
Jeugdweekend 2020 

Dit jaar werd het jeugdweekend op 21 en 22 augustus 2020 gehouden. In juni kon het niet doorgaan 

i.v.m. de beperkingen rondom het coronavirus. Dus eigenlijk hadden we nu een startweekend, maar 

wel met de teams van vorig jaar. De ‘oude’ junioren wilden er nog heel graag bij zijn.  

Vrijdagavond opende Marrit het weekend met de mededeling dat er zich nog nooit zoveel kinderen 

hadden aangemeld als dit jaar. Maar liefst 105 kinderen deden mee aan het schuttersfeest.  

Deze traditie, waarbij je op 

drie verschillende manieren 

moet zien te scoren, werd 

gewonnen door Ilse Zwart.  

Na het schuttersfeest gingen 

de kangoeroes weer naar huis 

en startte het escapespel voor 

alle kinderen. In groepjes 

werden er verschillende 

opdrachten gedaan. Zodra een 

opdracht af was mocht je de 

volgde opdracht gaan doen, 

bijvoorbeeld door het 

oplossen van een puzzel. 

 

Op de foto de winnaars van het schutters feest: van links naar rechts boven: Ilse zwart, Marrit Wierda, Anne Marije 

Terluin, Fardou de Groot. 

Onderste rij van links naar rechts: Nynke van der Zee, Lisanne de Boer, Brecht van der Zee. 

 

Hierna stond er voor de D’s t/m de A’s een spokentocht op het programma. Er hadden zich 

verschillende spoken verstopt in het Harichster bos.  Ondertussen 

nuttigden de jongste kinderen een broodje knakworst bij het 

kampvuur. Het kleine groepje wat rond het kampvuur zat werd 

steeds groter want sommige kinderen hadden het wel erg ‘dreech’ 

voor of tijdens de spokentocht waardoor ze besloten toch niet te 

gaan of eerder terug te keren… 

Doordat de spoken een poosje moesten wachten op de groepjes, 

was er een spook die besloten had om even een tukje te doen. 

Helaas miste hij hierdoor enkele groepen…Gelukkig kwam iedereen 

weer heelhuids terug van deze barre tocht. 

Na de spokentocht stond  voor de oudste teams een dropping op het 

programma. Met busjes werden ze op verschillende plekken gedropt 

in de omgeving. Enkele teams vonden dat ze wel erg dichtbij werden 

gedropt en besloten zelf om de route wat langer te maken. Tja… 

Na een rustig, maar zeer kort nachtje, stonden Nynke en Marrit om 

08.00 uur klaar om de ochtendgym te verzorgen. Maar voordat ze 



ermee konden starten moest de ‘wekker’ (sirene) wel heel vaak af gaan voordat iedereen zijn bed 

uitkroop. Slaapkoppen… 

Na een stevig ontbijt werd er heel fanatiek gekorfbald. Er werd een toernooi gespeeld met 

verschillende ballen; grote,  kleine, zware, lichte, een shuttle, rugbybal. 

De laatste activiteit was een zeskamp op het 

korfbalveld met onder andere een waterfiets, een 

echte stormbaan, skilattenloop en een sulkyrace.  

 

 

 

Om 15.15 uur werd het weekend afgesloten met het eten van heerlijke pannenkoeken, gebakken 

door verschillende ouders. Moe, maar met een zeer voldaan gevoel ging iedereen weer naar huis. 

Het korfbalveld was op twee caravans na, om 16.00 uur weer leeg. Jammer dat het weer voorbij is. 

We hebben heel erg genoten! Iedereen ontzettend bedankt voor dit geweldige weekend.  

 

Groetjes van de jeugdweekendcommissie: Jornt, Egbert, Johan, Nynke O, Marrit B, Janneke en 

Froukje 

 

 

 

 


