Jaarverslag 2009
Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers
Ten geleide

Sponsors

U ontvangt dit jaarverslag als
bijlage van de brief, omdat u heeft
gedoneerd aan de kinderkampen, of
omdat u – al dan niet als (voormalig)
lid – binding heeft met Studentenstam
De Delftsche Zwervers. Via deze weg
willen we u op de hoogte houden
van de activiteiten van de Stichting
Kinderkampen Delftsche Zwervers.
Als u hier geen prijs op stelt, laat u
ons dit dan weten (zie adres op laatste
pagina). We zullen u dan uit onze verzendlijst verwijderen. Ook wanneer
u in het vervolg het jaarverslag in
digitale vorm wilt ontvangen kunt u
dit aan ons laten weten.
Speciaal richting de Oud- en
Ex-leden van De Delftsche Zwervers
hebben we het verzoek ons te helpen
ons gegevensbestand accuraat te
houden, door adreswijzigingen en u
bekende overlijdensgevallen aan ons
door te geven.
Mede namens de overige Oud- en
Ex-Zwervers alvast hartelijk dank!

Het bestuur, februari 2010
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van de kinderkampen van 2009 bedankt!
Namens de Delftsche Zwervers, de scholen (het Mozaïek en de
Springplank uit Den Haag) en alle kinderen die mee geweest zijn met
de kampen bedanken wij de volgende personen, bedrijven en instellingen voor hun bijdrage:

Alle oud- en ex-Zwervers

Van de voorzitter
10 jaar! Zolang bestaat de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers
al. Toen ik lid werd bij DZ zag ik tijdens de begrotingsraadsvuren hier
en daar nog wel eens iets staan over een “Marthakas”. Gelukkig waren
er toen mensen aanwezig die mij konden uitleggen hoe het zat. Dat de
huidige generatie Zwervers dat waarschijnlijk niet meer kan, betekend
alleen maar dat de afgelopen 10 jaar SKDZ goed zijn verlopen.
Natuurlijk is dit mede mogelijk gemaakt door de mensen die in deze
periode in het SKDZ bestuur hebben gezeten. Helaas zullen twee vaste
bestuursleden ons dit jaar verlaten. Dat is bijzonder, omdat er normaal
gesproken maar één persoon per jaar aftreed (niet dat we ons daar de
afgelopen 10 jaar zo precies aan gehouden hebben). Ik heb het over Léon
Planken en Janine Bos. Ik vond het erg leuk om met jullie samen bestuur
te doen en wil jullie via deze weg nog een keer bedanken voor jullie inzet
voor de stichting.
Dat twee personen het vaste bestuur verlaten, betekend natuurlijk ook
dat er twee nieuwe personen tot het bestuur zullen toetreden. Onze
nieuwe penningmeester, Jacob Verhaart, heeft zich al enige tijd met de
SKDZ ﬁnanciën beziggehouden als lid van de RvC. Bas de Bont zal de
rol van secretaris gaan vervullen. Met zijn jarenlange kampcommissie
ervaringen zal dat voor hem niet veel nieuws meebrengen.
Wilt u Léon, Janine, Bas of Jacob zelf een keer ontmoeten? Dan heeft
u geluk. Deze zomer is er, zoals u vast wel weet, weer een reünie waar
hopelijk iedereen aanwezig zal zijn (en dan bedoel ik natuurlijk niet alleen
het SKDZ bestuur maar alle Zwervers en Oud-Zwervers). Ik heb er al veel
zin in. Dus.... tot in Ommen!
Ruud Pekema
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Achtergrondinformatie
Studentenstam De Delftsche Zwervers
De vereniging De Delftsche Zwervers is in 1920 opgericht, oorspronkelijk als studentenvoortrekkersstam van de Nederlandse padvinderij. Al
enkele decennia zijn de Delftsche Zwervers een studentenvereniging,
met ongeveer 20 leden. Vanwege haar band met Scouting, presenteert de
vereniging zich tegenwoordig als studentenstam. De meeste leden studeren
aan de Technische Universiteit Delft. Het verenigingsleven steunt op drie
pijlers: de vaste verenigingsavond, de activiteiten hierbuiten en de kinderkampen. Iedere donderdagavond (en dinsdagavond voor de commissies)
komen de Zwervers bij elkaar op de ‘toren’, zoals zij hun verenigingslocatie
noemen. Het betreft de achterste van twee midden in het water gelegen
kruittorens van het sfeervolle zeventiende-eeuwse ‘Kruithuis’-complex,
waar vroeger het buskruit opgeslagen werd. Na de gezamenlijke maaltijd
en de afwas is er een avondprogramma, dat van alles kan zijn: van kleien,
quiz of omgekeerde fotospeurtocht, tot warentest, klussen aan de toren
of een excursie.
Ook buiten de verenigingsavond zoeken de leden elkaar regelmatig op
voor allerlei activiteiten, etentjes en verjaardagen. Daarnaast worden er
in verenigingsverband regelmatig buitensportactiviteiten georganiseerd
zoals (winter)kamperen. De derde belangrijke activiteit van de Zwervers is
het organiseren en begeleiden van de kinderkampen.

De Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers
In de statuten van de stichting staat haar doel omschreven als: “het
ﬁnancieel mogelijk maken en ondersteunen van kindervakantiekampen
en aanverwante activiteiten georganiseerd door studentenvereniging De
Delftsche Zwervers”.
Concreet doet zij dat door:
tEFMJRVJEFNJEEFMFOFO UFOU NBUFSJBMFOUFOCFIPFWFWBOEFLBNQFO
te beheren en de ﬁnanciële administratie te voeren.
tEFLBNQDPNNJTTJFWBOEF;XFSWFSTJOTUBBUUFTUFMMFOUPUIFUWPFSFO
van een goede acquisitie, onder andere door het bijhouden van een
database van bedrijven, instellingen en fondsen, en door ondersteuning
bij de diverse postzendingen.
tEFLBNQDPNNJTTJFWBOEF;XFSWFSTUFCFHFMFJEFOCJKIBBSGVODUJPOFren, door regelmatig overleg, het ondersteunen van de jaarlijkse evaluatie
en de overdracht, en het ter beschikking stellen van draaiboeken.
tEF;XFSWFSTJOTUBBUUFTUFMMFOLXBMJUBUJFGHPFEFLBNQFOUFIPVEFO
Om dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met relevante
informatie voor de kampen, zoals draaiboeken, spelideeën en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij indien nodig trainingen voor de begeleiding
aan.
De achterliggende gedachte van het bestaan van deze stichting is dat zij
kan bijdragen aan de continuïteit van de kampen in de toekomst. Enerzijds
doordat alle middelen – geld en materialen – van de kampen in een aparte
rechtspersoon zijn ondergebracht. Anderzijds doordat de bestuursleden
van de stichting een meerjarige zittingstermijn hebben – in tegenstelling tot
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het bestuur van de studentenvereniging – en daardoor beter in staat zijn
contacten te onderhouden, kennis
te beheren en over te dragen van
jaar op jaar (database, bibliotheek,
etc.) en beleid op langere termijn te
voeren.
Het stichtingsbestuur bestaat uit
vijf leden, die worden benoemd en
ontslagen door het verenigingsbestuur van de Zwervers. Voor
de voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een benoemingstermijn van drie jaar, volgens
een rooster waarbij ieder jaar een
bestuurslid aftreedt. Twee leden
van het zittende Zwerversbestuur
fungeren als algemene bestuursleden in de stichting.
De stichting wordt gecontroleerd
door een Raad van Commissarissen,
benoemd door de algemene ledenvergadering van de Delftsche
Zwervers.
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Achtergrond van de kinderkampen
Al sinds 1923 worden er – met uitzondering van de oorlogsjaren – ieder
jaar door de Zwervers kinderkampen georganiseerd. Toentertijd gingen de
Zwervers op kamp met kinderen van de ‘Marthastichting’ in Alphen. Ook
zijn er kampen georganiseerd voor Oost-Duitse vluchtelingenkinderen.
Sinds eind jaren ’60 gaan er kinderen mee van basisscholen voor speciaal
onderwijs uit achterstandswijken zoals de Schilderswijk in Den Haag. Deze
kinderen groeien vaak op in een sociaal achtergestelde situatie en kennen
meestal naast leerproblemen ook opvoedingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden. Voor deze kinderen is het een ongekende ervaring om
hun dagelijkse leefwereld in de stad in te wisselen voor het kamperen in
de bosrijke omgeving van Ommen. Daar bouwen de Zwervers ieder jaar
in de vroege zomer op een groot kampeerveld een tentenkamp op.
Vier of vijf dagen lang kamperen de kinderen daar, en spelen ze op
het veld en in de bossen. Tijdens het kamp worden de kinderen intensief
begeleid: met de ongeveer 25 kinderen gaan er ongeveer 13 begeleiders
mee, waaronder drie leerkrachten van de school, de rest (Vrienden van)
Zwervers. Iedereen heeft zijn eigen functie; een hoofdleiding, programmaleiding, keukenstaf, Manus(je van alles), een aantal tentmezen en
-juffen en een (multifunctionele) Zwever.
Ieder jaar wordt een spannend themaverhaal bedacht, waar ze vaak
helemaal in opgaan. Per jaar worden zo twee kampen gehouden, meestal
elk met een andere school.
Ook voor de Zwervers zelf zijn deze kampen een unieke ervaring: je

leert jezelf en elkaar weer op een
heel andere manier kennen dan
tijdens de studie. Daarbij kom je in
het omgaan met deze kinderen in
aanraking met een leefwereld die
totaal verschillend is van die van
jezelf, het maakt je even deelgenoot
van een heel andere kant van onze
samenleving. Daarnaast levert het
organiseren van de kampen een
mooie ervaring op.
Het benodigde geld voor de
kampen wordt voor een groot deel
bijeengebracht door donaties van
Oud-Zwervers. Daarnaast vragen
we donaties aan bedrijven en instellingen. Bij het organiseren en
begeleiden van de kinderkampen
worden de leden van de Delftsche
Zwervers en met name de kampcommissie ondersteund door de
Stichting Kinderkampen Delftsche
Zwervers.

Stichtingsbestuur
op 1 januari 2010
Ing. Ruud Pekema
(voorzitter)
Janine Bos*
(secretaris)
Ir. Léon Planken*
(penningmeester)
Koen Jan Admiraal
(tevens voorzitter DZ)
Robin de Kruyff
(tevens penningmeester DZ)
*) worden dit jaar opgevolgd
door, respectievelijk Bas de Bont
en Jacob Verhaart
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Jaarrekening 2009
alle bedragen zijn vermeld in euro’s
Balans per 31 december 2009
Activa

31-12-2009

Passiva

31-12-2008

Vaste activa

31-12-2009

31-12-2008

Bestemde reserves

Kampmaterialen

3.984,90

5.192,90

Vlottende activa

Continuïteitsreserve

8.500,00

8.168,04

Vastgelegd in kampmateriaal

3.984,90

5.192,90

18.470,87

16.658,87

30.955,77

30.019,81

127,23

1.056,09

1.065,48

820,37

32.148,48

31.896,27

Vervangingsreserve

Vorderingen en
overlopende posten

kampmaterialen
435,00

subtotaal

0,00
Algemene reserve

Liquide middelen
Spaarrekeningen

26.836,96

Betaalrekeningen

891,62

25.052,51 Vlottende passiva
1.650,86

subtotaal

27.728,58

26.703,37

TOTAAL

32.148,48

31.896,27

Kortlopende schulden en
overlopende posten
TOTAAL

Toelichting op de balans
Vaste activa (kampmaterialen)

De waarde van de kampmaterialen wordt bepaald door jaarlijks een vast bedrag van de waarde aan het begin
van het boekjaar af te schrijven, met eventueel een correctie in het eerste of laatste jaar. De materialen worden
in tien jaar met een vast termijnbedrag afgeschreven.

Vlottende activa / vlottende passiva

Voor zover mogelijk zijn inkomsten en uitgaven in het jaar geboekt waar ze thuishoren. Dit houdt echter in
dat de feitelijke transactie in een ander jaar kan plaatsvinden. Vandaar dat er ieder jaar wel overlopende posten
zijn. Zowel de vorderingen als de schulden zijn van kortlopende aard en worden in principe binnen een jaar
vereffend.

      
Jaar van Aankoopwaarde
aankoop
Diverse kampmaterialen
Inventaris
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‘92-’96
nvt

Waarde op
31-12-2008

3.780,22
nvt
1.044,26

Afschrijving

Dotatie

Waarde op
31-12-2009

afgeschreven in 2001-2005

Reservering
5.670,32

926,90

120,00

60,00

806,90

1.171,65

104,00

104,00

52,00

0,00

1.566,39

Tafels & banken

2000

Keukengerei

2000

880,94

86,00

86,00

43,00

0,00

1.321,41

Kameel (opslagtent)

2001

1.966,60

398,00

199,00

99,50

199,00

2.696,40

Kindertenten

2003

1.500,00

600,00

150,00

75,00

450,00

1.575,00

Truus (activiteitentent)

2004

4.139,10

2.065,00

413,00

206,50

1.652,00

3.730,65

Branders

2004

254,70

125,00

25,00

12,50

100.00

232.05

Tipipalen

2007

615,00

488,00

61,00

30,50

427,00

282,00

Regenkleding

2007

500,00

400,00

50,00

25,00

350,00

225,00

TOTALEN

5.192,90

1.208,00

604,00

3.984,90

18.470,87
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Liquide middelen

Hier staat wat er aan “echt” geld aanwezig is. Het saldo op de spaarrekeningen is vrij opneembaar; vandaar
dat het onder de liquide middelen is gezet.

Continuïteitsreserve

Om de exploitatie van de kampen te kunnen bekostigen zijn we als stichting volledig afhankelijk van de jaarlijkse
donaties van Oud-Zwervers en bedrijven. Het is altijd al een ongeschreven regel geweest, dat het te allen tijde
mogelijk zou moeten zijn om de kinderkampen door te laten gaan. Ook als, om wat voor reden dan ook, de
jaarlijkse inkomsten zouden uitblijven of structureel zouden teruglopen. Voorheen stond er een omgerekend
guldenbedrag op de balans; dit jaar maken we er € 8.500,00 van. Met dit bedrag kan één kampjaar volledig
worden bekostigd.

Vastgelegd in kampmateriaal

De waarde van de kampmaterialen is wel heel duidelijk vastgelegd vermogen. We gaan bijvoorbeeld niet een
tent verkopen om hiermee de busmaatschappij te betalen.

Vervangingsreserve kampmaterialen

Vanuit deze reserve kan er materiaal aangeschaft worden als het aan vervanging toe is. Voor de boekhouding
stellen we dat de waardevaste materialen die we aanschaffen 10 jaren meegaan. Door jaarlijks 1/10 van de
aanschafwaarde af te schrijven en deze afschrijving als kosten te boeken op de exploitatie wordt gespaard voor
de vervanging. Omdat de aanschafwaarde echter niet gelijk is aan de vervangingswaarde, wordt er circa 50%
van de gebruikelijke jaarlijkse afschrijving als dotatie aan de reservering kampmaterialen geboekt, om te zijner
tijd een goede vervanging voor de afgeschreven materialen te kunnen aanschaffen.
Inmiddels is een gedeelte van het materiaal volledig afgeschreven en mag het dus vervangen worden.

Algemene reserve

Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Deze kan
aangewend worden al naar gelang de situatie zich voordoet. Door tegenvallende resultaten is de algemene
reserve dit jaar helaas opnieuw geslonken.
De afschrijving op de inventaris
bedroeg sinds 2000 jaarlijks € 225
en was historisch bepaald uit het
feit dat er gemiddeld ieder jaar
voor circa dit bedrag aan nieuwe
‘waardevaste’ materialen wordt
aangeschaft. Inmiddels is gebleken
dat dit de afgelopen jaren niet
gehaald is. Er moet in de nabije
toekomst opnieuw vastgesteld
worden waar onze inventaris uit
bestaat en wat de reële waarde
op dit moment is. Tot die tijd
hebben we de jaarlijkse afschrijving
vastgesteld op € 120, circa 1/10
van de huidige boekhoudkundige
waarde.
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Baten

Realisatie

Oud-Zwervers1

Begroot

Lasten

Realisatie

Begroot

4.650,00

4.300,00

Vervoer

1.782,10

1.850,00

650,00

1.690,00

Voeding

1.240,70

1.200,00

Schoolbijdrage

870,00

750,00

713,09

500,00

Rente

888,33

890,00

Huur kampterrein

1.042,10

1.200,00

37,41

-

Lopend materiaal

343,93

320,00

Opslag materiaal

140,00

140,00

1.208,00

1.200,00

Instellingen

2

Diversen

Activiteiten

Afschrijving op materiaal

Saldo-afname2

596,90
TOTAAL

7.692,64

Dotatie materiaalreserve

604,00

600,00

Administratiekosten

445,83

450,00

Verzekeringen

172,89

170,00

7.692,64

7.630,00

7.630,00

TOTAAL

             
Baten

Lasten

Afschrijving
Dotatie

1.208,00

Vervanging/aanschaf materiaal

0,00

604,00

Oud saldo
TOTAAL

16.658,87

Nieuw saldo

18.470,87

18.470,87

TOTAAL

18.470,87

1) Beste Oud-Zwervers, jullie zijn
een achterban waar we op kunnen
bouwen. Ik verheug me op de
aanstaande reünie.
2) Gelukkig een minder negatief
resultaat dan in het vorige boekjaar,
maar helaas nog niet uit het rood.
Ik heb echter alle vertrouwen in de
nieuwe kampcommissie.

             
Baten

Lasten
Exploitatietekort

596,90

Oud saldo algemene reserve

1.056,09

Nieuw saldo algemene reserve

Oud saldo continuïteitsreserve

8.168,04

Nieuw saldo continuïteitsreserve

TOTAAL

9.224,13

127,23
8.500,00

TOTAAL

1.056,09

   
Baten

Lasten

Oud-Zwervers

4.300,00

Vervoer

1.850,00

Bedrijven/Instellingen

1.690,00

Voeding

1.200,00

Schoolbijdrage

750,00

Activiteiten

700,00

Rente

890,00

Huur kampterrein

1.200,00

Binkenblik

300,00

Lopend materiaal

320,00

Opslag materiaal

140,00

Afscjrijving op materiaal

1.120,00

Dotatie materiaalreserve

560,00

Administratiekosten

450,00

Verzekeringen

170,00

Saldo-overschot
TOTAAL
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7.930,00

220,00
TOTAAL

7.930,00

Kampverslagen 2009
1e Kamp
De aanloop naar het eerste
kampje van 2009 was lichtelijk
chaotisch. Wat op zich vreemd was
gezien de hoofdleiding dit jaar in
handen was van de zeer accurate
en georganiseerde Bart. Met name
welke zwervers er nu wel en niet
meegingen leverde een spannend
begin op. Ruben ging mee, maar
dat had niemand tegen hem
verteld, dus uiteindelijk ging ie niet.
Piers was tentmees behalve donderdagochtend, maar door hevige
tentamenstress zou hij vervangen
worden door Evelien (het müeslimeisje) die bij nader inzien ook
elders verplichtingen had. Daardoor
werd op het laatste moment de
hulp van Laurens ingeroepen die
na een doorwissel met Paul in de
keuken terecht kwam. Die kwam
op zijn plaats weer in een program-

maleidingteam met Joris, waardoor
Arie de tentmeestaken van Piers
over kon nemen.
Gelukkig waren Ronald en
Gerard ﬂexibel inzetbaar als
zwever, namens de school “De
Springplank”, die overigens voor
het eerst in jaren weer eens aan
een dz-kamp meededen. Dit is
heel goed bevallen. Samen met de
juffen Suzanne, Lineesa, Jessica en
Marjolein vormde de school een
goede kern om alle kinderen te
begeleiden en een heerlijk kamp te
bezorgen.
De laatste dagen voor het kamp
kon Ruud zich toch niet meer
inhouden en ondanks zijn fameuze
uitspraak: “dit jaar ben ik gewoon
tentmees en ga ik me nergens
mee bemoeien”, begon hij vlug
zijn mailarchief door te spitten
en futselde allerlei piratenliedjes naar boven. Snel werd alles in
een kampboekje geplaatst. Lilian,
die Laurens de kneepjes van het
kamp-koken bij zou gaan brengen
vanuit haar vaste positie achter
8(!) pannenkoekpannen, wist ook
nog even de teksten en melodieën
van de ontbrekende liedjes te
achterhalen in haar collectievezwerver-geheugen.
Bij het geschal van piratenliederen kunnen de schone deernen
uiteraard niet ontbreken en daaraan
was ook dit jaar geen gebrek.
Marjon werd helemaal vanuit
Brabant geschaakt om de zwervers
bij te staan en onder het motto
“u bent de mooist juf! Mogen we
nu uw kapsel verbouwen?” kon
Fay ook niet weerstaan om een
week plezier te maken met de lieve
kinderen.
Inmiddels was het voorkamp
bijna aangebroken en barstte de
stress los bij veel zwervers. Zouden
er wel genoeg mensen zijn? Er

werd heftig gemaild en gebeld
onderling. Nu liet ook Gerben van
zich horen, die zich tot dan toe op
de achtergrond had gehouden. Met
zijn hulp en die van vele anderen
werden de spullen uit de opslag
van boer Makkinga gehaald en het
kampterrein opgebouwd.
Ondanks de ietwat chaotische
voorbereidingen was op maandag
29 juni 2009 alles gereed voor een
prachtig kamp.
Dit artikel is gebaseerd op de 62
emails tellende conversatie met het
onderwerp: “Notulen 2e kampvergadering kamp 1 2009”.
Het kamp zelf was overigens weer
fantastisch! Maar hoe kan het ook
anders met zulke leuke enthousiaste mensen :)
Arie van Ziel

2e Kamp
De 29 kinderen, meesters en
juffen en andere Zwervers waren
maandagochtend al om negen uur
vertrokken vanuit Den Haag in
een enorme touringcar. Als hoofdleiding was het mijn taak om de
kinderen tot de orde te roepen
en uit te leggen wat we gingen
doen. Er waren kinderen bij die
nieuwe kleren aanhadden en niet
op de grond wilden gaan zitten,
wat gedurende het kamp nog wel
zou veranderen... Omdat het nog
steeds mooi weer was, mochten ze
hun zwemspullen pakken en zijn
we gaan zwemmen in de Vecht.
Hier was het even schrikken toen
er luchtbellen ontstonden en de
kinderen overal en nergens op het
land en water waren. Nadat alle
kinderen terug uit het water waren
en geteld, bleek dit gelukkig niet
afkomstig te zijn voor datgene wat
we vreesden. De eerste donderwolk
7
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kwam er echter aanzetten, dus zijn
we maar terug gegaan en hebben
we ze een uur vrije tijd gegeven.
Die avond aten we pasta rode saus.
Sommige kinderen hadden dit nog
nooit gegeten...
De tweede dag begon gelukkig
droog. In de loop van de dag zou
dat gaan veranderen, dus pakten
we direct na het ontbijt onze spullen
om naar het bos en uiteindelijk
naar de kinderboerderij te gaan.
Het was ontroerend om te zien
hoe zelfs de meest drukke kinderen
smelten bij het zien van deze dieren
(herten, kippen, pauwen etc.) en
ze contact proberen te leggen. Je
zou bijna vergeten dat ze soms
extra aandacht nodig hebben.
Tegen twaalf uur liepen we terug
naar het kampterrein. Tijdens de
lunch begon het te regenen en dat
zou voorlopig ook niet ophouden.
Het was aan de school om een regenprogramma te verzorgen. Dit
hadden ze echter niet voorbereid,
dus werd er een doos Donald
Duckjes gehaald en mochten de
kinderen hun gameboy etc. terug
en mochten ze in de tentjes zichzelf
vermaken. Dit vinden ze toch nog
altijd een van de leukste dingen.
Een uurtje later toen de verveling
toesloeg was het regenen minder
geworden en zijn ze op pad gegaan
voor een wandeling. Toen de

groep terug kwam was het even
vrije tijd waarna we aardappelen,
bloemkool/broccoli met kaassaus
en vissticks gingen eten. Het is erg
grappig om te zien hoe kinderen
eerst eigenlijk geen kaassaus willen
(kennen ze niet) en later terug
komen van mag ik meer, omdat ze
het heel erg lekker vinden..
De volgende dag begon erg
regenachtig. We pakten de kinderen
in regenpakken en kaplaarzen en
gingen op pad voor een fotospeurtocht.Ondertussen was het terrein
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een ﬂinke chaos ontstaan. Door een
paar zeer heftige regenbuien moest
de bagage uit alle jongenstenten
gehaald worden. Tegen vier uur
kwamen de kinderen nat en koud
terug dus hebben ze warme chocolademelk gekregen. Een aantal
kinderen hadden geen droge kleren
meer en het bleek dat twee tentjes
veranderd waren in een zwembad,
dus heeft de school gevraagd of
ze naar huis mochten. Omdat we
het zelf ook niet meer verantwoordelijk vonden is de bus gebeld die
er over tweeënhalf uur zou zijn.
Jacob en Robin gingen heel veel
pannenkoeken te bakken terwijl de
rest zich haastte om de opgeluchte
kinderen, maar ook de teleurgestelde kinderen die graag nog een
bonte avond hadden gehad hun zin
te geven. Dus was het picknicken
met pannenkoeken, muziek op de
achtergrond waarna ze konden
dansen. Ruben kwam met het
laatste deel van de schatkaart en
de schat.Tegen acht uur was de
bus ingepakt, waren de kinderen
binnen en was het cadeautje (de
ingenomen zakken snoep en extra
chipszakken) binnen, dus konden
ze terug naar huis waar ze tegen elf
uur aan zouden komen en met een
beetje geluk tegen twaalf uur naar
bed konden.
Linda Baas
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