
Toen was geluk heel gewoon 

 

Jan van 't Kamp en Mien Huis (het echtpaar van 't Kamp-Huis!) vieren de heuglijke dag, dat zij 50 jaar 

geleden in het huwelijk zijn getreden. Hun kinderen en kleinkinderen (staf en deelnemers van het 

kamp) bieden hun een fantastische feestdag aan. 

Er zal een terugblik worden gegeven op de viering van Koninginnedag in vroeger jaren met oud-

Hollandse spelletjes uit die jaren en in sketches, voordrachten en liedjes zullen de kinderen nog eens 

laten zien hoe het vroeger was. 

Natuurlijk zullen opa en oma ook hun lievelingsgerechten, gerechten uit vroeger jaren 

voorgeschoteld krijgen. 

 

Entourage 

Deelnemers en staf proberen zich zoveel mogelijk te kleden in oud-Hollandse kledij: Mutsen, 

pofbroeken, lange onderbroeken, slaapmutsen e.d. Kinderen hebben sjerpen om en rozetten op. 

Oud-Hollandse muziek wordt ten gehore gebracht, liedjes van Louis Davids en oude volksliederen. 

Van het feest wordt rechtstreeks verslag gedaan door een radioverslaggever. 

Tussendoor krijgen de kinderen een glaasje ranja met een rietje met een kaakje erbij. De kinderen 

krijgen dikke hompen brood en dito pap. Thee wordt in grote kommen geschonken. Deze moet al 

slurpend worden opgedronken. Maaltijd: Stamppot met spek, custard met krentjes. 

 

Aktiviteiten 

 

1. Koninginnedag 

Alle spelletjes worden in circuitvorm, via het klokopschuifsysteem afgewerkt. Per onderdeel houdt de 

betreffende leid(st)er op een namenlijst de punten van dat onderdeel bij. Er zijn evenveel 

onderdelen, als er leiding beschikbaar is. Er zullen dus ook evenzo veel groepjes worden gevormd. 

Oud-Hollandse spelletjes 

Klompenrace, Jeu-de-boules, Hoepelen, Touwtje springen, Hinkelen, Bikkelen, Koten, Diabolo, 

Croquet, Koek happen, Koek slaan, Paal klimmen (met worst bovenin), Kussen slaan, Ring steken 

2. Wedstrijdjes 

Het gaat om de volgende spelen: 

a. Brandblussen - In de kampvuurkuil branden twee mini-vuurtjes. Zo snel, als de leiding het 

sein "BRAND!" geeft, vormen de spelers een keten en geven aan elkaar emmertjes water 

door teneinde het vuur te blussen. Helaas zitten er enkele gaatjes in de emmers. Welk team 

kan als eerste het sein "Brand meester!" geven? 

 



b. Zaklopen, ei-op-lepel - De deelnemers leggen op ouderwetse wijze een traject af: Heen -  Al 

zaklopend, terug - met een ei op een lepel over en onder enkele hindernissen door. 

c. Met nachtkaars lopen - Een speler ligt met nachtpon en slaapmuts op bed. Op sein pakt hij 

het schoteltje met brandende kaars en loopt zo snel mogelijk naar het einde van het traject. 

Onderweg stapt hij over enkele bankjes heen. Aan het eind van het traject gaat hij op een po 

zitten. Daarna gaat nummer 2 hetzelfde traject afleggen. De totaaltijden van de deelnemers 

worden bij elkaar geteld. 

3. Voorbereiding feestavond 

De spelers krijgen een pakket met de volgende opdrachten: 

• Zij moeten het aap-noot-mies uit het hoofd kunnen opzeggen. 

• Zij moeten een gedicht maken t.g.v. het bruidspaar en dit met kroontjespen op papier 

schrijven. 

• Zij moeten een oud-Hollands liedje kunnen zingen. 

• Zij moeten een voordrachtje spelen. 

• Als er tijd over is, dan kunnen de deelnemers nog gaan ganzeborden, halma-en, mens-erger-

je-nieten, vlooien, e.d. 

4. Feestavond 

Om beurten zegt een groep het aap-noot-mies op, lezen hun zelfgemaakte gedicht op, zingen het 

liedje en spelen de voordracht. Daarnaast kan het geheel nog worden aangevuld met: 

- Badmode uit de jaren '20 

- Het eerste zomerkamp 

- Ouderwetse dansen, bijvoorbeeld charleston 

- Schoolsituatie uitspelen 

Wat verder nog ter sprake kan komen 

Boeken: Kruimeltje, Ciske de Rat, Crisistijd, Veldwachter, Lampetkan, Telraam, Koningsgezind: 

Wilhelmus, Straatventers, Open haardvuur, Paard-en-wagens, Handwerken 

Benodigdheden 

slingers  

sjerpen 

oud-Hollandse kleding 

rietjes 

oud-Hollandse muziek 

klompen 

jeu-de-boules 

hoepels 

springtouwen 

diabolo 

aap-noot-mies  

croquet-spel 

kroontjespen(houders) 

ontbijtkoeken 

voordrachtenboeken 

vlooienspel 

mens-erger-je-niet 

worsten 

kussen(slopen) 

halma 

ringetjes 

stokken 

emmertjes 

jute zakken 

lepels 

slaapmutsen 

waxinelichtjes 

po's 

rozetten 


