
Uitjes en kampen 
 
E-Jeugd De Zweef op kamp 
03 juli 2007  
Zaterdag 30 juni om 10.00 uur was het zover, de Eeeee’s gingen weer op kamp. Eerst nog de uitreiking van de prijzen voor de 
sponsorloop, want van de bijééngelopen gelden gaan wij immers dit weekend lekker feestvieren. Maar dan is het toch eindelijk 
zover. We beginnen met een fietsfoto puzzeltocht. Uitgezwaaid door de vaders en moeders vertrekken de groepen één voor 
één vanaf het clubgebouw, op de fiets naar het ‘Lage Veld’. Daar éénmaal aangekomen wordt er natuurlijk flink gevoetbald 
waarbij een heel programma wordt doorlopen. Moe en hongerig gaan wij lunchen, we slagen erin om binnen 7 minuten de hele 
lunch te verorberen zodat wij nog meer tijd hebben om te 
voetballen. Om 14.00 vertrekken wij in een grote colonne naar het 
zwembad ‘De Kolk’ in Wierden om even lekker te zwemmen. Jammer 
genoeg is het zo weer 16.30 en zitten wij al weer op de fiets om het 
laatste stukje naar onze slaapplaats te fietsen. Wederom is de 
‘Scouting Almelo’ een fantastische plek om te overnachten en om 
allerlei andere leuke dingen te doen. Ideaal om te voetballen, panna 
wedstrijden te spelen, te jumpen (m.m.v van onze huis DJ “Mr JT”) en 
natuurlijk het kampvuur. Helaas trekt zo’n kampvuur altijd vreemde 
figuren aan en zo krijgen wij zelfs bezoek van een 3-tal ‘Witte Wieven’ 
die ons de stuipen op het lijf jagen. Ook de enge man die ’s avonds 
aan de deuren morrelde was een bron voor angstige momenten. 
Omdat onze leiders toch wel eventjes wilden slapen moesten wij al 
om 03.00 stil zijn. Haha, maar niet voor lang want om 8.00 waren de 
eersten van ons al weer aan het voetballen. Even snel ontbijten en 
onze slaapplek opruimen en weer voetballen in de pannaveldjes. Dit 
keer zonder de leiders want deze waren nog druk bezig om onze 
‘selfinflatable matrasjes’ op te rollen. Deze ochtend was er een panna toernooi georganiseerd met als winnaars Boy Kolman en 

Coen Haas, die er overigens er maar net in slaagden de dames 
Meike de Roest en Anne Nieuwenhuis te verslaan (Sport 2000 
bedankt voor de prijzen). Snel even lunchen en dan de knotsgekke 
voetbalkennis quiz die dit jaar alweer werd gewonnen door Joey 
Knobben. Helaas komt aan alles een eind, dus zullen we ook weer 
terug moeten fietsen. Blijkbaar had Anzar (God v/d Regen) de 
jumpstyle van de leiders gisteravond aangezien voor de regendans 
zodat we even 20 minuutjes moesten wachten totdat het enige 
regenbuitje van dit weekend was overgedreven. Om 14.30 trokken 
alle kinderen weer de oranje hesjes aan en fietsen we in één grote 
groep 
terug 
naar 
Nijverdal. 
Een korte 
pauze bij 
de 

schaapkooi is noodzakelijk want het slaapgebrek vraagt z’n tol. 
Lekker een ijsje en we kunnen weer verder naar De Zweef waar onze 
uitgeruste, maar wel nieuwsgierige ouders ons verwelkomen. Snel 
nog even de bagage verdelen, een kort woord van dank door de 
voorzitter van de activiteitencommissie en dan snel naar huis, morgen 
moeten we immers weer naar school. Al met al beseffen we dat wij 
ook dit jaar weer ontzettend veel geluk hebben gehad met het weer, 
het eten (HEMA en Sterk Langs de Lijn bedankt!) en natuurlijk ook 
met dit stel fijne jongens en meisjes uit de Eeee’s. Natuurlijk ook alle 
leiders en vrijwilligers bedankt die ons hierin hebben geholpen. 
Jammer dat het weer voorbij is maar wij hebben nu weer een heel jaar om uit te zien naar het volgende kamp!   
 

  



Kamp E-Jeugd 2008 

 

Na een jaar voorbereiding was het dan eindelijk weer zover. Zaterdag 31 mei: De E-tjes gingen weer op kamp. Met Wodan an 
Anzar was afgesproken dat ze alleen ’s avond langs zouden komen. 
Om 10.15 vertrokken de eerste kampers per fiets naar Delden. Na een mooie foto-fietspuzzeltocht arriveerde de eerste groep 
om 12.15 bij Het Rheims om alvast te beginnen met het midget golven en later te lunchen. Lekker weer verse broodjes van de 
HEMA, zo lekker zelfs dat men de helft van de voorraad op at; bij halen dus! Om 13.30 zijn we weer met z’n allen op de fiets 
gestapt om het laatste deel van de etappe te volbrengen, totaal hebben we ongeveer 26 km gefietst. Bij aankomst hebben 
onder het zingen van het Zweef lied (die niemand kende) ceremonieel de vlag gehesen. En dan … lekker voetballen of spelen 
in het bos. Daarna lekker gesmuld van de patat en broodjes hamburger (waar laten ze het allemaal?). 
Na het eten moesten we opnieuw de slaapzalen inrichten om vervolgens met het avondprogramma te beginnen. Hiervoor 
hadden we de ‘Leuk dat je bent’ show bedacht, een variant op de Ren Je Rot show. Dat het een voetbalkamp was werd ook 
weer duidelijk uit de antwoorden op de vragen. Op de vraag: maak de volgende zin af “Jan Klaasen en …..? werd als antwoord 
“Huntelaar” gegeven. 
De avond werd besloten met het traditionele kampvuur dat geblust werd door de gaven van Wodan en Anzar (ze waren de 
afspraak niet vergeten) Zo lagen we lekker vroeg in bed, maar slapen was er niet bij! Om 03.00hr vond de leiding het welletjes 
en  MOESTEN we wel gaan slapen omdat we anders geen frikadellen als ontbijt kregen. 
De eersten waren om 07.00hr al weer aan het voetballen en kregen al gauw weer flinke trek en jawel… het ontbijt “Broodje 
Frikadel”. De calorieën gelijk maar weer verbranden met een Panna toernooi en andere –hoe kan het ook anders- 
Voetbalactiviteiten. Gelukkig hadden we om 12.30hr de voetbalquiz waardoor we alvast konden uitrusten voor de terugreis. 
Klokslag 14.00hr zaten wij alweer op de fiets om huiswaarts te keren. In oranje shirt en bijbehorende haardracht gingen we 
weer richting Nijverdal. In Enter een korte tussenstop voor een lekker ijsje en tot onze verrassing waren wij heel snel weer in 
Nijverdal. Dat viel mee!. 
Voordat wij weer onder het gezag van onze ouders geplaatst werden hadden wij bij ‘Ten Cate’ nog de prijsuitreiking tegoed. E5 
werd als winnaar genoteerd van de fotofietspuzzeltocht en Danique te Beek als winnaars van de voetbalquiz. Hierna de laatste 
800 mtr om vrolijk onthaald te worden door onze ouders die alweer stonden te wachten. Al met al kunnen wij weer terug kijken 
op een bijzonder geslaagd kamp, zonder kleerscheuren of andere vervelende zaken. Wij kregen zelf de complimenten dat wij 
ons zo voorbeeldig gedragen hadden.   
Tot slot een woord van dank voor alle vrijwilligers die met ons mee zijn gefietst en/of zijn blijven slapen, zonder hen hadden wij 
nooit op tijd ons ‘natje en droogje’ gekregen en was dit weekend niet zo succesvol geweest BEDANKT ! 

Kamp E-jeugd 2009 
Zaterdagochtend 6 juni jl. was iedereen keurig op tijd aanwezig om deel te nemen aan het jaarlijkse 2-daagse kamp voor onze 
E-tjes. Groepsgewijs vertrokken we op de fiets richting een onbekende eindbestemming. Als routebeschrijving moest er een 
fotopuzzeltocht worden gevolgd tot Enter waar we een broodje hebben gegeten en bij Rheins na de lunch een balletje 
mochten slaan op de midgetgolfbaan. Hierna vertrokken we als één grote groep richting het eindpunt, Scoutinggebouw in 
Delden. 's Middags werden de kinderen beziggehouden door Jeffrey Jannink en Niek Huis in 't Veld met uiteraard potjes voetbal 
en een opgeblazen waterglijbaan. Tussendoor moest er ook nog even tijd worden vrijgemaakt om de slaapzaal in te richten. Jos 
Slag nog hartelijk bedankt voor het brengen (en daarna weer ophalen) van de bagage. Na een heerlijk diner (patat + 
hamburger) werd er door iedereen (uiteraard in oranjetenue) naar de wedstrijd IJsland-Nederland gekeken dankzij een groot 
scherm van EP Nijverdal. De avond werd afgesloten met een gezellig kampvuur. Na een korte maar goede nachtrust waren we 
alweer vroeg uit de veren voor het ontbijt met uiteraard het bekende broodje frikandel voor de liefhebbers (en dat waren er veel) 
!! Na het ontbijt hadden Jeffrey en Niek een panna-toernooi op het programma staan, 's middags een leuke quiz. Tegen 
koffietijd werd de organisatie nog even verrast met een bliksembezoek van de "grote baas". Al snel kwam de onvermijdelijke 
terugtocht in beeld. Via Enter waar een ijs-stop was ingelast zijn we huiswaarts gefietst. In Nijverdal hebben we op de terugweg 
nog even gezwaaid naar Bertus Broekhof en arriveerden we tegen half 5 bij het clubhuis van De Zweef waar we werden 
opgewacht door een hele meute nieuwsgierige ouders. We kunnen terugkijken op een beregezellig weekend, het weer was 
goed, de kinderen hebben zich prima vermaakt en wij hadden geen kind aan ze. We willen bij deze alle vrijwilligers + sponsoren 
HEMA Nijverdal en EP Nijverdal hartelijk bedanken voor de bijdrage die dit weekend tot een succes hebben gemaakt !! 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
E-kamp 2013 
Het jaarlijkse E-kamp is weer begonnen. Zaterdagochtend 22 juni zijn we vertrokken met een heerlijk zonnetje maar helaas 
hebben we het niet de hele dag droog weten te houden. Het lijkt de kinderen weinig te deren, ze vermaken zich prima op 
camping De Koeksebelt in Ommen. Hieronder alvast de eerste foto's !!   

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 


