
Vakantieverslag zomer 2018 

28 juli t/m 3 augustus, locatie Dongen, ’t Volderke 

Dit verslag is samengesteld door: 

Cyriel, Damian, Emma, Joey, Isabelle, Lucas, Mirke, Nathan, Patrick en Tomi 

 

Met medewerking van: 

Chris, Ciska, Lotte, Ryanne, Suzanne en Coby 

 

 

 

Thema: Wildlands            
 

 
 

 



 

Zaterdag 28 juli 

 

Menu: 

Lunch: Een krokodil van komkommer, met kaas en tomaatjes.  

Avond: Nasi met saté, een eitje en salade 

Toetje: Vruchtenyoghurt 

 

Yes! Vandaag is de jongerenweek weer van start gegaan. Tussen 10 en 11 kwamen Cyriel, 

Damian, Emma, Joey, Isabelle, Lucas, Mirke, Nathan, Patrick en Tomi in Dongen aan. Vrij 

snel werden degene die ze wegbrachten uitgezwaaid en daarna kon het feest beginnen. 

Deze week staat in het teken van ‘Wildlands’. Wat een avontuur! We begonnen de 

vakantieweek met de lunch. We hebben ons aangepaste Rooslied geleerd. Na een keertje 

oefenen zong iedereen uit volle borst en vol enthousiasme mee. 

Er werden heerlijke boterhammen 

gemaakt en iedereen was blij om weer 

bij Roos te zijn! 

Tijdens de lunch hebben we voor de 

eerste keer “broodje Aap” gedaan. Coby 

had een prachtige hoed (met aap) op en 

ging een spelletje met ons doen. We 

kregen drie rare woorden te horen en 

bij elk woord vertelde Coby en een 

andere vrijwilliger een verhaaltje over 

de betekenis van het woord. Een 

verhaaltje was waar en het andere 

verhaaltje was een “broodje Aap”. Wij 

moesten raden welke verhaaltje waar was. Wat is een billentikker….wat is een 

paardenbijter….wat is een kakapo…. ? Haha, dat was leuk. Had je het goed geraden dan 

kreeg je een apensticker op het scorebord. 

Na het eten zijn we met z’n allen gezellig op de bank gaan zitten om met elkaar kennis te 

maken en elkaar een beetje te leren kennen. Zo wisten we bijvoorbeeld na deze 

kennismaking dat Emma heel sportief is en Mirke op streetdance zit en fan is van K3.  

Daarna zijn we met z’n allen op wereldexpeditie gegaan. Team Chris (Cyriel en Damian) 

waren de buffelos, team Lotte (Patrick en Joey) de olifantos, team Ciska (Nathan en 

Emma) de neushoornos, team Ryanne (Lucas en Isa) de luipaardos en team Suzanne (Mirke 

en Tomi) de leeuwos.  

 

We zijn naar verschillende gebieden geweest waar we een opdracht kregen. Zo moesten 

we allemaal dieren zoeken tijdens een safari in een truck en moesten we tenten bouwen in 

de jungle. Patrick wist het nijlpaard ontzettend snel te vinden en Joey maakte een 

supermooie vlag voor zijn team. Verder hebben we beren gezocht en hebben we slangen 

en kwallen uit een vies modderbadje gevist. Lucas en Isa hadden zelfs een drol te pakken, 

haha die leek net echt. Tomi en Mirke gingen heel goed zeg, die kunnen puzzelen!! Damian 

en Cyriel hebben een prachtige hut gemaakt en Emma en Nathan ook een super gave vlag! 

Ook hebben we goud gevonden in een koffer toen we de code van het slot gekraakt 

hadden. 



     

Na het spel hebben we “De Hut” officieel geopend voor ons Happy Hour. Met een biertje 

hebben we geproost op een leuke week. Tomi heeft gedanst op Nielson en Lucas koos ook 

wat hippe muziek uit. Sommige van ons hadden hun waterpistool gevuld, en begonnen een 

watergevecht. Joey, Damian en Nathan hebben de leiding nat gespoten en uiteindelijk 

gooide Damian de leiding zelfs met kleren en al in het zwembadje en…..hij sprong hij er 

zelf snel achteraan  

Na het watergevecht werd het tijd om lekkere nasi te gaan koken, waarbij Isa als een 

super kok hielp. Emma, Damian, Ryanne, Chris en Nathan waren ondertussen aan het 

sjoelen en de stenen vlogen over de baan. Lucas was lekker aan het kleuren met Tomi en 

Mirke. Cyriel koos wat leuke muziekjes uit voor op de achtergrond. Joey en Patrick waren 

aan het chillen. 

Het eten bleek erg lekker te zijn, de nasi met saté ging er goed in. Iedereen was vrolijk en 

er werden heel wat grapjes gemaakt aan tafel. Zo had Isa de stoel van Ciska omgedraaid. 

Toen Ciska verkeerd om ging zitten, lag Patrick zo dubbel van het lachen… dat hij iedereen 

mee kon laten lachen! Wat een gezelligheid.  

Na het eten hebben we een gezellig avondspel gedaan. We gingen op ontdekking in 

Wildlands. Het spel leek wel een beetje op “Ik hou van Holland”. In twee teams gingen we 

de strijd tegen elkaar aan. We moesten vragen beantwoorden en dierengeluiden raden. 

Ook hebben we galgje gespeeld, waarbij Damian al heel snel de woorden zag. Bij het 

tekenen van dieren hebben Patrick en Nathan een olifant en een giraffe getekend. Ook 

Cyriel heeft een giraffe getekend, en dat was zo goed dat Coby het supersnel kon raden!  

Na nog een lekker drankje en wat chips gingen we douchen, tanden poetsen en lekker naar 

bed. De eerste dag zat er alweer op.  

  

 

Zondag 29 juli 

 

Menu: 

Lunch: Broodje knakworst 

Avond: Macaroni met verse groenten en gehakt, groene salade 

Toetje: Vla met verse aardbeien en slagroom 

 

Vandaag was het de dag van de oceaan, diep in de zee. Bij het ontbijt kwam er een 

zwemmer, het leek net Suzanne, met flippers, een duikbril en zwembandjes. Ze liep als 



 

een vis op het droge. De zwemmer vertelde dat ze haar visje Nemo kwijt was. Ze vroeg 

aan iedereen om haar te helpen om Nemo te zoeken. Dus na het ontbijt, tijdens de crea 

doe, konden we d.m.v. 3 opdrachten erachter komen waar Nemo was verborgen. Eerst 

moesten we een woordzoeker oplossen, toen een doolhof en als laatste 16 verschillen 

zoeken in 2 plaatjes. Met de oplossingen hebben we Nemo hoog in de bomen kunnen 

vinden. Tomi en Emma waren erg snel in het vinden. Daarna hadden we tijd om vrij te 

spelen. Mirke speelde twister en heeft van Suzanne gewonnen, Cyriel en Tomi draaiden 

aan de draaischijf. Patrick, Emma, Lucas en Isa speelden Mens Erger je Niet en Isa won. 

Nathan, Joey en Damian hebben de fietsenmaker geholpen die de skelter kwam repareren, 

daardoor was hij 2x zo snel klaar.  

Lekker lunchen met een broodje knakworst! 

Suzanne verzorgde vandaag het Broodje Aap. Zij had een grote plaat met 10 prachtige, 

maar rare vissen. Wij moesten raden welke naam de vis had, we konden kiezen uit twee 

namen. Nou, dat was best moeilijk hoor, bijna 

iedereen koos precies de verkeerde  

Na de lunch zijn we met de bus naar het 

zwembad gegaan en dat was hartstikke leuk. In 

de bus hebben we gezellig allemaal liedjes 

gezongen. In het zwembad was een grote 

glijbaan en een kleine glijbaan, waar Nathan 

heel vaak af is geweest. Ook was er nog een 

groot bad, een buitenbad en een bubbelbad. 

Joey genoot van het bubbelbad! Mirke, Damian 

en Emma gingen lekker buiten zwemmen en Isa 

was onze held toen ze een klein kindje ging helpen! Tomi vond het overgooien met de bal 

super leuk. Cyriel en Lucas genoten van het heerlijk warme water. Patrick ging van de 

grote glijbaan af. Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt. Daarna nog even lekker een 

ijsje gegeten en met bus met de gezellige buschauffeur weer naar huis. 

Weer thuis hebben we leuk nog enkele spelletjes gedaan en lekker gedanst op vrolijke 

muziek. Damian en Nathan verzorgden een geweldig Happy Hour! Daarna heerlijk macaroni 

gegeten. 

’s Avonds hebben we vissenbingo gedaan. Iedereen moest zelf nummers invullen op zijn 

eigen bingokaart. Drie nummers waren al ingevuld en als die nummers genoemd werden, 

dan moest er een opdracht uitgevoerd worden. De bingo werd geleid door Chris met hulp 

van Damian en Isa, die de balletjes draaiden. En Chris ging pas verder als de opdracht goed 

uitgevoerd was. Als iemand bingo had, dan moest er gehengeld worden voor het prijsje. En 

iedereen had prijs. De bingo was superleuk. Daarna nog even chillen, tandenpoetsen en 

lekker naar bed. 

 

 

Groetjes van Emma, Nathan en Ciska  

 

 

 

 

 

 



 

 

Maandag 30 juli (Cyriel, Lucas, Suzanne) 

 

Menu: 

Ontbijt: Klein worstenbroodje 

Lunch:   Roerei 

Avond:  Zelfgebakken pizza 

Toetje:  IJsje 

 

 

Vandaag stond in het teken van “De Jungle”. Vanmorgen kwam bij het ontbijt een echte 

tijger binnen, of was het toch een leeuw? Die kwam vertellen wat we vandaag gingen 

doen. Chris had het weer gemist, want hij lag natuurlijk op bed te slapen! Toen Chris weer 

aan tafel kwam, heeft Cyriel goed verteld dat er een leeuw-tijger langs is geweest. Hij 

vertelde ook dat Chris corvee moest doen, samen met Cyriel en Damian. Wat een feest!  

 

Na het ontbijt gingen we kaarten schrijven voor naar huis. Maar deze moesten we eerst 

inkleuren! Tijdens de crea-doe gingen we ook schorten versieren, iedereen deed hard zijn 

best en ze zijn prachtig geworden! Maar waarom schorten? Deze hadden we misschien nog 

wel nodig vandaag…. Na de crea-doe hebben we gesmuld van ons eerste ijsje van de dag, 

dat was heel erg lekker volgens Lucas!! Nog even een moment vrij spelen en toen gingen 

we alweer lunchen. En wat was dat voor verrassing? We kregen roerei erbij!  

Toen iedereen klaar was met eten gingen we weer Broodje Aap spelen, ditmaal onder 

leiding van Chris! We kregen foto’s van de vijf dieren van de Big Five te zien en kregen een 

gek verhaaltje te horen. Wij moesten daarna zeggen of het waar of niet waar was. 

Iedereen deed hartstikke goed zijn best en we hebben weer aapjes verdiend! We hebben 

geleerd dat olifanten bang zijn voor mieren en dat een neushoorn net zo snel kan rennen 

als een paard! Tomi wist dat allemaal! 

 

Het was vandaag prachtig weer, wel een beetje warm in de zon. Dus we zijn veel in de 

schaduw geweest en hebben ons goed ingesmeerd tegen de zon. Na de lunch moesten we 

allemaal onze badpakken en zwembroeken aan doen. Onder leiding van Ciska en Chris 

gingen we drie waterspellen doen. Bij het 

eerste spel moesten we met een 

waterpistool de bekertjes om spuiten. 

Patrick kon heel goed mikken en ook Nathan 

spoot zo het bekertje van de boomstam af. 

Het team van Suzanne had dat spel 

gewonnen, want zij zaten als eerste achter 

haar op de grond. Suzanne ging gewoon 

midden in het zwembad zitten! Bij het 

tweede spel moesten we met natte sponzen 

naar elkaar overgooien, maar konden we 

elkaar niet zien. Er hing namelijk een doek 

over het volleybal net. Je had een punt als het andere team de natte spons niet had 

gevangen. Dat was wel heel gek! Joey kon heel goed gooien en Damian ving bijna alle 

natte sponzen van zijn team! Super goed! Het team van Lotte had gewonnen. Bij het 



 

laatste spel gingen we achter elkaar op de grond zitten en moesten we een natte spons 

over onze hoofden doorgeven op vrolijke muziek. Iedereen werd er nat van, maar we 

hadden wel de grootste lol! Isa deed heel goed mee en moedigde het team heel goed aan! 

Natuurlijk eindigde alles in een heel groot watergevecht! Iedereen deed gezellig mee. 

Mirke spoot iedereen nat met haar waterpistool en Emma kon iedereen goed nat maken 

met een grote bak waar ze water in had gedaan. Voldaan aten we ons tweede ijsje van de 

dag! 

 

Tijdens het Happy Hour hadden we twee optredens, de eerste was van Lucas die zong en 

danste op het liedje van krokobil. De tweede act was van Patrick die zijn act deed op het 

liedje van Rosanne. Beide acts waren super goed! Het publiek deed lekker mee! 

 

Voor dat we aan ons avondeten konden beginnen moesten we eerst zelf onze pizza maken! 

Iedereen trok zijn eigen versierde schort aan en kreeg een koksmuts op. Iedereen vond het 

super leuk om eigen pizza’s te 

maken. Isa maakte een pizza voor 

Chris, Cyriel en Joey voor Suzanne, 

Mirke voor Ciska, Damian voor 

Lotte en Lucas voor Coby, 

hartstikke lief en ze waren erg 

lekker! Toen we dit gedaan hadden 

moesten we even wachten tot onze 

pizza’s klaar waren. Toen de 

pizza’s klaar waren konden we aan 

tafel in het restaurant à la Italia. 

Ciska, Coby, Lotte, Suzanne en 

Chris waren verkleed als Italiaanse 

obers en zij brachten ons onze 

pizza’s. Ook zorgden ze voor het 

drinken, echte appel-vino. De pizza’s waren erg lekker! Na het eten kregen we nog een 

ijsje, totaal hebben we vandaag 3 keer een ijsje gehad!! We hebben toen nog even met 

zijn allen geluisterd naar de prijsuitreiking, want we kregen de uitslag van de spelletjes 

van vanmiddag. Nu hadden de twee teams het zo goed gedaan dat ze evengoed bleken te 

zijn. Het was dus een gelijkspel! Ciska en Chris hadden voor iedereen een medaille want 

we hadden allemaal iets heel goed gedaan.  

 

Nog even chillen, daarna douchen, tanden poetsen en (op tijd) naar bed!  

 

Dinsdag 31 juli 

 

Menu: 

Lunch:   Groentesoep 

Avond:  Aardappeltoefjes, hamburgertjes, doperwtjes en worteltjes, appelmoes 

Toetje:  Vanillevla met slagroom 

 

Vandaag was het thema op zoek naar de Big Five. Tijdens het ontbijt kwam er ineens een 

verdwaalde jager binnen lopen met een pijl en boog. Zij vertelde ons dat ze op zoek was 



 

naar de big five, maar ze kon deze niet vinden! Ze vroeg of iedereen haar straks wilde 

helpen met zoeken. Coby had dit helaas gemist want was even weg. Toen ook die was 

bijgepraat kregen Isa, Lucas en Ryanne corvee hadden. Isa had geluk want die mocht Chris 

helpen met spullen klaar zetten.  

Bij de crea doe gingen op zoek naar de Big Five. Isa ging met Ciska, Patrick, Joey, Lucas en 

Cyriel op pad, Ryanne ging samen met Mirke, Damian, Nathan, Tomi, Emma en Chris op 

zoek. Zo vonden zij de leeuw, de buffel, de olifant, het nijlpaard en het luipaard en 

moesten zij een vraag hier over beantwoorden. Uiteindelijk lukte het bij elke groep om 

alle vijf de vragen goed te beantwoorden en konden zij een puzzel maken, Tomi wist heel 

veel antwoorden! Emma en Tomi hadden bij het ene team de puzzel in elkaar gezet. Bij de 

andere groep lukte het Joey en Patrick  om de puzzel in elkaar te zetten.  

Het was echt super leuk! 

Hierna hadden we nog heerlijk tijd voor onszelf. 

 

Tijdens de lunch kregen we heerlijke groentesoep. Toen we bijna klaar waren kwam ineens 

mevrouw Holle binnen. Maar waar kwam die dan ineens vandaan?! Ze vertelde ons dat ze 

vanuit de Efteling naar ons toe was gelopen om ons een verhaal te vertellen. En of wij 

konden raden of dit een broodje aap was of dat het echt gebeurd was. Ze vertelde ons dat 

zij vroeger samen met haar buurman in de Efteling had gewoond. Isa, Nathan, Mirke 

hadden gezegd dat dit goed was en dit was ook zo,haha, dat had de rest niet verwacht. 

Het is spannend bij het scorebord van Broodje Aap, op dit moment staat Isa aan kop. 

 

Na het lunchen gingen Mirke, Tomi en Suzanne snel aan de slag met de corveedienst want 

we moesten binnen 15 minuten al bij de bus zijn! Op dit moment kwamen ook onze gasten 

van vandaag binnen, Max en Arne (vriend en broertje van Suzanne). Zij gingen met ons 

mee naar de midgetgolf! In de bus hebben we weer hard gezongen, onder leiding van 

Damian. Bij de midgetgolf werden we in kleine groepjes verdeeld. Het ging echt heel goed! 

Cyriel en Joey sloegen zelfs een hole-in-one! Mirke en Emma waren lekker bezig zeg. Toen 

we klaar waren kregen we nog iets lekkers te 

snoepen en te drinken en mochten we nog even 

lekker spelen. Nathan ging schommelen, Damian 

liet zich ronddraaien en we hebben op de 

familieschommel gezeten. 

 

Toen we terug kwamen gingen we lekker zitten 

op de bank en hadden we het Happy Hour. We 

hadden vandaag geen optredens, maar we 

konden wel fijn chillen op de bank. Ondertussen 

begonnen Ciska, Chris en Lucas met het maken 

van het eten. Lucas zorgde voor een heerlijke 

salade. 

Na het eten kwamen twee heren van de 

handboogvereniging uit Dongen ons leren 

boogschieten, met een echte handboog, hoe gaaf 

is dat!! 

Buiten op het veld stonden twee borden met een 

schietschijf en rubber schildpad en zwijntje. 



Eerst moesten we om de beurt proberen om het bord te raken  

Lucas en Damian lieten als eerste zien hoe het moest en dit deden ze super goed! Ook 

lukte het Mirke om alle drie haar pijlen op het bord te schieten. Toen we allemaal een 

keer geweest waren op het bord mochten we ook een keer op het dier schieten. Nathan 

schoot wel twee pijlen goed op het beest! Ook lukte het Emma om het beest te raken. Isa 

en Tomi schoten ook raak en Joey raakte het beest ook goed. Patrick is heel sterk dus die 

kan er wat van Cyriel vond het spannend, maar….ook raak! 

Wauw, wat knap van iedereen. Natuurlijk kreeg iedereen een diploma boogschieten, dat 

was erg verdiend. 

We kregen daarna nog een heerlijk glaasje drinken en een chippie. 

 

Nog even lekker dansen, vliegen jagen, douchen, tanden poetsen en heerlijk naar bed! 

 

 

Woensdag 1 augustus 

 

Menu: 

 

Ontbijt: Half gevuld eitje met filet americain  

Lunch:   Pannenkoeken (gemaakt door Damian, Isa en Chris) 

Avond:  Wraps met gehakt, kidneybonen, mais, sla, komkommer, tomaatjes en kaas 

Toetje:  Vlaflip 

 

 

Vandaag was het de dag in het teken van de vogels, onze Birdy Bush. Tijdens het ontbijt 

vloog er een verwilderde papagaai binnen, die werd opgejaagd door een grote 

vogelverschrikker! De vogelverschrikker probeerde de papagaai uiteraard te pakken, maar 

de papagaai was te snel deze ochtend! De vogelverschrikker vertelde alleen als hint dat de 

gehele dag in het teken van vogels zou staan, maar wat zou dat nou betekenen…….. 

 

Vanochtend stond de crea doe onder leiding van Ciska. Als allereerste moesten we een 

puzzel maken van vogels en wie dit als snelste had opgelost, kreeg een punt! Als tweede 

moesten we allemaal uilenballen gooien, degene die won kreeg vervolgens weer een punt 

erbij. Ook hadden we een derde spel, hierbij moesten we vogel memorie spelen, dit was 

erg geslaagd! Als vierde moesten we een vogeluitkijktoren maken. Als allerlaatste moesten 

wij een dier raden wat werd uitgebeeld door de leiding. Damian won alle uitdagingen! Hiep 

hoi! Ook bouwde Emma de allerhoogste vogeluitkijktoren. Isa was erg snel klaar met de 

puzzel maken! Mirke was goed in memorie spelen.  

 

Na deze leuke crea doe was het tijd voor een lunch met weer een nieuwe Broodje Aap. 

Ciska had een leuk broodje aap bedacht, uiteraard in vogel sferen! We lieten een 

geluidsfragment horen van een bepaalde vogel en vervolgens mochten de kinderen kiezen 

tussen twee soorten vogels. Degene die de meeste vogels goed had geraden, kreeg 3 apen 

stickers! Tomi had 7 punten gescoord en kreeg dus 3 apen!  

 

In de middag gingen we het gekke opdrachtenspel doen. 



Maar….eerst was er een nog een leuke verassing! Tijdens het eten mochten we op zoek 

gaan naar een jurylid die nodig was voor het spel in de middag! En… daar was Johan! De 

man van Coby! Wat een groot feest was dat. Johan mocht nog even aan tafel zitten en na 

de corvee zijn we aan het gekke opdrachtenspel begonnen.  

De jury gaf veel punten voor onze teamnamen; de krokodillenbende en supervuur! Hierbij 

waren Joey en Isa erg goed in het frisbee werpen, Mirke en Lucas konden goed met de 

gevulde waterbekers lopen. Met blikken gooien leken Tomi en Damian wel expert! Nathan, 

Cyriel en Patrick werden erg fanatiek met het waterschieten op de dieren. Emma was goed 

in het kaartenhuis bouwen, wauw dat deed ze goed zeg! Al deze leuke spellen werden ook 

gefilmd door de filmploeg Ryanne en Chris. 

Na afloop van al deze gekke spelletjes werd Johan lekker volgespoten met slagroom, haha, 

wat een gekke middag was dit. 

Maar toen hadden we nog een geweldig optreden van Mirke tegoed.  

Tijdens Happy Hour kwamen Mirke en Coby als K2 optreden met het geweldige nummer 

Tele-Romeo Wat zag Mirke er prachtig uit en wat kent zij de tekst goed zeg!! Het publiek 

genoot. 

 

Bij het avondeten hadden we goede hulp koks, namelijk Emma, Lucas en Damian! Wat 

hebben ze goed geholpen met het snijden van de groentes en het gehakt bereiden! 

We hebben heerlijke wraps gegeten! 

 

Doordat we ’s middags de spelletjes hebben gefilmd, hadden we ’s avonds een leuke 

filmavond in het grote gebouw op het terrein. In de film die deze middag gemaakt was 

zagen wij onszelf terug, dat was echt super leuk! Na een lekker biertje, frisje of limo en 

een zakje chips gingen we terug naar ons eigen huis waar we afscheid namen van Johan. 

Toen ging iedereen lekker douchen, tanden poetsen en slapen, weer een dag voorbij. 

 

 

Donderdag 2 augustus 

 

Menu: 

 

Lunch:  Verse fruitsalade met meloen, appel en banaan  

Avond:  Patat met mayo, ketchup, curry en twee snacks 

Toetje:  IJsje 

 

Vandaag staat onze dag in het thema Jungle theater met de Big Ten. 

Bij het ontbijt kwam er een jungle kat en een jungle vrouw met groen haar binnen, echt 

heel bijzonder!! Zij kwamen vertellen dat bij Roos de Big Ten aanwezig zijn en dat er in de 

avond een Jungle theater zal zijn!! Geweldig, daar had iedereen zin in. 

 

Bij de crea doe mocht iedereen muziek uitzoeken en oefenen voor de bonte avond. 

Iedereen heeft een optreden bedacht, hartstikke leuk, we hebben er zin in. 

Ciska heeft tijdens de crea doe ook het spel “wat ben ik” met de kinderen gespeeld, want 

niet iedereen kan tegelijk oefenen natuurlijk. 

Een gezellige ochtend, iedereen was lekker bezig. 

Tijdens de lunch kregen we een verse fruitsalade, dat ging er goed in. 



 

Lotte verzorgde vandaag het laatste Broodje Aap. Ze had een foto bij zich en daar stond 

een jong kindje op, in een auto. Maar…was dat nou Lotte, of Chris of was het toch Ciska….  

De meesten dachten dat het Chris was, maar nee hoor, het was Lotte zelf, haha. 

In de middag zijn we met de huifkar, getrokken door een tractor, naar een leuk huisje van 

de eigenaar van de huifkar gereden. Wat een feest was dat. De muziek was meegenomen 

dus we hebben heerlijk met elkaar gezongen! Cyriel, Lucas, Emma, Damian, Isa, Nathan, 

Patrick, Mirke en Tomi genoten in de huifkar. Joey mocht met de auto meerijden die 

achter de huifkar reed. Joey vond het heel gezellig met Ryanne in de auto, lekker kletsen! 

Toen we bij het huisje aankwamen hebben we lekker gespeeld. Er stond een watersproeier 

en Damian was al snel helemaal nat, en Patrick vond dat wel een goed idee  

Emma, Joey, Tomi, Isa en Nathan gingen basketballen, Cyriel ging lekker in de schaduw 

zitten, kletsen met de boerin. Mirke en Lucas waren aan het schommelen. 

Ook hebben we in het museum rondgekeken waar allemaal oude tractors en oude spullen 

staan. Joey staat op de foto met een grote tractor en Lucas klom als een aapje op een 

tractor. Na een ijsje en wat drinken zijn we weer in de huifkar geklommen en met veel 

gezelligheid teruggereden naar ’t Volderke. 

 

Daar aangekomen hebben we tijdens onze laatste Happy Hour afscheid genomen van 

Damian, Isa en Nathan.  

Met een blinddoek om zijn ze 

opgehaald door Mirke, Emma en 

Patrick. Alle drie hebben ze een 

leuk cadeau gekregen en een 

wit T-shirt. Hier gaan we 

allemaal onze naam op zetten. 

Ook hebben we een lied 

gezongen die speciaal voor onze 

drie kanjers gemaakt was. 

Met een lekker stukje taart en een glaasje sap was dit een mooi afscheid. 

 

Het avondeten was ook al een feest. Patat van de tafel!! Geen borden en bestek, maar 

lekker mayo, ketchup en curry op een tafel van folie en plastic, wauw wat leuk was dat. 

De patat lag gewoon op de tafel en de twee snacks ook, lekker hoor! 

Tijdens het eten heeft Coby bekend gemaakt wie Broodje Aap gewonnen heeft en dat 

was….onze Tomi!! Ze won een prachtig broodje aap sieradendoosje en iedereen kreeg een 

mooie balpen als tweede prijs. Hartstikke goed gedaan allemaal! 

Als toetje deze maaltijd nog een laatste ijsje en dan kon het slotfeest eindelijk beginnen. 

De bonte avond, hoera!! 

Wat was het een feest met geweldige optredens: 

Tomi en Suzanne met “Leef” 

Lucas met “Hap Hap Krokobil” 

Patrick en Lotte met “De Soldaat” 

Mirke met “Huis Anubis” 

Damian, Chris, Lotte, Ryanne en Coby met “De Achtbaan” 

Joey met “Billy Jean” 

Cyriel en Ryanne met de Magic Trick, een echte goocheltruc 

Nathan met “Pak maar mijn hand” 



Mirke en Suzanne met “Oya Lele” 

Patrick met “Rosanne” 

Emma met de leiding met “Hokey Pokey” 

Tomi met “What do you mean” 

Damian met “Jij denkt maar dat je alles mag” 

Isa en Chris met “Het is een nacht” 

De leiding met “Barbie Girl” 

 

Wat een fantastische optredens waren dat zeg en tot slot was er natuurlijk nog disco !! 

Met een lekker biertje, sapje en wat te snoepen erbij was dit een geweldige avond met 

onze Big Ten!! Wat een kanjers allemaal. 

Toen was het echt zover, voor de laatste keer tanden poetsen, douchen en naar bed. 

 

  

Vrijdag 3 augustus 

 

Na het ontbijt hebben we zo hard mogelijk, voor de allerlaatste keer dit jaar, ons eigen 

Rooslied gezongen en toen was onze heerlijke Roosweek weer voorbij. 

Lieve Cyriel, Damian, Emma, Isa, Joey, Lucas, Nathan, Mirke, Patrick en Tomi, wat hebben 

we het fijn gehad met elkaar. Bedankt voor jullie gezelligheid! 

Liefs van Chris, Ciska, Lotte, Ryanne, Suzanne en Coby. 

 

 

 


