
 

Iets met bloemkool en heel veel regen 
Hulshorst en omstreken | Zondag 16 augustus 2015 
Na  een slapeloze eerste nacht werden wij gewekt door Aram en Ronald. 
Vandaag een dagje dicht bij huis. Het was namelijk Westlanddag. ’s 
Morgens kregen we bezoek tot grote verwondering van de dames. Wat 
doet die man met die bril en blonde krullen hier? Het bleek Joris van Dijk 
te zijn die speciaal voor  Romy naar Hulshorst kwam om haar ondergoed 
en beugel te brengen. En omdat hij er toch was, heeft hij  gelijk maar een 
praatje gehouden tijdens de kerkdienst. Centraal in deze dienst stond het 
weekthema: Durf te dromen. Sommige kinderen probeerden het thema 
gelijk uit. Tijdens de dienst zaten namelijk behoorlijk wat kinderen te 
dagdromen. Jermain zat  zelfs de binnenkant van zijn ogen te bekijken.  
Na de kerkdienst maakte iedereen zich gereed voor een fietstocht door de 
regen. De posten onderweg waren Westlandse dorpen  waar we leuke 
Westlandse opdrachten moesten uitvoeren. Onderweg kwamen we een 
loslopende koe tegen. We hebben geprobeerd de koe terug in de wei de 
sturen, maar dit is niet gelukt.  ’s Middags drupten de groepjes een voor 
een binnen. Iedereen was zeiknat en verkleumd, dus rende iedereen gelijk 
naar de douche om op te warmen. Daarna hadden we heerlijk vrije tijd tot 
het avondeten. De tijd werd gevuld met chillen, spelletjes spelen en het 
afmaken van de liedjes die bij een post geschreven moesten worden.  Na 
het poten, gieten, dekken, kappen, doppen en veilen konden we de 
bloemkool eindelijk opeten.  Het was een overheerlijke Westlandse prak. 
’s Avonds speelden we de Ik hou van Westland quiz. Hier werd onze kennis 
van het thuishonk getest. De quiz werd geopend en afgesloten met 
fenomenale optredens van de groepjes van de fietstocht. We hebben 
genoeg potentiële opvolgers voor de Kromme Jongens, dat werd wel 
duidelijk! De avond werd afgesloten met een spetterende disco en een 
nieuwe aflevering van Kiemkamp gaat plat. Om lekker te kunnen slapen 
werden er nachtzoentjes uitgedeeld op de slaapkamer van de jongens. Als 
verrassing kwam zelfs alle leiding zoenen, dat was nog eens een feest! De 
zoenen werkten erg goed, want de meesten vielen al snel als roosjes in 
slaap. Het was een zeer natte, maar wederom leuke een dag! 
Geschreven door : Jari, Marit, Kylian, Judith 
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Groep jonge toeristen gearriveerd 
in Hulshorst  
Hulshorst | Zaterdag 15 augustus 2015 
Zaterdagochtend vertrokken we met 42 kinderen en 17 leiding 
met de bus vanaf De Kiem richting Hulshorst. In de bus zat de 
sfeer er al lekker in: vanuit de muziekboxen kwamen alle 
kamphits voorbij. Toen we uit de bus stapten in Hulshorst 
moesten we erg wennen aan de poeplucht. Ondanks dat verliep 
het uitladen van de vrachtwagen voorspoedig.  ‘s Middags 
maakten we in de coachgroepjes kennis met elkaar en de leiding. 
Tijdens de middagspellen leek het voetballen meer op 
grashappen. De een na de ander gleed over het gras. Bij het 
trefballen waren we meer ballen aan het halen dan aan het 
spelen.  ‘s Avonds aten we overheerlijke pannenkoeken die 
gebakken waren door oa. Joost en Monique. Nooit eerder 
hebben we zo heerlijk gegeten. Judith heeft haar persoonlijke 
record zelfs verbroken met vier pannenkoeken! Na het 
avondmaal speelden we levend kwartet in het bos bij de 
zandvlakte. Eén team won alle potjes maar dit was niet helemaal 
eerlijk gegaan. Wij verdenken de leiding van dat team van 
grotere wanpraktijken dan bij de Fifa.  De jaarlijkse 
avondwandeling was dit jaar tot teleurstelling van alle kinderen 
vervangen door een dropping. Al snel ontdekten we dat een 
dropping juist leuker is. De dropping werd zelfs legendarisch 
doordat Kees midden in de nacht een rondje ging rennen in zijn 
onderbroek ter ere van de verjaardag van Maurice. Dit was het 
cadeau waar Maurice al 27 jaar van had gedroomd. Jammer 
genoeg ging het halverwege de dropping keihard regenen. 
Daarna ging het nog harder regenen. En toen we dachten dat het 
niet harder kon regenen, ging het toch nog harder regenen. De 
laatste groepjes kwamen als verzopen katjes binnen. Het 
allerlaatste verdwaalde groepje moest na tweeënhalf uur dwalen 
zelfs opgehaald worden door de auto’s. Helaas hadden we door 
de dropping en de regen geen zin meer om uit te breken. Wel 
werd er op de kamer tot in de late uurtjes gekeet. Waardoor het 
ook nog gezellig werd op het natte modderige veld. Het was een 
mooie dag. 
Geschreven door : Jari, Marit, Kylian, Judith 
	
Volg jij ons al? 
Alle foto’s en nieuwtjes vind je op: 

 /Kiemkamp 
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Met speciale ‘Kiemkamp gaat plat’ bijlage 
	



 

 
 

Inspector Gadget gesignaleerd 
Nunspeet | Maandag 17 augustus 2015 
Toen we werden gewekt kregen we weer het prachtige 
nieuws te horen dat we mochten aanschuiven voor het 
overheerlijke ontbijt, waar twee prachtige mannen in 
lange jassen ons op stonden te wachten met de 
informatie dat het thema van de dag Inspector Gadget is. 
We mochten na het ontbijt gaan werken aan onze eerste 
eigen gadget genaamd Gogo Gadget Rocket Lancer. 
Nadat we hadden bewezen dat we de brains hebben, 
moesten we op de stormbaan laten zien dat we fit 
genoeg zijn om echte inspectors te zijn. De concurrentie 
was moordend. Iedereen was bloedfanatiek en niemand 
liet zich tegenhouden door het natte modderige gras. Dit 
bleek wel uit de geschaafde elleboogjes en aardebruine 
knietjes. Bij de uitslag werd er nog wat gesjoemeld met 
de tijden, waardoor het leek alsof er allemaal super 
atleten mee waren op kamp.  Na de ochtendtraining 
begon ‘s middags het echte speurwerk. Er was een hond 
ontvoerd en wij moesten achterhalen wie dat had 
gedaan. Dit viel echter niet mee omdat we niet zeker 
wisten van wie de hond nou was. Na uren 
vingerafdrukken te hebben verzameld in de stortende 
regen en na verschillende complottheorieën te hebben 
bedacht, kwamen er verschillende creatieve verhalen uit. 
Hier kwam een winnaar uit: alles was de moeite waard 
geweest. Na een heerlijk warme douche, waar we  
omgerekend een hele gulden voor moesten betalen, 
Konden we beginnen aan het culinaire hoogstandje dat 
we vandaag weer voorgeschoteld kregen door de drie 
geweldige kooksters. Na het eten was het eindelijk 
zover: de rakketten mochten worden afgevuurd. Dit was 
een groot succes. Inspector Tony wist het zelfs voor elkaar 
te krijgen om zijn raket bij de buren te laten landen. 
Hiermee verwezenlijkte hij zijn droom en schreef Tony 
geschiedenis.  De avond werd afgesloten met een spel 
waar we eigen opdrachten moesten verzinnen om zoveel 
mogelijk punten te halen. Het hoogtepunt van deze 
spellen was de kledingruil van Jan en Fleur in een 
donkere bezemkast. Tot de string aan toe werd er 
gewisseld van outfit. Toen zij uit de kast kwamen 
realiseerden ze zich dat ze de opdracht verkeerd hadden 
begrepen. Nu zat Fleur helemaal voor niets zonder 
onderbroek in het broekje van Jan.  Na het 
tandenpoetsen wisten zes meiden ongemerkt te 
ontsnappen naar het maisveld. Na een avontuur van 
ongeveer twee uur was het uit met de pret. Hun 
nachtelijk uitje werd verlengd met een heuse bootcamp 
en afgesloten met het altijd vervelende uien snijden. 
Toen het alweer schemerig begon te worden was het toch 
tijd om hun oogjes te sluiten.    
Geschreven door:  Bas, Lisanne, Gijs, Herody 
 

Alleen maar survivors in Expeditie Kiemkamp  
Nunspeet | Dinsdag 18 augustus 2015 
We begonnen de avontuurlijke dag met een stevig ontbijt. Een goed ontbijt is het 
halve werk en broodnodig om de dag te overleven. In de ochtend was het de 
bedoeling om ons middageten bij elkaar te verdienen door het winnen van spellen. 
Onder de spellen zat ook het sleutelhappen. Hierbij was het de bedoeling om eerst je 
gezicht in een bak met water te dopen waardoor hij lekker nat was. Daarna mochten 
we een sleutel uit een bak met meel happen met ons mond waardoor alle kinderen 
werden voorzien van een prachtig meelmasker.  Met onze zachte huidjes van het 
maskertje gingen we onze basecamps bouwen. Voor het eerst deze week liet de zon 
zich zien. Vrolijk zetten we onze tenten in elkaar. Door het licht van de goudgele 
knoepert werden de zware hongerige tijden een stuk minder zwaar. Terwijl de een 
tevreden en de ander teleurgesteld was met het eindresultaat van de tenten, mochten 
we onze welverdiende lunch ophalen.  ‘s Middags werd de overlevingsdrang op de 
proef gesteld op de zandvlakte. De kampen moesten zich bewijzen met touwtrekken, 
ei- meppen en schatgraven. Om de knorrende maagjes van de kinderen wat te vullen 
was er zelfs een bananenboom geplant in de woestijn waarvan we een heerlijke 
banaan hebben kunnen eten. Met deze energieke bron van koolhydraten konden we 
weer afreizen naar de bewoonde wereld, hier werden de benodigde voedselvoorraden 
weer bijgevuld.  Na het douchen werden we blij verrast met een springkussen op het 
veld. Om ons te belonen hadden de kookster overheerlijke wraps gemaakt. Nadat we 
onze buiken weer gevuld hadden werd de afwas geheel vrijwillig verzorgd door Kris 
en Jay.Die avond was er weer een spel in het bos: een heuse vlagenroof. Gewapend 
met een groene markering op het hoofd werd de vlag met het leven bewaakt. Vol 
enthousiasme renden we door het bos heen, soms leidde dit tot valpartijen waardoor 
het spel vroegtijdig gestaakt moest worden en de strijd onbeslist bleef. Na het 
terugkeren naar het basecamp begon de dicso, het escaleerde volledig uit de klauwen. 
De heftige dansmoves vlogen over de  dansvloer. Het ging door tot in de late uurtjes. 
Toen iedereen moe werd begonnen we aan de avondafsluiting waar Maurice een 
verhaal vertelde over de Alpe d’Huzes. De kinderen waren erg onder de indruk van het 
verhaal en het filmpje. Hierna gingen we voor het eerst deze week rustig slapen. 
Geschreven door: Kees, Ilona, Jay, Nic 

Wist je dat? We tegenwoordig ook op 
Instagram te vinden zijn! 

   @kiemkamp 
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Camping Kiemcamp voor één dag 
Harderwijk | Woensdag 19 augustus 2015 
Na een goede nachtrust dankzij de strenge Ronald werd ons tijdens het 
ontbijt verteld dat het vandaag campingdag was. Het animatieteam, 
geleid door Monique en Marielle leerden ons eerst een dansje wat niet 
altijd even soepel ging. Daarna mochten we onze camping-skills laten 
zien door tenten te bouwen, haringen te gooien en bekertjes te 
stapelen. Er werd ons geleerd hoe we met een handdoek omgeslagen 
een heel parcours af moesten leggen. Ook moesten we door goed 
samenspel ons een weg banen door de vieze camping door middel van 
bierkratten. Nadat we binnen een recordtijd ons tentje hadden 
opgezet, begonnen we aan onze lunch.  Na ons buikje vol gegeten te 
hebben, pakten we onze fietsen en gingen we naar het stadje 
Harderwijk. Hier moesten we aan de hand van foto’s door heel 
Harderwijk slenteren op zoek naar onze verloren campingspulletjes. 
Het viel zeker niet mee om alle posten te vinden. En tijdens de jacht 
naar ons scheermesje zijn velen van ons door de schijt gelopen.  Om 
half vijf fietsten we weer met z’n allen terug naar de camping en stond 
ons een heerlijk avondmaal te wachten. De kokkinnen hadden het 
vandaag makkelijk, want we mochten ons eigen vlees bereiden. Elk 
groepje kreeg zijn eigen barbecue en worsten, vissticks, hamburgers 
en spiesjes. Ook de goddelijke zelfgemaakte kruidenboter van Eva viel 
goed in de smaak. Hoewel sommige kinderen beter achter het fornuis 
konden staan was er tot opluchting van de leiding niks fout gegaan. Na 
het eten gingen we zoals het op een camping hoort gezellig bingoën. 
Eerst kreeg iedereen een eigen bingokaart en later gingen we in teams 
verder. Door opdrachten te halen kon je cijfers afstrepen van je bingo 
kaart. We vonden het een zeer originele versie die we nog nooit 
gespeeld hadden en waren dan ook erg enthousiast. We begonnen de 
disco met de fantastische campingdans waaraan iedereen heel fanatiek 
meedeed. Zoals alle anderen avonden was Kiemkamp gaat plat weer 
uitzonderlijk goed. Alleen de column ontbrak vandaag in het 
kampjournaal omdat de columnist een dagje op de camping was 
geweest. Het was weer een zeer geslaagde dag. Nu gaan we lekker 
slapen, doeg! 
Geschreven door: Fleur, Job, Wouter & Carlo  
 

Namens alle leiding en kooksters willen 
we alle sponsors bedanken voor het 
mede mogelijk maken van een 
geweldige week!  
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Ben jij in de leeftijd 
van 12 t/m 16 jaar en 

wil je iets unieks 
beleven? 

	
Ga dan mee op Kiemkamp! Wij 
bezorgen je een onwijs gave week 
vol met sport, plezier, lol, weinig 
slaap, een centraal thema en heel 
veel gezelligheid! 
 
Iedere dag staat in het teken van 
een ander thema. Nergens anders 
zul je zulke leuke en originele 
dagprogramma’s aflopen! 
 
Twijfel niet langer en zeg JA tegen 
Kiemkamp, want dit mag je niet 
missen. 

Kiemkamp 2016 
13 t/m 20 augustus 

Heukelom 
 

Houd de facebookpagina in de  
gaten voor de inschrijfdata! 
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Maffiapraktijken in Nunspeet 
Nunspeet|Donderdag 20 augustus 2015 
Vandaag was het thema maffia. We moesten aan het eind 
van de dag zorgen dat we alle drugs hadden verkocht voor 
zoveel mogelijk geld. De groep met het meeste geld aan 
het eind van de dag was de beste maffia-familie. Anders 
dan andere jaren waren we op  woensdag niet gaan 
zwemmen, dus we dachten dat we niet meer zouden gaan 
zwemmen. Maar gelukkig gingen we toch nog naar een 
meer! Bij dat meer moest je weer in je maffia-familie 
zorgen dat je aan de meeste drugs kwam. Je kwam aan de 
drugs door spelletjes te winnen. We moesten bijvoorbeeld 
met een zeer gevaarlijke gun bolletjes van een fles 
afschieten. Met gevaar voor eigen leven moesten we van 
een levensgevaarlijke baan af om in het water te glijden. 
Als echte drugshonden groeven we de drugs op. De politie 
stond op een afstandje toe te kijken maar ze konden ons 
nergens voor oppakken. Drugsdealer Luigi was in de buurt 
om je drugs te dealen. Als echte maffiabazen hadden we 
natuurlijk wel honger gekregen van de inspannende 
ochtend. Gelukkig hadden die mamma’s een broodje 
gezond voor ons gemaakt. Na het eten konden we er weer 
tegenaan. In de middag hadden we meer spelletjes met 
als afsluiting een zinderend finalespel. Tijdens de finale 
was iedereen gebrand om te winnen. Je moest door 
middel van een parcours en het opgraven van een kaart 
Luigi vinden om je drugs te dealen. Vooral het groepje van 
Gijs leek heel snel te zijn, alleen liepen ze het verkeerde 
pad in, waardoor ze uiteindelijk een na laatste werden en 
dus een flinke boete hadden bij Luigi.  Omdat we het 
James Bond spel van vorig jaar zo leuk vonden hadden we 
dit jaar een soort replica van het spel in de avond. We 
moesten onze overige drugs proberen te smokkelen. Dat 
ging alleen nog niet zo makkelijk, want de douane was 
zeer alert. Toen we terug kwamen kregen we een verhaal 
te horen over een meisje dat was vermist in de omgeving. 
We moesten in tweetallen op zoek naar het dochtertje van 
de baas van hulk. Onderweg zijn we vaak laten schrikken. 
Het was een spannende, risicovolle maar vooral heel leuke 
dag! 
Geschreven door: Sanne, Tim, Rick, Bella  
 

Alles mag op vrijdag! 
Hulshorst| Vrijdag 21 augustus 2015 
’s Morgens voor het ontbijt werden we naar het veld geroepen voor een 
kussengevecht. Tijdens het vechten werd er door de leiding met gekleurd poeder 
gegooid. Het poeder zorgde voor  mooie gekleurde gezichten, handen, voeten en 
haren. Voor de rest van de dag zagen we eruit als felgekleurde paradijsvogels, maar 
dat maakte niets uit, want alles mag op vrijdag! Na het ontbijt hebben we op het 
veld de spellen gedaan die  ook in het tv-programma worden gedaan. De spellen 
waren heel erg leuk, vooral het spel Schreeuw je rot. Dit spel was nog een uitdaging, 
omdat veel van ons al een aantal dagen geen stem hadden. Dit zorgde wel voor veel 
hilariteit.  De lunch was niet helemaal normaal, want ja, alles mag op vrijdag! Alle 
soorten eten lagen op tafel, waardoor je verrassende combinaties kon maken. Een 
wrap met macaroni, pindakaas, hagelslag en slagroom? Het klinkt misschien 
vreemd, maar alles mag op vrijdag! Ook na de lunch bleven we bij het kamphuis. 
Nu moesten we ook spellen spelen tegen andere teams. Hierdoor werden wij nog 
fanatieker. Het zwembadspel was een van de leukste spellen. Je moest in een badje 
met piepschuim op zoek naar verkleedkleren. Na de geweldige spellen hadden we 
drie uur vrije tijd. Die tijd konden we goed gebruiken voor het regelen van een date 
voor het gala. Naast het regelen van een date kon je naar het dorp, sporten op het 
veld en chillen op bed. De oudste groep was druk met de voorbereidingen van het 
journaal. Het avondeten ging er anders aan toe dan andere avonden. De tafels 
waren bedekt met vuilniszakken. Hier werden de snacks, patat en sauzen op 
gegooid. Het was een heerlijke kliederboel en de leiding kon niet boos worden, 
want alles mag op vrijdag! Het leukste hieraan was dat we niet hoefden af te 
wassen. Na het eten was het spitsuur in de badkamers. Vooral bij de meiden. Er 
stonden rijen voor de douche, er waren te weinig stopcontacten voor alle steil- en 
krultangen, te spiegel was te klein en bij de wastafels lag meer make-up dan bij de 
Ici Paris XL. Om half 9 was het eindelijk zover. De fotoshoot voor het gala begon. 
Iedereen kwam arm in arm met zijn/haar date het veld op. Er zijn prachtige plaatjes 
geschoten. Het was een echte sprookjesavond. Tussen de feestnummers door werd 
er fanatiek geschuifeld. Tijdens het feest kon je elkaar via een post-it wand anoniem 
complimentjes geven. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Het gala werd 
afgesloten met een aangename verrassing. De hoofdleiding verblijdde ons met een 
overheerlijke hamburger van de Mac! Terwijl wij onze hamburger oppeuzelden, 
deden  de oudsten van het kamp het journaal, zoals de traditie voorschrijft. Ze 
namen het radioprogramma Kiemkamp gaat plat over van Aram, Koen, Marielle en 
Monique. Het zeer komische journaal werd verzorgd door Ilona, Anouk, Merel, 
Sanne, Gijs, Kees, Fleur, Naomi, Puck, Romy, Carlo, Jim, Tom en David. Het was een 
daverend succes dankzij de originele en grappige filmpjes. Toen de laatste avond 
helaas ten einde was en we wilden beginnen aan het nachtzoenen, stond ons nog 
een verrassing te wachten. De disco ging nog even verder, maar nu in de wc’s van de 
meisjes. Lieneke en Koen hadden een te gekke, onvergetelijke pleeparty 
georganiseerd. Naar de wc gaan zal nooit meer hetzelfde zijn. Na de party was de 
avond toch echt ten einde. Enkele jongens wilden, nu het nog kon, graag nog 
uitbreken. Ze klommen onder het oog van de leiding door het raam. Voor de eerste 
veilige berm bereikt werd, werd bijna iedereen alweer ingerekend. Alleen Tom wist 
uit handen van de leiding te blijven. Na twee ruime eenzame uren keerde Tom 
verslagen en met gebogen hoofd terug. In de vroege ochtend viel eindelijk iedereen 
in slaap. Moe maar voldaan. We droomden over alle leuke dingen die deze week 
gebeurd zijn en kwamen allemaal tot de conclusie: dit was veruit de Best Week Of 
The Year! Tot volgend jaar!  
Geschreven door: David, Fleur T., Jan, Dana	 
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