
 

Kamp Bijdehandjes Oss 25 april tot en met 28 april 2022 

Op maandagavond om 19.00 uur komen de kinderen vol van verwachting aan op ons kamp 

op de Timmershoeve in Vorstenbosch. Natuurlijk eerst kijken op welke kamer je ligt en bij 

welke kinderen. De avond proberen we zo rustig mogelijk door te brengen, maar dat lukt 

helaas niet, want opeens krijgt één van de leden van de leiding een raar telefoontje. Hij haalt 

gelijk de kinderen erbij en we luisteren gezamenlijk. Blijkbaar is er bij een tovenaar, die in de 

buurt woont, zijn toverstaf gestolen en de tovenaar vraagt of wij kunnen helpen. Na overleg 

met elkaar besluiten we om onze hulp aan te bieden. Tevens hebben we de politie hierover 

gebeld en die belooft op dinsdagavond even langs te komen en de tovenaar zal dan ook 

even langskomen. Door dit rare telefoontje lukt het niet om deze avond rustig door te 

brengen, want de kinderen vinden het allemaal zo spannend. Maar uiteindelijk zijn alle 

kinderen heerlijk gaan slapen. 

Dinsdagochtend breekt de dag al weer vroeg aan want wat gaat er vandaag toch allemaal 

gebeuren. Na het ontbijt gaan de kinderen allemaal direct een mooie toverstaf voor de 

tovenaar maken, want dat hadden zij beloofd. 

 



 ’s-Middags zijn de kinderen met de leiding naar de Bedafse bergen gegaan om naar 

eventuele sporen van de boef te vinden. Uiteindelijk heeft één kind wat gele slingers 

gevonden, die mogelijk bruikbaar zijn voor de politie. Verder hebben de kinderen allemaal 

dennenappels verzameld en hebben daar met z’n allen ook een mooie toverstaf mee 

uitgebeeld (zie foto). 

 

Na het avondeten komt de tovenaar langs en bijna tegelijk komt ook de politie met loeiende 

sirenes naar ons toe. De spanning bij de kinderen neemt zienderogen toe en na alles goed 

besproken te hebben met de politie en de tovenaar, was er nog een leuke verrassing voor de 

kinderen want de kinderen mochten samen met de politie over het terrein rijden. Zij waren 

door het dolle heen.  

 

Nadat de rust weer was teruggekeerd zijn de kinderen moe maar voldaan naar bed gegaan. 



Woensdagochtend werden we met de bus opgehaald om naar pretpark Tivoli te gaan en de 

tovenaar ging ook met ons mee. Ook deze dag hadden we prachtig weer. In het pretpark 

hebben de kinderen zich geweldig vermaakt en zij hebben zich volledig kunnen uitleven. 

 

  

 

 

  

  

  



Na sluiting van het park zijn we met z’n allen pannenkoeken gaan eten in het 

pannenkoekenrestaurant tegen over pretpark Tivoli. De kinderen hebben hier heerlijk 

gesmuld.   

 

Het was een geweldige dag  en tijdens de terugreis vielen al verschillende ogen van de 

kinderen dicht. Bij thuiskomst duurde het dan ook niet lang of iedereen lag te slapen. 

Donderdagochtend zijn de kinderen al weer iets later wakker. Overdag hebben de kinderen  

lekker veel op het springkussen gespeeld (het springkussen staat er gedurende het hele 

kamp) en ook lekker gewandeld naar de Bedafse bergen.  

 



In de namiddag loopt echter de spanning weer op want deze avond na het eten (met de 

frietkar), steeg de spanning naar een climax want de boef kwam de echte toverstaf ruilen 

voor alle toverstafjes, die de kinderen voor de boef gemaakt hadden.  

 

Gelukkig kwam de politie net op tijd (weer met sirene) om de boef te arresteren en kreeg de 

tovenaar zijn toverstaf weer terug en mochten de kinderen hun eigen gemaakte toverstaf als 

aandenken mee naar huis nemen.  We hebben dit schouwspel samen met de ouders kunnen 

beleven en na afloop zijn de kinderen samen met hun ouders huiswaarts gekeerd. 

Het was een geweldige week voor de kinderen en de leiding. 

 

Bestuur Bijdehandjes Oss  

 

 

 

 

 

 


