NIEUWSBRIEF DE KIP
nummer 28

Het waren weer zonnige en leuke
activiteiten in de afgelopen weken!
Uitstapjes, fietstochtjes, bezoekje aan
Feijenoord, waar Charlie en Christiaan
mooi op de foto kwamen te staan..
De jongelui genieten volop en doen
natuurlijk ook heel goed hun werk!
In september is de club in twee reisjes
met elkaar op stap geweest.
Daarvan vinden jullie hierna een verslag
met natuurlijk weer heel veel leuke foto's.

Leuk al die aapjes in Apenheul!

Van verslaggever Maarten:
Vrijdag morgen, het is zover. We gaan kamperen in Vierhouten !! Het begint al goed. De accu van de Ipse
bus is leeg. Ook een gevolg van bezuinigen want de bus had al lange tijd stil gestaan. Met behulp van een
andere bus start hij weer op en kan ik naar de Kip rijden om daar de bewoners op te halen. Nog even wat
koffie drinken, de laatste spullen pakken en we kunnen gaan. Na net weg gereden te zijn bedenk ik me
opeens, het foto toestel! Dus ook die nog even snel opgehaald. Na 1,5 uur rijden komen we bij afslag van de
snelweg en ik bedenk me opeens … de theedoeken! Toen ben ik maar niet meer terug gereden naar de Kip,
haha. Die kopen we wel bij de Hema.
We waren iets te vroeg op de camping en konden de tent nog niet in. Aangezien het lekker weer was had ik
wat borden en bekers bij het restaurant kunnen lenen om daarna onze zelf meegebrachte lunch te eten. Hierna
konden we wel naar de tenten toe. Per toeval kwamen we toen ook Nicole tegen die wegens een werk
afspraak later zou komen. Nog even een rondje camping gedaan en we konden eindelijk de tent in. De tenten
waren van alle gemakken voorzien. Echte bedden, dus geen matje met slaapzak, vierpits gasfornuis, koelkast,
koffiezet apparaat en een hangmat !! Nadat we de tenten hadden ingericht zijn we naar Nunspeet gereden om

daar de boodschappen en de vergeten theedoeken te kopen. ’s
Avonds een goede camping maaltijd; macaroni. Na het eten moest
er natuurlijk nog afgewassen worden. Iedereen hielp mee, zelfs
Rutger die eigenlijk liever niet afwast.
‘s Avonds de camping kantine in om daar op groot scherm naar een
voetbal wedstrijd te kijken. Gelukkig hadden ze ook een biljart
theetafel, een dart bord en bier !! Bij terugkomst bij de tent nog
even bij het kampvuur gezeten om daarna lekker het bed in te
kruipen.

Na een voor sommige wat korte nacht
ging om 8 uur de eerste wekker af. Nadat
ik samen met George het ochtend ritueel
had doorlopen hebben we de andere kampeerders rond 9 uur met een dansje wakker gemaakt. Nadat iedereen
had gedoucht en ontbeten zijn we naar Vierhouten gelopen om daar de fietsen te huren voor de fietstocht. De
jongens en Nicole genoten van de omgeving. Tsja echte bossen hebben we niet in de Randstad. In totaal
hebben we 30 kilometer door de bossen en over de hei gefietst. Het weer was goed en sommige bewoners
wilden wel een duik nemen in de plas op de
camping. Niet iedereen koos hiervoor maar we
konden volop van de zon genieten. En dan was
het eindelijk BBQ tijd !! De wegwerp BBQ’s
kwamen wat moeizaam op gang, maar we
hebben al vlees op de BBQ kunnen bakken. Na
de BBQ moest er weer afgewassen worden.
Iedereen hielp weer mee, dus ook Rutger !!
Willem wilde een vuilniszak weg gooien in de
ondergrondse container. Hij kwam wat gehaast
terug lopen. Maarten er komt rook uit de
container !! Ojee, dus ik snel naar de receptie
om daar de technische dienst te waarschuwen.
Die hebben toen gekeken en besloten om toch
maar even de brandweer te bellen. Inmiddels
waren meerdere mensen op de rook
afgekomen, eindelijk er gebeurde iets op de Paas riep een vaste kampeerder. Een andere kampeerder; zag ik
jullie net niet met een wegwerp BBQ naar de vuilnisbak lopen ??!! We zeggen niets hoor !!! Nadat de
rokende container was geblust hebben we weer lekker bij het kampvuur kunnen zitten. Bier en mars mellows,
meer hadden we niet nodig.
Na een veel betere nachtrust dan de eerste nacht brak alweer de laatste dag aan; De Apenheul en de
afsluitende BBQ op de woonboot van de familie Kuiters. Ook vandaag was het weer goed weer. We waren ’s
avonds dan ook pas om half tien weer op de Kip. Moe maar voldaan is iedereen richting bed gegaan. De
meeste gestelde vraag aan mij die week daarna; Maarten gaan we volgend jaar weer kamperen ??!!

Van het tweede weekend een verslag van Kim
Vrijdagmiddag was het dan zover…
Sabine, Annemiek, Ruben en Ferdy gingen samen met Miranda
en Kim op vakantie naar Zeeland.
Wat waren ze zenuwachtig, maar alle tassen waren keurig
gepakt en na wat schuiven en proppen met auto’s gingen wij op
reis.
Zeeland leek wel buitenland. Het is zo ver weg!
Bij aankomst belandde wij op een terrasje met koffie en koekjes,
goed begin van de dag! Het huisje eh, huis was erg mooi en ruim
en de tuin was zo groot dat je erin kon voetballen…
Nadat iedereen zijn tas had uitgepakt gingen de mannen samen
macaroni koken, heerlijk! Verder hebben we natuurlijk
gezwommen, een speurtocht gedaan over het park en lekker uit
eten geweest (buiten genietend van de zonsondergang die Ferdy
mooi op de foto heeft gezet…)
Op zondag hebben we natuurlijk lekker uitgeslapen en uitgebreid
ontbijt. Daarna was het tijd
voor midgetgolf. Ferdy was
de grote kampioen! En toen,
helaas, helaas, was de
vakantie alweer ten einde…
Het was een topweekend en
als het aan de bewoners ligt
doen we het snel een keertje
over!

groetjes van Kim

En tot slot:
schilderen met Sarah Cloos, kunstenares uit Den Haag!
Sarah vond het leuk om de muren eens te versieren met eigen werk van de jongelui…
Met bladeren en tamponneertechnieken werden hele mooie schilderijen gemaakt en de jongelui hadden er echt
plezier in. In het begin was het nog even wennen, maar de resultaten mogen er zijn!

Vooral Charlie en George waren erg trots op hun werk en
ook Sjoerd laat hier trots zijn werk zien!

Tot slot hadden Bram sr. en jr. heerlijke pannenkoeken gebakken en
werden we ook door hen lekker vewend!

Activiteiten de komende weken:
* 30 november
Sintviering
* 19 december
Ferdy jarig
* 26 december
Kerstviering
* 31 december
Oudjaar
* 5 januari
Nieuwjaarsborrel
leuke foto's en berichtjes naar:
kranenburg@kpnplanet.nl

