Weekendverslag November
Deelnemers
T, R, M, Y en G
Begeleiding
Auke, Emiel, Julia, Kimberley, Lisa en Jelle
Vrijdag 06-11
Na de wandeling naar de huisjes, kamers kiezen en koffers uitpakken hebben we een
kennismakingsspel gedaan. Zo wisten we elkaars naam, leeftijd, huisdieren, maar ook wat we doen
door de weeks en hoe onze families eruit zien. Echt een hele leuke groep.
We hebben een heerlijke soep, pasta en een echt dessert gegeten, met liefde bereid door Julia! Wie
wilde ging toen naar bed. De rest ging de Glow in the dark speurtocht doen! We zijn het hele park
rondgelopen, alle raadsels opgelost en er was zelfs een vriendelijke Alien die ons kwam helpen! Y en
G hebben alle lichtjes gevonden en M en T hebben de Alien als eerste gespot. Jullie hebben het
geweldig gedaan! Na de speurtocht was het voor de meesten al bedtijd.
Zaterdag 07-11
Zaterdag begonnen wij met het ontbijt met roerei. We aten dit weekend in twee verschillende
huisjes. Na het ontbijt was er een tafeltennis toernooi en werd er J'eu de Boule gespeeld. M en Y
waren bijzonder goed tijdens het 'extreem J'eu de Boule' wat Emiel heeft bedacht!
Toen iedereen uitgesport was werd het tijd voor een fruitmoment en begonnen we met het
voorbereiden van de lunch: appelflappen, kaasbroodjes en worstenbroodjes. Dit werd smakelijk
ontvangen!
Met volle buikjes begonnen we aan de XL spellen zeskamp. We speelden mega Jenga en Tangram,
hebben vissen gevangen, de spiraal bedwongen, blik geworpen en gingen we sjoelen. G was de enige
die de spiraal kon afmaken zonder het alarm af te laten gaan. R en T hebben bijna alle blikken
omgegooid!
Daarna was het tijd voor warme chocolademelk met slagroom, even opwarmen en uitrusten.
Terwijl Julia, R en T in het huisje bleven om te strijkkralen, gitaar spelen en te koken, ging de rest van
de groep op pad. Auke had geregeld dat wij konden lasergamen en daar waren alle jongens (en
Kimberley en Lisa) heel enthousiast over! De groep werd in twee teams verdeeld en je had 9 levens
per persoon. Er werd enorm fanatiek gespeeld! Er werd getijgerd door de duinen, alle koppies liepen
rood aan en door alle ontwijk manoeuvres zat er meer zand in onze schoenen dan op de duinen! G
en Lisa hadden snode plannen om Emiel in de val te lokken. Y hield het lang vol! Die heeft het andere
team moe laten rennen! M had de beste verstopplek gevonden en heeft Jelle flink vaak geraakt!
Na een heerlijke stampot met rookworst, waar duidelijk veel liefde van Julia in zat, was het tijd voor
film avond! Iedereen in pyjama in het huisje wat omgetoverd was tot bioscoop. Zelfs de open haard
stond aan!

Zondag 08-11
Het ontbijt van zondag stond klaar met croissants en aardbeien! Daarna zijn T en R gaan bakken voor
de groep. De rest is naar het uitkijkpunt over het circuit van Zandvoort. We zagen één bocht waar
Ferrari's, Lamborghini's en Porsches reden! Er werd besloten dat we een volgende keer naar een nog
betere plek gaan om alles te kunnen zien. Eenmaal terug in het huisje werd er voetbal gekeken, AjaxUtrecht! Het was enorm spannend en na veel geschreeuw, gezucht en aanwijzingen vanaf de bank
werd het uiteindelijk 3-0.
Na de lunch (met soep!) was het tijd voor een rondje fietsen/skelteren of een potje midgetgolf. T
heeft hard gefietst met Auke en R zat als een prinses naast Julia op de fiets. Jelle racete op de step
achter M aan op de skelter. Y, G, Emiel en Lisa gingen aan de midgetgolf. Niks is zo moeilijk als
geduldig blijven om met een stick een klein balletje in een klein holletje te moeten krijgen...
Uiteindelijk konden we er om lachen en hebben we een tof potje Midgetgolf gespeeld!
In de middag hebben we nog een evaluatiespel gedaan om gezamenlijk het weekend af te sluiten.
Daar kwam uit dat de deelnemers erg positief waren over het huisje en het park. Y vond de huisjes
relaxed, M heeft genoten op de midgetgolfbaan en G vond het fijn dat het lekker rustig was in
Center Parcs. Ook het eten viel erg in de smaak. Julia heeft heerlijk voor ons gekookt en iedereen
vond het lekker! Ook de activiteiten waren geslaagd, T vond de 6-kamp spellen en het fietsen erg
leuk en R was blij met haar gitaarles. De begeleiders waren lief en gezellig volgens de deelnemers.
Vervolgens hebben we lekker patat besteld en zijn we met gevulde maagjes weer opgehaald om naar
huis te gaan.

Het was een erg leuk weekend met een topgroep! We hebben heel erg veel zin in januari
wanneer de weekenden wekelijks van start zullen gaan.

