Vakantieverslag zomer 2019
3 t/m 9 augustus 2019, locatie ’t Volderke, Dongen
Dit verslag is samengesteld door:
Berend, Camilo, Emma, Emmy, Joey, Kim, Lucas, Matheus, Patrick en Sylvia
Met medewerking van:
Ciska, Coby, Eline, Jasmijn, Johan en Sam

Zomercarnaval

Zaterdag 3 augustus (Hawaii)
Lunch: broodje Hawaii erbij
Avondeten: Rijst met Hot Chicken Tonight met verse groenten en rijst. Groene salade
Toetje: IJsje met slagroom
Het is zover, de vierde Roosweek bij ’t Volderke gaat vandaag beginnen.
Vanaf 10 uur kwamen de kinderen binnen. Sylvia was lekker vroeg, die had er zoveel zin in!
Iedereen kreeg een echt bloemenketting en cocktailtje aangeboden, de sfeer zat er al snel in.
Ook waren er weer de echte stroopwafels van oma  Na de gesprekjes met Coby gingen de ouders
weer snel naar huis zodat wij met elkaar van start konden gaan.
Tussen de middag hadden we bij het brood een lekker broodje Hawaii: met kaas, ham en ananas.
Lekker was. Toen we bijna klaar waren met eten hebben we onze eerste salsaquiz gedaan. Coby
kwam met een prachtige groene hoed met slingers binnen en ging 4 hele rare verhaaltjes vertellen.
Want wat is nou toch humuhumunukunukuapua’a ….haha dat is het langste woord in Hawaii, maar
het is gewoon een vis…Maar was dat nou waar of niet waar??? Iedereen had vandaag al punten
gehaald, dat is top.
Morgen weer…
In het begin van de middag hebben we eerst even kennis gemaakt met elkaar.
We zaten in een kring en iedereen kreeg een klein blikje met allemaal kleine briefjes erin. Ook had
iemand een zachte bal. Joey mocht beginnen. Hij deed het blikje open en haalde de 1e vraag eruit. Hij
moest zijn naam vertellen. Daarna ging iedereen zijn of haar naam vertellen. Joey gooide de bal naar
Emmy en die mocht toen haar blikje openmaken en een vraag beantwoorden. Zij ging vertellen wat
ze graag lust en dat ging toen iedereen doen. Zij gooide de bal weer naar Emma en zo ging het verder
tot iedereen geweest was. Na dit spel wisten we wat meer van elkaar, dat was fijn.
Daarna gingen we een spel doen om Hawaii te veroveren. Dat deden we als team met onze eigen
begeleider: Camilo en Sylvia met Ciska, Emma en Emmy met Eline, Lucas en Kim met Jasmijn, Berend
en Joey met Johan en Matheus en Patrick met Sam. Elk
team had een kleur. Lucas en Kim deden het eerste spel
tegen Patrick en Matheus. Zij moesten op een kleine ring
een tennisbal overbrengen, poeh dat was moeilijk. Lucas
en Kim hadden gewonnen. Daarna gingen Emmy en
Emma strijden tegen Berend en Joey. Zij moesten
(zonder handen te gebruiken !!) een bal naar de overkant
dragen. Emmy en Emma vonden hiervoor een slimme
truck en hebben gewonnen. Toen gingen Camilo en
Sylvia vissen voor punten tegen Berend en Joey. Dit
wonnen Sylvia en Camilo, want Camilo is wel echt een hele goede visser zeg!
We moesten ook met z’n allen tegelijk “de Macarena” dansen, dat ging hartstikke goed. Berend en
Joey hebben hier de punten voor gekregen. Elke keer mocht de winnaar van een spelletje een sticker

in de teamkleur plakken op een deel van het eiland Hawaii, net zolang tot alle delen veroverd waren.
En dit deed iedereen heel er g goed!! De winnaars waren Emma, Emmy en Eline (The E-team) Jaaaaa,
goed gedaan zeg!!
De prijs van dit spel was dat Emma en Emmy, samen met
Eline, onze Tiki-Bar mochten openen. Met een schaar
hebben zij dat heel erg goed gedaan! In de Tiki bar
stonden opnieuw cocktails voor ons klaar met een lekker
stukje meloen met ham erbij. Heerlijk.
Daarna is iedereen nog even lekker gaan spelen en heeft
Lucas geholpen met het maken van de salade.
Na het avondeten hebben we “Ik hou van Hawaii” gespeeld onder leiding van Jasmijn en Ciska. Er
waren twee teams : Kim, Joey, Matheus, Camilo en Emmy speelden tegen Emma, Sylvia, Berend,
Lucas en Patrick. Wat was dat leuk zeg. We moesten liedjes zingen, dat deden beide teams heel
goed. Ook speelden we geen ja, geen nee en geen uhhh. Dat is moeilijk! Lucas deed dat heel slim en
Camilo was ook heel goed. Ook moesten we gokken en een verhaaltje doorvertellen. En moesten we
tekenen en de andere moesten raden wat het was. Matheus en Sylvia deden dat heel goed. Iedereen
vond dit hartstikke leuk en na de chips en wat drinken zijn we gaan douchen en lekker gaan slapen.
De eerste dag zat er alweer op.
Groetjes van Johan en Joey

Zondag 4 augustus (Beachparty)
Ontbijt: Eitje met een parasolletje
Lunch: fruitspies erbij
Avondeten: Aardappels, Boontjes, Worteltjes, Verse worst met jus.
Toetje: vanillevla met slagroom
De prachtige ochtend in Dongen begon met het wakker maken van Sylvia en Emma. Uiteindelijk was
iedereen weer klaar voor een leuke dag. Op ons ontbijtbord stond een lekker onbewoond ei  .
Precies toen Jasmijn even naar het toilet moest kwam er een mevrouw uit Hawaii langs met
zwemband, snorkel en flippers om. Ze vertelde ons wat we vandaag zouden gaan doen, dat klonk
goed zeg. Wat een pech dat Jasmijn dit gemist had, maar gelukkig kon Camilo goed navertellen wat
hij gehoord had.
Bij de Crea Doe gingen we met Ciska een uitdaagspel doen.
We kregen vijf opdrachten waarbij we tegen elkaar gingen strijden.
We begonnen met een woordzoeker (dat vond Joey heel leuk ), daarna ….Verbind de cijfers (Emma
en Sylvia deden dat goed zeg). We moesten een hele hoge toren bouwen, de bal hooghouden en een
lange papieren slinger maken. Iedereen vond dit leuk, Camilo, Berend, Patrick, Emmy, Matheus en
Lucas deden het heel goed. De winnaar van al deze spellen bij elkaar was Kim!! Ze kreeg een hard
applaus van de groep.

Toen was het tijd om even vrij te spelen. Bijna iedereen uit de groep ging mini golfen op tafels. Er
werden mooie partijen gespeeld en iedereen vond het leuk. Emmy bleef bij het huisje met Eline om
lekker te jammen (muziek maken).
Na het vrije spelen was het alweer tijd om te gaan eten.
Tijdens de lunch werd natuurlijk de salsaquiz gedaan. Dit keer had Jasmijn de mooie feesthoed op en
stelde hele lastige vragen. Oei oei. Patrick was de held salsaquiz en had 4 vragen goed! Gelukkig kan
alles nog veranderen en blijft de spanning er goed in zitten.
Na de lunch gingen we onze zwemkleren aantrekken ,want we gaan naar het zwembad !!!
In de bus werd luid gezongen ……HELA HELA HELA HOOO LALA
Bij het zwembad plonsde iedereen er lekker in en werd er vrolijk in het rond gespetterd. Emma ging
wel 5 keer van supersonisch snelle glijbaan af. Johan durfde er helaas niet vanaf 
Berend en Camilo hadden de grootste pret en iedereen in het zwembad werd daar blij van. Emmy
zwom met haar pop in het koude water, brrr en Kim en Patrick vonden het buitenbad ook heerlijk.
Joey had dikke pret bij de “waterval”, haha, opeens krijg je zomaar een plens water over je hoofd.
Matheus vond het heerlijk in het water en Berend en Lucas hebben ook nog lekker zitten bubbelen.
Sylvia, Emma, Emmy en Kim hebben nog lekker
met Ciska in het buitenbad gespeeld.
Al met al was het een feest in het zwembad,
iedereen heeft het hartstikke goed gedaan!!
Iedereen kreeg nog een overheerlijk ijsje in het
zwembad.
De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was
het alweer tijd om met de bus naar huis te gaan.
Thuis gekomen stond er weer een heerlijk
cocktailtje voor ons klaar met een toastje, mmm.
Voordat we gingen eten gingen we nog even een
beetje chillen. Patrick, Emma, Sylvia, Camillo en
Berend chillen en spelen nog lekker op de trampoline. Eline, Sam en Johan doen lekker mee  Emma
kwam nog op het prachtige idee om muziek aan te zetten zodat we lekker mee gingen zingen.
Daarna gingen we lekker eten. Bij het toetje kregen we lekker slagroom, ook een beetje in onze
mond gespoten, haha. In de avond was het tijd voor het Juttersspel. Iedereen die binnen kwam
lachte zich rot want daar zat Johan met een gekke blauwe pruik op zijn hoofd, Ciska met een gele
pruik en Jasmijn met een roze. Wat een gekkigheid was dat! Er werden allemaal rare voorwerpen op
tafel gelegd waarbij ze allemaal een verhaal vertelden en we moesten raden wie de waarheid aan het
vertellen was. Matheus, Lucas, Emmy en Sylvia dachten soms dat het verhaal van Jasmijn goed was,
Joey en Kim vonden dat Ciska vaak de waarheid vertelde, Camilo en Berend moesten er onwijs om
lachen en Patrick en Emma hadden het de meeste keren goed, Wat een grappig spel 
Na deze mooie dag was het weer tijd om naar dromenland te gaan.
Een heerlijke dag. Groetjes Eline en Emma

Maandag 5 augustus (Roos Zomerspelen)
Ontbijt: apenkop erbij
Lunch: Pannenkoek erbij
Avondeten: Lopend buffet met allemaal lekkere dingen
Weer een nieuwe dag. Wat een verrassing….we werden allemaal wakker gemaakt door het hele
team. Eline speelde op de ukelele en ze zongen: goedemorgen op het Rooskamp, we maken er weer
een mooie dag van  
Bij het ontbijt kwam er een rare mascotte (het leek wel een aap) vertellen wat vandaag allemaal
zouden gaan doen. Het was een hele sportieve aap, dus dat beloofde wat voor de rest van de dag.
Deze aap bracht ook twee kleine aapjes mee voor ons. Deze aapjes moesten we gebruiken bij de
Roos zomerspelen en dan brachten ze geluk!
Bij de Crea doe hebben we kaarten geschreven. Er waren speciaal voor deze Roosweek kaarten
gemaakt door Johan. Iedereen ging lekker kaarten schrijven naar huis  Ook bereidde de kinderen
stiekem een huldiging voor Ciska voor, omdat ze voor de 10e keer met Roos mee is als vrijwilliger.
Jasmijn en Ciska hadden samen de schoonmaak en Jasmijn moest Ciska proberen binnen te houden,
zodat ze niets in de gaten zou hebben en dat is gelukt. Het was een grote verrassing voor Ciska.
Camilo en Sylvia hebben de stoel versierd en mochten allebei een cadeautje geven. Camilo mocht
een schilderij met allemaal foto’s van verschillende Rooskampen geven en Sylvia had zelf een kaart
voor Ciska geschreven en mocht een T-shirt geven met alle namen erop. Iedereen heeft voor Ciska
een mooi, zelfgemaakt, lied gezongen en de verrassing was helemaal compleet toen er ook nog taart
kwam. Inmiddels waren er ook 2 gasten gearriveerd, namelijk Lotte en Suzanne. Twee vrijwilligers die
allebei 5 jaar zijn mee geweest en nu nog graag een dagje langs wilde komen.
Na het feest was er nog even tijd om vrij te spelen. Joey, Berend, Mattheus en Camilo gingen tafel
midgetgolf spelen. Lucas, Emmy en Kim gingen lekker kleuren. Emma, Sylvia en Patrick stonden
lekker te dansen. Bij het middageten hadden we natuurlijk ook weer de Salsaquiz. Eline had hele
moeilijke vragen over de Olympische Spelen, en er waren vele goede antwoorden. Patrick en Emma
hadden vandaag de meeste vragen goed. Het blijft spannend, we hebben nog meer dagen te gaan,
dus er kan nog van alles gebeuren.
’s Middags waren er de Roos Zomerspelen, georganiseerd door Eline en Ciska. Het ene team onder
aanvoering van Coby bestond uit Emmy, Sylvia, Lucas,
Patrick, Mattheus, Sam en onze gast Lotte en heette ‘Team
Superman’. Het andere team stond onder aanvoering van
Johan en bestond uit Kim, Emma, Berend, Camilo, Joey,
Jasmijn en onze andere gast Suzanne en het team heette
‘De Krokodillenbende’. Er waren 7 spellen. We begonnen
met een hindernisbaan, ergens overheen, ergens onderdoor
en ook nog een waterspuit in een emmer leegspuiten.
Mattheus was hierin supersnel. Daarna gingen we
kogelstoten, hier wist Emma de maximale score te halen..
Het derde spel was basketbal en Lucas wist maar liefst 2x te
scoren. Daarna gingen we volleyballen met waterballonnen, dus er werden wel een paar kinderen

een beetje nat. Sylvia wist heel veel waterballonnen te vangen. Vervolgens gingen we ringgooien en
hier wist Camilo de meeste punten te scoren. Als een na laatste onderdeel gingen we
penaltyschieten. Er waren veel kinderen die wisten raak te schieten, maar Emmy maakte wel het
mooiste doelpunt. Na 6 spellen was de stand 3-3 en dat kwam natuurlijk ook door Joey, die op alle
onderdelen goed scoorde, door Berend die overal heel enthousiast aan meedeed, door de altijd even
fanatieke Patrick en door Kim die super sportief tegen het andere team was. Daarna was er nog een
laatste spel dat moest beslissen welk team de winnaar van de Roos Zomerspelen zou worden.
Iedereen mocht een natte spons op onze gasten gooien, en ze daarna natspuiten met waterspuiters,
waarna ze hun T-shirt moesten uitknijpen. Het team Superman met de kletsnatte Lotte had het
meeste water verzameld. Haha, wat een heerlijk gek spel was dat. Het einde van de middag eindigde
weer in een watergevecht, dus daarna allemaal lekker onder de douche.
Het avondeten was wel heel bijzonder vandaag, We hadden een “lopend buffet” met allemaal
lekkere dingen erbij. Gebakken aardappeltjes, stukjes pizza, rolletjes
pannenkoek, saté met pindasaus, stokbrood met smeersels en een
heerlijke fruitsalade. We mochten met elkaar in de Tiki bar aan een
tafel eten, het leek wel een restaurant.
Als toetje kregen we een klein stukje taart, wat een feestmaal…en
Camilo mocht de rekening betalen, wel 4500 euro haha. Hij had wel
heel veel geld 
Daarna was de prijsuitreiking van de Roos zomerspelen en iedereen
heeft een echte medaille gewonnen en kreeg een zakje met munten.
Maar wat een verrassing, van Lotte en Suzanne kregen we allemaal
een cadeautje, wat lief, daar zijn we blij mee!!
Toen de gasten weer naar huis waren gingen wij met onze munten nog een half uurtje gokken, zodat
we meer munten konden verdienen. Er was hoger/lager met Jasmijn of Ciska…. Emma en Sylvia
deden dat heel goed en Berend en Camilo
konden er ook wat van. Balletje balletje met
Sam of Eline…..jeetje daar waren Joey en Lucas
goed in, en Patrick en Matheus waren ook top!
Paardenrace met Coby….de paarden van Emmy
en Kim liepen in galop, zo snel bij de finish,
hartstikke goed zeg!!
Iedereen was erg gelukkig in het spel en wisten
nog meer munten bij te verdienen. Nu gingen
we met die munten lootjes kopen voor het de
slotloterij van de Roos zomerspelen. Wauw
daar hebben we veel prijsjes gewonnen zeg en…….. Joey won de hoofdprijs!
Na zo’n super leuke dag was iedereen moe en na het heerlijke drinken zijn we lekker gaan slapen.
Groetjes Ciska en Sylvia

Dinsdag 6 augustus (Mexico)
Ontbijt: poffertjes erbij
Lunch: Maissoep of tomatensoep erbij
Avondeten: Wraps met gehakt, kidneybonen, mais, sla, tomaten, crème fraise, uitjes, salsa saus en
geraspte kaas
Toetjes: Mango sorbetijs

Ja hoor, vandaag kwam het team ons weer wakker maken met de ukelele erbij en…ze hadden
allemaal een muziekinstrument bij zich 
Bij het ontbijt hadden we lekker een paar poffertjes en Lucas had een bananen poffer 
Er kwam er een Mexicaan binnen en die kwam vertellen wat we deze dag gaan doen. Maar…..die
Mexicaan sprak alleen Spaans !! Maar we begrepen dat het vandaag over Mexico gaat en dat we
leuke dingen gaan doen, haha Camilo moest hier erg om lachen.
Na het ontbijt hebben we onder leiding van Jasmijn ‘Wie ben ik’ gespeeld. Dat was leuk. Ook is er
“stiekem “ een boekje gemaakt voor Johan en Coby. Daarna konden we lekker wat voor ons zelf
doen. Berend ging schommelen, Camilo, Patrick en Matheus gingen voetballen en Emmy en Kim,
Emma en Sylvia gingen lekker aan tafel puzzelen en kleuren. Joey en Lucas gingen een spelletjes
doen, proberen om de leiding in te maken met mens-erger-je-niet.
Voor je het weet was het tijd om te lunchen. Lekker, we mochten kiezen tussen Mexicaanse
maissoep of tomatensoep. Patrick nam maissoep en Joey tomatensoep, heerlijk was dat!
De salsaquiz ging vandaag over Mexico, wat een leuke vragen!!
Joey, Kim, Lucas en Patrick hadden maar liefst vier vragen
goed. Matheus, Emma, Camilo en Berend drie en Emmy en
Sylvia twee. Wat een toppers allemaal.
We moesten wel een
beetje doorgaan, want in
het begin van de middag
kwam de bus ons ophalen.
Patrick vertelt dat het een
middelgrote bus was. De
bus bracht ons naar de
midgetgolfbaan in Loon op
Zand. En daar is ook een speeltuin bij. We zijn in vijf groepjes alle
banen langs gegaan. Patrick is echt heel erg goed zeg, hij heeft
een paar in 1 keer goed geslagen. Ook Joey is dat gelukt. Emma
en Sylvia gingen heel erg snel, wat een talenten en Matheus
sloeg hem heel hard en het ging nog goed ook, top gedaan. Lucas, Berend, Camilo, Emmy en Kim
genoten!! Dit was echt superleuk.

Daarna gingen we nog een poosje spelen in de speeltuin. Berend vond het springkussen geweldig!
We hebben met elkaar op de familieschommel gezeten en hard het Rooslied gezongen!! Natuurlijk
een lekker ijsje gegeten. Iedereen was leuk aan het spelen en voordat we het wisten was het alweer
tijd om met de bus naar huis te gaan.
Tijdens het cocktailuurtje kregen we een lekker cocktailtje en nachos’s.
Joey vertelt over het avondeten: we hebben wraps gegeten. Die waren toch lekker: met gehakt,
mais, komkommer, tomaat, geraspte kaas, saus, kidneybonen en bosuitjes erbij.
Lucas vertelt dat we vandaag maar liefst 2 ijsjes hebben gegeten: bij de midgetgolf en als toetje 
Na het avondeten speelde we de Mexico-Race. We waren verdeeld in twee teams. Berend, Kim,
Sylvia, Lucas en Joey zaten in een team en Emma, Emmy, Camilo, Patrick en Matheus waren een
team. We kregen een opdracht van jury en als die opdracht goed uitgevoerd was dan mocht het
team een verkleedstuk uitzoeken en aantrekken bij Coby of Ciska. Haha, dat waren rare
opdrachten…..beeld met elkaar een taco uit …….eet een spekje die op je voorhoofd ligt, maar dan
zonder handen……verzin een mop waar twee keer het woord carnaval in voorkomt….allemaal gekke
opdrachten haha. Maar Ciska en Coby hadden aan het eind 13 kledingstukken aan, dus het was heel
erg goed gedaan!! Wat een lol hebben we gehad.
Toen nog even een drankje, wat chippies, tanden poetsen, douchen en ….naar bed.
Het was een heel leuke dag!
Groetjes Jasmijn, Lucas, Patrick en Joey

Woensdag 7 augustus (Salsa dag)
Ontbijt: Stukje (sal)salami met komkommer erbij
Lunch: schaaltje fruit erbij
Avondeten: macaroni met rode en witte saus. Groene salade
Toetje: vlaflip
Vandaag zijn we opnieuw wakker gemaakt door het team (met
muziekinstrument en allemaal een rare muts of pet op )
Berend vertelt dat er vanochtend een Salsa-danseres binnen kwam. Ze
ging dansen en vertelde ons over vandaag. Het is de Salsa-dag, dus wij
gaan ook veel dansen en naar muziek luisteren. Kim heeft er nu al zin in!
Bij de Crea Doe hebben we stoelendans, jeu de boules en sjoelen gedaan.
Lekker op muziek natuurlijk! Sylvia, Camilo, Emma en Patrick waren goed bezig zeg en wat ging
Berend hard rennen! Matheus, en Joey vonden het jeu de boules erg leuk. Emmy had wat pech bij de
stoelendans, maar de muziek was wel erg leuk en onze Kim en Lucas blijven altijd sportief, toppers
allemaal!
Tijdens de lunch kregen we heerlijk roerei. De salsaquiz ging vandaag over…salsa !! Poeh hee, dat
was wel moeilijk. Maar we weten nu dat de naam salsa echt van de saus komt, haha. Bijna iedereen
had toch weer punten gescoord, het wordt nu spannend hoor. Morgen de finale!

In de middag hebben we Levend Bingo gedaan, vertelt Camilo. Dat deden we in teams van 2: Lucas
en Kim, Emma en Matheus, Joey en Emmy, Sylvia en
Camilo, Berend en Patrick. In plaats van nummers was
het bingo met voorwerpen. Zoals tandpasta, zand, een
cd, korte broek en nog heel veel andere dingen. Sam
trok de ‘voorwerpen’ en wij moesten die dan gaan
zoeken in het huisje en de tuin. Het team dat als eerste
een rij vol had won een prijs, dat waren Sylvia en
Camilo. Daarna moesten er 3 rijen vol. En als laatste de
hele kaart vol. Aan het einde had iedereen een prijs
gewonnen. Berend en Kim hebben tijdens dit spel wel
echt heel erg hun best gedaan! Wat was dit leuk zeg.
Toen we dat gedaan hadden, was er volop tijd om zelf iets te doen. Camilo, Emma en Sylvia gingen
chillen met muziek. En Lucas vertelt dat hij vooral gestoeid heeft. Camilo heeft fantastisch zitten
rappen. Kim en Emmy gingen dansen op de muziek en Joey ging lekker biljart-golfen. Patrick, Berend,
Sylvia en Matheus hebben ook nog volleybal gespeeld. Ook is er lekker op de skelters gereden!
Camilo kreeg een prachtige tattoo en Kim en Sylvia ook.
Vanavond hebben we Macaroni gegeten, zo weet Lucas te vertellen. En een vlaflip toe.
Na het eten deden we het rustig aan, want morgen wordt het druk zat. Lekker spelletjes doen nagels
lakjes, muziek luisteren en dollen met water. We hebben natuurlijk nog wat lekkers gedronken en
chips gegeten. Toen was het tijd om naar bed te gaan, dus tanden poetsen douchen en op naar de
laatste dag !!

Groetjes Johan, Berend, Sylvia, Lucas en Camilo

Donderdag 8 augustus (Carnaval in Rio)
Ontbijt: Braziliaans cakeje erbij
Lunch: Roerei erbij
Avondeten: Patat (van de tafel) en twee snacks
Toetje: ijs met slagroom

Vandaag kwam het team, helemaal verkleed en met een muziekinstrument, ons wakker maken!
Emma en Sylvia ginen al meezingen, Emmy en Kim hadden een leuk toetertje gevonden en maakten
lekker lawaai en de mannen vonden het heeeel grappig  Wakker worden !!
Op ons ontbijtbordje lag een heerlijk Braziliaans cakeje met een vrolijke versiering en er kwam een
hele vrolijke Braziliaan langs na het eten die ons vertelde dat het de hele dag carnaval zou zijn met
veel muziek, optredens en dans!
Berend werd gelijk helemaal enthousiast, eindelijk was het dan zover….vanavond de bonte avond!

Eerst ging iedereen nadenken over het optreden en tijdens de Crea Doe mocht er geoefend worden.
Lucas, Kim, Berend, Emmy, Patrick, Matheus en Camilo konden het direct vertellen, Joey had een top
idee en Emma en Sylvia hadden iets bedacht om Coby te verrassen, geweldige sterren allemaal!
Bij de Crea Doe kreeg iedereen een witte pet die beschilderd mocht worden. Joey en Camilo hebben
daar echt een kunstwerk van gemaakt en Sylvia, Kim en Emma hebben vooral de klep heel erg fleurig
gekleurd. Daarna gingen we lekker spelen, Lucas en Sylvia gingen mens-erger-je-niet doen, Kim,
Emma en Berend lekker dansen op de muziek, Joey, Matheus en Patrick naar de biljart/tafel
midgetgolf, Emmy was bij de trampoline en Camilo zat lekker te rappen met Eline.
Bij de lunch kregen we lekker roerei. Vandaag was de laatste salsaquiz en dat was spannend ….we
moesten namelijk drie keer gokken welk land in een liedje voor zou komen…..dat kon je natuurlijk
nooit van te voren weten. Je kon kiezen uit drie landen. Lucas en Sylvia hadden ze gewoon allemaal
goed !! Tijdens de huifkartocht zou Johan de winnaar bekend gaan maken dus we moesten nog even
in spanning afwachten.
Om 14.00 uur kwam de huifkar (met een tractor ervoor i.p.v. een paard) en zijn we vertrokken.
Joey ging met Coby mee in de auto. Het was een groot feest in de huifkar, zingen en dansen, wat een
plezier!! Camilo, Berend en Emmy en Kim kwamen helemaal los met dansen.
Na een gezellig tochtje in de huifkar kwamen we bij het huisje van de boer en hebben we eerst een
ijsje gegeten. Toen was het grote moment daar….de uitslag van de salsaquiz. Iedereen had meer dan
10 punten gehaald en dat was heel knap. Sylvia had 14 punten (3e plaats), Emma en Joey hadden 15
punten (2e plaats) en Lucas en Patrick hadden allebei 17 punten gehaald en waren dus samen de
winnaars, hoera !! Iedereen kreeg een prijsje.
Daarna gingen we lekker spelen en zijn Camilo, Joey, Lucas en Matheus in het tractor-museum gaan
kijken. Dat was echt heel erg leuk! Emmy, Kim, Berend, Patrick, Sylvia en Emma hebben op de
trampoline gesprongen, geschommeld en de bal door de basket gegooid.
Toen weer terug naar ’t Volderke waar we met elkaar de laatste cocktail gedronken hebben in onze
Tikibar. Tijdens ons cocktailuurtje hebben we Lucas en
Patrick even in het zonnetje gezet. Ze zijn dit jaar voor de
laatste keer mee met Roos. Kim en Emmy hebben de twee
jongens opgehaald (ze moesten natuurlijk een blinddoek
voor) en naar hun versierde stoel gebracht. Daar hebben we
een mooi lied voor ze gezongen en hebben we ze twee
cadeautjes gegeven. Een T-shirt met alle namen en een
groepsfoto in een lijstje. Ook hebben we een klein taartje
gegeten. Lucas en Patrick, we gaan jullie missen hoor!

Na dit afscheid moesten de tassen alvast ingepakt worden en was het weer tijd om te gaan eten.
Vandaag aten we patat van de tafel, jaaaaa dat is leuk! Het
was weer heerlijk!!
Toen werd het werd het tijd voor het slotstuk van onze
Roosweek….de bonte avond. In een prachtige “disco-achtige”
ruimte ging het gebeuren. Via de rode loper kwam daar het
eerste optreden van Lucas (Krokobil) en iedereen ging
helemaal los !! Daarna kwam onze Kim met een prachtig
optreden van Nick en Simon (Alles overwinnen).
Berend en Johan kwamen daarna met het geweldige lied van
Jan Smit (Als de morgen is gekomen). Matheus heeft staan
swingen op het nummer van Justin Bieber (baby), super leuk
!!
Patrick en Eline hebben samen een prachtige uitvoering
gegeven van Nick en Simon (Kijk omhoog).
Daarna kwam Camilo, wauw wat was hij goed!, als Kraantje Pappie (liefde in de lucht).
Onze Emmy kwam helemaal los met het liedje “zondag” uit de tv serie huis Anubis, hartstikke leuk.
Daarna kwam er een enorme verrassing voor Coby. Emma en Sylvia hadden met twee vrijwilligers
een dansje voorbereid voor het afscheid van Coby. Op het nummer Timber van Pitbull was een
onwijs leuk dansje gemaakt en iedereen (en vooral Coby) genoot, wat een kanjers!!
Omdat Johan en Coby voor de laatste keer meegaan dit jaar was er een cadeautje geregeld en twee
fantastisch leuke boekjes die de kinderen met elkaar gemaakt hebben. Zo lief !!
Na de pauze met lekker veel drinken en chips kwam de tweede helft van de optredens.
Camilo en Eline gingen rappen als Kraantje Pappie (wat nou als het lukt) en dat was top.
Kim en Emmy deden iedereen smelten met hun ukelele op de bank.
Het liedje was van Dolly Parton (Jolene). Patrick was de volgende ster
en verraste ons opnieuw met Nick en Simon (De soldaat).
Toen werd het stil en kwam Joey als Michael Jackson (Billy Jean), wat
was hij weer goed !! Johan en Lucas lieten iedereen lekker meedoen
met Zakka Zakka, hartstikke leuk dit! Onze Berend was de laatste van
de kinderen en kwam opnieuw als Jan Smit (vrienden voor het leven)
en ja hoor….polonaise !!
De leiding mocht als laatste optreden en op het bekende danslied “De
Macarena” van Jody Bernal was al snel iedereen lekker aan het
dansen. Daarna nog even lekker los met elkaar tijdens de disco en toen was het helaas allemaal
voorbij.
Iedereen was moe, maar wel heerlijk voldaan, na deze geweldige bonte avond. Nog even lekker
onder de douche en slapen……... Het laatste nachtje.

Vrijdag 9-8-2019
Voor de laatste keer werden we wakker gemaakt door het team, jammer dat het alweer voorbij is 
Na het ontbijt en de laatste keer ons Rooslied kwamen al snel de ouders. Nog even dikke knuffels
geven en zwaaien. Lekker weer naar huis.
Wat is het snel gegaan!
Lieve Berend, Camilo, Emma, Emmy, Joey, Kim, Lucas, Matheus, Patrick en Sylvia, zo fijn dat jullie er
waren! Bedankt voor jullie gezelligheid en enthousiasme.
Het was een feest dat jullie in onze week zaten!!
Lieve groetjes van Ciska, Eline, Jasmijn, Johan, Sam en Coby.

