
 
 
 

Jaargang 35, maandag 17-8-2015 
 

Het weer van vandaag; van de 
regen in de flinke drup.  
 
Dit mocht de pret niet 
drukken, om 8:45 stonden de 
eerste kinderen al voor de 
poort. Daar werden zij 
opgewacht door de 
poortwachter. Vervolgens 
werden de kids in hun shirt 
gehesen en werd er een 
poging gedaan tot het vormen 
van een regenboog. We 
hoopten hiermee dat de 
goden ter aarde zouden 
komen. Mislukt, geen goden. 
Wel maakten we kennis met 
de stamhoofden van de Frú’s 
en de Jarl’s. 
 
De gewoonlijke 
kennismakingsspelletjes 
vonden plaats. We werden 
verrast door een dansbattle 
tussen de Frú’s en de Jarl’s. 
De Frú’s hadden de Jarl’s 
ingemaakt, dus sloten de 
kinderen van groep 1,2 en 3 
zich bij deze stam aan. Zij 
gingen mee naar de 
dansschool en de bootcamp in 
de gymzaal. In de gymzaal 
vonden we dan eindelijk de 
goden, Thor & Loki, schijnbaar 
hadden zij de verkeerde 
afslag op de regenboog 
genomen. Hier gingen de 
kinderen trainen voor de battle 
d.m.v. een 
stormbaan/kussengevecht/ 
hamerwerpen en spijkerbroek- 
hangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de dansschool leerden ze 
een strijddans voor de 
dansbattle. Hier leerden ze 
krachte kreten à la Johnny 
Bravo. Ook bleek dat ze de 
powerslide supergoed 
beheersten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helemaal klaar voor de strijd, 
eerst maar eens een 
bammetje. Hierna konden ze 
helemaal los gaan met 
hamers en zagen op het hout. 
De hutten kregen vorm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch na een uurtje waren de 
weergoden niet met ons en 
besloot een deel van de 
kinderen alvast tekeningen te 
versieren om de weergoden 
gunstig te stemmen. Dit heeft 
vandaag nog niet gewerkt, 
misschien morgen. De 
groepen 4,5 en 6 hebben 
deze activiteiten in 
omgekeerde volgorde 
uitgevoerd, maar waren net zo 
enthousiast. Jammer van hun 
voorkeur voor de 
mannenstam.. 
 
 

Toen alle groepen weer met 
elkaar op een veld waren, was 
het spullen pakken, naar 
binnen en filmpies kijken. De 
vrouwen hebben zich 
bewezen door push-ups te 
doen, de mannen zijn watjes 
en durfden het niet aan. Na 
het lied te hebben gezongen, 
gingen de kinderen naar hun 
warme nestje toe. 
 
 
 
Wist je dat…  
-BlØb; 
-Bas ook kan hakken zonder 
bijl; 
-Goden ook wel eens de weg 
kwijt zijn; 
-Niek wél kan schoonmaken; 
-Paars is het nieuwe zwart; 
-Geel is awesome; 
-Ferson met de nijptang in hut 
paars; 
-Kneuterkamp nostalgie is; 
-Adri toch niet zo stijf is als hij 
lijkt; 
-Ferson nu weet hoe hij worst 
moet bakken; 
-Menno op maandag al om 
10u. is gaan slapen; 
-Simon van suiker is; 
-Radler op is bij de Kaufland; 
-Lichtblauw ook blauw is; 
-Menno aan softbal doet; 
-Jaap dadelijk door zijn neus 
kan fluiten; 
-Adri op Ozzy Osbourne lijkt: 
 

 
 



 
 
 

Jaargang 35, dinsdag 18-8-2015 
 

EINDELIJK! Het is dro(o)ger 
vandaag! Daar zaten we vol 
smacht op te wachten, een 
beetje fatsoenlijk hutten-
bouwen-weer. Af en toe een 
miezer buitje maar daar 
merkten de kinderen 
nauwelijks iets van. 
 
De tweede dag van 
Knøtergård begon weer voor 
de band-tent met het bekende 
kamplied een warme 
goedemorgen welkom. De 
KnøterKids stonden klaar voor 
de start. 
 

 
 
Waar het ene groepje verder 
ging met het bouwen van de 
hut, ging het andere groepje 
aan de gang met het maken 
van de vlag voor op de hut. 
Ook werden de schilden van 
de Vikingen versierd.  
 

 
 
Tussendoor werd door Opper 
Frú Siri nog groepselfies 
gemaakt.  
 

 
 
Daarna begonnen Loki en 
Thor een discussie die 
eindigde in een battle. Deze 
bleef vervolgens onbeslist 
omdat beide goden niet 
beschikten over hun heilige 
wapens, namelijk de harp en 
de hamer.  
 

 
 
Na de lunch werden we door 
Heimdall op pad gestuurd om 
runentekens te zoeken tijdens 
een speurtocht door de wijk. 
Dit gebeurde met behulp van 
de goden. Tijdens deze 
speurtocht speelden de 
KnøterKids verschillende 
spellen waardoor ze de 
runentekens konden 
verdienen en ontvingen ze 
uiteindelijk een runenwoord.  
 
 
 

Dit woord werd naar Heimdall 
gebracht zodat hij hem een 
dezer dagen  kan gaan 
ontcijferen.  

 
 
Na de battledans nog een 
keer geoefend te hebben werd 
de dag afgesloten met het 
kamplied en gingen de 
kinderen weer naar huis om 
op te laden voor een nieuwe 
dag bij Knøtergård. 

 
 
Wist je dat… 
- De oorlog tussen de hamers 
en de zagen is begonnen; 
- Een aantal groepsleiders 
weer in een kind veranderen 
op Kneuterkamp; 
- Kinderen regen niet 
opmerken; 
- Sommige kindjes spontaan 
gaan slapen tijdens een spel; 
- Alle kinderen vandaag weer 
gezond en wel aanwezig zijn; 
- Ouders in het vervolg beter 
de namen op de spullen van 
de kinderen kunnen  
schrijven: 

 
 



 
 
 

Jaargang 35, woensdag 19-8-2015 
 

Toettoet! Wij nemen je mee 
op een reis. Een spannende 
reis door deze woensdag. 
Eindelijk konden we 
schilderen! Met wat verf en 
een heleboel water krijgt elke 
hut een mooie kleur, en 
sommige kinders en lijding 
ook. 
 
Dan komt de bus om de hoek, 
klaar om de eerste lading 
kinderen op te halen. 
Voorwaarts! Op naar Didam! 
Onder het genot van stand-up 
comedy (“Hoe schiet je een 
ezel dood?”) komt onze reis 
aan bij Scouting Didam. 
 

 
Hier aangekomen  gingen we 
op zoek naar het heilige vuur. 
Tijdens deze meeslepende 
zoektocht moesten de 
kinderen verschillende 
obstakels overwinnen. 
Bijvoorbeeld de woeste zeeën 
bevaren richting Gull Island. 
Heleen (lijding Blauw) wou 
echter bijdehand doen, en 
werd voor straf gekielhaald 
door Deborah. 
 
 

 

Na een spannende rit van de 
tokkelbaan, en een 
spannende strijd met een bal, 
overheerlijke marshmallows, 
troffen de kinderen aan het 
eind van hun queeste hun 
einddoel aan: De 
runenexpert/Enge man! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij heeft het eindelijk voor 
elkaar gekregen om het 
runenschrift te ontcijferen, en 
vertelt de kinderen over hun 
bijzondere krachten; Water, 
vuur, dinges en dattes. 
 
De boodschap die we gister 
vonden is vertaald, en die 
wijst ons de weg naar 
Walhalla, waar de goden 
graag weer naar terug willen! 
 
Met deze kennis op zak kwam 
onze Jan weer driftend de 
hoek om, die alle kindertjes 
weer inlaadde en slechts een 
beetje door elkaar geschud 
weer afleverde bij ons mooie 
huttekamp. Na nog even 
lekker te hebben gebouwd en 
geschilderd, komen de ouders 
ons weer verlossen van de 
verfvlekken met benen. Klaar 
maken voor weer een nieuwe 
dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat.. 
-Dééééééníííís? 
 
-Wout alle runentekens 
gezaagd heeft? 
 
-Walibi nog steeds niet 
gedoesjht heeft? 
 
-Hij dus gigantisch stinkt? 
 
-Dat meestal zo is? 
 
-Heleen niet kan spellen? 
 
-Mex bij Menno? 
 
-Cris 3 keer achter elkaar mex 
tilt? 
 
-Degene die het vorige wist-je-
datje schreef, in runen 
probeerde te schrijven? 
 
-Het toch nog regende tijdens 
de groepsfoto van de 
vrijwilligers? 
 
-Peter het kortste grassprietje 
had, maar niet ging sjouwen? 
 
-..het eigenlijk Jaap is die de 
kortste heeft? 
 
- “…..” – Sandra 
 
-“HHHHHHH” – Walibi 
 
-Hans goede ondertiteling 
geeft? 
 
-Peter en Menno zachte 
buikjes hebben? 
 
-De buschauffeur drie keer 
dezelfde grap vertelde? 
 
-Het maïs er weer mooi bij 
staat? 



 
 
 

Jaargang 35, donderdag 20-08-2015 
 

Het weer: 
Zoals het een ware zomer 
betaamt, hoewel de dag met 
grondwater eindigde. 
 
Vanmorgen begon de dag met 
een dansje. Daarna volgde er 
een lach. Wat waren we vrolijk 
vanmorgen. We lachten de 
hele dag. We leefden eindelijk 
in harm (onnie). Het enige wat 
nog ontbrak waren de wapens 
van de goddelijke mannen 
(onnie), want deze indringers 
hebben geen 
verblijfsvergunning gekregen 
en moeten terug naar hun 
eigen verblijfplaats. Hier zijn 
dus uiteraard de wapens voor 
nodig. 
 
Na een ietwat lange korte 
plaspauze (onnie) was het tijd 
om te vertrekken naar de stad. 
In colonne vertrokken we te 
voet onder begelijding van 
een schetterende walibi (wie 
heeft die batterijen gekocht?) 
naar Smocus’ plein. Hier 
aangekomen kregen we water 
met een smaakje (onnie), 
waarna het tijd was voor een 
vossenjacht (omdat we niet 
met 120 kinderen in de friûl 
passen). Oh ja, ook nog iets 
met een hark van Loki. Nadat 
we de aanwijzingen hadden 
ontvangen, besloten er 2 
groepen op eigen houtje de 
hark wel op te gaan halen. 
Loki dacht hier echter anders 
over, waardoor deze groepen 
dezelfde weg terug moesten 
vervolgen zonder hark (onnie).  
 
 
 
 
 
 

Toen iedereen eindelijk weer 
op Smocus’ plein was 
aangekomen, was het tijd om 
onze buikjes te vullen. 
Eenmaal vol gevreten, besloot 
de desbetreffende valhalla-
illegaal zelf de hark te gaan 
halen. Binnen twee seconden 
was hij weer terug. Conclusie: 
groepje geel en rood kunnen 
echt niet zoeken (onnie).  
 
Er bleef hierdoor een 
goddelijke Valhalla-illegaal 
kansloos zonder wapen. 
Walibi bleek de hamer al 
gevonden te hebben, maar 
wilde hem niet geven aan de 
kinderen (lekker puh). 
Hiervoor moesten we eerst de 
schatkaart volgen welke ons 
leidde langs verschillende 
elementaire uitdagingen. Nu 
ook de laatste goddelijke 
stoethaspel zijn speeltje terug 
had werd deze in de auto 
gedeponeerd, daar de goden 
in Valhalla niet gewend zijn 
aan lichamelijke arbeid.  
 

 
 
Na een korte stop bij de 
frikadellenboerin werd de 
colonne weer geformeerd om 
terug te gaan naar de 
speeltuin. Dit kostte enigszins 
overtuigingskracht van de 
groepslijding. Eenmaal 
wedergekeerd was het tijd om 
de ouders te ontvangen met 
een lekker bakje koud 
grondwater. (Bok)Tor kreeg 
wat hij verdiende. Vervolgens 

barstte het grondwatergeweld 
los. Heimdalls mascara was 
niet waterproof, dus bleef hij 
angstvallig op het terras. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Om kwart over vier was het 
tijd om een eind aan de dag te 
breien. De ouders bleken 
eindelijk het Kneuterkamplied 
te kennen (onnie). Toen de 
kinderen eindelijk de speeltuin 
verlieten was het tijd om een 
duik te nemen in het 
plaatselijke zwembad. 
(groepje roze, onnie).   
 
Wist je dat: 

- Kneuterkamp toch een 
reputatie heeft hier in de 
buurt (proost); 

- De kneuterkampband er 
een nieuwe 
gitarist/zangeres heeft; 

- Chris zonder H van de 
dokter niet te zwaar mag 
tillen; 

- Menno dit uiteindelijk 
vond meevallen; 

- Er krentenbollen na de 
maaltijd waren; 

- Cavi het heilige vuur 
heeft uitgeblazen en door 
karma ondergescheten 
werd; 

- Harm volgend jaar vier 
flessen kruidendrankjes 
mee moet nemen; 

- De afwascarrousel door 
anderen geïmiteerd wordt 

 
Gezocht: 

- Waterproof mascara voor 
Heimdall; 

- Walibi’s stem; 
- Bob van der Linden; 
- Anti-muggenspray (want 

hij wordt steeds irritanter) 



 
 
 

Jaargang 35, vrijdag 21-08-2015 
 

Het weer: 
Geurige warme windvlagen en 
een regenboog. 
 
Nadat de gebruikelijke 
ochtendrituelen voorbij waren, 
kregen we te horen dat er 
plaats gemaakt moest worden 
voor een regenboog. 
Uiteraard was de 
bouwtekening hier zo voor 
gemaakt dat er zes prachtige 
hutten het veld moesten 
ruimen. (Dèèèènuuuuuusss, ik 
heb een spijker in mijn 
voet)(onnie). Na veel 
gehamer, gesjouw, 
geschreeuw en gebuffel, 
bleken alle hutonderdelen 
prima in één vragwaggel te 
passen. Dit kostte enige her ni 
jáás. De Russische 
dwergslinger werd weer 
ingezet, omdat zelfs elke 
microbe van het veld gehaald 
moest worden.  

 
Helemaal in het thema was er 
ruimte voor een potje 
regenboogslingertikkertje. 
Helemaal uitgeput door deze 
vermakelijke tijdsbesteding,  
was het moment daar voor 
een bammetje met graskaas 
en een glaasje melk. Zoals de 
oude schlemiel zonder 
waterproof mascara ons 
probeerde duidelijk te maken: 
voor een romance moet je 
dansen, want zonder dans 
maak je bij de goden geen 
kans. Aangezien de goden 
niet kunnen dansen, besloten 

we het met Vikingen en 
kinderen te proberen. 
Ondanks dat het een 
verzoeningsdans moest zijn, 
heeft de vrouwenstam toch 
wel degelijk gewonnen (3 
tegen 1).  
 
PARTY TIME 
De (ver)zoening moet gevierd 
worden, waarbij iedereen uit 
Knotgaard was uitgenodigd 
voor de pre-party (onnie). Hier 
was van alles te beleven, 
waaronder spons gooien op 
de goden, spons gooien over 
een doekje, de overgebleven 
marshmallows opbikken, 
kinderen voorzien van 
waterproof mascara, koffie 
drinken, nog meer dansjes 
leren en andere waterpret, 
waarbij het voor de 
groepslijding geoorloofd was 
om lekker op het terras te 
zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het moment dat de ouders 
de speeltuin betraden, nam 
het feest een andere wending, 
waarna heel knotgaard 
unaniem besloot tot definitieve 
uitzetting van de Valhalla-
illegalen. Het recept: het 
breken van het licht, opdelen 
van kinderen en een gepaste 
vorm van proportioneel 
geweld. De wil om de 
Valhalla-illegalen uit te zetten 
bleek zo groot, dat dit binnen 
enkele minuten gerealiseerd 
was. Om te voorkomen dat zij 
als bootvluchtelingen weder 
zouden keren, werd het 

Vikingschip op destructieve 
wijze tot zinken gebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
Zo, de rust is wedergekeerd in 
knotgaard. Helaas moest er 
voor deze spectrale vertoning 
enige stamkampementen 
geruimd worden, waardoor de 
overgebleven honderdtwintig 
mini Vikings geen reden meer 
hadden om langer in 
knotgaard te verblijven. TOT 
VOLGEND JAAR!!!! 
 
Wist je dat: 

- Doe eens lief 
- Henk een keyboard 

ninja is 
- Hij tevens zijn eigen 

datingbureau heeft 
- Muggenspray niet 

werkt 
- Hij gewoon weer terug 

vliegt volgend jaar 
- Warme windvlagen 

lekker ruiken 
 

Vacature: 
Om ons team te komen 
ondersteunen in de 
afwascarrousel, zijn wij op 
zoek naar een kusjespost. 
 
Functie-eisen: 

- Vrouw 
- Zachte lippen 
- Gevoel voor humor 
- Geen angst voor 

ontblote mannelijke 
bovenlichamen 

 
Salaris conform kneuterkamp 
CAO. Bent u geïnteresseerd in 
deze functie, dan kunt u 
reageren via Peter (groepje 
roze).  



 
 
 

Jaargang 35, Bedankpagina 2015 
 

Het was weer leuk, het was 
weer fijn, om dit jaar op 
Kneuterkamp te zijn. We 
begonnen met regen, dat 
werd de volgende dag miezer. 
En na nog een nachtje slapen 
was het droog maar bewolkt. 
Gelukkig was het daarna drie 
dagen lekker warm. Dit kan 
helaas wel maar één ding 
betekenen, Kneuterkamp 
2015 zit er helaas alweer op. 
Maar zonder de volgende 
mensen was dat allemaal niet 
gelukt: 
 
Laten we bij het begin 
beginnen. De opper Viking 
van deze week Cindy. Als 
Cindy er niet is loopt alles in 
het water. Vanaf haar eigen 
Vikingschip heeft ze 
Knotergard nauwlettend in de 
gaten gehouden met één oog. 
Het andere oog was gericht 
op Riko: de jongste Kneuter 
van het stel. Met zijn 
enthousiaste gedrag maakte 
hij menig mens weer vrolijk en 
mocht de verveling toeslaan, 
dan speelde en stoeide hij 
maar al te graag met een 
willekeurig persoon. 
En dan hebben we Arjan. Met 
zijn camera in de aanslag was 
hij deze week niet te missen, 
en ook het geluid bij de tent 
heeft hij weer super geregeld. 
Dan is het tijd voor Heimdall. 
Deze iet-wat-enge vertalende 
magische alziener vertelde 
ook nog de week zo’n beetje 
aan elkaar. 
Dit jaar werd de speeltuin 
namelijk, eerst apart en toen 
samen, onveilig gemaakt door 
twee vikingstammen. De 
Jarl’s, ook wel bekend als 
mannenstam, werden 
gevormd door Adri (opper 
Anders), Bas (Bjorn), Wout 

(Jorn) en Dennis (Bjornar). 
Deze mannelijke stam werd 
ruimschoots gecompenseerd 
door de vrouwelijke 
aanwezigheid van de Frú’s, 
bestaande uit Sandra (opper 
Siri), Anneloes (Amali) en Zoë 
(Solvi). Vanwege gebrekkige 
navigatie waren er ook nog 
wat goden in de speeltuin 
neergedaald; Menno (Loki) en 
Bas (Loco), met als 
tegenhangers Niek (Thor) en 
Niek (Thir). 
Ook dit jaar hadden we weer 
de onmisbare dagjesmensen: 
op donderdag hebben Lena, 
Luuk, Luca, Menno vH, Karina 
en Mart geholpen, op vrijdag 
waren het weer Lena en 
Karina met verder nog Carlijn, 
Hanneke en KiVaDa-leiding 
Marsha en Koen. 
 
De prachtige regenboog 
konden we dit jaar maken met 
de volgende gekleurde 
groepen: 
Violett (paars): Deze groep 
stond onder leiding van 4 
vrouwen. Vera, Els, Karen en 
Inge hadden deze groep 
onder hun hoede. Girlpower! 
Gel (geel): Met een nogal 
wisselende samenstelling van 
de groepsleiding stonden 
Huub en Cris de hele week 
voor deze awesome groep, 
met als aanvulling van Jolieke 
(ook in de band) en Simon. 
Renske deed, ondanks haar 
blessure. ook zo veel mogelijk 
mee. 
 
Rosa (Rose): De groep met 
Hans, Peter en onze 
nieuwkomer Niels aan het 
roer. Onder hun vakkundige 
leiding hebben de kiddo’s een 
geweldige week gehad. 

Gron (groen): Janne, Mark, 
Yosie en Hans (aka Harm). Ze 
zijn de week prima 
doorgekomen, en Hans wordt 
daarnaast ook zeer 
(dier)vriendelijk bedankt voor 
het voorzien in dieren en 
bijbehorende huiden. 
 
Viking zijn is zwaar werk, en 
om op de been te blijven 
waren er vele versterkingen 
voor de inwendige mensen 
nodig. Onze geweldige 
keukencrew heeft ons en de 
kinderen voorzien van limo, 
melk, snoepjes, 
boodschappen, heerlijk 
avondeten waar je van blijft 
eten en eigenlijk alles 
waardoor wij de week 
overleefd hebben. Daarnaast 
heeft vliegende keep Laura de 
losse eindjes opgevangen. Als 
laatste alle ouders die ons 
gesteund hebben bedankt, 
niks is fijner dan waardering 
krijgen voor onze inzet. 
 
Wist je dat: 

• deze bedankpagina 
geschreven is met hulp 
van de modernste 
telecommunicatie-
middelen en dat wij 
iedereen die we 
vergeten zijn hier 
alsnog heel hartelijk 
willen bedanken? 

 



KK lied 2015 
Melodie: Eye of the Tiger 

 
Couplet1 (maandag) 

Klaar staan wij, pal voor de brug, 
Om te reizen naar Knøtgard. 

Daar bouwen wij aan ons stamkampement, 
Leren vechten van Loki en Thor. 

 
Refrein. 

Pak je, zwaard en je schild het is weer tijd voor de strijd. 
Tussen mannen en de vrouwen en de goden. 

Ja wij, gaan vol ten aanval; Odin sta ons nu bij. 
En uiteindelijk vinden wij daar… 

X, whereX= 
Dag 1: Onze strijddans 

Dag 2: Flinkechaos 
Dag 3: Oudewijsheid 

Dag 4: Goden wapens 
Dag 5: Overwinning 

 
Couplet 2 (dinsdag) 

Grijp je zaag, hamer en verf, 
Om je wapens te maken. 

Toen naar het veld toe maar de wapens zijn weg, 
Alle goden zijn nu in paniek. 

 
Couplet 3 (woensdag) 

Gisteren zijn er Runen gespot, 
Die wij toennog niet begrepen. 

De oude wijze ja die wijst ons de weg, 
Maar wij zijn nog niet in harmonie. 

 
Couplet 4 (donderdag) 

Na de reis, komen wij aan, 
Op het slagveld der goden. 

Wij werken samen en behalen ons doel, 
En wij vinden de wapens weer trug. 

 
Couplet 5 (vrijdag) 

Arm in arm, samen gewerkt, 
Het is nu tijd voor een feestje. 

Beide stammen gaan nu verder als één, 
En de goden die gaan terug naar huis. 

 




