubb te spelen of gewoon een diepe kuil te graven. De zon 

laat zich steeds een beetje meer zien en bijna iedereen staat te springen om een 

klein plonsje in het heerlijk verkoelende water te nemen. Daarna is het tijd voor 

de tweede insmeer-ronde en lunch. 

Nu de buiken weer gevuld zijn is het tijd om ze er weer af te rennen.Het is tijd 

voor het grote strandspel van Rick en Erik. De groepjes spelen allemaal spelletjes 

tegen elkaar. Zo moeten ze met lekke emmertjes aan een hengel naar het water 

rennen, worden er onzichtbare bommen 

opgeruimd in een doolfhof en worden er 

nieuwe records gebroken met kaasrollen. 

Zo’n heldendaad dient beloont te 

worden en dus is het tijd voor een 

plons in het heerlijk verkoelende water! 

Er wordt nog snel wat gespettert en 

gespatert voordat we vertrekken naar 

het kamphuis. Eenmaal op het kamphuis 

wordt onder de douche het zand van 



de lijven gespoeld en een schone onderbroek aangetrokken. De keukenploeg 

krijgt vandaag onze pluim van de dag, want ze hebben heel de middag 

pannenkoeken staan bakken! 

In de avond start een spannend avondspel. De kids doen kleine spelletjes 

waarmee ze lichtstaafjes kunnen verdienen. Die lichtstaafjes kunnen dan weer 

op het grote speelbord geplaatst worden waardoor er “kamertjes” gevormd 

worden. Als jouw team het kamertje afsluit, mag je er een ster op leggen. Wie 

de meeste sterren legt, heeft gewonnen. Na dit spel zijn de wangetjes rood en 

de oogjes klein. Het duurde vanavond niet lang voordat het muisstil was in de 

hutjes en de kampleiding nog even vanaf de vergadertafel kon genieten van 

het geluid van de zee… 

Psst. In elke kaart zijn een dino, sinaasappel, wortel, meeuw, kip, pion, confetti, huts, kluts, 
boterham met pindakaas en mijn naam verstopt. Heb je ze allemaal kunnen vinden? 



Dinsdag 24 augustus
Na een heerlijke nacht slapen is iedereen weer fris bij de kampvlag komen staan 

voor het kamplied. De zon is aangenaam warm. Iedereen is goed uitgerust en dat 

is maar goed ook want vandaag hebben we weer een vol programma. 

Na het ontbijt worden er weer bloemetjes  uitgedeeld. De voorsprong die het 

groepje van Linda aan het begin van de week pakte lijkt langzaam te verdwijnen. 

Het begint nu echt spannend te worden, de bloempotjes worden volgezet en de 

strijd voor de winst is duidelijk begonnen! 

In de ochtend spelen we het verfmonsterspel. MacKrista en MacCharlotte 

vertellen dat ze op zoek zijn naar de schotse vlaggenschilders. Maar om aan verf 

te komen moeten de kinderen wel langs de verfmonsters zien te komen. Gelukkig 

is het nog niet te warm in de ochtend en hebben alle leerling-schilders een 

prachtige vlag gemaakt en zijn de dames weer vrolijk vertrokken. 

Na het ochtendspel mochten alle kinderen nog even zelf spelen op het 

kampterrein. Het springkussen is in gebruik genomen, er wordt gespeeld in de 

speeltuin en er wordt volop Uno gespeeld in de recreatiezaal. Iedereen vermaakt 

zich. Hierdoor gaat de tijd snel en is het alweer tijd voor boterhammen.

In de middag wordt er groot uitgepakt. Er wordt druk gebouwd op het 

voetbalveld… wat zou daar toch komen? MacRick doet een schots ritueel met de 

kinderen om de kracht van de storm op te roepen en een enorme STORMbaan 

op te blazen. Het gevaarte neemt het halve veld in beslag! Eerst moeten we 

een berg beklimmen, dan door de fliepeltjes, over de schotse scheven, door de 

buitenbocht, over de kruizen heen, tussen de uitwringers door, over de fliepflap, 

en uiteindelijk met de glijbaan naar beneden. We doen allemaal races waarbij 

het snelste groepje als eerste een kist met een prijs mag kiezen. En dit wil je 

winnen, want je wilt natuurlijk vooral de walkie-talkies hebben, en niet de 

hondenbrokken! 

Na het middagspel beginnen de zenuwen weer op te bouwen in de lijfjes van 

de kinderen, vanavond is het tijd voor de disco! De nagels worden gelakt, de 

haren worden gegeld en gekleurd en de glitterjurken komen uit de kast. Ook bij 

de meiden. En wat ziet iedereen er weer stralend uit! Er worden weer een hoop 

verzoekjes aangevraagd en we zingen en springen door tot ‘s avonds laat. 

Zouden er na deze zwoele zomeravond nog nieuwe kampliefdes ontstaan zijn? 

De stapel briefjes die na de disco bezorgd worden door de kampleiding is 

ontelbaar groot, zou er een liefdesbrief tussen zitten? 



Woensdag 25 augustus
Deze ochtend zijn de oogjes toch beduidend kleiner dan de vorige dagen. Maar 

vol goede moed staan alle kinderen weer bij de vlaggenmast voor het kamplied. 

In de ontbijtzaal wordt er zichtbaar genoten van de rust en het heerlijke ontbijt. 

Er staan inmiddels al heel wat bloemen in de bloempotjes. De groepjes hebben 

al hard hun best gedaan om deze te verdienen. Er wordt in de ochtend nog een 

spel gespeeld om nog meer punten te verdienen om de bloempotjes te vullen. 

Het hele kampterrein hangt vol met vragen, 80 zijn het er! Aan de kinderen 

de taak om, met hun eigen gemaakte groepjes, deze vragen te vinden en te 

beantwoorden. Sommige vragen zijn echte hersenkrakers en er moet lang over 

gediscussieerd worden. Toch worden kosten nog moeite gespaard en heeft 

uiteindelijk iedereen een blad vol antwoorden.

De lunch vult de hongerige magen en daarna gaat iedereen weer lekker het 

zonnetje in, want die schijnt heerlijk! Vanmiddag willen we een leuk spel gaan 

spelen, maar er is helaas treurig nieuws, want een van de Schotse bewoners is 

vermoord. De moordenaar bevindt zich onder de bewoners die hier aanwezig 

zijn in dit door storm verwoeste dorp. Aan de groepjes om te achterhalen wie de 

moord gepleegd heeft, waarom en met welk moordwapen. Gelukkig is de moord 

opgelost door de Stormbrekers en de Razende Teletubbies. 

Tijd voor de barbeque! Met zijn allen verzamelen we in de barbeque kuil en 

krijgen we heerlijke hamburgers en worstjes vers van het vuur. Ineens horen we 

een bel, het komt steeds dichterbij,.....De ijscoman!! Roepen een paar kinderen. 

Er is een ijscokar het terrein opgereden en alle kinderen mogen een ijsje gaan 

halen. De smaken staan dit jaar op de zijkant van kar. Heerlijk!

De wind steekt op en het wordt best fris, We gaan in de avond lekker naar 

binnen. We spelen met de jongens tegen de meisjes een potje “Doet’ie het of 

Doet’ie het niet”. Hoera, de jongens winnen. Daarna naar bed, maar slapen is 

voor apen dus het blijft nog lang onrustig op het terrein. 



Donderdag 26 augustus
Terwijl de kampvlag omhoog gehesen wordt, komen de laatste slapers in 

pyamabroek en op sokken aangerend om nog nét op tijd te zijn voor het kamplied. 

Bij het ontbijt zijn er veel starende gezichten en glazige oogjes. Terwijl de 

boterhammen worden gegeten praat Sander de groep bij over de dagplanning en 

maakt de winnaars van gister bekend. In de ochtend vertelt Erik dat hij zo stom 

is geweest om de sleutel van z’n hutje in een emmer van minstens 1.000 andere 

sleutels te gooien. Dat wordt dus effe uitzoeken met z’n allen. Laten we er maar een 

spelletje van maken. 

Na deze relaxte ochtend gaan we snel aan onze een na laatste lunch beginnen. De 

week is voorbij gevlogen en dat spatje regen vandaag is ook helemaal niet erg. De 

temperatuur is vandaag aangenaam en iedereen geniet ervan. 

Dit zijn dan ook de betere temperaturen voor een wedstrijd waarbij snelheid je de 

winst op kan leveren. Het is tijd voor het alom bekende Zomerkamp Smokkelspel. 

Zomerkamp ojecten moeten van de ene naar de andere kant gesmokkeld worden 

zonder gepakt te worden door de douanes. De smokkelaar verstoppen de objecten 

op de meest creatieve plekken, maar vooral in de paardenstaart en onder de 

schoenzool zijn populaire plekjes. 

Vanavond worden de kippenpoten van Jet en Fred verorberd als nooit tevoren. 

Nu de buikjes gevuld en rond zijn gaan we ons opmaken voor het legendarische 

avondspel. Het spel wat je als kampkind gespeeld móet hebben en echt niet wil 

missen. 

De zwarte broeken en shirts worden uit de tassen en koffers gehaald. Het is tijd 

voor het Grote Overloop Spel van Erik, Joost & Willy. Hier wordt traditiegetrouw 

jongens tegen de meisjes gespeeld. De ballonnen van de andere partij moeten 

geprikt worden, iedere ballon is punten waard. Je kan ook punten binnenslepen 

door met je hutje puzzels te maken, ook veel punten waard. Als je alle ballonnen 

van je tegenstander kapot hebt geprikt mag je de bonus ballon prikken, die is wel 

500 punten waard! 

Het was een hevige strijd en met veel moeite lukt het beide partijen om langs de 

bewaking te komen, die met twee man sterk en een grote zaklamp rond liepen. 

Gelukkig helpen de camouflage rotsen en wortels om ongezien aan de overkant te 

komen. Terwijl er op het veld en hoop gaande is, wordt er in de hutjes hard gewerkt 

aan de eerste puzzels. Beide teams gaan vol voor de winst, dat is duidelijk. Veel 

eerder dan iedereen eigenlijk wil, is de tijd voorbij. Het was nipt of de dames hadden 

de laatste ballon bijna lek geprikt. Er wordt een verschrikkelijk lange rekensom op 

losgelaten om te kijken wie er gewonnen heeft. 

Wat de dames echter niet weten is dat het jongensteam een kampioen-puzzelaar in 

hun midden heeft. Valentijn wint namelijk al drie jaar op rij het overloopspel voor 

de jongens door bij alle hutjes puzzel-assistentie te verlenen. En weer lukt het hem. 

Met een klein verschil in lekgeprikte ballonnen, maar een puntenverschil van 220 op 

het puzzelonderdeel winnen de jongens ruim en gaat de winst weer naar de mannen. 

Valentijn mag voor het derde jaar op rij de megaballon met confetti lek prikken. 

Feest! 



Vrijdag 27 augustus
Het is alweer vrijdag! Hoog tijd om ons voor te gaan bereiden op de bonte avond, 

de spectaculaire laatste avond van het kamp. 

Vandaag slapen de kinderen en kampleiding lekker een beetje uit. Daarna is 

het tijd om snel aan de slag te gaan om de laatste dansjes in te studeren, de 

goocheltrucjes af te stoffen, en de quizzen uit te werken. 

Ook wordt bekend gemaakt wie het winnende groepje is geworden. Welk groepje 

dit is geworden moet je misschien zelf hier even opschrijven, want dat weten zelf 

wij op het moment dat we dit schrijven nog niet. 

MacRick is er in ieder geval weer bij om tussen de geweldige acts de 

bekendmaking van de winst bekend te maken. Na deze daverende bonte avond 

houden we nog een laatste spetterende disco, gaan we nog 1 keer van links naar 

rechts en dansen we de laatste Macarena van dit jaar. 

Hierna maken we ons op voor het laatste nachtje 

zomerkamp. Morgen slapen we weer lekker in ons 

eigen bedje! 



Zaterdag 28 augustus
Vandaag is het alweer de laatste dag van het Zomerkamp 2021. De koffers 

worden ingepakt en na een laatste ontbijt gaan we naar de bussen en terug 

richting Zwijndrecht.

Het was weer een fantastische week met alle kinderen en de leiding. De kinderen 

zitten vol verhalen en zullen waarschijnlijk de komende weken nog enthousiaste 

verhalen vertellen van gekke leuke en toffe dingen die zijn gebeurd tijdens dit 

kamp. Maar nu is het tijd om nog even uit te rusten en bij te slapen voordat 

schooljaar weer begint. 

Wij vonden het super leuk dat jullie er allemaal bij waren. Voor de kinderen uit 

groep 8 heel veel succes op jullie volgende school. En voor de kinderen uit groep 

6 en 7 hopelijk tot volgend jaar! 

Op de website en op de Zomerkamp Zwijndrecht facebook pagina plaatsen we 

zo snel mogelijk de foto’s, maar ook de Zomerkamp fotografen moeten eerst 

even slapen. Binnenkort krijgen jullie per mail een uitnodiging voor de 

Zomerkamp reünie, waar we samen de kampfilm gaan kijken. 

Hopelijk tot dan! 
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Kamplied
(Op de wijs van “Het dondert en het bliksemt” van Guus Meeuwis)

Refrein
Het zomerkamp van Zwijndrecht 

is de hele week beland,
Om te zingen en te spelen 
in Renesse aan het strand.

En we schreeuwen onze kelen schor, 
de hele week is feest

Het zomerkamp van Zwijndrecht. 
Ja daar moet je zijn geweest!

(Grote letters speciaal voor onze oudere kampleiders. Dit stukje is bewust klein zodat ze dit niet kunnen lezen).

Zondag - Sander

StinkyWinky’s in Renesse 

Worden de hele week aanvaard 

Tussen heuvel en weilanden 

En met een spareribs-achtig zwaard

Het kamp van Albatros 

Is met dit kamp vergeleken niks 

We willen alleen maar vreten 

Mars, snickers of een twix. 

Maandag - Demi

Wij Schotten in Renesse, 

Hebben echt last van de storm.

Want het blijft hier heel erg waaien, 

En ik snap echt niet waarom

Maar vandaag kom echt het zonnet-

je, Op t strand met windkracht tien

De zee zal wel echt  koud zijn 

maar dat zullen we wel zien

Dinsdag - Charlotte

De storm hier in schotland 

Is nu eindelijk bedaard 

Want de zon die is gaan schijnen 

Dus weg met dat zwaard 

We schreeuwen onze kelen schor 

De hele dag is feest 

Het zomerkamp van zwijndrecht ja 

daar moet je zijn geweest

Woensdag - Willy 

Beeh beeh beeh beeh beeh beeh beeh 

Baah baah baaah baah baah baah baah 

Beeh boeh baah beeh baah boeh beeh 

Baah beeh beeh boeh baah beeh baah 

Donderdag - Leroy

De woensdag een relax dag, 

80 vragen wat een boel

Lekker springen  op het kussen , 

Jeu de boulen met een stoel

In de middag werd een moord geplee-

gd, Wie heeft dat toch gedaan

Barbequen met zijn allen, 

En wat ijs met smaak banaan

Vrijdag - Jeroen

Het zomerkamp van zwijndrecht 

is echt super super leuk 

We dansen en we zingen 

en we liggen in een deuk 

Maar het is al bijna over 

ja het is al bijna klaar 

Dus gaan we hard genieten 

van de dag nu met elkaar



Een verhaaltje uit de keuken
Met Siebe, Mariëtte en Fred hebben we een ervaren keukenploeg die er elke dag 

weer voor zorgt dat er voldoende lekkers op tafel komt. Elke dag zorgen ze voor 

een ontbijt, lunch en warm eten. En daar komen flink wat boodschappen bij aan 

te pas, want de boterhammen waren niet aan te slepen!! De boodschappenlijst 

van deze week: 

Boodschappenlijstje
• 12 kroppen sla

• 20 komkommers

• 3 kilo tomaten

• 88 gehaktballen

• 20 blikken appelmoes

• 14 kilo sperziebonen 

• 240 zakjes chips

• 176 liter melk

• 50 kilo aardappelen

• 498 pannenkoeken

• 140 broden

• 250 witte bollen

• 80 hamburgers

• 80 bockworsten

• 10 stokbroden

• 12 flessen mayonaise

• 12 flessen ketchup

• 75 flessen cola en sinas

• ongeveer 135 liter suikervrije 

limonade!

• Liters Thee

• 250 liter water om te drinken

• 90 bananen

• 90 appels

• 90 sinaasappels

• 200 mandarijnen

• 20 pakken chocoladehagelslag

• 10 potten pindakaas

• 20 pakken vruchtenhagelslag

• 10 potten jam

• 10 potten chocopasta

• 10 flessen stroop

• 6 kratten blauwebessen/frambozen/

aardbeien

• 2 doosjes snoeptomaat

• 2 doosjes snoepkomkommer

• 2 meloenen

• 6 ananassen 

Daarnaast hebben we nodig: 
• Een mega groot gasfornuis

• 50 vaatdoeken

• 30 dweilen

• 200 theedoeken

• 20 afwasborstels

• 200 liter schoonmaakmiddel

• 120 vorken en lepels

• 12000 sinaasappelschillen

Als je al deze ingrediënten dan mengt 

met de keukenploeg, staat er altijd weer 

wat lekkers op tafel!



Even voorstellen
Hallo allemaal! Ik ben Fred en ben 53 jaar jong (bijna) en ben door demi 
gevraagd of ik mee wilde gaan op zomerkamp. Ik vond het gelijk leuk want mijn 
kinderen zijn ook altijd mee geweest. Super leuk dus dat ik nu ook kan! Ik ben 
timmerman van beroep maar doe eigenlijk van alles wat. Ook train ik het G team 
van ckv albatros waar ik veel energie uit haal, en speel ik zelf ook korfbal in een 
midweek team.

Hoooi! Ik ben Leroy, ik ben 18 jaar oud (voel me 50 want het is donderdag als 
ik dit schrijf). Ik ben door Joëlle gevraagd of ik mee wilde op zomerkamp. Ik zei 
meteen ja, omdat ik het heel erg leuk vind om met kinderen te werken. Ik ben nu 
nog bezig met de opleiding op de Veva als aankomend onderofficier bij defensie. 
Ook voetbal ik in de A1 en ben ik KNVB scheidsrechter bij mijn thuisclub RKSV 
RCD in Dordrecht. Naast dit alles heb ik ook een bijbaan in het bejaardentehuis, 
waar ik in de keuken werk. 

De pluimen en pechvogels
Elke dag kiest de leiding een kind uit om in het zonnetje te zetten - de Pluim 

van de Dag. Het gaat om een kind dat iets leuks, goeds of liefs heeft gedaan voor 

een ander kind of op een positieve manier aanwezig was. De Pluim krijgt een 

hesje met een originele Joost-tekening erop zodat extra duidelijk is dat hij iets 

bijzonders heeft gedaan. 

• Zondag -  Nine bepaalde de tactiek voor de ster-estafette 

• Maandag - Lorenzo maakte een fantastische rap met zijn hutje 

• Dinsdag - Amber rolde de kaas schitterend naar een recordafstand. 

• Woensdag - Serra stormde als een wervelwind door de stormbaan. 

• Donderdag - Marissa liet zien dat ze de sterkste Zomerkamper is. 

• Vrijdag - Jair doet 2 keer mee met het sleutelspel en wint alles

 

Elke dag wordt er ook een pechvogel gekozen. Dit is een kind dat wel een 

opsteker kan gebruiken omdat hij of zij wat doms deed of gewoon pech had. Ook 

dit kind krijgt een speciaal hesje aan zodat hij extra opvalt en iedereen goed in de 

gaten kan houden of alles wel goed gaat vandaag. 

• Zondag -  Michael ging op z’n plaat tijdens de ster-estafette. 

• Maandag - Filip gleed van de glijbaan in een plas. 

• Dinsdag - Roan’s kleren waren verdwenen na het douchen

• Woensdag - Het groepje van Joëlle won alleen troep op de stormbaan  

• Donderdag - Thierry had pech omdat ie de pechvogel was 

• Vrijdag -  Alexia had elke dag van de week pech





How to make a Zomerkamp
Jaarlijks komt de leidinggroep in januari voor eerste keer bij elkaar. Direct 

wordt er dan naast allerlei praktische zaken nagedacht over het kampthema. 

Meestal zijn we daar redelijk snel uit na een, toch wel, groot aantal Whatsapp-

berichten, tekeningen van Joost, enthousiaste ideeen van Demi, creatieve 

ingevingen van Willy, outdoor input van Sander, sportinvloed van gymleraar 

Rick en een bezoekje aan onze stamkroeg De Keuvel. 

Een aantal werken daarna het thema verder uit met een logo, kampvlag en een 

openingsspel. Onderdeel daarvan is het rode draadspel waarbij de gehele week 

punten, goudklompjes, munten, zand, stenen of andere “punten” die in het 

thema passen.

Als het thema vorm heeft gekregen dan volgt de jaarlijkse “klusmiddag”. Op de 

klusmiddag wordt er door de leiding op een zaterdagmiddag gewerkt aan alle 

themamaterialen die worden gebruikt tijdens het openings- en rode draadspel. 

Daarnaast worden er voorwerpen geklust die worden gebruikt om het 

kampgebouw in themasfeer te brengen. Dit jaar zijn er een ballengrabbelbak, 

schapen en breeklichtplakbordenborden gebouwd. 

En Joost bouwde een enorm zwaard. 



Vriendenpagina
Hier kun je al je nieuwe vrienden nog iets laten schrijven! 

Vriendenpagina
Hier kun je al je nieuwe vrienden nog iets laten schrijven! 



Dit kamp werd mogelijk 
gemaakt door:

Designbakery.nl
FruitMasters
VV Groote Lindt
Drukkerij van Gogh
Familie van Nes
CKV Albatros
Demisec
Buitendijk Dagvers B.V.
Gemeente Rotterdam
Van Vliet’s Weidewinkel
Gemeentewerf Zwijndrecht
Gemeente Zwijndrecht
EUSER Speciaal transport
Jan’s Versmarkt
En alle vrienden van  het Zomerkamp

www.zomerkampzwijndrecht.nl Faceb�k.com/ZomerkampZwijndrecht

Tot volgend j�r!

2021 RENESSE


