Jaargang 33, maandag 26-8-2013

Dagimpressie
Voor de verandering begon
Kneuterkamp niet met een
lied. Dat heet doorbreken van
structuur. De grandioze Sultan
wuifde
de
kinderen
enthousiast welkom vanuit het
paleis. Vanuit zijn grenzeloze
gulheid
deelden
zijn
onderdanen
smakelijk
handelswaar
welke
in
sommige gevallen vlot door de
tandjes van de kinderen
vermalen werden.
Dit handelswaar bleek nodig
voor het aanschaffen van de
welbekende
gekleurde
Kneuterkampshirts, waarna de
verteller zijn grandioze entree
maakte. Hij vertelde een stuk
(huh?) waarna het tijd was
voor gezellige kennismaking.
Veel kinderen kenden elkaar
al dus het Groote Bouwen liet
niet lang op zich wachten. De
Grandioze
bouwsels

ontsproten als houtkleurige
paddestoelen uit het groene
veld.
Door de aanhoudende crisis
waren de prijzen van de
marktkoopmannen aangaande
spijkers, hamers, zagen en
vergelijkbaar bouwmateriaal
aan
sterke
fluctuaties
onderhevig.
Meermalig
werden de groepen geteisterd
door inhalige bewakers die de
zuurverdiende
handelswaar
onder
het
motto
van
“belastingen”
kwamen
confiskeren.
Toen
alle
groepen met noestig werk
eenmaal
een
stabiele

nederzetting
hadden
ontwikkeld traden de groepen
op pad voor een spannend
kennismakingsspel met de
verschillende
groeperingen
die Kneuterkamp dit jaar
sieren. Hier maakten de
kinderen onder andere kennis
met de woeste bewakers
waarvan zij, nadat ze met
fluwelen kinderstemmetjes in
slaap waren gezongen, de
waardevolle
snoepsleutels
stalen. De emmers water van
de Sultan werden na afloop
van het spel over de kinderen
gedistribueerd.
Na een verfrissende ietwat

langdurige pauze bij R&M
inclusief ijs, toog het tuig terug
naar het terrein voor een
sjachrijnige verrassing. De
altijd zo gulle en grandioos
vriendelijke Sultan liet een
geheel andere kant zien. Het
plezier dat adel en lijderschap
doorgaans
met
zich
meebrengt was volledig uit
zijn oog en veer verdwenen.
Na een kortaf en ronduit
onbeschofte vertolking van het
afsluitlied dropen de kinderen
verward en gedesillusioneerd
op huis aan. Wat was hier
toch gaande?

Het weer
Zonnig, met aan het einde van
de
dag
sjachrijnige
donderwolken.
BBQsuggestie: spareribs.
Waarderingsvoorstel: Jutter.
Vooruitzicht: Heftige buien uit
kinderogen, hier en daar een
donderwolk. Het zonnetje in
huis zal morgen dubbel zijn
best moeten doen.
Wistjedat:
- Er weer aanstekers
zijn?
- Je import, export en
brompo(r)tten zijn?
- De
kids
de
voorraadkasten
van
hun ouders weer gaan
plunderen ☺?
- De brompot één potje
mex heeft gewonnen
met zes punten?!
- Adri een vis-date heeft
met Deborah?
- Cup a,b,dd,e,f,g,hang?
- Niek veel mensen in
één ruimte te veel
vindt?
- Bob altijd een vuurtje
heeft?
- De nieuwe paus regeert
onder
de
naam
Beniedikdus I?
- Maandag op dinsdag
en
woensdag
uitgeleend is?
- Arjan
niet
kan
stofzuigen?
- Vrijdag en zaterdag er
met elkaar vandoor
zijn?
- Jaap een jaap heeft?
- 11:15 een goede tijd is
om te ontbijten?
- Like á Boss…!
- Een mug kan fietsen?
- KKbandleden kunnen
spelen
en
soundtsjekken
tegelijk?

Jaargang 33, dinsdag 27-8-2013

Het weer was er weer!
De hutten helaas niet meer…
Dus begonnen we gewoon
nog een keer. Dit ging
gepaard met zeer veel zeer.
Spijkers in voeten, hamers op
hoofden en bewakers die ons
alsmaar beroofden. Jafar had
een visioen in zijn zandloper,
de sultan was verandert in
een huttensloper. Met een
moker sloopte hij erop los, alle
hutten waren de klos.

Daarna nam Aladdin ons mee
in de grot der wonderen, er
lagen veel schatten, wel
honderden! We vonden er ook
nog een kaart, die bleek nog
wel het meeste waard! We
volgden
de
aanwijzingen
meteen en moesten helemaal
naar de Koekendaal heen.

We
werden
naar
de
eendenvijver geleid en met de
magische lamp verblijd. Toen
moesten
we
dat
hele
ontzettend lange eind weer
terug lopen en hebben we de
laatste pallets kunnen kopen.
De burgemeester kwam ook
op bezoek en Aladdin poetste
de lamp met een doek. Helaas
gebeurde er toen geen fluit,
maar na het poetsen met de
hand, kwam er zomaar een
blauw verschijnsel uit! Dit
bleek een geest die drie
wensen
geeft,
waarvoor
Aladdin nog geen idee heeft.
De kinderen wisten wel raad:
een zwembad, een mojonair,
vliegen en veel overdaad.
Aladdin gaat dus nog een
nachtje denken, wat de geest
hem eens zou schenken.

Na een lekkere lunch en veel
spelen, volgden de kinderen Het was dus een
weer onze bevelen. We boeiende dag met
kregen een dobbelsteen en gespeel en veel gelach.
volgden
het
ganzenpad,
awesome opdrachten kregen
we zat. De levende piramide
was zeer geslaagd, ook de
andere opdrachten waren
gewaagd. Blijkbaar vonden we
aan het eind weer een stuk
van een kaart, die stukken
hebben we samengevoegd
met vaart!

hele
veel

Wist je dat:
- de ouders het liefst
zouden willen dat hun
kinderen hier de hele
week zouden slapen(de
kids
waarschijnlijk
ook)?
- De lijding dit geen goed
idee vindt en dit
geveto’d heeft?
- Jaap de hele tijd de
lucht in wijst?
- De prinsessen(volgens
sommige
kinderen)
lekkere chickies zijn?
- Iemand
overal
de
schultan krijgt?
- Dit ook terecht is?
- Rick een blauwtje heeft
gelopen?
- De geest opblaasbaar
was?
- En van rubbertjes op
z’n hoofd houdt?
- Sandra en Jetske erg
nat waren vandaag?
- Rijmpjes maken best
stom is?
- Rijmwoordenboeken
niet altijd rijmen?
- Laura niets in te
brengen heeft?
- Els niet explosief kan
kotsen?

-

?kwam wonderlamp de
uit smurf grote De
- ?rondlopen
ninja’s
scheer Er
- ?hangt toiletten de op
literatuur hoogstaande
Er
- ?heeft tapijtbrug ideale
de rood Groepje
- ?Walter op lijkt hard vet
Adri
- ?is bom de helemaal ijs
kk Het
- ?bouwen
kastelen
maar
hutten
geen
kneuterkamp op We
- ?Tadadatada
- ?verdient heeft stickers
4 liefst maar vandaag
Mees
:dat je Wist
.gebreid dag de aan einde een
we hebben en hutten de naar
kijken ouders de kwamen
gebeurtenis snode deze Na
.maken te slaaf zijn tot geest
de en vergeten laten te Ali
prins Jasmine ,krijgen te
handen in macht alle om
gebruikt direct wensen 3 zijn
heeft Hij .Jafar verschrikkelijke
de
van
bezit
het
in
wonderlamp de kwam en
gevangen Ali prins bewakers
de namen bevel zijn Op .was
vertrouwen te niet inderdaad
Jafar dat bleek speeltuin de in
terug weer Eenmaal .verliefd
innig en hand in hand ,tapijt
vliegend het op terug stoet de
ze leidden en verkocht
meteen ze was zag Ali ze
Toen .ijsje heerlijk een door
verzacht werd leed dit maar
,bewakers de door gemaakt
gemakkelijk niet ons dit werd
Uiteraard .beginnen konden
spel het we waardoor ,Ali
prins van we kregen geld
eerste Het .onderhandelen

gaan ze met eerst we
mochten vertellen wouden dit
ze Voordat .was Jasmine
waar
ze
wisten
en
rondgestruind hebben te tijdje
een al marktafzetters de
bleken Hier

.centrum het in aan we
kwamen ,aan tapijt vliegend
het
achter
Akarabah
pittoreske het door tocht
prachtige een Na
….waar maar stad de in was
Jasmine van locatie de en
beide tussen kwam Jafar
.prins als kwaliteiten Ali’s prins
van overtuigd volledig niet
namelijk bleek sultan De
.komen te pas van goed
behoorlijk plaspauze een na
bleken schatten pre-fab De
.tapijt vliegend een en outfit
nieuwe een nu Ali prins had
en compleet geest de van
spreuk de was Inmiddels
.rijkdom zijn voor bieden te
aan Ali prins aan om ,worden
gezet elkaar in kinderen de
door moesten schatten prefab Deze .gezet hadden markt
de op product nieuw een
marktafzetters de dat bleek
was op verf de Toen

.geverfd lijding de en kinderen
de ook uiteraard werden
hutten
de
Naast
.marktafzetters
de
i.p.v.
bewakers de door verkocht
deze werden verbazing ieders
Tot .gekocht worden kwasten
er moesten dus ,schilderen de
om tijd het vonden kinderen
De .timmeren met begonnen
druk
weer kinderen
de
waardoor ,emmer de uit
kwamen spijkers en zagen ,
hamers De .gereedschap
nodige het om werd gezeurd
meteen er waarbij ,veld het
naar mochten kiddo’s De
.hebben
te
incubatietijd
behoorlijke een bleek Aladdin
van wens de want ,afgemaakt
heeft volledig niet school zijn
geest de dat bleek Tevens
.worden moest rijk ook hij dat
vergetend daarbij ,worden te
prins een om direct wenste ,is
hij als naïef ,Aladdin .wilde
prins witte rijke een Jasmine
dat achter er we kwamen
datingshow geïmproviseerde
een Na .veroveren Jasmine
prinses van hart het wou Hij
.wensen wou hij wat bedacht
eindelijk nadenken lang na
had Aladdin .spreken te toe
kinders de om voren naar
geest de en Aladdin kwam
ritueel ochtend standaard het
Na
.super helemaal was weer Het
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Jaargang 33, woensdag 28-8-2013

Het weer was helemaal super.
Na
het
standaard
ochtendritueel, kwam Aladdin
en geest naar voren om de
kinders toe te spreken.
Aladdin had na lang nadenken
eindelijk bedacht wat hij wilde
wensen. Hij wilde het hart van
prinses Jasmine veroveren.
Na
een
geïmproviseerde
datingshow, kwamen we er
achter dat Jasmine een rijke
witte prins wilde. Aladdin,
naïef als hij is, wenste direct
om prins te worden. Daarbij
vergetend dat hij ook rijk
moest worden. Tevens bleek
dat de geest zijn school niet
volledig heeft afgemaakt, want
de wens van Aladdin bleek
een behoorlijke incubatietijd te
hebben.

Toen de verf opwas, bleek dat
de marktafzetters een nieuw
product op de markt hadden
gezet. Deze pre-fab schatten
moesten door de kinderen in
elkaar gezet worden, om aan
prins Ali aan te bieden voor
zijn rijkdom.
Inmiddels was de spreuk van
de geest compleet en had
prins Ali nu een nieuwe outfit
en een vliegend tapijt.
De pre-fab schatten bleken na
een plaspauze behoorlijk goed
van pas te komen. De sultan
bleek namelijk niet volledig
overtuigd van prins Ali’s
kwaliteiten als prins. Jafar
kwam tussen beide en de
locatie van Jasmine was in de
stad, maar waar?
Na een prachtige tocht door
het
pittoreske
Akarabah
achter het vliegend tapijt aan,
kwamen we aan in het
centrum.

De kiddo’s mochten naar het
veld, waarbij er meteen
gezeurd werd om het nodige
gereedschap. De hamers,
zagen en spijkers kwamen uit
de emmer, waardoor de
kinderen weer druk begonnen
met timmeren. De kinderen
vonden het tijd om te
schilderen, dus moesten er
kwasten worden gekocht. Tot
ieders verbazing werden deze
verkocht door de bewakers
i.p.v. de marktafzetters. Naast
de hutten werden uiteraard Hier bleken de marktafzetters
ook de kinderen en de lijding al een tijdje te hebben
rondgestruind en wisten ze
geverfd.
waar Jasmine was. Voordat
ze
dit
wilden
vertellen,
mochten we eerst met ze
gaan onderhandelen. Het
eerste geld kregen we van
prins Ali, waardoor we het
spel
konden
beginnen.
Uiteraard werd dit ons niet
gemakkelijk gemaakt door de
bewakers, maar dit leed werd

verzacht door een heerlijk
ijsje.
Toen we eenmaal voldoende
geld hadden verdiend, bleek
dat Jasmine al een tijd
gewoon aan het shoppen was.
Toen ze Ali zag, was ze
meteen verkocht en leidden
ze de stoet terug op het
vliegend tapijt, hand in hand
en innig verliefd.
Eenmaal weer terug in de
speeltuin, bleek dat Jafar niet
te vertrouwen was. Op zijn
bevel namen de bewakers
prins Ali gevangen en kwam
de wonderlamp in het bezit
van de verschrikkelijk Jafar.
Hij heeft zijn 3 wensen direct
gebruikt om alle macht in
handen te krijgen, Jasmine
prins Ali te laten vergeten en
de geest tot zijn slaaf te
maken. Na deze snode
gebeurtenis,
kwamen
de
ouders naar de hutten kijken
en hebben we een einde aan
de dag gebreid.
Wistjedat…
-Mees vandaag 4 stickers
heeft verdiend?
-Tadadatada?
-We op Kneuterkamp geen
hutten
maar
kastelen
bouwen?
-Het KK-ijs helemaal de BOM
is?
-Adri vet hard lijkt op Walter?
-Groepje rood de ideale
tapijtbrug heeft?
-Er hoogstaande literatuur op
onze toiletten hangt?
-Er scheer ninja’s rondlopen?
-De grote smurf uit de
wonderlamp te voorschijn
kwam?

Jaargang 33, donderdag 29-8-2013

tevens een goede training
Het Weer Vandaag
de
Nijmeegse
Overwegend zonnig met her voor
en der een bloedneus. Vierdaagse.
Hijgende zweetregens in de
middag en ’s avonds een
meurende oostenwind.
Wat voorafging…
Er was eens in een speeltuin
hier
ver,
ver
vandaan
(Taaatataaatatatatatatatataata
a)
een mooie prinses, een arme
straatjongen, en nog een paar
knakkers, zoals: een kerel in
een jurk met een veer, een
kerel in een jurk met een
staaf, en een paar mafketels
met zwaarden. Aangezien het
intergalaxiaal
overleg…
ohnee, dat is een ander
verhaal. Dit is een verhaal
over de liefde. Ware liefde.
(trouw niet voor je veertien
bent).
Tot nog toe was het verhaal
voor alle kinderen volkomen
duidelijk. Voor diegenen die
wat gemist hebben: bel 0900VERTELLER.
Na de spetterende cliffhanger
van hoofdstuk drie was het tijd
om het boek op het vierde
hoofdstuk open te slaan.
We
treffen
hierin
ons
stralende tweetal in een
ingewikkelde situatie. Alladin
(AKA
Prins
Ali
van
Vullisbakkistan), geroemd en
geliefd onder de kinderen,
was zijn nederige plaats in het
stof gewezen door de tiran
Jafar. Gelukkig had de
Smu…Geest een plan! Hij zou
de kinderen middels een
Bootcamp
klaarstomen om het Paleis
van
de
Sultan
te
overmeesteren.
De
buitenproportionele wandeling
naar het Bootcamp bleek

betoverde
gevangenis
gedeponeerd.
We waren er al vlot achter dat
de betovering werd verbroken
door een nat pak te halen.
Waterballonnen kwamen in
overvloed binnengereden en
vulden het luchtruim van de
speeltuin. Na één minuut
bleek dat de vierhonderd
waterballonnen onvoldoende
waren om iedereen een nat
pak te halen, dus deden de
emmers water hun intrede.

De prinses, Allah weet waar
ze vandaag was, nog altijd
onder de betovering van de
gemene Jafar, liet zich de hele
dag niet zien, overwelmd door
luduvudu.
Alladin was erg “geboeid” bij
het ronddelen van de witte
motor op het Bootcamp. Dit
was een welkome afkoeling
daar het zweet rijkelijk vloeide.
Stormbaan op, dwars door de Jaffar droop af als een
poort, bewakers ontwijkend, verzopen katje terug het
stormram bebibsend,
paleis in en Alladin was
bevrijdt (hiephoi).

Advertentie
Te
Koop:
Magnifiek
sprookjesverhaal
in
drie
afleveringen.
Per
direct
beschikbaar.
Bel
0900lichaam twisterend, munitie VERTELLER.
verspillend,
stiekum
rondsluipend
Alladin Wistjedat…
smokkelend
werden
wij -Like A B(l)oss(kaak)?
geBootcampt.
Na
een -Gooi een MAX bij Alladin?
spannend
geestje-mag-ik- -De Antigraaf II has Landed?
overvaren-ja-of-nee-ja-LADA ook tapijten maakt?
hoeoeoe-zoals-ik-het-doe-Er wijgerkeutels bestaan?
spelletje was het tijd voor deel -Walibi niet teveel mag
twee
van
de drinken?
vierdaagsetraining.
-Zoë haar eerste flesje heeft
In de speeltuin aangekomen geopend met een BOB?
bleek na het verspillen van -Afwassen echt vet is?
enkele salvo’s ammunitie alles -De Afwas trouwens ook?
wat we geleerd hadden -De Taart en de Chips lekker
nutteloos;
Jaffar
had waren?
ondertussen de arme Alladin -Bob stinkt als een malle?
op slinkse wijze het Paleis uit -Inspiratieflesjes
rijkelijk
gesmokkeld
en
in
een vloeien?

Jaargang 33, vrijdag 30-8-2013

Het weer:
Weggejaagde donderwolken
in de ochtend gevolgd door
schitterende zonneschijn, een
enkele witte sluierwolk en
grandioze Golden Showers.
Hoofdstuk Vijf:
Hapilly Ever After
Nog voor de magische
poorten van Akkrhabaha…
Ashlabaha.. Babahashla… de
SPEELTUIN! open gingen
was
onze
populaire
protagonist in de rangen van
de kinderen ingesloten.
De jurken probeerden de
kinderen nog blij welkom te
heten door heel populair het
lalalala
liedje
te
gaan
spelen/zingen maar het mocht
niet meer baten.
Onze held had zijn stoute
sokken aangetrokken

en toog op oorlogspad. Het
versleten karkas van die
ouwe, bejaarde Jafar bood
maar weinig weerstand tegen
de jeugdige energie van de
jonge adonis Aladdin. Hij
greep de Staaf van Jafar en
brak
deze
resoluut
doormidden. Dit bleek echter
onvoldoende
om
het
spreukenspuitende apparaat
onklaar te maken. Hierop nam
onze
protagonist
(zie
addendum) de voorhamer van
die andere ouwe gejurkte
plork ter hand en met een
zwierige
zwoele
zwaai
zwaffelde hij de Staaf van
Jafar in spetterende stukken.

Niets stond hem nu nog in de
weg om de weer tot leven
gewekte
goede
Sultan
volgens goede Achterhoekse
traditie zijn dochter in te laten
ruilen voor een goedkoop
lalalalalala bakkie pleur.
Er stroomden rivieren van
zoete
en
kleurstofrijke
vreugdestranen uit de ogen
van Ja(s)min(e) toen de
gladgeschoren
fggrgege
breedgeschouderde oh zo
goedlachse Aladdin met enige
hulp voor haar op de knieën
ging. Nadat EHBO was
verleend opende hij zijn
staalblauwe ogen, keek haar
zwoel aan, en vroeg: “Zult wi-j
dan maor trouw’n?”
Jasmine antwoorde met een
liefdevol en warm: “mot maor.”
De zeven GTI-Kamelen met
spoiler,
trekhaak,
en
lichtmetalen hoeven werden in
de
Sultanate
Stallen
geparkeerd en de deal was
gesloten,
Jasmine
was
uitgehuwelijkt. Na een vlotte
besnijdenis bij het roemrijke
geslacht der Aladdins kon het
huwelijk eindelijk voltrokken
worden door de Smu… Geest.
De tijd was nu kwart voor
PARTY-TIME! Maar eerst tijd
voor het Groote Sloopspel.
Met gezwinde spoed en
onderdrukt
enthousiasme
werden
de
schitterende
bouwsels in mum van tijd met
de grond gelijk gemaakt.
Nadat het gras professioneel
twee kontjes hoog genaaid
was, was het nu echt tijd om
de internationale immigranten
te introduceren voor het
bruilofstfeest. Elk land bood
zichzelf aan een culturele en
extravazante activiteit aan de
bruiloftsbezoekers te etaleren.

Nadat iedereen er zijn buik vol
van had was het tijd om het
bruidspaar hun huwelijksnacht
te laten beleven. Op het
gepimpte vliegend tapijt togen
de tortelduifjes naar hun
warme liefdesnestje alwaar
alle
benodigde
attributen
reeds
voorhanden
waren
gelegd door de lalala Gimp.
De lalala goodiebags werden
verdeeld de onder de armen
en eenieder werd huiswaarts
gezongen.
Ohja, en iedereen leefde nog
lang en gelukkig.
TOT VOLGEND JAAR!
Addendum
Wikipedia: Protagonist.
http://en.wikipedia.org/wiki/Protagonist

Wistjedat…
-Bob thuis wel katholiek is?
-Iemand altijd tijdens het eten
zit te poepen?
-Als een EindBaas?
-Zoë en Bas door Cupido voor
het
leven
aan
elkaar
verbonden zijn?
-De Sultan eigenlijk ook
dakloos is?
-Ouders overwegen om meer
kinderen te verwekken omdat
ze anders KneuterKamp gaan
missen?
-Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr?
-Kale plek?
-Kale KO?
-Boze Edith?
-Jaap nog steeds naar de
lucht wijst omdat hij wat wil
zeggen?
-De
Ballotagecommissie
misschien enigszins censuur
toegepast heeft? (terecht)
-Er twee regels vrij moeten
blijven voor een wistjedatje?
- Gooi een mex bij Aladdin?
- Er een geheime boodschap
in het thema-lied zit?

Jaargang 33, Bedankjes 2013

Xioeliosehoppateten!
Met deze spreuk willen wij
bedanken………
Als
eerste
onze
Kalief
(opperkneuter): Cindy. Zij zorgt dat
er overzicht komt in de chaos die
Kneuterkamp heet. Ze wordt daarin
bijgestaan door onze Sultan: Niek.
Hij wordt ‘bedankt’ voor het slopen
van de hutten en het weggeven van
z’n dochter. Bij Niek en Cindy hoort
natuurlijk hun ‘onverwoestbare en
altijd enthousiaste’ zoontje Riko. Hij
zorgde voor een lach op ieders
gezicht en dat niemand zich hoefde
te vervelen. Dan mogen we
natuurlijk
onze
blauwbuikige,
grijsharige,
koffiewekkende
geestverteller: Rick niet vergeten.
Dankzij zijn verhalen en spreuken
wilden wij niemand anders wensen.
De Geest zelf was niet zo blij met
onze Grootvizier Jafar: Adri. Hij
zorgde voor de nodige ophef en
problemen
voor
onze
arme
straatjongen Aladin, aka Prins Ali:
Menno. Deze wanhopig verliefde
‘prins’ probeerde het hart te
veroveren van de charmante
Prinses Jasmine: Renske. Door haar
liefste glimlach en haar verleidelijke
blik smolten alle jongensharten als
kneuterkampijsjes voor de zon. Haar
zusje, Zoë, zorgde er met haar
knutselkunsten
voor
dat
de
zelfgemaakte
versieringen
niet
ontbraken. De benodigdheden voor
deze decoratie konden de kiddo’s
kopen bij de Marktkoopmannen:
Dennis, Roland, Bas W, Niek S en
onze salesmanager Arjan. Àlles was
bij hen te koop, totdat de bewakers
van Javar: Kenny, Wout en Bas S,
de markt overnamen.
Ook dit jaar konden we niet zonder

de hulp van onze Dagfiguranten:
Niels, T/Pim, Maarten, Ferson,
Yvonne, Bram, Esther en Anneloes.
Zij kwamen uit verre landen om te
handelen en het Kneuterkampfeest
mee te vieren.

er gelukkig de meelevende ouders
die
kwamen
met
lekkere
versnaperingen voor de inwendige
mens:
Fam.
Eling,
Fam.
Schooneveld en Fam. Van Loo;
Smakelijk Bedankt!

Onder de dagjesmensen vielen ook
de Burgemeester en de Wethouders
van de Gemeente Doetinchem. Zij
verblijde ons met een bezoekje op
de
dinsdagmiddag.
Daarnaast
kregen we op donderdagmiddag
bezoek van de lokale politiemacht in
de vorm van de wijkagenten.

Wij kunnen niet zonder onze supersponsoren:
Transportbedrijf
Wim
Bosman (Pallets)
Leo (catweazle) v.d Putten
(Palletdump)
Friûl
(heerlijk,
speciaal
gemaakt Kneuterkamp-ijs)
Autohandel Barth (spontane
gift)
Spar Legebeke (inwendige
mens
en
spontaan
rondvliegende
coole
dubbelstokkige
goedgezoete
chemischgekleurde
waterrijke versnaperingen)
GRTS Vormgeving (T-shirt
ontwerp)
En alle overige donateurs
van vloeibare en niet
vloeibare
vormen
van
consumeerbare
artikelen,
die
het
kamp
binnen
gesmokkeld zijn.

Onze keukencrew heeft geen
spreuken nodig om te toveren met
potten en pannen. Zij laten elke
avond het heerlijkste eten op tafel
verschijnen. En overdag zorgde ze
ervoor dat de kiddo’s niet uitdroogde
door middel van de wondermiddelen
Limo en Melk, die op mysterieuze
wijze verdwenen gedurende de
afgelopen dagen.
Onze keukenhelden zijn: Chantal,
Betsie en Donna (ook voor het
wassen van de shirts!). En ze
werden ondersteund door: Laura en
onze n8burgemeester Simon.
Ook dit jaar is onze internetgoeroe
Ralf weer bezig geweest om een
betoverend goed internetpaleis op te
zetten,
voor
iedereen
te
bewonderen op de Kneuterkampwebsite: (www.kneuterkamp.com).
Gelukkig waren er dit jaar ook weer
vrijwilligers die zich over de kiddo’s
wilden ontfermen als groeplijding.
Groep Roze/Lichtrood onder lijding
van: Janne, Sjoerd en Walibi. Dan
hebben we groepje Geel met aan
het hoofd: Ralf, Lucy en Bob. Ook
de paarse groep was weer van de
partij: Jorik, Els en Inge hoorde
daarbij. Niet alleen de geest was
blauw. Ook was er een groepje in
deze kleur waar Marcel, Deborah,
Vera en Ilze aan het roer stonden.
Dan groepje Rood/Donkerroze met
als lijding: Huub, Mark (aka Abu),
Hans en Karen. En als laatste
groepje Oranje met het trio: Jaap,
Jetske en Melissa. En natuurlijk
mocht onze vliegende kiep Sandra
niet ontbreken.
Om te zorgen dat de vrijwilligers de
week wel zouden overleven waren

Op ons mooie shirt prijkten dit jaar
de namen van de volgende
sponsoren:
Gelateria Friûl
Buro Wittenburg
Villa Ruimzicht
R&M Autoservice (ook voor
de ijsjes)
HOI Onderwijs
Colon X Licht en Geluid
Keizer Metalen
Speeltuin Schöneveld
Wim Bosman
F. Wiggers
Als laatste willen we hier graag
iedereen bedanken die we vergeten
zijn en natuurlijk u/je, de lezer van
deze pagina voor het lezen van al
deze tekst.

Bedankt iedereen voor een
geweldig
Kneuterkamp
2013!

Kneuterkamplied 2013 ‘In het oosten’ op de melodie van BZB – ‘Nooit meer nuchter’
maandag
Gaf de sultan ons het geld, voor het bouwen op het veld.
Oh kijk, wat een mooie kramen.
Op eens doet de sultan raar en hoe zit ‘t met Jafar?
Is het zo werken ze samen?
dinsdag
Erge dingen in de nacht, zijn door Jafar in beeld gebracht.
Een grote schok voor alle mensen.
Na de zoektocht in het kamp, een kaart die leidde naar een lamp.
Met een geest die heeft drie wensen.
woensdag
Een echte prins vindt Jasmine leuk, daarom zegt de geest een spreuk.
Xioeliosehoppateten!
Bij het paleis is Jasmine niet, dat doet dus Aladdin verdriet.
Is ze soms een ijsje eten?
donderdag
Jafar heeft nu alle macht, dat komt door de geest zijn kracht.
Aladdin die moet nu lijden.
Lopend naar de geest zijn “vriend”, daar de krachten snel verdiend.
Aladdin gaan we bevrijden.
vrijdag
De week die is nu bijna klaar, dus vroeg Aladdin het maar.
Dame wil je met me trouwen?
Ik zie mensen van ver weg, daarom is het dat ik zeg.
Nu kunnen wij een feestje bouwen.
Refrein
In het oosten, bij de Sultan z’n paleis.
Geldt op de markt een hoge prijs.
Ga je stelen komt Jafar achter je aan.
En zal je ‘t gevang in gaan.
Bridge.
De zwerver en de grootvizier, ze zijn naar iets op zoek.
De afloop staat geschreven bij , de verteller in zijn boek.

