
 

 

 
Jaargang 32, maandag 13-8-2012 

 

 

De eerste dag in vogelvlucht 
 
Maandag in de ochtend vroeg stond er 
een fantastisch Kneuterkamp voor de 
boeg. 
Honderdtwintig kinderen voor het hek, 
deze ging niet open, wat gek. 
Zij wilden graag naar binnen gaan, maar 
zagen zelfs de groepslijding buiten 
staan. 
Plots verscheen er een zwart-wit 
konaas met op de hielen een schone 
blonde dwaas. 
Een luidkeels verkondigd "NEE" belette 
hen entree. 
Toen de kinderen tot stilte waren 
gemaand, hebben zij zich een weg door 
het konijnenhol gebaand. 
De kinderen volgden hen op de voet, en 
troffen aan de andere zijde een 
vreemde man met een hoed. 
 

 
 
Bij hem aan tafel zaten de zusjes 
Twiedeltwiet, deze rare tweeling mis je 
echt niet. 
Ook een rups, een muis en een kat 
zaten thee te drinken op hun gat. 
Uit een grote oven kwam de 
groepsdeling in cupcakes uitgeschoven. 
Uit de theepot kwam een lange sliert, 
zo werden de kinderen met kleuren 
versiert. 
Eenmaal aangekomen op het veld 
werden de kinderen aan elkaar 
voorgesteld. 
Daarna waren ze niet meer te houden 
en begonnen enthousiast een 
koffiesjop te bouwen.  
(echte mannen drinken koffie, behalve 
die gek in dat rare kloffie) 
Herrie, stank, wat zagen we daar? Een 
halflaffe koning met sluik blond haar. 
Nadat hij was binnengetreden kwam er 
een tweede koning in kruiwagen ten 
tonelen. 

Direct volgde een heftige strijd want zij 
wilden beiden hun land niet kwijt. 

 
Het konaas en de hoedenmaker wisten 
hen met moeite te scheiden, om zo een 
heftige oorlog te vermijden.  
Met een touwtrekwedstrijd werd het 
heibel beslecht, maar eerlijk spelen 
konden ze niet echt.  
Het werd een laf en slap gevecht. Roze 
werd het hardst aangemoedigd, 
terecht. 
De strijd bleef uiteindelijk onbeslist 
omdat het klokje van het konaas 
plotseling werd vermist. 
De kinderen zochten in hoeken en 
gaten waar het klokje van het konaas 
was gelaten. 
Er was stress en veel paniek, van al dat 
drama werden we ziek. 
Daarop kwam het besluit, we volgen de 
klokken linksrechts en vooruit. 
Met rennen en zingen verzamelden we 
stukken van de klok maar dat bracht 
helaas geen einde aan het 
konaasgemok. 
Dan weer terug naar de speeltuin in 
een lange rij, het hek was nog dicht, we 
waren niet blij (ps. dat kwam niet door 
mij). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na geklim en geklauter terug naar de 
hut, daar werd nog het nodige aan 
gestut. 

Wat was ons laatste inzicht? Alice had 
het klokje, het domme wicht. 
Wij hebben de hele dag voor niets 
lopen speuren en het konaas voor niets 
lopen zeuren.  
Culinair inzicht doet ons overwegen 
haar op de barbecue te pleuren. 
 
Het weer 
 (door Paulus Pietsma): 
Zonneschijn in overvloed, 
Barbequeeueëun kan best wel goed. 
Zonnebrand wordt aangeraden, anders 
wordt je zelf gebraden. 
Hier en daar plaatselijke neerslag 
voortvloeiend uit ondeugend gedrag. 
 
Wist je dat... 

 Arjan het niet hard genoeg 
doet? 

 Het onverwachts gezellig 
werd? 

 ...en zes uur best vroeg is? 

 Lucy echt een hele mooie Alice 
jurk heeft gemaakt? 

 Een franse filosoof ooit zei: "Aj 
mot Driet'n mo-j Driet'n"? 

 Geen Ducktape maar Alicetape 
nieuw is? 

 Zelfs Renske niets aan Wout 
heeft? 

 Bob pas na 5 uur de 
draaimolen heeft uitgeveegd? 

 Sterre kijken mooi is? 

 Arjan na al die jaren nog steeds 
niet file kan parkeren? 

 Wie is Sterre? 

 Het zwarte gat volgens groepje 
blauw donkerrood is? 

 Ellen de worstjes van Jaap 
draait? 

 Kinderen alles doen voor 
geld/theezakjes? 

 Rolstoelhoogspringen een 
nieuwe Olympische sport 
wordt? 

 Dat er toch iemand wat aan 
Wout heeft? 

 Echte mannen ook roze 
dragen? 

 Groepje poep een schommel 
aan de hut hebben 
getimmerd? 

 Je er voor twee theezakjes op 
mag? 



 

 

 
Jaargang 32, dinsdag 14-8-2012 

 

Het was vandaag niet de 19
e
 van 

augustus, want dan kon Karen gratis 
met het openbaar vervoer. Het was ook 
te warm om in de syntus trein te zitten, 
gelukkig hoefde dit ook niet. Maar 
goed, even over op de orde van de dag.  
 
De traditie werd vandaag gebroken bij 
de ochtendzon, en voortgezet bij het 
hijsen van de vlag (ook al was dit een 
onjaardag). Daarna gingen we 
traditioneel verder met theehuizige 
hutten bouwen, waarbij men niet zo 
heel zuinig was op zichzelf. Blijkbaar 
kunnen hamers bij het timmeren in 
achterhoofden van paarse kinderen 
belanden. Natuurlijk was er ook weer 
traditioneel een spijker in de voet, maar 
gelukkig zijn de kinderen van roze 
ontzettend harde bikkels en 
bouwen/waggelen ze gewoon door.  
 
Ook al is het hutten bouwen ontzettend 
leuk, soms willen de kinderen gewoon 
wat anders. Dit jaar was daarop 
ingespeeld doormiddel van een 
ochtendje knutselen. Tenminste dat 
dachten we, toch niet, toen toch wel.  
De kinderen die uitgebouwd waren (dat 
waren er nog wonderbaarlijk veel) 
konden hoeden, lampionnen aka 
armbanden, konijnenstaartjes en meer 
gaan maken. Alice heeft erg veel 
moeite met strijken, waardoor de 
groepslijding hun eigen kinderen niet 
meer in het gareel kon houden zonder 
het gebruik van strijkijzers. Maar ze 
kwamen er ongestreken uit. Hier kreeg 
de groepslijding ook in de 
wandelgangen te horen dat het 
haaskonijn volgens sommige kinderen 
een echte ‘sexy chick’ is. Nu snappen 
wij waarom het zo druk was bij het 
konijnenstaartjes maken.  
 
 

 
 
 

Het was al vroeg tijd voor de lunch – 
voor de meeste kinderen niet erg, maar 
die bij het haaskonijn vonden het toch 
wel jammer. 
Na de lunch, moest iedereen zich bij de 
kat verzamelen. Dankzij groepje roze 
konden de andere kinderen het poesje 
aaien. Toen iedereen gearriveerd was 
vertelde de kat, niet het konijn, dat hij 
wat gezien had. De koningen konden 
het weer niet laten, ze zouden ook eens 
met elkaar gaan praten. Zwart volgt 
zwart en rood volgt rood, helaas liep af 
en toe het spoor dood. Vooral bij 
groepje … Blauw.  
 
Bij het Bonanzapark vonden de we de 
koningen dan toch. Heel hard 
schreeuwen heeft geen zin, daarom 
sprongen Alice en het haaskonijn er 
tussenin. Eindelijk waren de 
gemoederen een beetje bedaard, en 
trokken de kinderen een kaart. Het 
levend stratego/kwartet/ren je rot spel 
werd gespeeld om te kijken welk volk – 
roze of zwart – er wint. Niks ging 
volgens plan of helemaal eerlijk, dus 
weer geen winnaar. Wel goed 
uitgeputte kinderen (en sommige 
lijding). 
 

 
 
De terugweg was weer traditioneel met 
een stop bij R&M. Het orakulum werd 
bekeken en de zwarte koning kocht 
iedereen om met ijs. Goh, hij is echt 
wanhopig. De terugweg werd 
voortgezet, maar onderweg – ja zelfs bij 
dat kleine stukje – verloren we een 
paar plassende kinderen. 
 
Hutten bouwen was toen het plan, 
maar door een aantal mensen kwam 
dat er niet van. Niek vond Karen veel te 
droog, dus een emmer water komt dan 
goed van pas. Dit ontketende een echte 
strijd, de ouders die wat vroeg waren 
ten spijt. De kinderen hadden plots 

weer energie, en pijnlijke voeten waren 
weer genezen.  
Na deze verkoelende activiteit stond 
het helemaal vol met ouders en werd 
het tijd om de dag af te sluiten. Maar 
wacht, wat nu, Alice was nergens meer 
te vinden. Met de boodschap dat 
iedereen goed om zich heen moet 
kijken op weg naar huis, werd het 
kneuterkamp (thema) lied gezongen en 
AJU. 
 
 
Wist je dat: 

 Het maandag 18 augustus was 

 Arjan – zonder kater – kan 
spinnen als een poesje 

 Iets met rare geluiden en 
Karen 

 Dat we er toen op kwamen dat 
Carmen altijd bij Karen is 

 Rosa niet kan praten en zeker 
niet als er rode kringeltjes 
tevoorschijn komen 

 Er voor een verfgevecht geen 
verf nodig is (alleen kwasten) 

 FIPO 

 De kinderen en groepslijding 
overwegend gul zijn, 
betreffende straatmuzikanten 
en cultureel erfgoed 

 De hartenkoning en de rups 
daarentegen een stelletje 
paupers zijn 

 Polkadots heel erg in zijn 
tegenwoordig 

 De keukencrew daarom vindt 
dat een winkel binnen gaan 
zonder polkadots producten 
geen goede winkel is 

 De AoS, SOA’s uitdeeld 

 Er een Alice-alert verstuurd is 

 Een theedoek pijn doet 

 Als je het veilig doet een bus 
niet gaat rollen 

 Plaatselijke gesprekken fijn zijn 
 
Te koop/aangeboden: 

 rode groepslijding 

 straatmuzikant 
(mondharmonica inbegrepen) 

 bebloede hamer 

 ochtendhumeurs 



 
 
 

Jaargang 32, woensdag 15-8-2012 
 

 

Vandaag lachtte het zonnetje fel en was 

de lucht mooi blauw. 

Kneuterkindertjes, kom maar gauw! 

Ondanks de schroeiende hitte overdag 

was er genoeg koeling te vinden in de 

vorm van schaduw en (Oude IJssel) 

water, uit sproeiers of uit kannen in 

bezit van de lijding. 

 

De dag begon met een dip, Alice was 

nog steeds spoorloos! Na het hijsen van 

de vlag en de kinderstemmetjes te 

hebben opgewarmd, kwamen er een 

paar feestneuzen aanlopen. 

De Gekke Hoedenmaker had namelijk 

een speurneus bureau ingeschakeld om 

aanwijzingen te vinden naar de 

verblijfplaats van Ellis. (pa-dum tisch)  

 

Na een half uur plaspauze volgde een 

enigszins chaotische tocht naar het 

Simonsplein, waar de hiervoor nog 

behulpzame speurneuzen zich nu 

hadden verstopt in de vorm van een 

vossenjacht. Ze hadden namelijk 

aanwijzingen gevonden over Allis, maar 

gierig dat ze zijn wilden ze deze niet 

afstaan. 

 

Zingend, dansend en springend gingen 

we op zoek naar de wijsneuzen die zich 

door het hele centrum hadden 

verstopt. Een lekkere stop bij Friûl 

bracht de motivatie weer op peil, en na 

zes aanwijzingen verzameld te hebben, 

mochten we eindelijk onze lege 

maagjes vullen. 

 

 

Na alle versnaperingen vertrok de 

groep weer naar een andere locatie, 

want daar zouden de loopneuzen ons 

de locatie vertellen! <(^-^)> Maar niets 

was minder waar! <(-_-)> 

Ondanks dat we alle theezakjes hebben 

ingeleverd, was dit nog niet genoeg. 

De gierneuzen wilden nog meer geld 

zien! (of ruiken?)  om dit voor elkaar te 

krijgen  gingen de kinderen een 

handelspel spelen om meer geld te 

verdienen. 

Na een half uur in de hitte rondgesjokt 

te hebben was de kas meer dan 

verdriedubbeld en werd de 

“welverdiende” beloning aan de 

speurneuzen overgedragen... 

…  

… ware het niet dat onze Drag Queen er 

een stokje voor stak! In een kort doch 

intens gevecht met de Ace of Space viel 

het zooitje mét gevolg in de Oude Ijssel 

– waarbij voor de theezakjes niet 

anders dan een zeemansgraf resten en 

de Oude IJssel nog nooit zo lekker heeft 

gesmaakt! 

 

 

 
 

Nadat we met z’n allen lekker terug 

gestiefeld zijn, hebben we de kinderen 

geverfd  (en de hutten ook een beetje..) 

en de lijding ordinair nat gegooid... 

Waardoor er in de hele speeltuin geen 

droog plekje meer was te vinden.. ^-^ 

 

Daarna zijn alle kids weer super snel 

naar die maffe gast gestuurd en werden 

er naar heeeeeeeeel veel liedjes 

eindelijk de dag afgesloten! Daarna 

konden alle verzopen katjes weer een 

beetje aan het opdrogen en werden de 

T-shirts professioneel gecentrifugeerd! 

Nu er geen shirt meer aan was (en het 

dus nu een nudistenwonderland was 

ipv kneuterland) kon de grote 

elastieken oorlog losbarsten en werden 

er mooie oorlogswonden gemaakt...  

 

 

 

 

Wist je dat: 

• Menno 8 keer achter elkaar 

gewonnen heeft met 

mexXxen? 

• Wij het voor elkaar krijgen om 

100 kids stil te krijgen? 

• Laura heel strak is, al zegt ze 

het zelf? 

• Mex bij Menno wordt ge-

herintroduceerd? 

• Echte mannen hun bierflesjes 

opruimen! 

• Het vroeg is!!! #pffffffffffffffffff 

• Er iemand momenteel hééél 

veel aanstekers heeft? 

• Arjan hem wel in Jetske's doos 

wil stoppen? 

• Linde, Lisa en Thijs de aller- 

allerschattigste kinderen van 

Kneuterkamp zijn? 

• Zij hun charmes utiliseerden 

teneinde Bob een 2e ijsje bij 

Frîul te verschaffen? 

• Hans schone vaat ging 

afwassen om de caroussel niet 

te stoppen? 

• Elastiekjes goede wapens zijn? 

• Edith zich nog steeds afvraagt 

waar Doetinchem ligt? 

• Luuk beresterk is!? 

• Niet elk wistjedatje 

dubbelzinnig is? 

 

Te koop/aangeboden: 

• Het winkelassortiment van 

groepje Paars 

• Dion (t.e.a.b. af te halen bij 

groepje Groen) 

 

Gezocht 

• Elastiekjes 

• Inspiratie 

• Droge kleren + handdoeken 

• Geurvreters 

• Fatsoenlijke pc's om dit op te 

typen 

• Schone/droge onderbroeken 

voor Bob 

• Palmbladwuivers... (voor 

groepje Paars!) 

• Vloeibaar bruinbrood met kaas 

(niet in gebreke maar altijd 

welkom – zolang het niet Duits 

is) 



 
 
 

Jaargang 32, Donderdag 16-8-2012 
 

 

He gast, als je het weer wilde 
weten had je gewoon uit het raam 
moeten looken. 
 
Luister ouwe, zoals elke dag 
hebben die gasten uit de band 
weer hun ding gedaan en begon 
die hoedenknakker weer te 
ouwehoeren. 
We mosten gelijk gaan pissen en 
werden daarna met de hele posse 
de poort uitgegooid. We moesten 
die chick met de oren en staart 
een takke end volgen naar de 
Koekedallie. Daar an gekome 
kregen we eerst wat te zuipen. 
Daarna moesten we in een snik 
hete toko gaan zitten want die 
gast met die hoed zou wel ff die 
Alice chick fixen. Die 
hoedengast had een fikkie 
gestookt en had een topper van 
een wondermiddel geroggeld.  
 

 
 
Dat bange Alice wijffie werd in 
dat brouwsel gedouwd. Na een 
hoop poespas kwam er uit de 
rook een grote Alice 
tevoorschijn. Toen we eindelijk 
naar buiten mochten bleek dat we 
weer een takke stuk mochten 
sjouwen. Ditmaal om stukke van 
ouwe papieren van A naar B te 
motte brengen. Dat tuig van roze 
en zwart waren ondertussen goed 
bezig om onze missie te 
vergallen door hun klauwen te 
gebruiken.  
Eindelijk wat te bikken! 

Dat ding met die oren was 
ondertussen bezig met het ouwe 
papier om daar nog iets van te 
brouwen. Had ze het eindelijk 
voor mekaar, ging ze pleite. 
Wij nog achter het aan, maar 
geen tijd genoeg. We werden in 
3e gesplit zodat we verschillende 
beesten konden checken. Die 
baas van het kamp kon zeer goed 
zwetsen over geiten en konden 
we ze anraken. Jammer genoeg 
konden we die beesten niet eens 
wat brood in de bakkes dauwen. 
Die roze koningschick had 
haar/zijn/het favo beest uit de stal 
gerukt zodat wij een ritje achter 
die knol konden maken. Omdat 
we mosten wachten op andere 
groepen hebben we maar wat 
gechilled met wat kleurplaten en 
de speeltuin als hangplek 
ingenomen. Ondertussen konden 
we rlx-en bij een dikke vogel 
show. Zo’n gast had een paar 
vleeskanende duiven 
meegenomen. Iedereen mocht 
een leipe vogel op de fikken 
houwe. Jammer maar helaas 
konden bepaalde lijdinggozers dit 
niet omdat ze scheiters waren. 
Daarna werden we allemaal op 
de grond gepleurd zodat er een 
turbo mus over ons heen kon 
fladderen, LEIPE SHIT OUWE!! 
 

 
 
Eindelijk weer terug naar 
homebase met inmiddels 
versleten patta’s. Daar vet laat 
angekomme, stonden onze 

ouwelui als bezetene in hun 
handen te klappen. Dit omdat zij 
waarschijnelijk die afstand niet 
meer zoude trekken. 
Die Alice chick liep te jangke dat 
ze weer terug wilde naar haar 
ouwe heer. Dit natuurlijk niet te 
fixen op het moment dus bleven 
wij toch nog een dag chillen in 
Kneuterland. Ditmaal waren die 
muziek dude’s weer “orgineel” 
met  hun muziek sjizzl en konden 
de toko rocken. ( alleen dan met 
polka). 
 

 
Aan het eind na al ons harde 
werken en rennen werden we 
gewoon de kneutercrib 
uitgekeild. Kregen nog wel ff te 
hore dat er morgen een dikke 
party word gehouwe en dat wij 
allemaal moge komme. De dag 
was best chill alleen jammer dat 
wij ons motte checke voor beeste 
en bulte. 
 
Wist je dat dan: 

- de rege met bakke uit de 
lucht komt pleure? 

- Kill te mayor 
- Ik geen bakke heb 

gechecked 
- Bullshit, echt wel 
- Menno ons het licht heeft 

late zien? 
- Nikki niet weet waarom 

haar sappies verdwijnen? 
- Dat ze blond is? 
- Er iemand aanstekers jat? 
- Een droogtrommel dinges 

beter is dan een soepkat?      



 
 
 

Jaargang 32, vrijdag 17-8-2012 
 

Het was weer warm in de stad. 
Waardoor de mussen dood vielen 
op hun gat. We hadden het heet, 
gevolgd door veel zweet, maar 
uiteindelijk was het weer wel 
wat. 
 
In kneuterland kwamen vroeg 
inspecteuren. Deze begonnen 
gelijk al met zeuren. De hutten 
waren niet goed. Dat zag ook die 
man met die hoed. Waardoor we 
ze neer moesten pleuren. 
 

 
 
De kinderen begonnen met 
ruimen. Zelfs snippertjes zo klein 
als hun duimen. Alles moest heel 
erg schoon, dat is toch gewoon. 
Het resultaat verdiende dikke 
pluimen. 
 
De koningen begonnen met 
vechten. Wie er goed was en wie 
was de slechte. Niemand zou 
winnen, wat moesten we 
beginnen. Wie bleek nou 
uiteindelijk de echte. 
 
Een spel moest uitslag gaan 
bieden. Britse bulldog, zo zou het 
geschieden. Wie werd nu een 
baas, en wie is de dwaas. Wie 
wordt de koning over beide 
gebieden. 
 
Ook deze ruzie bracht geen 
antwoord.. Maar na de lunch 
werden we goed gestoord. Want 
wat zagen we daar, de ruzie blijkt 
klaar. Want een zwart roze dame 
kreeg het woord. 

Zij bleek de moeder van de twee 
kemphanen. Toen ze alles zag, 
kamen er tranen. Want wat men 
in kneuterland niet wist, de ruzie 
bleek een broedertwist. Ze 
hadden hetzelfde bloed, die 
titanen.  
 
Het familiebloed bleek van  
andere vaders. Maar het 
stroomde wel door hun aders. 
Dankzij het haaskonijn, met haar 
inventieve brein. Ontdekte ze dus 
eigenlijk twee daders. 
 
De koningen bleken twee oenen. 
Ze gingen zich met elkander 
verzoenen. Ze gaven een kus en 
zo bleek dus. Het beste groepje 
bleek de citroenen.  
 
Nu was het wel tijd voor een 
feest. Daarvan genieten wij toch 
het meest. Helaas was er alleen 
maar thee. Daar doen we het dan 
maar mee. Maar wel met de kat 
en het rupsenbeest.  
 

 
 
Kneuterland stond vol met 
activiteiten. Zoals cake versieren 
en sponsen smijten. Het spelen 
van black jack, thee drinken bij 
die gek. We stelden onze 
prioriteiten. 
 
Het Orakulem is nu eindelijk 
voltooid. De koningen zijn 
volledig ontdooid. Ook al klinkt 
het wat raar, ze houden nu van 
elkaar. Ondanks de ellende die ze 
naar elkaar hebben gegooid. 

Maar Alice wil nog steeds graag 
naar huis. Want in Kneuterland is 
het niet helemaal pluis. Ondanks 
dat het haaskonijn op kwam 
draven, kon zij niet zo snel een 
holletje graven. Hier zitten we 
dan met al het gespuis.  
 
De oplossing zat in een snoepje. 
We verlaten nu allen ons groepje. 
Het leek heel gewoon, maar het 
was maar een droom. “Ajuus en 
tot volgend jaar” roep je.  
 
Wist je dat: 

- Er dichters des 
kneuterlands zijn? 

- De ict geen veren 
maar hele kippen 
krijgt? 

- HAHA , mannelijk is? 
- De pruik van de 

hoedenmaker 
eigenlijk zijn huisdier 
is? 

- Niek wisselende noten 
heeft? 

- @Walibi #Fail? 
- Chantal V een klein 

bovenlichaam heeft? 
- We vandaag een 

Huppathee party 
hadden? 

- Boe boe boe boe boe 
boe boe boe boe boe! 

- Dat de Hoedenmaker 
er een einde aan naait. 

- Dit het laatste wist je 
datje was? 



 
 
 

Jaargang 32, bedankjes 2012 
 

Heel erg super veel mega 

BEDANKT…. 

 

We beginnen, natuurlijk, met alle 

vrijwilligers: 

Als eerste onze opper-kneuter: Cindy. 

Zonder haar zou het hier één groot 

kippenhok worden, zonder enige vorm 

van structuur en orde. Bij haar hoort 

automatische onze Ace of Spades: Niek. 

Hun zoontje Riko bedanken we voor 

het geven van het goede voorbeeld 

(veel slapen). En voor diegenen die dit 

voorbeeld niet gevolgd hadden en ’s 

ochtends moeilijk hun bed uit konden 

komen was er de redder in nood: Rick 

de koffiewekker, daarnaast ook nog een 

(te) Gekke Hoedenmaker (die 

verassend genoeg vooral thee drinkt). 

Iemand die de G.H. niet nodig had om 

er opvallend uit te zien, was onze roze-

behaarde Rode Koning(in) Menno. 

Beiden koningen konden natuurlijk niet 

zonder hun trouwe gevolg. Met aan de 

linkerkant, in het roze: Adri en Dennis. 

Daartegenover, in het allerzwartste 

zwart: Kenny en Wout. Tussen al dit 

geweld was er ook nog Alice, buiten 

Kneuterland beter bekend als Anneloes, 

die eigenlijk alleen maar naar huis 

wilde. 

Een korte vermelding voor het 

haas(t)konijn Sandra, die toch geen tijd 

heeft om dit te lezen. Maar gelukkig 

hebben we dan onze rups Ferson, die 

haar de wijze raad kan geven om dat 

wel te doen. De tweeling Tweedledee 

(Renske) en Tweedledum (Lucy) 

worden heel hartelijk bedankt voor hun 

rondbuikige aanwezigheid, al hopen we 

dat ze dit eerst lezen voordat ze het 

opeten. Ook KolderKat Arjan duikt hier 

even op, hij wordt bedankt voor zijn 

heen- en weergeflits tussen allerlei 

bezigheden. De muis Bas krijgt hier een 

vermelding van zijn (kleine) formaat, gelukkig had 

hij niet van de krimpkoeken gesnoept. 

 

Verder kunnen we niet zonder de 

ondersteuning van onze dagfiguranten: 

de speurneuzen Mark, Niels, Brian, 

Donna en de ouders van Danny Nova. 

Zij waren onmisbaar bij het opsporen 

van Alice op woensdag, alleen 

betaalden we wel een (te) hoge prijs. 

Ook op donderdag kwamen er mensen 

een dagje langs: valkenier Henri 

Hommerson van Flying Emotion en een 

paard en wagen met hun menners 

Sjoukje en Laura. Op vrijdag voorkwam  

inspecteur Erik Groters veel ongelukken 

door de houtwormen in onze mooie 

theehuizen tijdig te ontdekken. Met 

helaas als vervelende bijwerking dat 

alle hutten gesloopt moesten worden. 

Iemand die eindelijk een einde maakte 

aan het eeuwige geruzie en gerotzooi 

van die irritante vorsten was de moeder 

van beide koningen, Esther (de moeder 

van Sanne van Loo), die haar kinderen 

weer (ver)zoende.  

 

Dit jaar hadden we ook weer een 

multimedia-werkgroep, die voor de 

prachtige website (bedankt Ralf!), de 

prachtig grafische hoogstandjes (Rick 

dankjewel!) en alle het andere 

technische gedoe heeft gezorgd. 

 

Koken op Kneuterkamp is een grote 

uitdaging, zeker met de (vr)eetlust van 

een aantal vrijwilligers. Het eten en 

drinken was dit jaar ook weer de 

onmisbare basis waarop onze mensen 

hun dagelijkse bezigheden konden 

uitvoeren.  Onze geweldige keukencrew 

bestaat uit Betsie en Chantal, met 

ondersteuning van de keuken-kneuters 

Laura, Ellen en wat andere (vrijwillige) 

helpers. Soms ook met hulp van Simon; 

onze vaste, onmisbare n8burgemeester 

die de wacht hield tot de laatste 

kneuter zijn tent in duikt. 

 

Ook erg lekker was dinsdag de 

verkoeling in de vorm van vers 

tapwater, afkomstig van de familie 

Jansen vlakbij het Bonanzapark. Ook 

het erg plaatselijke regenbuitje op te 

terugweg van het park was erg 

verfrissend, mede mogelijk gemaakt 

door de tuinslang van iemand die 

toevallig op het goede/verkeerde 

moment buiten was. Ander lekkers 

kwam er van de familie Eling, de papa 

van Niek (tevens opa van Riko) en de 

familie Van Loo, in de vorm van 

versnaperingen bij de vergaderingen. 

Ook dit jaar was het wassen van de KK-

shirts niet overbodig, maar gelukkig 

werden ze gewassen en  

gecentrifuseerd door de familie 

Lievestro. Ook dit jaar stelde de 

scoutinggroep Roothaan hun 

prachtlocatie in de Koekendaal weer 

beschikbaar, die hopelijk met de 

nieuwbouw nog mooier gaat worden 

(bedankt voor het stemmen daarop!) 

 

Dit jaar hadden we natuurlijk ook weer 

groeplijding, die een poging deden om 

de kinderen enigszins pedagogisch 

(on)verantwoord bij te sturen waar 

nodig. De hele theedoos was 

vertegenwoordigd: 

Citroen-geel, met als lijding Hans, Chris, 

Melissa en Sander. Kaneel-bruin, onder 

de (on)deskundige lijding van Peter, 

Bob, Els en Huub. Bosvruchten-blauw, 

onder toezicht van Rosa, Sjoerd KO, 

Jetske en Janne. Framboos-roze, met de 

opperframbozen Walibi, Edith, Nikki en 

Karen. Cactus-groen, waarbij Jaap, 

Roland, Marcel en Chantal V de lijding 

hadden. Last but not least Bosbes-

paars, met het lijdend kwartet 

Deborah, Jorik, Ralf en Vera.  

 

Onze sponsoren van dit jaar: 

• Transportbedrijf Wim Bosman 

(pallets) 

• Leo v.d. Putten (palletdump) 

• Friûl (overheerlijke ijsjes) 

• Een zeer special vermelding 

voor onze buren van de Spar 

Legebeke. Naast de gevraagde 

boodschappen kwamen zij ook 

nog met ijsjes voor de kiddo’s 

en de lijding (+ de rest). 

 

Shirt-sponsoren: 

• Gelateria Friûl 

• Buro Wittenburg 

• Villa Ruimzicht 

• R&M Autoservice 

• HOI onderwijs 

• ColonX Licht&Geluid 

• Keizer metalen 

• Tuincentrum Vriezen 

• Speeltuin Schöneveld 

• F. Wiggers 

• Wim Bosman 

 

 


