
 
 
 

 
	
	

Je	de	dag	is	weer	om,	dus	we	gaan	nu	
weer	naar	bed,		
want	iedereen	die	is	moe,		
van	het	fietsen	en	de	pret.	
Poets	je	tanden	en	lach	in		
de	spiegel	aan	de	wand.		
Welterusten,	de	dag	is	weer	ten	einde!	

 ‘Kiemkamp gaat plat...’ 
 speciale bijlage 

	

Van onze columnist.    
Tadadadataaaaaaaa! Ja dames en heren van de avondshow, voor ik begin wil ik graag even zeggen dat ik mijn column heb aangepast aan deze 
speciale live uitzendingen vanuit Hulshorst. Normaal schrijf ik altijd aan inmiddels ex-schaatster Marianne Timmer, maar speciaal voor deze 
week wijk ik hier vanaf. Omdat hij ons verlaten heeft, maar wij hem voor altijd een warm hart toe zullen blijven dragen en wij hem heel graag 
op de hoogte houden van het wel en wee tijdens the best week of the year, schrijf ik mijn column aan onze legendarische ex-hoofdleiding. Daar 
gaat ie. 
 
Lieve Maarten, 
 

Zaterdag 15 augustus 
Dit was de dag waar iedereen al 51 weken naar uitkeek. En als ik zeg iedereen, dan bedoel ik ook iedereen. De aangemelde kampkinderen, hun 
broers en zussen, hun ouders, hun ooms en tantes, hun opa’s en oma’s, hun buren, hun achtertantes, ja zelfs hun huisdieren keken ernaar uit. 
Dit behoeft verder geen uitleg denk ik zo.  42 hyperactieve met redbull gevulde, al dan niet zongebruinde, nog lang niet zelfstandige, maar oh 
zulke leuke lieve kinderen stapten bij de Kiem in ’s-Gravenzande in de bus bij een buschauffeur waarvan je altijd maar weer moet afwachten of 
je z’n bussie wel mag slopen. 17 licht gestoorde volwassenen, want ja dat moet je toch zijn als je er voor kiest met zulke kinderen een week weg 
te gaan, drupten achter de kinderen aan de bus in. Nog even zwaaien naar de wel erg verdacht blije ouders en rijden maar richting Hulshorst. Al 
na 100 meter waren de eerste zakken chips leeg en al direct vielen Sanne en Bente heel erg op. En dan móét je nog een week. Nou vind ik 
kinderen die Voois heet sowieso verdacht, maar daar gaat het nu niet om.  
Zes jongens hebben bekend gemaakt vannacht te willen gaan uitbreken. Ik wens ze heel veel succes met de blokkades die ze binnen en buiten 
tegen zullen komen. Trekken jullie wel dichte schoenen aan? Dan blijven je tenen misschien heel. En denk je aan warme kleding? Het is geen 
pretje om heel de nacht op het veld te staan in je korte broek. Vergeet je ook je duikbril niet? Uien snijden voor 60 man vinden je ogen niet heel 
fijn kan ik je vertellen. Of weet je wat? Trek maar gewoon je pyjama aan en blijf lekker in je warme bed liggen. Het lukt je toch niet om weg te 
komen. Wie denk je wel niet dat je bent? Tot slot mijn voorspellingen voor vannacht en morgen: enkele eigenwijze druiloren die toch dachten 
weg te komen brengen een groot deel van de nacht buiten door en: het eerste kampstelletje wordt vanavond bij het nachtzoenen betrapt. 
 

Zondag 16 augustus 
 
Mijn voorspellingen van gisteren waren, ik zal het zelf maar zeggen, waardeloos. Door de 
dropping viel alles in het water. Het nachtzoenen ging niet door tot groot verdriet van Jim. 
Pogingen tot uitbreken zijn er niet geweest, want na tweeënhalf uur in de regen dwalen 
door de donkere bossen had iedereen het wel gezien buiten. Nou ja, sommige meiden 
hadden geen tijd om te slapen en wilden graag over het natte gras rollen. Wat ze daar 
precies zo lekker aan vinden, daar ben ik nog niet achter. 
Vandaag was de dag van de waarheid, de dag van de altijd té lange fietstocht, maar hé, 
vandaag was het wel de Westlandse fietstocht. Wij trotse Westlanders laten ons natuurlijk 
niet kennen, dus die kilometers maken wij gewoon zonder mokken. Zo gezegd zo gedaan. 
En de fietsers waren inderdáád geen mietjes. De regen viel met bakken uit de hemel. 
Gehuld in vuilniszakken en poncho’s fietsten zes groepen de zeven Westlandse dorpen 
langs.  
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De rasechte Westlanders bewezen dat ze niet gaan zeiken, 
maar gewoon doorgaan. Niet iederéén mag zich echter een 
Westlander noemen. Merel bijvoorbeeld, die denkt dat een 
Haags bakkie een bakkie met een koekie is, of Krys, die nog 
nooit van een krop sla heeft gehoord, maar het zelf altijd 
over een klop sla heeft of Romy, die denkt dat ballen racen 
met het bedrijven van de liefde te maken heeft of Jan dan, 
die creatief bedacht dat zwinkelen niet meer is dan een 
afkorting voor zondags winkelen. Tja, dat Westlandse taaltje 
is een vak apart. 
We verblijven deze week trouwens op kampeerboerderij het 
Woelige Nest. Dat is vragen om moeilijkheden als je het mij 
vraagt. De kinderen meenemen naar het Woelige Nest en 
vervolgens steeds om stilte vragen als je de aandacht wilt. 
De kinderen ’s avonds naar bed sturen, het licht uitdoen en 
dan boos worden dat ze gaan liggen woelen in hun nest. Dat 
is net zoiets als in een stiltecoupé gaan zitten en dan boos 
worden op die passagier die zo zwijgzaam voor zich uit zit te 
staren of een dagje naar een Spa gaan om te relaxen en dan 
met je handdoek om je heen geslagen op een stoel gaan 
staan om vervolgens heel hard te roepen: ‘Zeg allemaal 
eens wat, ik kom hier potjandikkie niet voor m’n rust!’ 
Jermain had een zware dag vandaag. Hij heeft vannacht 
amper geslapen en moest ook nog eens de slaapkamer van 
de jongens schoonmaken. Gelukkig moest hij z’n eigen 
rommel opruimen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen 
dat er voor 90 euro aan confetti en andere troep gekocht is. 
Toen ik 6 was vond ik confetti ook leuk, dat weet ik nog 
goed. Een kinderfeestje zonder confetti was niet compleet. 
Hier heb ik nog weinig 6-jarigen gezien, dus wat die confetti 
hier doet? Ik heb geen flauw idee! 
 
Maandag 17 augustus 
Jasper van den Burg en Joost Voorberg hebben vandaag de 
 leiding genomen over een stel semiprofessionele detectives.  
Het begon vanmorgen met het maken van een gogo gadget 
raket. Mooi, dacht ik, dan kunnen we eerst eens die vervelende jongen naar 
de maan lanceren. Dat ging even niet door. Pas ’s avonds mocht er 
geschoten worden en bij de douane werd alle bagage ingenomen, inclusief 
het zogenaamde onmisbare personeelslid van touroperator gogo gadget. 
We zitten dus nog tot zaterdag opgescheept met Rick. 
Er was vanavond duidelijk één kampioen raket afschieten. Tony ging er vol 
voor en moest en zou zijn Gogo Gadget Raket naar de buurman schieten. 
Zijn teamgenoten geloofden niet allemaal in de compleet ingetapete 
colafles, maar Tony had een droom en wilde alles geven om zich te 
bewijzen. Hij vulde de raket. Hij pompte en pompte. De raket vloog bijna 
sneller dan het licht de lucht in, trotseerde de regen, naderde de heg, bleef 
vliegen, vloog over de heg en ……. verdween uit het zicht. Een staande 
ovatie, een oorverdovend applaus, maar ook: ontlading. Tony gaf alles wat 
hij had en het bracht hem wat hij wilde. Wat een vreugde, wat een geluk. 
Tranen vermengd met regen. Wat is winnen toch prachtig. De concurrenten 
waren niet meer te horen of te zien, want ze wisten dat Tony de wereld 
veranderd had. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Tony heeft geschiedenis 
geschreven en dát pakt niemand hem meer af! 
	

Dinsdag 18 augustus 
Fleur T. en Jan zaten met rode wangetjes aan het ontbijt. Na wat navraag te 
hebben gedaan, ontdekte ik dat Jan nog een stringetje droeg waar zijn gevalletje 
niet helemaal in paste en dat Fleur zonder stringetje in Jan z’n broek zat. Ik dacht 
van de week al te weten dat de boel hier steeds gekker wordt. Nu word ik echter 
langzamerhand bang. Hoe gaat deze week eindigen? 
Het schijnt dat Kiemkamp helemaal niet zo leuk is als altijd wordt geroepen. We 
logeren zoals je inmiddels weet in Het Woelige Nest. Dat is gewoon een 
kamphuis en er staan gewoon bedden, maar vandaag moesten de kinderen hun 
eigen hut maken. Dát was hun van tevoren niet verteld, dat ze moesten betalen 
voor het kamp en vervolgens op locatie zelfvoorzienend moesten zijn. ‘Ga maar 
een mooie hut maken, je hebt drie kwartier’, werd er doodleuk gezegd. Daarnaast 
moesten de kinderen vandaag hun eten verdienen in plaats van dat dat gewoon 
voor hen werd geserveerd. Ik had bijna een telefoontje gepleegd met ’s-
Gravenzande om hier melding van te doen, ware het niet dat mij duidelijk werd 
dat het alles te maken had met het thema van de dag. Op RTL 5 hebben ze 
Expeditie Robinson, hier hebben we Expeditie Kiemkamp. RTL 5 heeft Dennis 
Weening en Nicolette Kluijver, wij hebben Lillian van Straalen en Maurice van der 
Sar. RTL 5 laat bekende Nederlanders deelnemen aan het populaire programma, 
wij geven lieve kinderen uit ’s-Gravenzande ook een kans om te ervaren hoe het 
is om te overleven op een eiland. Want zo kun je Hulshorst gerust noemen, een 
eiland. Er wonen immers maar 5 mensen, 3 schapen en 1 koe.  
Enfin, op het eiland ging het er fanatiek aan toe. Bij het eten proeven bleken de 
kinderen helemaal niet hongerig te zijn, want ze spuugden alles een voor een uit. 
Tja, dan moet je niet zeuren als je vervolgens droog brood krijgt. Bij het Memory 
Hangman kwam weer aardig wat talent tevoorschijn. De opdracht was ‘gewoon’ 
aan een ladder hangen en getallen onthouden. Simplice deed dit geheel op zijn 
manier. Hij hing erbij alsof hij dagelijks niet anders doet en toen alle anderen het 
hadden opgegeven, bleef Simplice ‘gewoon’ nog even hangen. Om z’n handen 
niet te veel geweld aan te doen liet hij af en toe ‘gewoon’ even één hand los om 
vervolgens als een acrobaat aan de ladder te bungelen. Ik, 24 jaar, heb jarenlang 
geturnd, heb in alle speeltuinen en op alle klimrekken gespeeld en geoefend en 
kan aan de ladder nog geen 20 seconden blijven hangen. Simplice, 12 jaar, doet 
dit ‘gewoon’ even met één arm en blijft het langst hangen van iedereen. Ja, zo 
kan het dus ook… 
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Donderdag 20 augustus 
Vandaag zijn in Hulshorst 42 kinderen 
opgepakt in verband met vermoedelijke 
maffiapraktijken. De politie kreeg 
vanmorgen al een anonieme tip binnen over 
een verdacht trainingskamp bij de 
Zandenplas dat, om niet op te vallen, in 
zogenaamde kinderspelletjes was 
omgevormd. Om zeker van hun zaak te zijn, 
hebben de medewerkers van de politie de 
groep kinderen de rest van de dag gevolgd. 
’s Middags en ’s avonds werden de 
vermoedens echter alleen maar bevestigd 
toen de agenten de kinderen bezig zagen 
met kilo’s drugs. De kinderen zijn in 
voorlopige hechtenis geplaatst in afwachting 
van hun proces. De 17 volwassenen die niet 
direct als verdachten werden beschouwd 
genieten momenteel van hun rust op de 
kampeerboerderij waar de maffiosi zich 
schuil hielden. 
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Hoofdredactrice : Sanne Voois 

  /Kiemkamp  @kiemkamp 
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Het zwemmen was een groot succes, ik kan niet anders zeggen. Aram durfde het water niet in, maar ík begrijp dat wel. 42 andere kinderen 
die al hun viezigheid van zich afwassen in het water. Etensresten die uit de poriën komen, vieze geurtjes die uit verschillende gaten hun 
weg naar buiten zoeken, kinderen die in het water plassen omdat dat toch een stuk makkelijker is dan naar zo’n toiletgebouwtje lopen 
waar de boel ook nog eens 10 jaar geleden voor het laatst lijkt te zijn schoongemaakt, kinderen die in het water overtollig spuug lozen 
terwijl je het al vies vindt om ze ’s avonds op de wang te zoenen, om dan nog maar niet te spreken over de lage temperatuur van het water, 
wat zo zijn bekende uitwerkingen heeft op bepaalde lichaamsdelen. Aram ik snap je helemaal. Jouw zwembroek kan thuis zo schoon de 
kast weer in. Dat scheelt je moeder, uhhhhh, mij weer was. 
Nog even een interessant weetje. Uit een onderzoek in 96 landen is naar voren gekomen dat een gebroken hart van een man nooit 
helemaal herstelt. Meiden, weet dus waar je aan begonnen bent deze week of waar je nog aan gaat beginnen tijdens het gala 
morgenavond. Wees een beetje lief voor de gevoelige mannen. Uit persoonlijk onderzoek is overigens gebleken dat 60% van de 
huwelijken binnen de protestantse gemeente van ’s-Gravenzande ontstaan is op Kiemkamp. Ik wil alleen maar zeggen: wees nauwkeurig 
met het breken en stelen van mannenharten. En Bas en Fleur: jullie trouwkaart zie ik met plezier tegemoet! 
Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik heb van jullie genoten, iedere dag weer. Jullie waren geweldig; gezellig, lief voor elkaar, 
bij vlagen lief voor de leiding, soms wat brutaal, soms wat chagrijnig, vaak moe en nóg vaker niet vooruit te branden, maar ik heb van jullie 
genoten. Morgen is het jullie beurt en ik hoop dat jullie er minstens zoveel van bakken als dat ik en mijn collega’s hebben gedaan. Geniet 
van de laatste dagen en kom vooral moe, uitgeput en strontchagrijnig thuis en doe je ouders dan alsjeblieft de hartelijke groeten van ons. 
Hopelijk tot volgend jaar! 
 
- Monique -  
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LIEVE KINDEREN, BEDANKT!! 
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Verslag van een trio-bezoek aan ‘KIEM-kamp 2015’ 
Maar met vier personen reisden wij op dindag de 18e af: Lidy liftte mee tot Zeist, en ik moecht helemaal mee naar Hulshorst (144 km!) met 
de twee hartsvriendinnen Mariska en Lianne. Zij zijn nl. óók nog eens allebei jeugdouderling in de Noorderkerk (dat is dus géén toeval!). 
Vlot en vaardig reed chauffeuse Poleij ons daar in een forse Dodge naartoe: dat was Bal! Topklasse rij-stijl! (En ik kan het weten, want ooit 
was ik zelf ‘prof’ op de weg.) Waren we mijn mijn ‘nieuwe-ouwe’ karretje gegaan – was eerst de bedoeling – dan had de reis anderhalf keer 
zo lang geduurd! Op een schitterende plek troffen wij zo’n 60 Kiemkampers aan (verh. Deelnemers/leiding ongeveer 40/20) in een 
uitstekende stemming én samenwerking. En dat terwijl het weer de voorgaande dagen rampzalig nat was geweest: bij bakken had het 
gestortregend! Het zegt heel veel over de sfeer, als je het ondanks zulke onophoudelijke buien zó goed weet te houden met elkaar. Op onze 
bezoekdag was de lucht betrokken, maar de echte regen was over. Heel mooie natuur daar, en dichtbij was een prachtige zandvlakte waar 
reuze leuke spelletjes werden gedaan. Ik ontsnapte net aan een rauw ei dat valk langs m’n hoofd kwam toen een geblinddoekte knul dat ei 
in één klas pet een honkbalknuppel raakte. Prachtig om dat soort dingen allemaal weer eens mee te maken. Ik kon me weer een beetje jong 
voelen. Vóór het avondeten óók nog weer sport en spel rond kampeerboerderij ‘Het Woelige Nest’. Ja, het woelde en krioelde daar zeker! 
Voor het eerst in jaren was ik weer eens aan het volleyballen! Ook rond de eettafel veel plezier, m. n. omdat je toen van heel nabij zag hoe 
goed de onderlinge band was tussen de leiding, en hoe dat dan merkbaar afstraalt op alle deelnemers. Zó krijg je die top-sfeer! Top-moment 
was voor mij ook het ritueel van de ‘ingekomen post’. Als deelnemers die post krijgen het goed vinden, wordt de kaart of brief voor de hele 
groep voorgelezen. Volgens mij vond iedereen die post had het goed, en zo krijg je weer een reeks hilarische momenten! Want er was heel 
veel post (natuurlijk ook omdat op maandag geen post meer wordt bezorgd, en veel ouders (en soms broers & zussen!) in het weekeinde 
even in de pen klimmen). Kortom: al zat ik er als senior-van-buitenaf bij, ik heb me in het Kiemkamp prima thuis gevoeld die dag. Dus 
dóórgaan met die Kiem-kampen, generaties lang zou ik zeggen. Maar daar maak ik met totaal geen zorgen. Want ruim 95% van de leiding 
heeft die kampen leren kennen door daar eerst zelf als deelnemer heen te gaan! Sommigen zelfd een lange reeks van jaren, merkte ik. Oók 
zó is ‘Kiemkamp’ een naam die wáár gemaakt wordt! De terugreis was net zo onderhoudend als de heenreis. Wát een gesprekken: a) tussen 
Mariska & Lianne, en b) mèt hen beiden. Bewaar ik net zo’n goeie herinnering aan als aan die Kiemkamp-vrolijkheid. Dus dames: dat ritje in 
mijn nieuwe/ouwe autootje houden jullie tegoed. Al stel ik wel voor om de afstand te beperken tot hooguit 044 kms. Want jullie zijn denk ik 
veel te snelle meiden om het in zo’n tuf-tuf autoe langer vol te houden! 
Ds. Jorissen 
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