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Привет домой, oftewel Hallo thuisblijvers, 

 

Hier weer een dagelijkse update van onze belevenissen in het altijd bruisende Nijkerk. 

Aldaar hebben we vandaag gevierd dat we een dagje in Rusland hebben doorgebracht. 

Nu horen we u denken dat we deze dag voornamelijk in aangeschoten toestand hebben 

rondgebracht en dat de flessen met zelfgestookte Vodka al voor 10 uur geopend waren maar dit is 

uiteraard niet het geval. 

Om 8:30 zaten we met z’n allen weer netjes aan het ontbijt, met boterhammetjes met Hollandsche 

kaas, Duitsche Cervelaat, en een enorme voorraad zoetigheid. Jummie. 

 

Kamp A vertrok, na de afwas, naar het bos voor het landen-geluiden-spel. Geen idee hoe dat nu 

precies moet want wie kan mij vertellen welk geluid een land maakt. 

Maar blijkbaar begrepen de kinderen het wel want ze zijn er een dik uur moe zoet geweest. 

Ondertussen had kamp B een drukke ochtend met een Russische wereldreis. Een ingewikkeld spel 

met goudklompjes, dobbelen met Bas, verkleedpartijen, gedichten, een High-tea en als klap op de 

vuurpijl een geweldig welness-centre voor de kookstaf. 

Daar lagen ze dan in de grote schommel, met komkommers op de ogen, bloemetjes achter de oren, 

een ontspannende massage en heerlijke drankjes. 

  

Een zelfgeschreven gedicht dat Örjan heef voorgedragen was tranentrekkend, zowel van ontroering 

als van het feit dat we de slappe lach kregen. Het gedicht gaat als volgt. 

 

Hoop. 

Al wat wij wilden, 

  al wat misschien niet mocht, 

   een pannenkoek is wat ik zocht. 

Nooit werden helden zo onderschat, 

  de lekkerste andijvie-stampot die ik ooit at. 

Nu hopen wij enkel over een wentelteefje, 

  want dan weet je: Dan leef je. 

 

De middag werd gevuld met een bosspel voor A en B  samen. 

Een ingewikkelde combi van de klassiekers “Levend Stratego” en “Vlaggenroof”. 

Bij het 1e potje bleken de nieuwe regels niet helemaal duidelijk en het potje was daardoor in 2 

minuten klaar. 
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Bij het 5e potje liep het lekker soepel. 

Alleen jammer dat 1 groep de vlag had verstopt in de fietstas van Bas, en dat Sonja nou net die fiets 

mee nam om even terug te rijden naar het kampgebouw. Weg vlag. 

Het diner bestond uit het Russische recept курица сегодня вечером, beter bekend onder de 

Engelse titel Chicken Tonight. Genieten dus. 

 

Vanavond is het dagverblijf omgebouwd tot een movie-theater. 

In zaal 1 draaide tussen 20:00 en 21:45 de film Madagascar-2 en vanaf 22:00 uur draaide in zaal 1 de 

romantische komedie Hitch (de meest spannende stukjes hebben we uiteraard versneld 

doorgespoeld). 

 

Dan nog even bijpraten over het uitbreken. 

Opnieuw 6 dames van A uit het grasveld moeten plukken en na een zinlose les “hoe trek ik in een 

vloeiende beweging mijn vest aan” zijn ze snel terug naar bed gestuurd. 

De dames waren overigens ontsnapt omdat de oppas-leider, die in de slaapzaal bleef totdat alles 

onder zeil was, zelf was omgevallen zodat ze zo langs d’r konden sluipen (niet zo’n slimme actie dus). 

Kamp B heeft op dit moment een collectieve uitbraakpoging in uitvoering. Ze rennen als wilde gnoes 

over de naastgelegen camping. De hoofdleiding zal morgen dus weer welgemeende excuses kunnen 

aanbieden. 

Vrijdag  staat in het teken van Frankrijk en deze dag gaan we traditioneel gebruiken voor het dorrup-

bezoek, shoppen in de grote stad Nijkerk, Bonte Avond voorbereiden, koffers inpakken en de dag 

afsluiten met een wervelende Bonte Avond Show. We hebben er zin in. 

 

Groetjes van Sonja, Edwin, Evelien, Siegert, Ingeborg, Daniëlle, Koen, Sander, Bas, Joni, Lennart, 

Lonneke, Henk en Jurgen 

 



ING-rekening 5780238 tnv Kamprek Herv Gem Zoetermeer 

 

 
 

 



ING-rekening 5780238 tnv Kamprek Herv Gem Zoetermeer 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



ING-rekening 5780238 tnv Kamprek Herv Gem Zoetermeer 

 

Planking 
HKZ gaat natuurlijk met de tijd mee en volgt rages en hypes op de voet. 
Dit jaar heeft kamp B zich gestort op de Planking. 

Uiteraard weet bijna iedereen wat Planking in houdt maar voor de zekerheid hieronder een link naar 

de uitleg. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Planking 

 

Hieronder de eerste resultaten. 
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