
Zomerkamp IJCE-Jeugd 2017 bijzonder geslaagd ! 
 

De 4e editie van het zomerkamp voor de IJCE-jeugd in het weekend van 16 t/m 
18 juni j.l. is bijzonder geslaagd te noemen. 31 deelnemers hebben een geweldig, 
sportief en super-gezellig weekend gehad bij OpNoord mede door het goede weer 
zonder een spatje regen.  

Vrijdagavond werden de tenten langzamerhand opgezet omdat een aantal 
deelnemers nog meegedaan had aan de shorttracktraining in het ijssportcentrum. Enige 
tenten werden daarna weer heringericht omdat er snel links en rechts nieuwe 
vriendschappen gesmeed waren en er dan van 1 tent een bagageopslag gemaakt was 
om zodoende in de slaaptent meer plek te hebben. Na de introductie en een leuk 
kennismakingsspel werd er tot laat in de avond Levend Stratego gespeeld in het 
nabijgelegen Driehoeksbos.  
 

 
Zaterdagochtend waren er naast een skeelerlclinic voor de kleintjes, een 

skeelertocht en een skeelerbiatlon voor diegenen die zich voor de 4-kamp ingeschreven 
hadden.  

 
 

In de middag zijn er gezamenlijk een aantal spellen gespeeld en waren er 
zwemwedstrijdjes in het Ottenbad het kader van de 4-kamp en na het avondeten was 
er een hoogteparcours bij OpNoord.  



 
 
Het slot van de avond was een Bonte Avond, waarbij de deelnemers toneelstukjes 
opgevoerd hebben, er viool gespeeld werd, karaoke liedjes gezongen werden met na 
afloop een groot kampvuur.  

 



 

 
 
Zondagsochtend werd er gefietst, die deelnemers met een gewone fiets deden 

op de baan bij OpNoord allerlei activiteiten, de groep met een mountainbike hebben 
het MTB-parcours bij Aqua Best met verve gefietst en het groepje met een wielrenfiets 
heeft een wielrentocht gemaakt van meer dan 50km.  

 
Het jeugdkamp werd afgesloten met een lunch met een patatje waarna onze 

voorzitter Willem Maris het kamp afsloot met een kort woordje waarbij hij ook het 
organisatieteam en de begeleiders bedankte voor alle inspanningen. Vervolgens 
kwamen de ouders weer binnendrentelen en werden in rap tempo de tenten weer 
afgebroken en meegenomen, samen met de voldane, en vermoeide deelnemers. Om 
16.00 uur was het kampterrein alweer volledig opgeruimd. 

De bijgesloten foto's geven een indruk van dit superleuke geslaagde jeugd-
weekend voor de IJCE-jeugd.  
 
Met dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben en van het Zomerkamp IJCE-
Jeugd mede een succes gemaakt hebben, en uiteraard dank aan onze sponsoren  !! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Namens het organisatieteam van het zomerkamp 
Paula van der Kaaij en Ad den Otter 


