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Zaterdag 13 juli 2019: STEWARDESS/STEWARD 

Programma 
10.00 uur:  Aankomst kinderen  
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Vrij spelen 
15.00 uur:  Kennismakingsspel 
18.00 uur:  Avondeten 
19.00 uur:  Verhalenbingo 
20.00 uur:  Chillen 
 
Menu 
Lunch:  Boterhammetjes 
Diner:  Nasi met saté 
Toetje:  Raketje 
 
Geschreven door: Sophie, Robin en Ramona 
 
Vanmorgen was het dan eindelijk zover, Roosweek is voor ons begonnen!!  
Vanochtend werd iedereen gebracht door familie en vrienden en hebben 
we deze na een gezellig kopje koffie allemaal weer uitgezwaaid! 
Al snel was het tijd voor de lunch, waarbij wij lekker boterhammetjes 
hebben gegeten. En natuurlijk hebben wij de lunch weer afgesloten met 
het Rooslied!! 
Na de lunch hebben wij even lekker vrij gespeeld en geknutseld om aan 
elkaar te wennen en even lekker te ontspannen. Robin heeft heerlijk 
zitten schrijven en kleuren aan de tafel, Sophie heeft lekker een Donald 
Duckje gelezen en Ramona heeft aan tafel een kroon geknutseld. 
Om drie uur gingen wij een spel doen om elkaar te leren kennen. Het 
was eerst regen, maar gelukkig werd het gauw droog en konden wij naar 
buiten. Lekker zon! Tijdens het kennismakingsspel gaven wij eerst de bal 
door waarbij we onze eigen namen noemden, daarna noemden wij de 
naam van degene aan wie wij de bal gaven! Dit is best lastig met zoveel 
nieuwe namen. Maar al snel wisten we er een heleboel. Om het nog 
beter te leren kennen gingen we met de bal gooien en aan het einde 
moesten we 1 iemand verstoppen waarbij de leiding moest raden wie. 
Toen Melanie aan de beurt was, ging iedereen verstoppen!! Dit was 
natuurlijk supergrappig. Na het spel hebben we nog met 
bellenblaaszwaarden gespeeld, gesjoeld, gekleurd, gepuzzeld en nog 
veel meer leuke dingen. Toen was het alweer tijd om te eten. Dit was 
vandaag lekker gele nasi met saté en groene komkommer! Omdat ons 
weekthema beroepen is en het thema van deze dag 
stewardessen/stewards hadden we nasi, omdat de stewardess naar China  
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was gevlogen! Als toetje hadden we ook iets waarmee je kunt vliegen, 
namelijk een ijsje, een RAKETJE!!  Na het eten hebben we met zijn allen 
verhalenbingo gespeeld. Het verhaal ging over een stewardess die 
drinken gaf aan mensen en ook eten en ze had gemorst op een mevrouw! 
En ook ging ze naar China en verstond ze de mensen in het vliegtuig niet. 
Het was een grappig verhaal. Helaas had nog niemand bingo. 
Het is nu 20.00 uur en wij gaan straks lekker douchen en naar bed. Maar 
eerst nog even dansen op K3 en Nick en Simon (zoals ook op Robins shirt 
staan) en een beetje spelletjes spelen. Dan gaan we lekker slapen en 
morgen weer een gezellige nieuwe dag die we starten met ontbijt. 
Sophie: dan gaan we weer knutselen! Robin: ja leuk, een kroon!  
 
Tot ziens! Dikke knuffel en kus van Sophie, Robin en Ramona 
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Zondag 14 juli 2019: BADMEESTER 

Programma 
09.00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  CreaDoe: tekening badmeester 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Zwemmen 
18.00 uur:  Avondeten 
19.00 uur:  Verhalenbingo  
20.00 uur:  Chillen 
 
Menu 
Ontbijt:  Boterhammen 
Lunch:  Boterhammen en poffertjes 
Diner:  Saucijs met snijbonen, wortels, aardappelen en doperwten 
Toetje:  Yoghurt/vla 
 
Geschreven door: Mirke, Pippi en Yanitza 
 
Vanmorgen werden de kinderen wakker gemaakt en gingen wij ontbijten. 
Mirke had een boterham met pindakaas ontbeten en Pippi had een 
boterham met hagelslag ontbeten. Iedereen heeft lekker ontbeten. 
Vervolgens gingen we knutselen. We hadden een tekening van een 
badmeester versierd met allemaal stickers en versieringen. Daarna 
gingen we buiten vrijspelen, zoals tafeltennis spelen, steppen, boekjes 
lezen en met krijtjes op de stoep kleuren, super gezellig. Vervolgens 
gingen we lunchen. Hierbij hebben we poffertjes, boterhammen met 
hagelslag, kaas, ham en chocopasta gegeten en die waren super lekker. 
Hierna gingen we naar het zwembad met glijbanen in Dongen met de 
bus. Daarnaast ging Pippi ook op de grote glijbaan en dat vond zij super 
leuk. Mirke heeft lekker in het bubbelbad gezeten, maar het was wel een 
beetje koud… Bijna alle kinderen zijn van de grote glijbaan geweest, wat 
een feest. Verder hebben we ook lekker chipjes gegeten en dan gingen 
we verder met zwemmen totdat het weer tijd was om naar huis te gaan. 
We gingen weer met de bus mee naar huis. 
Daarna kregen we eten van de catering. Wij hadden aardappelen met 
een saucijs, wortels, snijbonen en doperwten gegeten en limonade 
gedronken. Wij vonden het echt super lekker. En zoals na elke maaltijd 
hebben we samen het Rooslied gezongen.  
Hierna hebben we met z’n allen ganzenbord en mens-erger-je-niet 
gespeeld. Pippi en Mirke vonden het super leuk. Mirke had zelfs het spel 
mens-erger-je-niet gewonnen. Vervolgens gingen we het bingoverhaal 
spelen. Het bingoverhaal ging over een badmeester, waarbij een groepje  
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kinderen die op vakantie zijn naar het zwembad zijn gekomen om te  
zwemmen. Daarna hebben we samen het berenjacht-liedje gezongen. 
Die is een beetje spannend, maar ook heel erg leuk. Ook nog hebben we 
gezellig met elkaar samen gedanst en gezongen. Het was echt een leuke 
dag vandaag. Het is nu al zo laat, we gaan alvast naar bed, want morgen 
is het weer een drukke dag met heel veel leuke activiteiten. We hoeven 
gelukkig niet te douchen, want dat hebben we in het zwembad al 
gedaan! Slaap lekker allemaal en tot morgen! 
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Maandag 15 juli 2019: POLITIE 
 
Programma 
09.00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  Politie op bezoek 
11.00 uur:  CreaDoe: politievestje van vuilniszak 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Sport en spel: politiediploma  
18.00 uur:  Avondeten 
19.00 uur:  Verhalenbingo 
20.00 uur:  Alcohol vrije mojito maken 
 
Menu 
Ontbijt:  Boterhammen met kaas, ham en worst  
Lunch:  Boterhammen met ei en beschuit met muisjes 
Diner:  Pasta met rode saus en groenten en sla 
Toetje:  Chocoladevla/aardbeienvla 
 
Geschreven door: Hannah, Amy en Eva  
 
Vanmorgen werden de kinderen wakker rond half negen en Eva en Amy 
hebben lekker boterhammetjes met kaas, ham en worst gegeten. Vlak 
daarna kwam de politie op bezoek! Wat een verrassing! We mochten 
samen met de politie in de bus rijden en zelfs voorin. Amy mocht zelfs 
de zwaailichten aanzetten. De politie liet zien wat hij mee had 
genomen. Hij had een kogelvest, zo spannend. We zijn ook op de foto 
geweest met de politie. Daarna gingen we knutselen en hebben we een 
kogelvrij vest gemaakt en versierd. Toen gingen we lunchen en we 
hebben een gebakken ei gegeten. Dat was heel lekker! Ook hebben we 
beschuit met roze muisjes gegeten, omdat Ramona tante is geworden! 
Daarna hebben we sport en spel gedaan. Het was een politiespel, waarbij 
1 iemand boef was en 1 iemand politie en die moest de boef gaan 
zoeken. Als de boef was gevonden moest deze nat worden gespoten! Als 
laatste moest iedereen boef zijn, om te ervaren hoe het is om boef te 
zijn. Na het spel kreeg iedereen een politiediploma, wat gaaf! Toen 
gingen we schminken, Amy als een haai. Ook hebben we onze nagels 
gelakt. Eva heeft lang gedanst op K3 en Nick & Simon. 
Snel gingen we avondeten, hele lekkere pasta met saus en sla en 
komkommer. Als toetje hadden we lekker vla. Toen we klaar waren 
zongen we natuurlijk het Rooslied. En na het avondeten was er weer 
verhalenbingo. Dit keer over boeven, vliegtuigen en een heks. Super 
leuk! Toen gingen we een hele lekkere alcoholvrije mojito maken! We 
hebben natuurlijk ook nog even gedanst en wild gedaan. Het was een  
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hele leuke dag! Nu zijn we best wel moe en gaan we lekker slapen. Tot 
morgen!
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Dinsdag 16 juli 2019: BOER 

Programma 
09.00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  CreaDoe: kip maken 
12.30 uur:  Lunch  
14.00 uur:  Midgetgolf en speeltuin 
18.00 uur:  Avondeten 
19.30 uur:  Verhalenbingo 
20.30 uur:  Kaarten schrijven 
 
Menu 
Ontbijt:  Wit, bruin en volkoren brood, crackers, beschuit, ontbijtkoek 
Lunch:  Broodjes met 2 knakworsten en 1 extra knakworst 
Diner:  Bal gehakt, bloemkool & broccoli en gebakken aardappeltjes 
Toetje:  Aardbeien boer’n yoghurt 
 
Geschreven door: Bram en Henk 
 
Na het ontbijt hebben we lekker buiten gespeeld en toen gingen we 
knutselen. Van een plastic bordje en een hoop knip- & plakwerk hebben 
we een KIP geknutseld. Die gaat mee naar huis. 
Toen was het koffietijd voor de leiding en limonade voor de kinderen. 
Nog even spelen en toen ………… lunch met ………… knakworsten met 
ketchup en mayonaise. En een plakje ontbijtkoek als laatste. 
De bus met de aardige chauffeur kwam ons om 14.00 uur ophalen. Hij 
bracht ons naar Loon op Zand, naar de midgetgolf. Bram vormde met 
Sophie een team. Soms was het moeilijk, soms makkelijk maar 
uiteindelijk lukte het altijd. 
Melanie had voor alle kinderen en de leiding raketjes en perenijsjes 
gekocht. Toen gingen we naar de speeltuin. Bram heeft geschommeld, op 
de wipwap gezeten, lekker in de zandbak gespeeld en geskelterd. 
Met de bus terug naar het vakantieROOShuis. 
Lekker glaasje limonade, een bakje fruit (meloen) en toen zijn we vrij 
gaan spelen. Bram heeft een tekening gemaakt: een trein met 5 wagons.  
Toen werd de avondmaaltijd GEBRACHT door de kokkin: een grote 
lekkere bal gehakt, gezonde groente en gebakken aardappelschijfjes. 
ALLES was op! 
Na het spelen BINGO en een heuse alcoholvrije cocktail: sunrise. Die was 
lekker zeg! Met sinaasappelsap en limonade.  
Tot slot mochten we kaarten versieren en sturen naar de familie, 
vrienden en vriendinnen.   
Douchen, tanden poetsen, slapen & snurken. Houdoe en bedankt eeeee 
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Woensdag  17 juli 2019: BRANDWEER 

Programma 
09.00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  Brandweer work-out 
12.30 uur:  Lunch 
14.30 uur:  Huifkartocht met tractor 
18.00 uur:  Avondeten 
19.00 uur:  Verhalenbingo 
20.00 uur:  Chillen 
 
Menu 
Ontbijt:  Boterhammen 
Lunch:  Worstenbroodje en boterhammen 
Diner:  Pannenkoeken met spek, ham, kaas, stroop en poedersuiker 
Toetje:  Cornetto’s 
 
Geschreven door: Mischa, Tom en Joeri 
 
Vandaag is het thema de brandweer. Na het ontbijt hebben een echte 
brandweer work-out gedaan. Hierna hebben we een brandweer auto 
geknutseld met gekleurd papier, sticker, lijm en stokjes. 
Hierna konden we nog even vrij spelen. 
 
Bij de lunch hadden we echte Brabantse worstenbroodjes. Dit moesten 
we echt even testen. Tom en Mischa vonden ze heerlijk! Na de lunch 
mochten we weer even spelen en heeft Tom Hannah en Joeri verslagen 
met een potje monopoly. Mischa werd door Joeri als een duivel 
geschminkt. Toen was het alweer tijd voor de middag activiteit. Een ritje 
met de huifkar achter de tractor. In de huifkar stonk het wel een beetje 
naar de tractor. De rit eindigde bij een boerderij waar wij cola, sinas en 
Brabantse vlaai kregen. Hmmm lekker hoor.  
Na het eten van de vlaai konden we er even spelen met de schommels en 
voetballen. Bij de boerderij was er ook museum met allemaal 
ouderwetse tractors waar we even mochten rondlopen. 
Toen was het weer tijd om met de huifkar terug naar ’t Volderke te 
gaan. 
Als avondeten aten we pannenkoeken met spek, ham, kaas, stroop en 
poedersuiker. Mischa 3 pannenkoeken gegeten. Tom had 5 pannenkoeken 
op. Joeri had als grapje wat poedersuiker over Sophie gegooid. Sophie 
gooide een hele berg poedersuiker over Joeri z’n hoofd. 
Als toetje hadden we een cornetto. Tom had lekker een banaan. 
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Na het eten en de corvee was het tijd voor de verhalenbingo. En je raadt 
het nooit: iedereen had tegelijk BINGOOO. We kregen allemaal een 
medaille en een prijsje. Hierna hebben we nog lekker wat gedronken en 
was het alweer tijd om naar ons bedje toe te gaan. Want morgen is de 
Bonte Avond! Houdoee en slaap lekker. 
 



Vakantieverslag zomer 2019 

  ©  Stichting Roos 2019 

Donderdag 18 juli 2019: BAKKER 

Programma 
09.00 uur:  Ontbijt 
10.30 uur:  CreaDoe: Koksmuts 
12.30 uur:  Lunch 
14.00 uur:  Oefenen Bonte Avond en cakejes versieren 
18.00 uur:  Avondeten 
19.00 uur:  Voorbereiden Bonte Avond 
20.00 uur:  Bonte Avond  
 
Menu 
Ontbijt:  Boterhammen 
Lunch:  Croissant en boterhammen 
Diner:  PATAT VAN TAFEL 
Toetje:  IJsje 
 
Geschreven door: Sophie, Tomi en Ramona. 
 
Vandaag was alweer de laatste dag van deze supergezellige roosweek. 
Het thema was deze dag bakker. Daarom gingen we tijdens het knutselen 
een bakkersmuts maken. Daarna hebben we lekker geluncht en had de 
bakker voor ons ook een lekker croissantje gemaakt! Na de lunch gingen 
we schminken, bijna iedereen werd wel geschminkt. Zelfs Henk!!! Na het 
schminken gingen we verder in het thema van de bakker plakjes cake 
versieren. We hadden slagroom en smarties en schatkistjes en spekkies. 
Daarna hebben we ze lekker opgesmikkeld. De hele dag was het feest en 
stond de muziek aan. We hadden extra veel feest omdat Amy dit jaar 
voor de laatste keer mee was met Roos en we haar gaan missen! Een 
uurtje voor het eten ging de leiding iets geheimzinnigs binnen doen en 
moesten wij buiten blijven. We hebben in de tent zitten knutselen: een 
fotolijstje. Hierin zat een foto van ons met zijn allen die was gemaakt bij 
de midgetgolf. Toen het eten er bijna aankwam mochten we naar binnen 
en zagen we borden van mayonaise en bestek van ketchup op de tafel 
gesmeerd. We kregen lekkere frietjes van de mevrouw van de catering. 
Iedereen mocht twee snacks kiezen. Tomi had twee kroketten en Sophie 
had twee kaassouffles. Ze smaakten heerlijk. Na afloop kregen we een 
toefje slagroom in onze mond en de leiding kreeg het over hun hele 
gezicht gespoten! Nu zitten we lekker het kampverslag te maken en 
straks is de bonte avond!!! Er staan veel optredens gepland en daarna 
doen we lekker nog disco! Morgen worden we weer opgehaald. Best 
jammer maar ook wel een beetje fijn. Dikke kus van Tomi, Sophie en 
Ramona. 
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Optredens: 
 
Tomi & Mélanie:      K3 - 10.000 luchtballonnen 
Tom:      Gavin James - Glow 
Mischa & Joeri:    Marco Borsato - Waarom nou jij? 
Mirke & Yanitza:   Let it go (frozen) 
Eva & Ramona:    Jan Smit – Leef nu het kan 
Robin, Henk & Hannah:  K3 - Kusjesdag 
Sophie & Pippi:     K3 - Hippie shake 
Amy & Bram:    Haai alarm (kinderen voor kinderen) 
Eva:       Nick en Simon – Pak maar mijn hand 
Pippi & Sophie:     Indische waterlelies (efteling) 
Mirke:     De nachtwacht (nachtwacht) 
Bram & Amy:     Shalisa (songfestival 2015)
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Vrijdag 19 juli 2019 

Programma 
Heel vroeg opstaan 
08.00 uur:  Ontbijt 
10.00 uur:  Ouders komen  
11.00 uur:  Afscheid 
 
Vandaag moesten we erg vroeg opstaan om onze tassen weer in te 
pakken. Daarna gingen we ontbijten met zijn allen en voor de laatste 
keer het Rooslied zingen, we deden dit twee keer en de laatste keer 
HEEEEEL hard!!  
Hierna kwamen alle papa’s en mama’s en opa’s en oma’s ons ophalen en 
werden we uitgezwaaid door de kampleiding. Het was een super leuke 
week en hopelijk tot volgend jaar. Nu allemaal lekker bijslapen en de 
verhalen aan iedereen vertellen. 
Amy, het ga je goed meid, bedankt voor alle jaren dat je mee was op 
kamp!! 


