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Ten geleide
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 de gevensbestand 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!
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Sponsors
van de kinderkampen van 2011 bedankt! Namens
de Delftsche Zwervers, de Voedselbank 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

Colibri Advies BV
Delta IOGVM

Algemene Informatie
Vragen, opmerkingen of suggesties
zijn altijd van harte welkom.
Stuur ze naar: Schiekade 3
2627 BL Delft
Email:
info@kampjes.nl
Website:
www.kampjes.nl
De Stichting Kinderkampen Delftsche
Zwervers is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel
Haaglanden: 27 18 17 27
Gironummer:

29.76.62 te Delft

Colofon
Oplage:
Opmaak:
Foto’s:
Drukwerk:
Verzending:

190
Fieke Jagtman
Delftsche Zwevers
TU Delft Sportcentrum
TU Delft

Oud nieuws
Nieuw. Dat blijft toch een beetje het thema van de
stukjes die ik hier schrijf. Nieuwe ontwikkelingen
binnen de kampjes, nieuwe doelgroepen, nieuwe
bestuursleden. Alles is wel een keer voorbij gekomen.
Misschien wordt het eens tijd om eens over iets
anders te schrijven.
Het probleem met schrijven over iets dat niet nieuw is,
is dat het vaak bij veel mensen al bekend is. Ik hoef
bijvoorbeeld niet te vertellen hoe leuk de kampjes
ieder jaar weer zijn. En dat iedereen altijd met veel
plezier meegaat. Of dat Ada’s Hoeve zo’n geweldig
terrein is. Hoe fantastisch het eigenlijk is dat de
Zwervers dit al zolang doen. Dat we zo blij zijn met de
inzet van iedereen de de kampjes mogelijk maakt.
Allemaal dingen die natuurlijk wel eens gezegd mogen
worden. Maar ook dingen die iedereen natuurlijk wel
weet.
Daarom, en omdat ik het toch niet kan laten, toch nog
wat nieuwe dingen. Allereerst een nieuwe secretaris:
Linda van Aken die Bas de Bont vervangt. Bas
bedankt voor je korte maar zeer gewaardeerde inzet.
Als tweede een tipje van de sluier over een nieuwe
sponsor die ons graag wil helpen de kampjes nog
beter te maken dan ze al zijn: de Lions Clubs
International. Hierover volgend jaar vast weer meer
nieuws.

SKDZ Voorzitter,
Ruud Pekema

Achtergrond
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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. De laatste paar jaar gaan er ook
kinderen mee via de voedselbank. Deze kinderen groeien vaak op in een sociaal
achtergestelde situatie en kennen meestal naast leerproblemen ook opvoedingsproblemen en
ontwikkelingsachterstanden of hebben niet de mogelijkheid om zelf op vakantie te gaan. 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 tentleiding 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.

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:





de liquide middelen en (tent) materialen ten behoeve van de kampen te beheren en de
financiële administratie te voeren.
de kampcommissie van de Zwervers in staat te stellen tot het voeren van een goede
acquisitie, onder andere door het bijhouden van een database van bedrijven,
instellingen en fondsen, en door ondersteuning bij de diverse postzendingen.
de kampcommissie van de Zwervers te begeleiden bij haar functioneren, door
regelmatig overleg, het ondersteunen van de jaarlijkse evaluatie en de overdracht, en
het ter beschikking stellen van draaiboeken.
de Zwervers in staat te stellen kwalitatief goede kampen te houden. Om dit te bereiken
houdt zij onder meer een bibliotheek bij met relevante informatie voor de kampen, zoals
draaiboeken, spelideeën en instructiemateriaal.

Om dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met relevante informatie voor de
kampen, zoals draaiboeken, spelideeen en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij indien nodig
trainingen voor de begeleiding aan.
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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.
Het stichtingsbestuur bestaan uit vijf leden, die worden
benoemd en ontslagen door het vereninginsbestuur van
de Zwervers. Voor de voorzitter, secretaris en
penningmeester geldt een benoemingstermijn van drie
jaar, volgens een rooster waarbij ieder jaar een
bestuuslid aftreedt. Twee leden van het zittende
Zwerversbestuur fungeren als algemene bestuursleden
van de stichting.
De stichting wordt gecontroleerd door een Raad van
Commissarissen, benoemd door de algemene
ledenvergadering van de Delftsche Zwervers.
Stichtingsbestuur 1 januari 2012:
Ing. Ruud Pekema
(voorzitter)
Linda van Aken BSW.
(secretaris)
Ir. Jacob Verhaart
(penningmeester)
Jelmer Niesten
(tevens voorzitter DZ)
Myrthe Bosch
(tevens penningmeester DZ)

Financieel overzicht
BALANS PER 31 DECEMBER 2011
31-12-'11
31-12-'10
Passiva
Bestemde reserves
€ 2.662,00
€ 3.505,00
Continuïteitsreserve
Vastgelegd in kampmateriaal
Vervangingsreserve
kampmaterialen
€ 540,00
€ 435,00
subtotaal

Activa
Vaste activa
Kampmaterialen
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende
posten

31-12-'11

31-12-'10

€ 8.168,04
€ 2.662,00

€ 8.168,04
€ 3.505,00

€ 20.736,27
€ 31.566,31

€ 19.471,77
€ 31.144,81

Algemene reserve

€ 2.362,75

€ 2.123,10

€ 1.469,93

€ 2.920,03

€ 35.398,99

€ 36.187,94

Liquide middelen
Spaarrekeningen
Betaalrekeningen
subtotaal

€ 28.377,22
€ 3.819,77
€ 32.196,99

€ 28.731,34
€ 3.516,60
€ 32.247,94

Vlottende passiva
Kortlopende schulden en
overlopende posten

Totaal

€ 35.398,99

€ 36.187,94

Totaal

Toelichting op de balans

Vaste activa (kampmaterialen)
De waarde van de kampmaterialen wordt bepaald door jaarlijks een percentage van de
waarde af te schrijven en alle aankopen erbij op te tellen. Dit bedrag staat verder uitgesplitst in
de specificatie kampmateriaal.

Vlottende activa / vlottende passiva
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële eindjes in 2011 af te ronden, dus er staan nog
bedragen open die pas in 2012 vereffend worden.

Liquide middelen
Dit zijn de bedragen die we daadwerkelijk op een rekening hebben staan. Het saldo op de
spaarrekeningen is vrij opneembaar; vandaar dat het onder de liquide middelen is gezet.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het bedrag dat bestemd is om de kampen te kunnen draaien
wanneer er geen donaties binnen zouden komen. Deze reserve is gelijk gehouden met vorig
jaar. We zien in de expoitatie dat we het afgelopen jaar qua kosten hebben kunnen redden
binnen dit bedrag. Dit jaar gaan er meer kinderen mee, dus zullen de kosten waarschijlijk wat
hoger uitvallen.

Vastgelegd in kampmateriaal
Ook aan de rechterkant komen we de waarde van ons kampmateriaal tegen, maar dan als
vastgelegd vermogen.
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Vervangingsreserve kampmaterialen
Om de kampmaterialen op termijn te kunnen vervangen, bouwen we een vervangingsreserve
op. Dit is het afgeschreven bedrag, 10% per jaar, plus nog eens de helft daarvan om te
corrigeren voor inflatie. Dat gebeurt over de looptijd van de afschrijving.
In de specificatie kampmateriaal hieronder is te zien dat er afgelopen jaar geen nieuwe
materialen zijn aangeschaft. Daardoor is de waarde van onze kampmaterialen alleen
afgenomen. Dit jaar zal weer kritisch gekeken worden of de dingen die al enige tijd zijn
afgeschreven niet aan vervanging toe zijn.

Jaar van
aankoop
diverse
kampmaterialen
Inventaris
Kindertenten
Branders
Truus (activiteitentent)
Tipipalen
Tafels & banken
Regenkleding
Totalen

'92–'00
nvt
2003
2004
2004
2007
2010
2007

Aankoopwaarde
€ 7.702,02
nvt
€ 1.500,00
€ 254,70
€ 4.139,10
€ 615,00
€ 216,00
€ 500,00

SPECIFICATIE KAMPMATERIAAL
Waarde op Reservering Aanschaf
31-12-2010
2010
In 2011 Afschrijving
afgeschreven in
2001 – 2010
€ 11.553,02
€ 1.009,00
€ 789,55
€ 300,00 € 1.800,00
€ 75,00
€ 269,55
€ 1.239,00 € 4.350,15
€ 366,00
€ 373,50
€ 216,00
€ 36,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 3.505,00 € 19.471,77

€ 0,00

€ 120,00
€ 150,00
€ 25,00
€ 413,00
€ 61,00
€ 24,00
€ 50,00
€ 843,00

Dotatie

Waarde op
31-12-2011

Reservering
2011

€ 60,00
€ 75,00
€ 12,50
€ 206,50
€ 30,50
€ 12,00
€ 25,00
€ 421,50

€ 0,00
€ 889,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 826,00
€ 305,00
€ 192,00
€ 250,00
€ 2.662,00

€ 11.553,02
€ 969,55
€ 2.025,00
€ 307,05
€ 4.969,65
€ 465,00
€ 72,00
€ 375,00
€ 20.736,27

Exploitatie
In de resultatenrekening exploitatie staat wat er werkelijk gebeurt is afgelopen jaar op
financieel gebied. Zoals altijd komt de grote meerderheid van onze inkomsten van onze oudleden, hartelijk dank daarvoor! Tijdens de mis van het huwelijk van Ruben van Aken en Linda
Baas is ook voor de kampen gecollecteerd, dat is ook opgeteld bij het bedrag van oud-leden.
Al een aantal jaar blijven de giften van bedrijven en instellingen enigszins achter bij de
verwachtingen ondanks een subsidie van de gemeente Delft. Mogelijk dat bedrijven iets
krapper bij kas zitten als gevolg van alle economische malaise.
In 2011 hadden we 2 kampen met kinderen vanuit voedselbanken. Dit is nog niet vaak gedaan
en het aantal kinderen dat we via die weg aan een leuk kamp zouden kunnen helpen zal de
komende jaren nog veel kunnen groeien. Te zien is dat we ook met minder kinderen niet heel
veel minder uitgeven aan kampen, dat betekent dus ook dat we voor weinig geld erbij we veel
meer kinderen kunnen bedienen.
Met kinderen van de voedselbank blijkt de normale vergoeding per kind (schoolbijdrage) een
aardige drempel te vormen. We hebben de bijdrage per kind omlaag bijgesteld en zijn niet
heel streng geweest in de inning daarvan. Toch blijft het bestuur van mening dat we wel een
bedrag moeten vragen, hoe laag ook, als was het alleen maar om te zorgen dat de kinderen
ook meegaan wanneer ze zich opgegeven hebben.

Baten
Oud-Zwervers

RESULTATENREKENING EXPLOITATIE KINDERKAMPEN 2011
realisatie
begroot
Lasten
realisatie
€ 4.389,32 € 4.300,00
Vervoer
€ 1.575,29

Bedrijven / Instellingen € 1.300,00
Schoolbijdrage
€ 147,50
Rente
€ 685,38

€ 2.000,00
€ 750,00
€ 680,00

Voeding
Activiteiten
Huur kampterrein
Lopend materiaal
Opslag materiaal
Afschrijving op materiaal
Dotatie materiaalreserve

€
€
€
€
€
€
€

918,08
458,14
901,35
319,60
140,00
843,00
421,50

Algemene reserve
Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete
bestemming. Door het licht positieve resultaat is deze reserve het afgelopen jaar toegenomen .
RESULTATENREKENING ALGEMENE RESERVE
Baten
Lasten
Exploitatieoverschot
€ 239,65
Oud saldo
€ 2.123,10
Nieuw saldo
€ 2.362,75
Totaal
€ 2.362,75
Totaal
€ 2.362,75

Begroting
In de begroting voor komend jaar geen grote veranderingen. De rente is vrij nauwkeurig te
voorspellen omdat het bedrag op de spaarrekening constant is. Dit jaar hebben we een kamp
met een school en een met de voedselbank, de schoolbijdrage zal dus weer enigszins op
niveau moeten zijn. Voeding is duurder geworden, was te zien ook weer in 2011, dus het
begrote bedrag is omhoog bijgesteld. Omdat er ook meer kinderen meegaan, is ook het
bedrag voor huur kampterrein meer dan we afgelopen jaar hebben uitgegeven.
Verzekeringen staan weer redelijk hoog begroot omdat er voor de kampen met de
voedselbank weer gekeken gaat worden naar extra verzekering om de gaten tussen WA en
zorg te kunnen dichten als daar niet \een school tussen zit.
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Baten
Oud-Zwervers
Bedrijven / Instellingen
Kinderbijdrage
Rente

Totaal

BEGROTING 2012
Lasten
€ 4.300,00
Vervoer
€ 2.000,00
Voeding
€ 450,00
Activiteiten
€ 680,00
Huur kampterrein
Lopend materiaal
Opslag materiaal
Afschrijving op materiaal
Dotatie materiaalreserve
Administratiekosten
Verzekeringen
Diversen

€ 1.700,00
€ 1.100,00
€ 700,00
€ 1.200,00
€ 300,00
€ 140,00
€ 900,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 40,00

€ 7.430,00

€ 7.430,00

Totaal

Jacob Verhaart,
Penningmeester SKDZ

De raad van commissarissen van de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers
bestaande uit:
M.J.W. Dogger
S. Jagtman
L.R. Planken
verklaart hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de balans en
exploitatierekening over de periode 01 januari tot en met 31 december 2011 van de
Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers, te hebben gecontroleerd en heeft de
jaarstukken akkoord bevonden.
Rotterdam, 12 april 2012

Kampverslagen
1ste Kamp
Dit was voor mij de eerste keer dat ik mee was op het Delfsche Zwervers kinderkamp. Dit
terwijl ik al 3 jaar bij de Zwervers kwam, en zelfs al in de Kampcommissie heb gezeten! (kort
verhaal: Bram had me overgehaald).
Het was erg leuk. Omdat dat wel erg kort door de bocht is wil ik ook nog wel wat kwijt over wat
specifiek leuke momenten, punten van goede organisatie, maar ook de wat mindere punten.
Een van de grappigste momenten vond ik dat Josko verkleed als holbewoner Maaike
ontvoerde, waarna tal van kids eigenlijk ook wel ontvoerd wilde worden. Dat terwijl er een
groep een hut in elkaar aan het timmeren was (in de constructieve versie van het woord) en de
meiden het leuker vonden om gordijnen te maken voor de hut. Een heerlijke drukte.
Iets minder geslaagd was de speurtocht naar de huifkartocht (de tocht zelf was weer prima).
Het koste heel, heel, veel overredingskracht om iedereen aan het lopen te houden. De belofte
dat de terugweg per huifkar was deed weliswaar wonderen, maar had uiteindelijk ook niet
genoeg invloed dat het daarna soepel ging.
Maar, al dat getouwtrek maakte wel de weg vrij voor een ander hilarisch moment: namelijk de
het lang zal ze leven zing actie voor de beheerder van het kampterrein die jarig was. Het idee
was dat we zouden doen alsof we weer een wandeling gingen maken, en vooral met extra
overdreven gezeur: van de kids dat ze echt geen zin hadden, en van de leiding dat ze echt
door moesten lopen. En zo trok de stoet voor het huis van de beheerder langs, die daar op zijn
terras zijn feestje aan het vieren was. Je zag ze al kijken: ojee, daar heb je weer zo’n groep.
Arme leiding, arme kinderen. Hoe groot was dan ook de verrassing toen we opeens gingen
zingen! Geweldig dat iedereen meedeed.
Een goed organisatorisch punt vond ik het eten. Dat was echt zeer goed verzorgd en vooral
ook goed gezond. Van mijzelf kan ik zeggen dat ik in een normale week niet zo gezond eet als
het eten dat ik op het kampje kreeg voorgeschoteld. Ook goed om te zien dat de zeurders over
het eten toch snel wel dat brood met pitjes gingen waarderen.
Minpuntje: Pannenkoeken bakken in je eentje met 7 pannen tegelijk is een slecht idee, net als
super-uber-meergranenpannekoekenmeel, maar pannenkoeken blijven pannenkoeken en
worden bij voorbaat meer gewaardeerd dan spruitjes.
Een ander goed organisatorisch punt vond ik hoe is omgesprongen met het ‘buikkramp
drama.’ Tijdens het kinder-casino werden we opgeschrikt door een hevig gegil van een van de
kinderen. Snel werden alle kinderen uit de tent gehaald en werd onze EHBO’ er ingeschakeld,
die de ambulance belde. In de tussentijd werd de rest van de kinderen verplaatst naar een
ander veld, waar we vervolgens weer spelletjes gingen doen. Uiteindelijk bleek het allemaal
mee te vallen en kon iedereen weer terug zonder nachtmerries.
Helaas weet ik nu al dat ik op de volgende kampjes niet mee kan, maar anders zou ik het
zeker weer doen. Kampleiding zijn is een ervaring opzich (en de een is er meer voor gemaakt
dan een ander) en de grootste beloning (teken van waardering) is wanneer kinderen het
volgende jaar, ondanks de wisselende signalen tijdens het kamp, toch gewoon weer mee
willen.

Bart
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2de Kamp
Dit jaar was het tweede kampje, net als het eerste kampje, met de voedselbank. We hadden
een kleine groep kinderen mee, maar dat maakte het geen minder leuk kamp.
Hoewel sommige van de kinderen eigenlijk al te oud waren voor de verhaallijn van dit kamp
speelden ze toch goed mee toen de gekke professor verscheen om hulp te vragen bij het
repareren van zijn tijdmachine. Het kennismakingsspel ging vlot en de kinderen gingen er zelfs
zo in op dat ze er probeerden achter te komen welke van de leiding een relatie met elkaar
hadden.
Het inruimen van de tenten ging vervolgens een heel stuk minder snel, er moest flink
gegiebeld worden en natuurlijk was het een grote klus om te bepalen wie er naast wie mocht
liggen. Maar nadat alle meiden aan de enge beestjes in de tent gewend waren konden we
weer door met het programma.
De volgende dagen verscheen de gekke professor te pas en te onpas met steeds weer figuren
uit een ander tijdperk. De kinderen moesten vervolgens met behulp van spelletjes en puzzels
de professor helpen bij zijn zoektocht naar de missende stukjes tijdmachine.
Hoewel de kinderen soms met tegenzin aan de volgende wandeltocht begonnen, “We hoeven
toch niet weer te lopen?!”, waren ze uiteindelijk toch altijd weer heel enthousiast op het
moment dat het spel begon. Zelfs de kleinere kinderen negeerden even hun vermoeide voeten
toen ze de heks tegenkwamen en moesten verslaan om de prinses te redden.
Helaas sloeg tegen het einde van het kampje de heimwee toch toe. Gelukkig wist Bart een
mooi verhaal voor het slapengaan uit zijn mouw te schudden om er zo voor te zorgen dat alle
zorgen snel werden vergeten en ze toch konden slapen.
Toen we de volgende dag ook nog een bonte avond hadden was al het leed van de vorige dag
helemaal vergeten: na eerst een feestmaal van zelfgebakken pizza’s was het daarna tijd voor
vele acts. Zowel de leiding als de kinderen vermaakten zich zeer met de voorbereide stukjes.
Vooral toen twee van de kinderen alle leiding en andere kinderen omstebeurt, heel treffend,
gingen imiteren werd het een leuk spelletje om als eerste te raden wie ze nadeden.
Toen de volgende dag de professor het laatste stukje van de tijdmachine kreeg van de
kinderen en het moment van afscheid nemen langzaam weer aanbrak vonden ze dat toch wel
weer jammer.

Jelmer

