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Heb jij zin in een educatieve vakantie vol leerzame lezingen alsmede interessante mogelijkheden uw
sportieve prestaties naar eenhoger niveau te brengen? Dan is Oka niets voor jou!
Ben je daarentegen ge'jnteresseerd in een gezellig zooitje ongeregeld en heb je ook geen zin om met
je ouders ontdek-je-plekje te doen, kom dan gezellig naar Oka!
eze verleidelijke onzin bracht ens er toe
de laatste stap te zetten en mee te
gaan op Oka '98. En wat schertst onze
verbazing wanneer we daar aankomen op 8
augustus? Er waren anderen op het
fantastische idee gekomen om mee te
gaan! AI onze vriendjes en vriendinnetjes
van vorige Oka's, alsmede een heleboel
nieuwe
potentiele
vriendjes
en
vriendinnetjes gedroegen zich alsof ze op
Oka waren en stonden te popelen om met
ens kennismakingsspelletjes te doen.

D

Toen we elkaar na anderhalf uur nog
niet kenden en het te donker werd om
daar nog verandering in te brengen,
gingen we de omgeving verkennen
do6rmiodel j1an een spannende avon'dwandeling in het donker. Enkele nerds
probeerden de route bij te houden door
de stand van de maan te analyseren,
maar dat werd hen snel afgeleerd door
anderen die gewoon een GPS bij zich
hadden.
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Toen iedereen ,weer opged roogd was, vond
de leiding dat h et tijd werd om te gaan
slapen, Dat gingen we dan ook doen, vier
uu~ later. Nog vier uur later sliepen de
meesten ook daadwerkelijk ~ Helaas werd
Jeroen toen wakker, en met hem om een
onverklaarbare reden het hele kamp. Wist
hij veel dat je het volume-knopje naar links
moest draaien om de muziek zachter te
krijgen! ?
Deze ~ eerste overnachting bleek een goed
voorbeeld van de ervaringen die ons de
komende nachten te wachten louden
staan, \i'Jant, zoals bij een sterrenkundig
kamp IJQfmaal is, '5 nachts gebeurt er het
meest!:'~~\ast karnemelk:..pannekoeken-metknoflook-~n-slagroom eten en andere
mensen uit hun nachtrust houden, hebben
we ook nog waargenomen. Bij puur toeval
bleken de 'Perse'jden hun hoogtepunt te
hebben tijdert1S?.het kamp! Dat liet geen
enkele JWG-er zich twee keer zeggen en
was dus voor velen een aanleiding om
meteoren te kijken en te fotograferen, Dit
we
tegelijkertijd
met
het
deden
JongerenKamp in Hoeven, zodat we· naderhand de foto's konden vergelijken en er aan
konden rekenen,

I
Om de desinte- Wist u dat er 42 mensen in
gratie
van
de een douchecabine van 2
deelnemers
ten vierkante meter kunnen?
gevolge van een
overmaat aan zon- Een van de hoogtepunten
licht en (zwembad) was
ook
het
water te voor- Beiaardmuseum. Na een
komen stelde de lange wandeling en voor
leiding een span- sommige actievelingen na een lange autonend spel voor: het tocht kwamen wij aan bij een nogal klein en
(SSM project. In koepelvormig
gebouwtje.
Tot
onze
bleek
het
een
groepen en ver- teleurstelling
deeld over het hele sterrenwacht, waar toch veel leerzame
kamp moesten de dingen gedaan konden worden. Behalve
deelnemers
een een sterrenwacht met een echte telescoop
sterrenkundig was er ook een planetarium aanwezig met
project opzetten, het uitwerken en er een een zeer bijzondere show. De banken waren
presentatie van maken voor de leiding die erg hard, maa r gelukkig werd dat ruimzich voor de geleschoots gecompenseerd door de zachte
schouders van de mede-deelnemers.
genheid had verenigd tot Planet All.
Uiteraard wonnen
Enige andere 'hoogte'punten waren vette
wij en werden we de
gun, Hakkie & Takkie, Didoos Dinner Show,
hele avond bediend
Jantje Smit en IIMarcel, mag datr. Ook
door de leid ing die
moeten we natuurlijk de bonte avond niet
voor ons een zesonvermeld laten, maar dat spreekt eigenlijk
gangen-diner had
voor zich na alles wat hierboven staat.
voorbereid.
Wij hebben dus een
AI met al hebben we een fantastische
heerlijke
maaltijd
vakantie gehad, maar aangezien wij
gehad.
vanwege onze hoge leeftijd dan wei een te
volle vakantie niet meer mee kunnen op het
ouderenkamp, roepen wij iedereen tussen
de 14 en 17 jaar op om onze plaatsen op te
Aangezien de boer na elk voorgaand kamp vullen om er voor te zorgen dat het
de boerderij geheel opnieuw had moeten komende kamp net zo spetterend wordt als
witten, aten we vaak buiten op het het vorige!
grasveld. De meest heerlijke gerechten passeerden voor onze ogen, en
ook wei eens daarin, zoals spinazie
en yoghurt (wit en groen) en nog
vele
andere
heerlijke
culinaire hoogstandjes die de leiding
ons voor wist voor te schotelen.
Verder had den we af en toe nog een
speurtocht of een dropping, gingen
we zwemmen en deden we
spelletjes, maar geen van allen
zonder de aanwezigheid van veel
water.
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