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Afgelopen weekend was het
sluitstuk van het seizoen: Het
Jeugdkamp. Wat was het weer
een fantastisch weekend! Ik
word altijd weer blij als ik zie hoe
gezellig iedereen met elkaar optrekt. Ik wil vanuit het bestuur de
organisatie een heel groot compliment geven. Jullie hebben er
met zijn allen voor gezorgd dat
alle kinderen enthousiast thuis
kwamen, iedereen mee deed
en ieder kind zich veilig voelde
om lekker mee te doen.
Er gaan inmiddels geluiden dat
de GroteMensen ook graag
weer eens op kamp willen.
Kampleider Debbie weet hier
schijnbaar meer van. We wachten de berichten hierover af ;-)
Tot slot wil ik hier namens het bestuur iedereen een hele fijne vakantie toewensen!
Saskia Hintzbergen

ABN Amro: NL30 ABNA 0592 7438 37
ING: NL65 INGB 0003 2220 63
t.n.v. K.V. Rigtersbleek
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VAN DE REDACTIE
Dit was de laatste parade van dit seizoen. De eerste editie van
komend seizoen staat gepland op 3 september.
De site wordt tijdens de
vakantie gewoon bijgewerkt.
Fijne vakantie allemaal!
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JEU DE BOULES
Wij, de boulers, zijn ondanks het warme weer toch actief op de
baan. De processierups krijgt ons niet klein.
We hebben de laatste tijd aan verschillende toernooien, o.a. in
Hengelo en Borne, meegedaan,
We vielen niet in de prijzen maar het was erg gezellig.
A.s. zaterdag gaan we met 4 personen naar Oldenzaal.
28 juli willen we onze jaarlijks onderling toernooi houden. Dit is op
een zaterdagmiddag om 13.00 uur.
Op dinsdag 14 augustus komt HKC bij ons,
De maandagmiddag ploeg heeft, waar wij heel blij mee zijn, de
baan schoongemaakt.
Het ziet er prima uit, onze dank.
Wij kunnen onze gasten een nette baan aanbieden
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JEUGDKAMP 2018
Afgelopen weekend hebben we wederom een bijzonder geslaagd
jeugdkamp gehad.
Iedereen kwam vermoeid maar voldaan terug.
De (spel)leiding had er weer een mooi feest van gemaakt met uiteraard de spooktocht als hoogtepunt.
Daarnaast was het waterslagbal een geweldig succes (zie facebook).
Alle leiders en leidsters worden bedankt voor deze geweldige afsluiting
van het seizoen.
Tot volgend jaar, dan gaan we op 5,6 en 7 juli 2019 wederom naar de
Eskamp.
Herman Baltink

VERSLAG VAN HET JEUGDKAMP
Het jeugdkamp was ook dit jaar weer een groot succes! Met 60 kinderen werd er afgelopen vrijdag vol enthousiasme vertrokken naar Lemele. Het thema dit jaar was ‘Reis rond de wereld’ en het kamp begon
dan ook met een trip door Europa. Van de Loco Latino’s tot de IJzersterke Indonesiërs, elke cultuur was vertegenwoordigd! Na de Europatrip,
welke werd afgesloten met een pubquiz in Dublin, was het tijd om richting het bos te vertrekken. Hier was het de bedoeling om op zoek te
gaan naar 8 verschillende dieren van over de hele wereld. Uiteindelijk
waren het de Snelle Chinezen die ze als eerste alle 8 wisten te vinden. Bij
terugkomst was het nog lang onrustig in de Eskamp, en werd het al snel
weer ochtend.
Na onze jarige Gijs keihard te hebben toegezongen tijdens het ontbijt
was alweer tijd voor het volgende spel. Onder leiding van Han vertrokken we naar het bos, waar Levend Stratego werd gespeeld. Er werd
fanatiek gestreden om de vlag die uiteindelijk ook veroverd werd. Eenmaal terug op de boerderij stond er een lekkere lunch klaar. Dit was ook
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VERSLAG VAN HET JEUGDKAMP
wel nodig want even later stonden de Olympische Spelen alweer op
het programma. Hier werden spelletjes gedaan zoals Chinese stokjesrace, Frans wijnpoepen, Australische kangoeroerace en Italiaans spaghettihappen. Nadat er fanatiek was gespeeld kon er even worden bijgekomen onder het genot van een heerlijk stukje taart van de jarige
Gijs (7 juli) en Cas (8 juli). Door het warme weer waren de kids ook wel
toe aan wat verkoeling. Gelukkig had de spelleiding hier rekening mee
gehouden en een supergave softbal-zeepbaan uitgezet. Dit viel wederom goed in de smaak en er is onwijs gelachen met elkaar. Na even lekker gedoucht te hebben werd was het tijd om te oefenen voor het Eurovisie Songfestival dat diezelfde avond plaats zou vinden. Uiteraard
moest er voordat dat zover was nog wel gegeten worden. De keukenleiding had een heerlijke barbecue voorbereid, en er kon gesmuld worden van lekker eten. Om 9 uur werd het Eurovisie Songfestival geopend,
en waren het uiteindelijk de Fantastische Fransen die met een geweldig
optreden er met de winst vandoor gingen. Na deze avond vol entertainment en heel wat zenuwen verder stond de beruchte spooktocht
op het programma. Na een spookverhaal over ‘het Beest’ gingen de
teams in groepjes een spannende tocht door het bos lopen. Heel wat
schrikmomentjes verder was iedereen weer veilig terug in de Eskamp
en werd er nog een broodje knakworst gegeten. Iedereen was toch wel
een beetje moe dus het wat sneller rustig dan de nacht ervoor.
Ook zondag hadden we weer een jarige: ook Cas werd luid toegezonden door alle kids. Na het ontbijt was het alweer tijd om de tassen in te
pakken, op te ruimen en het laatste spel. De kids konden hun laatste
energie kwijt in het douanespel, waar moest worden geprobeerd om
goederen naar de andere kant te smokkelen. Uitgeput en wel komt iedereen nog 1 keer bij elkaar voor de puntentelling en een heerlijk patatje. Dit jaar waren het de Aparte Amerikanen die er met de winst vandoor gingen, en die zichzelf een jaar lang de beste van de wereld mogen noemen. De leiding vond het weer een fantastisch weekend en we
hopen jullie allemaal volgend jaar weer te zien!!
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GEBOREN
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VERJAARDAGEN en AGENDA
Verjaardagen
11 juli
11 juli
22 juli
22 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
29 juli
30 juli
31 juli

Wilma ter Horst
Robin Nooteboom
Romy Kuitert
Christian Meulenbroek
Louise Nooteboom
Rita Toren
Jordy Huizinga
Rochèll Mebius
Debbie Pothast
Quenda Kuitert
Miranda Remie

2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
9 augustus
11 augustus
14 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
25 augustus
25 augustus
30 augustus
31 augustus
1 september
1 september
3 september
4 september
5 september
5 september

Jan Griemink
Bertil Bouwhuis
Loes Lutje Spelberg
Renske Cruiming
Lisa Prent
Lisa Wendrich
Annie Kolhoop
Niek van Veen
Sofia Harrak
Fiene Tenten
Ryanne de Boer
Thijs Nooteboom
Carmen Dekker
Joes Tenten
Hanneke te Kolsté
Tess van den Broek
Bryan Goossink
Jaimy Franke
Anneke Oeloff
Henk Vermeulen
Thijmen Schonekamp

Van harte gefeliciteerd!

Agenda
Vermeldingen in de agenda mailen naar redactie@kvrigtersbleek.nl
28 juli
2 augustus
14 augustus
30 augustus
27 september
11 oktober
25 oktober

Onderling toernooi Jeu de Boules
Oud papier
HKC komt boulen
Oud papier
Oud papier
Oud PTT-ers komen boulen
Oud papier
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