
Vinale Frijdag 
 
Beste papa’s en mama’s, 
 
Het zit er bijna op. De laatste avondmaaltijd is genuttigd, de laatste boodschappen (op het 
brood van morgenochtend na) zijn gedaan en de fietsen staan weer op de aanhanger. 
Kortom: Tijd voor de bonte avond!!! 
 
Maar eerst nog wat over de rest van de dag. Vandaag was onze dorpdag, de dag waarop we 
een spel in (je verzint het niet) het dorp doen, dit jaar was dat vossenjacht, en we ons 
overgebleven zakgeld stukslaan op luchtjes voor papa, bloemen voor mama en voor het 
restant een bestemming zoeken bij Intertoys of bij de snoepwinkel.  
 
De vossenjacht was dit jaar uitgebreid en bestond uit negen vossen. Ze stelden de kerstman, 
de paashaas, super woman, een Hema-meisje, een winkelende dame, een bouwvakker, een 
visser, een zakenman en een gekke chemicus voor. Voor een foto, zie hieronder. Daarmee 
was gelijk het laatste spel van dit kamp uitgevoerd en kon de balans opgemaakt worden. 
Uiteindelijk bleek dat bij A de groep van Lennart had gewonnen en dat bij B de groep André 
aan het langste eind getrokken had. Om dit te vieren zijn zij op de bonte avond uitgebreid 
gehuldigd en met prijzen overladen. 
 
Dan, de echte finale. De bonte avond! De avond begon met een keur aan entertainment van 
spelshows en dansacts tot liederen, cabaret en goochelacts. Het niveau was zoals u dat 
thuis gewend bent, dus ik hoef u niets te vertellen. Ik zou zeggen, laat de beelden voor zich 
spreken. Na afloop van het georganiseerde deel begon de disco-avond. Die loopt nu nog en 
zal ook voorlopig nog niet afgelopen zijn. Dus daarover morgen meer…… 
 
Als afsluiting voor vandaag dan…. Het vage inschrijfformulier. Wij als leiding hebben, mede 
naar aanleiding van uw enthousiasme tijdens de kampen, het idee opgevat om een keer een 
ouderkamp te organiseren. Dus een weekendje zonder kinderen maar met een invulling 
waar uw kinderen altijd zo enthousiast over worden. Omdat we geen idee hebben of dit idee 
aan zal slaan willen we graag eerst inventariseren of u überhaupt geïnteresseerd bent in een 
“kampweekend”. Als dat zo is, laat u dat dan morgen weten. Bij voldoende enthousiasme 
gaan wij aan de gang met de voorbereidingen. 

 
Slaap lekker (hopelijk meer dan wij) en tot morgen!! 

 
DanielleHenkAndréEvelienKoenEdwinLonnekeBert-JaapLennartSonjaRaymondJurgen 

(en hun “kinderen voor een week” natuurlijk) 
 



 
 
 
 
 
Het op de bonte avond gezongen leidinglied (melodie: Ai, ai, Olga) 
 
Wij zijn met drieënzestig man 
Op kamp want daar houden wij van 
Het thema: superhelden. Olé! 
Je weet, als je met ons meegaat, 
Dat dat voor dagen keten staat 
In bossen en op velden, Olé! 
 
Refrein 
Superhelden, wij vinden jullie goed, 
Het keten en het spelen zit jullie in het bloed.  
Wij vinden jullie echt de beheste 
Lachen, gieren en de buren pesten 
Superhelden, wij vinden jullie goed, 
Want jullie doen echt alles precies zoals het moet 
 
De vlaggenroof, het boskwartet 
De afwas en te laat naar bed 
Dit weekje was uitstekend! Olé! 
Gat in je poot, gat in je kin, 
En …… uuuh …. iemand1 …..weer zijn bedje in, 
Dat was niet echt berekend! Olé! 
 
Refrein 
 
Maar nu is het weer gauw voorbij, 
En start, voor jou en jou en mij, 
Het lange, lange wachten. Olé! 
Want volgend jaar willen wij weer, 
En vragen jullie nog een keer, 
Voor zeven wilde nachten! Olé! 
 
Refrein 
Superhelden, wij vinden jullie goed, 
Het keten en het spelen zit jullie in het bloed. 
Wij vinden jullie echt de beheste 
Lachen, gieren en de buren pesten 
Superhelden, wij vinden jullie goed, 
Tot gauw weer in de Albertshoeve! Allemaal gegroet! 

                                                
1 Morgen bij de bus vertellen we wie…… 



Resultaat van een VSN. 

                                                                
 

 
 

 
 
 



 

De eerste Bonte-avond-foto’s !!! 
 

         
 

    
 

    
 

    
 

   
Groepswinnaar kamp A --- Groep Lennart     Groepswinnaar kamp B --- Groep Andre 

   


