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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. 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! 

Het  bestuur, april 2013  
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Sponsors 

van de kinderkampen van 2012 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 

 
 
 
 

 
Lions Club Antonie van Leeuwenhoek, Delft 
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Laatste keer 

 

De eerste keer dat ik hier een stukje scheef was in het 

jaarverslag van 2007. De laatste keer dat ik dat doe is in het 

jaarverslag dat u nu voor zich heeft. Tijd om het stokje wat ik in 

2007 enthousiast heb aangenomen door te geven aan mijn 

opvolger. Ik hoop dat hij of zij met minstens net zoveel plezier 

de taak van voorzitter zal vervullen en de kampjes ieder jaar 

mooier, leuker en beter worden. Maar laten we niet te ver op de 

feiten vooruit lopen. Eerst moet het jaarverslag nog af. En daar 

horen, voor mij in ieder geval, in dit stukje nog wat nieuwtjes bij. 

 

De organisatie voor de komende kampjes is natuurlijk alweer in 

volle gang. De afgelopen jaren zijn we op zoek geweest naar 

nieuwe doelgroepen zoals de Voedselbank. Zoals in verslagen 

van voorgaande  kampjes te lezen was zijn deze kinderen met 

ontzettend leuke kampjes mee geweest. Toch blijkt dat de 

samenwerking met de Voedselbank niet de optimale combinatie 

is. In overleg met de Voedselbank is er daarom besloten dat we 

dit jaar weer 2 kampjes met schoolkinderen van het speciaal 

onderwijs zullen organiseren. Op deze manier kunnen we toch 

de meeste kinderen een leuke week bezorgen. Er is een nieuwe 

school gevonden, SBO De Poldervaart in Schiedam, die erg 

enthousiast is en graag met ons meewil op kamp. 

 

Verder zijn we hard aan het werk om ervoor te zorgen dat alle 

vrijwilligers die meegaan als leiding een VOG (Verklaring 

Omtrent het Gedrag) hebben. De kampjes worden op deze 

manier steeds professioneler. Ik ben blij dat ik daar de afgelopen 

jaren aan bij heb kunnen dragen. 

Tot de volgende keer op de reünie, of misschien zomaar een 

donderdagavond op de kruithuistoren. 
 
SKDZ Voorzitter, 

Ruud Pekema

  

 

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  ColofonColofonColofonColofon    Oplage:  190 Foto’s:  Delftsche Zwevers Drukwerk: TU Delft Sportcentrum Verzending: TU Delft          
 

Van de voorzitter 
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Achtergrond 
 

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. 
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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. 

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 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 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) 

Dion Mengerink  (tevens voorzitter DZ) 

Guido Hoogslag   (tevens secretaris DZ) 
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Financieel overzicht 

 

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 

hieronder. 

 

Vlottende activa / vlottende passiva 

Het is niet helemaal gelukt om alle financiële eindjes in 2012 af te ronden, dus er staan nog bedragen open die 

pas in 2013 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 alles onder liquide middelen is gezet. 

 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is het bedrag dat bestemd is om de kampen te kunnen draaien wanneer er een jaar lang 

geen donaties binnen zouden komen. Deze reserve is gelijk gehouden met vorig jaar. Er is gezien de uitgaven 

aan kamp dit jaar geen aanleiding om het te verhogen. 

 

Vastgelegd in kampmateriaal  

Ook aan de rechterkant komen we de waarde van ons kampmateriaal tegen, maar dan als vastgelegd vermogen. 

De afschrijving op kampmaterialen was hoger dan de aanschaf waardoor de waarde van de inventaris is 

afgenomen. 

 

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 gebeurd 

over de looptijd van de afschrijving. 

 

In de specificatie kampmateriaal hieronder is te zien dat er afgelopen jaar alleen wat losse inventaris is 

aangeschaft. Daardoor is de waarde van onze kampmaterialen alleen afgenomen. Er is genoeg geld gespaard om 

een aantal grote dingen te kunnen vervangen, mocht dat nodig zijn. Tot nu toe is daar nog geen aanleiding toe 

geweest, alles werkt nog naar behoren. 

 

Exploitatie 

In de resultatenrekening exploitatie staat wat er werkelijk gebeurd is afgelopen jaar op financieel gebied. Zoals 

altijd komt de grote meerderheid van onze inkomsten van onze oud-leden, hartelijk dank daarvoor! 

 

Activa 31-12-'12 31-12-'11 Passiva 31-12-'12 31-12-'11

Vaste activa Bestemde reserves

Kampmaterialen € 2.128,43 € 2.662,00 Continuïteitsreserve € 8.168,04 € 8.168,04

Vastgelegd in kampmateriaal € 2.128,43 € 2.662,00

Vlottende activa

€ 21.691,34 € 20.736,27

€ 502,50 € 540,00 subtotaal € 31.987,81 € 31.566,31

Algemene reserve € 830,80 € 2.362,75

Liquide middelen

Spaarrekeningen € 27.980,43 € 28.377,22 Vlottende passiva

Betaalrekeningen € 3.084,00 € 3.819,77

subtotaal € 31.064,43 € 32.196,99 € 876,75 € 1.469,93

Totaal € 33.695,36 € 35.398,99 Totaal € 33.695,36 € 35.398,99

Balans per 31 december 2012

Vervangingsreserve 

kampmaterialenVorderingen en overlopende 

posten

Kortlopende schulden en 

overlopende posten
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Dit jaar hebben we ook een grote donatie ontvangen van Lions Club Antonie van Leeuwenhoek uit Delft ten 

behoeve van het kinderkamp dat georganiseerd is voor de kinderen van de voedselbank Delft. Daarvan zijn ze 

een dagje naar Hellendoorn geweest. Het bedrag van bedrijven en instellingen is ondanks dat wederom 

achtergebleven bij de verwachting. Dit jaar stellen we de verwachting dan ook naar beneden bij. 

 

Algemene reserve 

Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Afgelopen jaar 

is deze gedaald omdat er minder is binnengekomen dan uitgegeven. We zullen komend jaar op de uitgaven 

moeten gaan letten. Meer daarover bij de begroting. 

 

 Specificatie kampmateriaal

Jaar van Aankoop- Aanschaf Waarde op Reservering

aankoop waarde In 2012 Afschrijving Dotatie 31-12-2012 2012

diverse kampmaterialen '92–'00 5.705,42 € 0,00 € 8.558,12

Inventaris nvt nvt 309,43 € 120,00 € 60,00 € 1.078,43 € 840,12

Kameel (opslagtent) 2001 1.996,60 € 0,00 € 0,00 € 2.994,90

Kindertenten 2003 1.500,00 € 150,00 € 75,00 € 0,00 € 2.250,00

Branders 2004 254,70 € 25,00 € 12,50 € 25,00 € 344,55

Truus (activiteitentent) 2004 4.139,10 € 413,00 € 206,50 € 413,00 € 5.589,15

Tipipalen 2007 615,00 € 61,00 € 30,50 € 244,00 € 556,50

Tafels & banken 2010 216,00 € 24,00 € 12,00 € 168,00 € 108,00

Regenkleding 2007 500,00 € 50,00 € 25,00 € 200,00 € 450,00

Totalen 309,43 € 843,00 € 421,50 € 2.128,43 € 21.691,34

Baten realisatie begroot Lasten realisatie

Oud-Zwervers € 3.810,44 € 4.300,00 Vervoer € 1.267,38

Bedrijven / 

Instellingen € 750,00 € 2.000,00 Voeding € 1.459,74

Schoolbijdrage € 442,50 € 450,00 Activiteiten € 921,44

Rente € 703,36 € 680,00 Huur kampterrein € 926,00

Lopend materiaal € 326,15

Opslag materiaal € 140,00

Afschrijving op 

materiaal € 843,00

Dotatie 

materiaalreserve € 421,50

Administratiekosten € 322,40

Verzekeringen € 178,63

Diversen € 49,24

Klusweekend € 382,77

Saldo-afname € 1.531,95 Saldo-toename

Totaal € 7.238,25 € 7.430,00 Totaal € 7.238,25

Resultatenrekening explotatie kinderkampen 2012

Baten LastenExploitatieoverschot Exploitatie tekort € 1.531,95Oud saldo € 2.362,75 Nieuw saldo € 830,80Totaal € 2.362,75 Totaal € 2.362,75Resultaten rekening algemene reserveResultaten rekening algemene reserveResultaten rekening algemene reserveResultaten rekening algemene reserve
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Begroting 

 

In de begroting voor komend jaar geen grote veranderingen. De rente is vrij nauwkeurig te voorspellen omdat 

het bedrag op de spaarrekening vrijwel constant is. Dit jaar hebben we 2 kampen met een school, geen 

voedselbankkamp meer. 

 

De verwachting van donaties van bedrijven is naar beneden bijgesteld en daardoor moeten we aan de uitgaven 

kant ook het een en ander bezuinigen. Ik heb vervoer, activiteiten en administratie naar beneden bijgesteld. Dit 

jaar gaan er wel meer kinderen mee, vandaar dat we daarvoor een hoger bedrag verwachten. Ook hoeven we 

minder uit te geven aan verzekeringen, omdat we dit jaar geen kamp hebben met voedselbank, waarvoor we 

een evenementenverzekering zouden moeten afsluiten. 

 

Jacob Verhaart, 

Penningmeester SKDZ 

 

Baten LastenOud-Zwervers € 4.300,00 Vervoer € 1.600,00Bedrijven / Instellingen € 1.000,00 Voeding € 1.100,00Schoolbijdrage € 750,00 Activiteiten € 740,00Rente € 680,00 Huur kampterrein € 1.000,00Lopend materiaal € 200,00Opslag materiaal € 140,00Afschrijving op materiaal € 900,00Dotatie materiaalreserve € 450,00Administratiekosten € 400,00Verzekeringen € 200,00Saldo-overschot € 0,00Totaal € 6.730,00 Totaal € 6.730,00

Begroting 2013Begroting 2013Begroting 2013Begroting 2013
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Kampverslagen 
 
1

ste
 Kamp: Enge beestjes, dus “muggenspray” maar dat was eigenlijk luchtverfrisser. 

 

Dit jaar ben ik voor het eerst mee geweest met de kampjes. Ik was een paar keer op bezoek geweest bij de 

Delftsche Zwervers, en ben toen mee gevraagd met het kampje van de eerste week. En zo geschiedde, ik ging 

mee, als vriendin van de Delftsche Zwervers, om begeleidster te zijn van de kinderen van SBO Het Mozaïek. 

Eerst is het scouting kampeerterrein Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen omgetoverd tot een kinderkampjes terrein 

tijdens het voorkampje. 

 

Op maandag 2 juli 2012 kwamen de kinderen aan. Na de lunch is er eerst een postenspel gedaan om het terrein 

te leren kennen. Daarna is een tenten-indeling spel gespeeld. Dit werd gedaan d.m.v. schilden die in stukken 

waren geknipt. Iedereen kreeg een stukje, en dan moesten de schilden weer bij elkaar gezocht en kon de tent 

worden ingericht. Toen was het alweer tijd voor het avondeten, een leuk smokkelspel in het bos nabij, een 

kampvuur met griezel verhaal en dan is het alweer tijd voor de eerste nacht in de tenten. Dat verliep hobbelig, 

met dank aan schreeuwkoren van de jongenstenten onderling midden in de nacht. 

 

De volgende ochtend was het hele kamp ondanks de rommelige nacht om 8uur weer actief. Na een ontbijt met 

verse melk, gehaald bij de boerderij vlakbij, is het tijd voor het ochtend programma, dit was een zevenkamp. Het 

was echter bloedheet, dus het enige wat de kinderen wouden was zwemmen. Voordat dat mocht, werd er eerst 

(na een rommelige lunch vanwege beestjes) een bezoek gebracht aan de GENIE, de constructie eenheid van het 

leger, dat op het veld naast ons staat. De kinderen mogen allemaal vragen stellen, maar het meest interessant 

wordt toch wel gevonden wat de soldaten nou te eten gaan krijgen. “Dat is het geheim van de kok”. En dan 

eindelijk zwemmen in de Vecht, joepie! 

 

Toen was het alweer woensdag, de dagen gaan snel voorbij met de gezellige drukte van de kinderen. Het 

hoogtepunt van vandaag was Magic John. Met zijn goocheltrucs wist hij zelfs de leiding voor de gek te houden. 

De kinderen waren erg enthousiast, en probeerden allemaal om het hardst de trucs te doorzien. ’s Avonds bij 

het gaan slapen was er nog een grappig voorval: de meisjes tenten hadden het op hun heupen gekregen over 

niet-bestaande beestjes in de tent, dus moest juf Laura ze er allemaal maar uithalen. Gelukkig had zij daar wel 

wat op, gewoon anti-beestjes-spray gebruiken en dan kwam alles goed. Toen de jongens dat eenmaal 

doorhadden, moesten alle tenten ingesprayed worden. Het hielp, want iedereen ging lief slapen. Gelukkig dat zij 

niet wisten dat de spray eigenlijk gewoon de luchtverfrisser was. 

 

Na de rustig verlopen nacht, dankzij de spray van juf Laura, was het alweer tijd voor de laatste volle dag op het 

kamp. Vandaag stond de wandeling met huifkarren tocht op het programma. Even na 10 uur zijn we gaan lopen 

richting de uitkijktoren. Na een wandeling van ongeveer 2 uur met komen we aan op de plaats van bestemming. 

Als de tweede groep ook aankomt, komt Koen-Jan aan met de lunch in de fietskar. Na de lunch en nog even 

spelen, lopen we stukje terug, en daar staat de verrassing: De Huifkar. Lekker op en neer hobbelend dommelen 

sommigen al snel in, dus er wordt zelfs nog wat slaap ingehaald. Terug op het terrein is er tijd om de bonte 

avond voor te bereiden, want die is na het avondeten. Het avondeten bestaat uit pannenkoeken, wat erg 

geslaagd blijkt. Dan mag de bonte avond beginnen. Er zijn dans acts, moppen tappers, liedjes en een goochel 

act. Daarna is er nog de disco en de kinderen stuiteren rustig verder. Op een gegeven moment is het klaar en 

Jelle, een van hun leraren, begint tegen de kinderen: “Jongens, het is al heel laat, al na 12’ven. Jullie hebben het 

record laat opblijven op kamp verbroken. Maar we gaan nog een record verbreken, met een spel. Het heet het 

tandenpoetsen-spel. Vorig jaar was het record 1.59min, en dat gaan we verbreken. Ho-ho, blijven zitten. Als ik 

start zeg, rennen jullie naar je tent, pakken jullie tandenborstels, rennen naar de wasbakken, poetsen en terug, 

en dat alles onder 2min!!” 

 

En dit gebeurde dus allemaal al om 22.45uur. De kinderen rennen ervandoor en na 2 min zijn ze gepoetst, en na 

10 minuten ligt iedereen in bed. Dat is nog nooit zo snel gegaan. 

 

De volgende ochtend is het alweer tijd om de tenten te gaan opruimen, want de leuke week is alweer voorbij en 

de bus vertrekt straks weer richting Den Haag. Alle kinderen pakken in, en ondertussen komt mijn tentje langs. 
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Ze komen mij het schild van hun tent aanbieden, omdat ze het zo leuk hebben gehad. Erg lief! Dit is ook wel 

waarom ik het zo ontzettend leuk vond om mee te gaan. Natuurlijk mopperen de kinderen, maar diep in hun 

hartje vinden ze het ontzettend leuk, en daar doe je het voor als leiding. En als ze dat ook nog eens komen 

vertellen aan jou persoonlijk, dat is toch wel de kroon op een geslaagde week. 
 
Claire 
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"We waren nog maar net in Ommen aangekomen of er kwam al een raar figuur aangelopen. Het was een 

vermoeiend vertrek geweest en niet alle kinderen waren er op tijd waardoor we meerdere treinen voor onze 

neus hadden zien weg rijden. Maar goed, we waren aangekomen in Ommen. Maar toen we net klaar met 

indelen waren kwam er dus plots een vreemde man aanlopen. 

 

Dit rare figuur zei dat hij koning was. Al had hij erg veel weg van de voorzitter van de Delftsche Zwervers, die op 

dat moment net eventjes weg was, stelde hij zich aan de kinderen voor als Koning Arthur. Hij zei dat hij koning 

was geworden door alleen even een zwaard uit een steen te trekken. Dan had dat nog iets te maken met ene 

Merlijn, een magiër, hij wist alleen niet meer precies wat het was. Het belangrijkste was dat Arthur nu dus 

koning was en zijn land eens even kwam bekijken. En dat moest hij maar in Ommen doen, want hier in Ommen 

was hij begonnen. Maar al snel kwamen er twee nog veel gekkere figuren aangelopen, de een zelfs met een 

soort van beest op zijn hoofd! Zij zeiden ridders te zijn en het niet leuk te vinden dat Arthur nu koning was, 

sterker nog, ze vonden dat hij helemaal geen koning was.  

 

Nouja, je begrijpt, hier ontstond wel een soort van strijd. Arthur en de kinderen zouden wel even bewijzen dat 

zij sterk, slim etc. etc. waren. Dus dat gebeurde. Alhoewel de meeste avondactiviteiten in de soep liepen door 

de regen hebben de kids zich toch veel kunnen bewijzen. Gelukkig was het de tweede dag opeens toch zo een 

mooi weer dat ze plots gelijk konden laten zien hoe goed ze konden zwemmen. Maar er stonden nog vele 

andere activiteiten op het programma waarbij de kinderen konden laten zien hoe goed zij waren. Zo wisten ze 

heel goed kaart te lezen om alle schilden van de ridders terug te vinden. Dit kon gelukkig droog gebeuren maar 

de regenkleding werd ook goed gebruikt die dag.  Daarnaast wisten ze forten te bouwen, weliswaar van 

ontbijtkoek, maar dat doet er niet toe. De kinderen lieten zien dat ze door de donkere bossen konden sluipen 

om een (lekkere) schat te stelen. Ze leerden over de pest, en lieten zien hoe snel ze waren en hoe vindingrijk. 

Alle informatie over sterren kwam bij lang niet iedereen aan maar de telescopen alleen al die de 

sterrenkundigen meebrachten waren erg interessant. Ze luisterde vol interesse naar ‘De koning van Katoren’, en 

niet alleen de kinderen vonden dit interessant. Ook de minder leuke dingen, zoals het opruimen van de tent en 

de afwas, werden braaf gedaan. 

 

De kinderen hebben zich best vermaakt, al leek van niet, bij het afscheid zeiden alle kinderen van wel. De leiding 

onderling heeft zich ook best weten te maken. De grap van de week moet ook natuurlijk in dit verslag genoemd 

worden: er was een echt ‘kookstel’ aanwezig (met dank aan Joep). Al was het vaak koud buiten en werd de 

afwas niet geheel vrijwillig gedaan, de sfeer was prima." 
 
Gabrielle 

 

 


