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Hallo  ouders/verzorgers en 
kinderen,

Het jeugdkamp komt steeds 
dichterbij en daarom sturen wij 
jullie dit kampboek. Zoals jullie 
al weten gaan we dit jaar op een 
heus Sprookjeskamp. Een week 
lang gaan we allerlei activitei-
ten doen. Gezellig met zijn allen 
spelen, zwemmen, sporten, sla-
pen, kletsen en nog veel meer. 
Bij het Sprookjeskamp mogen 
jullie jezelf verkleden zoals jul-
lie favoriete sprookjesfiguur. 
Denk hierbij aan jullie eigen 
thema’s, zoals Sneeuwwitje en 
de 14 Dwergen, 101 Dalmatiërs 
en de Kleine Zeemeerminnen en 
-mannen. In dit kampboek vin-
den jullie alle informatie die jul-
lie, of jullie ouders/verzorgers, 
nodig hebben. Denk aan het 
kampprogramma, kleurplaten 
en de spullen die nodig zijn deze 
week. Lees het boek maar eens 
rustig door zodat jullie goed 
voorbereid op pad kunnen. Veel 
plezier met lezen en dan zien we 
elkaar op het Sprookjeskamp in 
Vorstenbosch.

Groetjes,
Hein en Milou
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AFLEVEREN VAN DE BAGAGE 
Vrijdagavond 27 augustus kunt u de 
bagage afgeven bij het voetbalveld, 
tussen 18.00 en 19.00 uur. Voor 
groep 3 & 4 en 5 & 6 is er de mo-
gelijkheid om de bagage ook zelf 
mee te nemen wanneer u uw kind/
kinderen komt brengen. Groep 7 
& 8 mag de bagage op vrijdag-
avond afgeven bij het voetbalveld.

VERTREK VAN DE KINDEREN 
Dit jaar zullen groep 3 & 4 en 5 & 6 
op zaterdag 28 augustus naar het 
kampgebouw worden gebracht door 
ouders/verzorgers. De kinderen 
zijn vanaf 15.00 uur welkom op het 
kampgebouw. Voor de ouders/ver-
zorgers staat er een bakje koffie of 
thee klaar. Mocht u uw kind niet zelf 
kunnen brengen, dan vragen wij u om 
afspraken met andere ouders te ma-
ken. Indien u desondanks geen ver-
voer heeft kunnen regelen, dan kunt u 
contact opnemen met Milou Muskens 
via: 0637456893 (bel of Whatsapp). 

Groep 7 & 8 is zaterdag om 12.00 uur  
welkom op het voetbalveld om vanaf 
daar weg te fietsen. Denk eraan om 
een flesje drinken mee te geven en 
ook de kinderen graag dichte schoe-
nen aan te laten doen. We willen de 
ouders met klem verzoeken om ruim 
voor het vertrek de fiets te controleren 
en mogelijke gebreken te verhelpen.  

Alle kinderen moeten voor zaterdag-
avond een lunchpakket meenemen. Dit 
dient bij aankomst op het kampgebouw 
of het voetbalveld aan een leiding van 
de eigen groep afgegeven te worden. 
Zet naam en groep op het lunchpakket

LUIZENCONTROLE 
Op vrijdagavond 27 augustus wor-
den alle kinderen tussen 18.00 en 
19.00 uur op het voetbalveld gecon-
troleerd op hoofdluis. Graag kinde-
ren vooraf ook alvast controleren.

OPHALEN VAN DE KINDEREN
Ouders/verzorgers van groep 3 & 4 en 
5 & 6 kunnen de kinderen vrijdagoch-
tend 3 september komen ophalen. Dit 
kan om 09.30 uur op het kampadres.  

OPHALEN VAN DE BAGAGE 
Deze kan gelijktijdig bij het opha-
len van de kinderen worden meege-
nomen. Bagage die niet door ouders 
mee naar Megen kan worden geno-
men, kan tussen 14.00-15.00 uur 
worden opgehaald bij het voetbalveld. 

NOODGEVALLEN EN VRAGEN
Bij noodgevallen kunt u con-
tact opnemen met: Milou Muskens 
(0637456893) en/of 
Hein de Leeuw (0646371081). 

KAMPADRES 
De kinderen zouden het erg leuk vin-
den om post van de familie en ken-
nissen te ontvangen. Het adres is: 
Derptweg 15, 5476VX 
Vorstenbosch (De Leijgraaf)

KOOKSTAF
Wilbert van Zwolgen
Laura Schaffers 
Maaike van Roosmalen 
Jan-Thijs Ouwens
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Bagagelijst

- Slaapzak (laken met deken)
- Hoeslaken
- Hoofdkussen
- Kleren (o.a. shirt met lange mouwen)
- Dikke trui of vest voor koud weer
- Voor iedere dag schoon ondergoed
- Sokken
- Nachtkleding
- Pantoffels
- Schoenen en laarzen
- Jas
- Regenjas en –broek
- Sportkleding en gymschoenen
- Zwemspullen met badhanddoek
- Zonnebrand
- 6 handdoeken
- 6 washandjes
- Minimaal 2 plastic vuilniszakken 
 voor de vuile was
- Toiletspullen (tandpasta, 
 tandenborstel en beker, zeep, kam 
 of borstel) met toilettas
- Bord en drinkbeker
- Soepkom
- Bestek (mes, lepel en vork)
- 2 theedoeken
- Plastic draagtas
- Zaklantaarn met batterijen
- Schrijfpapier of kaarten met  
 adressen
- Postzegels
- Leesboek, spelletjes, etc.
- Fiets voor groep 5 & 6
- Snoep meegeven mag altijd. Let er
 wel op dat dit een gepaste 
 hoeveelheid is.
- Themakleren (om te verkleden)
- En natuurlijk een goed humeur…

Regelementen kinderen

1. De hoofdleiding, leiding en kookstaf 
    hebben altijd gelijk.
2. Je mag niet op blote voeten of op 
    sokken rondlopen. Altijd schoenen aan.
3. Overdag mag je niet op de slaapkamer       
    rondhangen.
4. Tijdens het eten mag je niet 
    rondlopen of naar de wc, vraag dan aan
    je leiding of die mee wil lopen.
5. Je moet van elkaars spullen afblijven.
6. Je mag elkaar niet insmeren.
7. Als de (hoofd-)leiding of de kookstaf
    iets wil zeggen, ga dan geen herrie 
    maken zodat niemand ze kan
    verstaan. Netjes even luisteren.
8. Ben je het niet met de regels eens, lees 
    dan regel 1!

Zakgeld

Voor iedereen is dit jaar 7,50 euro toege-
staan!

Bedtijden

Groep 3 & 4: 20.30 uur 
Groep 5 & 6: 21.00 uur 
Groep 7 & 8: 21.30 uur
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Sneeuwwitje  en  de 
14  dwergen
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Sneeuwwitje  en  de 
14  dwergen

De kinderen 

Ilse Beck
Iris van Boxtel

Finn van de Camp
Mystique Esburgie

Cato de Grauw
Stef van Heeswijk
Isa van de Wolk

Mats van de Camp
Jens van Heeswijk

Mats Liefkens
Roman van Oosteroom

Serzyna Verhoeven
Kayan Warman

Liv Witsiers

De leiding

Stefan van de Camp
Arjan Hoefnagels

Zahra Roshan
Dana van Rosmalen

3/4
Zaterdag

Dag lieve sneeuwwitjes en dwergjes, 
eindelijk is het weer zover! Jeugdkamp 
2021, de leukste week van het jaar. Jul-
lie ouders en verzorgers zetten jullie af 
op het kampgebouw. Zodra jullie alle-
maal aanwezig zijn, beginnen wij met 
het sprookjesachtige openingsprogram-
ma. We zwaaien de ouders uit en dan kan 
het echte feest beginnen! Eerst gaan we 
alle spullen naar de slaapkamers bren-
gen. Je mag hier een plekje uitzoeken in 
de stapelbedden. Als we alle bedjes heb-
ben opgemaakt gaan we ons eten van 
thuis opeten, met een lekker heksen-
soepje van de kookstaf. Als onze buik-
jes goed gevuld zijn gaan we beginnen 
aan ons avondspel. Trek makkelijke kle-
ren aan waarmee je goed kan rennen. ‘s 
Avonds voordat we gaan slapen krijgen 
jullie nog een lekkere peperkoek met 
chocomel of heksenranja. Dan gaan jullie 
in jullie bedje liggen en heerlijk dromen.
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Zondag
Goedemorgen allemaal, hebben jullie 
lekker geslapen? Wij hopen van wel, want 
we hebben namelijk een druk programma 
voor de boeg. We beginnen met een lek-
kere boterham, zodat we genoeg energie 
hebben voor de dag. Maar wat we vandaag 
gaan doen blijft nog even een verrassing. 
Wat denken jullie dat we gaan doen? Als 
we klaar zijn met de activiteit gaan we 
weer terug naar het kampgebouw om eens 
even te kijken wat voor lekkers de kook-
staf voor ons gemaakt heeft. En ‘s avonds 
hebben we weer een superleuk avond-
spel. Als die is afgelopen gaan we weer 
peperkoek eten met chocomel of heksen-
ranja. De volgende dag hebben we........

Maandag
SPORTDAG! Trek maar snel jullie sportkle-
ren aan, want na het ontbijt beginnen we 
met de warming-up. We gaan allemaal leu-
ke sportspelletjes doen en doen we hard 
ons best om te winnen! Als we alle spel-
letjes hebben gehad, hebben we een wa-
tergevecht. Wie de meeste emmers wa-
ter over Hein gooit, wint! Nadat jullie een 
heerlijke douche hebben genomen gaan 
we barbecueën. Wie kan de meeste ham-
burgers op? Na een leuke avondactivi-
teit is het alweer tijd voor de peperkoek 
en chocomel of heksenranja. Slaaplekker! 

Dinsdag
Vandaag hebben we een hele leuke verras-
sing voor jullie! Eerst gaan we lekker ont-
bijten en daarna zullen we het verklappen. 
Zijn jullie al benieuwd naar wat we gaan 
doen?? Trek in ieder geval jullie makkelijk-
ste kleren en fijnste schoentjes aan, want 
we gaan veel lopen vandaag. Als we weer 
terug bij het kampgebouw zijn, gaan we 
allemaal aan tafel. In de avond gaan we 
een leuk avondspel doen met alle kinde-
ren. Na deze leuke dag gaan we weer war-
me chocomel drinken en een plakje peper-
koek eten. We gaan op tijd slapen zodat we 
goed uitgerust zijn voor de volgende dag!
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Woensdag
Vandaag hebben we een hele leuke ac-
tiviteit voor jullie, we gaan namelijk met 
z’n allen zwemmen! Na het ontbijt pak-
ken we onze zwemspullen in, zodat we 
snel kunnen gaan! Na het zwemmen gaan 
we weer terug naar het kampgebouw, 
waar we gaan eten en een beetje uitrus-
ten, want we hebben na het eten weer een 
activiteit voor jullie! En daarna gaan jullie 
naar bed, natuurlijk nadat jullie je war-
me chocomel en peperkoek op hebben.

Donderdag
GOEIEMORGEN IEDEREEN!!! Zijn jullie klaar 
voor de laatste dag van jeugdkamp?? Voor 
deze dag hebben we een activiteit gepland, 
we gaan nog niet vertellen wat we gepland 
hebben. Daarna gaan we onze spulletjes 
opruimen en onze koffers weer inpakken, 
maar dat is nog niet het einde van jeugd-
kamp hoor! We hebben namelijk nog een 
bonte avond om het kamp mee af te slui-
ten! Deze avond gaan we ons verkleden en 
er een leuk afscheidsfeestje van maken! We 
gaan lekker slapen, niet te lang opblijven hè.

Vrijdag
Vriijdag

Helaas gaan we vandaag jeugdkamp 
echt afsluiten, maar eerst gaan we sa-
men lekker ontbijten. Daarna gaan 
we onze spulletjes opruimen en wor-
den jullie opgehaald door jullie ouders. 
Die zullen jullie wel erg gemist hebben. 

Wij hebben super veel zin in het kamp!! 
We gaan er samen met jullie een geweldig 
jeugdkamp van maken!

Groetjes, jullie leiding



Zaterdag 
Jeugdkamp 2021 is aangebroken! Wij 
gaan er als Dalmatiërs een gezellige 
week van maken en dat begint vandaag. 
We gaan natuurlijk eerst naar het kamp-
gebouw toe, dit jaar is dat in Vorsten-
bosch. Groep 5 kan nog even rusten, 
want die worden door hun ouders en 
verzorgers gebracht. Groep 6 mag gelijk 
aan de bak want die mogen fietsen. Als 
we bij het kampgebouw zijn, beginnen 
we natuurlijk met een geweldige sprook-
jesachtige opening. Daarna kunnen we 
onze spullen uitpakken en onze bedjes 
klaar maken.

Als we dit hebben gedaan, gaan we ge-
nieten van onze boterhammen en van 
een heerlijk soepje dat de kookstaf heeft 
gemaakt voor ons. Nadat onze buiken 
zijn gevuld, gaan we beginnen met het 
eerste avondspel. Trek hiervoor mak-
kelijke kleding aan. Na het gezellige 
avondspel is het tijd om onze pyjama’s 
aan te doen en nog even te genieten van 
een lekker stukje peperkoek met choco-
mel. Dan is het alweer bedtijd en gaan 
we de eerste nacht doorbrengen op het 
sprookjeskamp. 

101  
Dalmatiërs

101  
Dalmatiërs

5
&
6

De kinderen 

Sem de Bever
Bram van Boxtel

Kamil Ciupek
J’Aime Estoursie
Daisy Hermans
Luuk Hermans
Femm Kuijpers
Tess Kuijpers
Wes te Plate

Ties van Schijndel
Saar Schoenmakers

Danisha Smits
Stefan van Vught

Pien Brouwer
Guéreaud Estoursie

Jayden Remmits
Jikkelien Remmits

De leiding

Loet van de Boogaard
Thomas van de Camp

Cindy Heinen
Anne Rooijmans

Lieve kinderen van groep 5/6,
Eindelijk is het dan zover, het moment 
waar je al heel je vakantie op aan het 
wachten bent: we gaan met z’n allen 
op jeugdkamp! Jaaaaaa!
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Zondag
Een hele goedemorgen Dalmatiërs, nu 
gaat het kamp echt van start! We gaan 
als eerst heerlijk ontbijten en ons 
klaar maken voor vertrek. We star-
ten eerst met een leuke activiteit en 
daarna gaan we de beentjes nat ma-
ken. We gaan namelijk naar het Blo-
tevoetenpad, daar gaan we op onze 
blote voeten allemaal een parcours 
afleggen. Als we dit goed hebben vol-
bracht, reizen we weer terug naar het 
kampgebouw. Hier staat lekker eten 
op ons te wachten, dit heeft de lieve 
kookstaf gemaakt.

Vanavond gaan we nog een gezellig 
avondspel doen. Als dit voorbij is, is 
het helaas alweer tijd om naar bed te 
gaan. Doe snel je pyjama aan, eet nog 
even lekker peperkoek en drink cho-
comel, daarna gaan we snel naar bed 
toe. Want we hebben onze slaap hard 
nodig.

Maandag
Vandaag is de enige echte SPORT-
DAG! We trekken onze sportkleren 
aan, gaan goed ontbijten en door naar 
de warming-up. We gaan de hele dag 
spelletjes doen en fanatiek sporten. 
Natuurlijk gaan we ons best doen om 
te winnen. Nadat we gesport hebben 
springen we onder de douche en gaan 
we barbecueën. In de avond gaan 
we een leuk spel doen en daarna is 
de dag alweer afgelopen. Doe daar-
na heerlijk je pyjama aan, pak nog 
een stukje peperkoek en een bekertje 
chocomel. We gaan weer ons bedje in.

Dinsdag
Vandaag gaan we allemaal winkelen. 
Maak je klaar zodat we na het ontbijt 
naar de stad kunnen. Hier kunnen we 
lekker winkelen en mogen we onze 
snoepvoorraad weer aanvullen. Als 
ons geld op is, gaan we een leuk spel 
doen.

Na het eten staat er natuurlijk een 
leuk avondspel op ons te wachten. 
Als we het avondspel hebben gehad, 
pakken we nog snel een beker choco-
mel en een peperkoek. Het is bedtijd, 
welterusten!
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Woensdag
Goeiemorgen druifjes, we gaan van-
daag gezellig allemaal naar het zwem-
bad. We pakken ‘s ochtends onze 
zwemspullen in en als we onze bo-
terham op hebben, gaan we naar het 
zwembad. Bij het zwembad gaan we 
natuurlijk super vaak van de glijbanen 
en gaan we super veel bommetjes ma-
ken. 

Aan het eind van de dag gaan we weer 
terug naar het kampgebouw. Hier eten 
we een heerlijke maaltijd en hebben 
spannende avondactiviteit.

Donderdag
GOEIEMORGEN! Voordat we vanavond 
de bontenavond hebben, doen we eerst 
nog een geweldige dagactiviteit. De 
activiteit die we na het ontbijt gaan 
doen blijft nog eventjes geheim.

Als we terug zijn gaan alvast onze 
koffers weer inpakken en de kamers 
opruimen. Nog even eten en maak je 
klaar voor de bonte avond! We gaan er 
een hele gezellige avond van maken 
en gezellig feesten op de laatste avond 
van jeugdkamp 2021!!! Na een gewel-
dige avond gaan we weer slapen.

Vrijdag
Oh neeee, we moeten vandaag helaas 
naar huis. Het laatste ontbijt is aan-
gebroken en moeten nog een klein 
beetje opruimen. Jullie mogen ze thuis 
weer blij maken met een tas vol was. 
Jullie worden door jullie ouders en 
verzorgers opgehaald en dan is het 
helaas tijd om naar huis te gaan.
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KleurplaatKleurplaat
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De kleine zeemeerminnen 
en -mannen

De kleine zeemeerminnen 
en -mannen
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De kinderen 

Bram Muis
Robin van Orsouw
Benthe Remmits

Joep Schoenmakers
Teunis Verstappen

Jana van Vught

Isa Bekker
Pim Berghorst
Julie de Bever
Noor Brouwer

Jurre van de Camp
Lauren Corbesir

Mylan van der Laak
Finn Liefkens

Rosa van de Reijt
Krijn van Rosmalen

Keano Smits
Rik Smolders

Esther Hermans
Kelly Hermans

De leiding

Meg Ceelen
Evi van Hintum

Julia van Schijndel
Stan Schuurmans

7/8
Eindelijk! Nadat we vorig jaar niet 
op kamp zijn geweest, hebben we er 
dit jaar extra veel zin in. Jullie heb-
ben veel geluk, want jullie hebben de 
leukste leiding van heel het kamp. 
Namelijk, Stan, Evi, Meg en Julia! Wij 
hebben onze creatiefste ideeën uit de 
kast gehaald om er een spetterend 
programma van te maken. Met als 
sprookjesthema: ‘De kleine zeemeer-
minnen en -mannen. Blub!!!! Het is een 
sprookje uit 1837, die jullie vast be-
ter zullen kennen door het personage 
Ariël. Maar geen zorgen, jullie hoeven 
echt niet allemaal een zeemeermin-
pak te kopen. Je kan ook al krab, vis 
of kreeft natuurlijk. Nee hoor, zolang 
jullie maar een outfit mee hebben 
met het thema ‘onderwater’, is dat al 
hartstikke leuk. We verwachten dat 
jullie groots uitpakken, net zoals ons!
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Zaterdag
Ja ja, wen er maar aan. We gaan dit jaar 
lekker met de fiets naar het kampge-
bouw. Naar het mooie plaatsje Vorsten-
bosch, wie kent het niet? Jullie zijn groep 
7 & 8, dus dat moet goedkomen. We 
maken er gelijk een gezellige fietstocht 
van met Stan voorop. Follow the leader!
Eenmaal aangekomen in Vorstenbosch 
gaan we een rustig dagje tegemoet. 
Eerst zoekt iedereen een fijne plek uit 
op de stapelbedden, wie ligt naast en 
boven wie? Daarna gaan we zoetjes aan 
eten. Jullie hebben allemaal een eigen 
eetpakketje meegenomen vanuit huis en 
dat gaan we dan heerlijk opeten. Lekker 
chill dus. In de avond staat er een leuk 
spel op ons te wachten, jullie mogen ra-
den wat. Iets met in een bos en verstop-
pen… wij weten het wel! Nadat iedereen 
is gevonden, is het tijd om terug te gaan 
naar het kampgebouw. Natuurlijk eten 
we dan nog een lekker peperkoekje met 
warme chocomelk, dat is een ritueel van 
elke avond. Laten we dan maar vroeg 
gaan slapen, er komen nog een hoop ac-
tieve dagen aan. Trusten en tot mèrguh.

Zondag
Wakker worden!! Vandaag staan er twee 
activiteiten op de planning. Jep, jullie 
lezen het goed. Trek gauw je leukste 
outfitje aan, want we gaan naar de Al-
paca Farm in Vorstenbosch! We hoeven 
maar een paar minuutjes te fietsen om 
midden tussen deze schattige beesten 
te staan. We kunnen ze niet knuffelen, 
maar we krijgen er wel alles over te we-
ten. We gaan namelijk een speurtocht 
doen over de hele boerderij. Deze keer 
mag de leiding niet helpen en moe-
ten jullie het op eigen houtje doen. 
Weet jij veel over alpaca’s? Doe alvast 
even wat research hiernaar, misschien 
winnen jullie dan wel met je groepje.

Na een leerzame speurtocht gaan we 
gauw terug naar het kampgebouw, 
want hier staat de tweede activiteit 
op jullie te wachten. Deze middag le-
ren jullie namelijk zelfverdediging, 
tijdens een lesje boksen. Jullie leren 
over de juiste houding en technie-
ken. Het is niet de bedoeling om el-
kaar te raken, maar om elkaars trainer 
te zijn. Natuurlijk mag je wel oefenen 
op Stan, die mag je gewoon raken…
Na deze volle dag hebben we wel zin 
om iets te eten, zodat we net nog wat 
energie hebben voor het avondspel. 
Wat dit is laten we nog even in het mid-
den, want het is leuk om nog even wat 
dingen geheim te houden. Tot morgen!
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Maandag
Kukelekuuuu, het is sportdag! Wij heb-
ben er zin in, jullie ook? De stormbaan 
staat al op ons te wachten en de sproeier 
staat aan. In verschillende battles, spel-
len en wedstrijdjes worden jullie sportie-
ve skills op de proef gesteld. Jullie spier-
ballen zullen getraind worden, maar er is 
ook tijd voor een lolletje en voor brood-
jes knaks. Mjam mjam mjam. In de mid-
dag, nadat we nog even gesport hebben, 
is het tijd om Stan helemaal nat te gooi-
en. En Hein ook. En Arjan. Oh, en Tho-
mas natuurlijk ook. Kortom, succes!
Na een dampende sportdag en een frisse 
douche gaan we lekker eten. Er staat een 
heuse barbecue op ons te wachten. Lek-
ker stukje vlees met satésaus en kartof-
felsalade. Wij gaan sowieso twee keer op-
scheppen, jullie ook? In de avond hebben 
we een activiteit met onze eigen groep. 
Wat dit zal zijn, is nog even een geheim. 
Alle ideeën zijn welkom, want het moet 
natuurlijk een spectaculaire avond wor-
den. We zaten zelf te denken aan BINGO 
met opdrachten. Twee jaar geleden was 
dit een enorm succes. Wat vinden jullie? 
Droom er maar even over, good night!

Dinsdag
Opstaan, tijd om te shoppen! Of ja, wat 
je shoppen kunt noemen… Chips, par-
typoppers en chocola zullen het wel 
weer worden. Of gaan jullie dit keer 
voor iets anders? We gaan naar cen-
trum van Uden, wat super veel leuke 
winkels heeft. Dit is het leukste cen-
trum waar we in jaren zijn geweest, 
dus het is zeker de moeite waard om 
nog naar wat andere winkels te gaan. 
Wij wachten lekker in het zonnetje (ho-
pelijk) totdat jullie zijn uitgewinkeld en 
starten daarna met een spel in de stad. 
Dit spel hebben we zelf bedacht en ver-
eist: snelheid, fanatisme en doorzet-
tingsvermogen. Zijn jullie er klaar voor?
Ook de dinsdag sluiten we af met een 
heerlijk avondmaaltje en een spel. Zet 
je beste beentje voor en go! Wij hebben 
vertrouwen in jullie. Alvast welterusten.

Woensdag
Splashhhhh, time to swim. Daar gaan 
we dan, kleine zeemeerminnen en 
-mannen. Spreid je vinnen en plons 
in het water. Deze dag staat in het te-
ken van ons onderwater leven. Zorg 
dat je stevig hebt ontbeten, want je 
kan geen energie missen. Ten eerste 
beginnen we met een fietstocht er-
naartoe, maar gelukkig kun je gelijk 
afkoelen in het water. We gaan name-
lijk zwemmen. Hier zullen we heel de 
dag vertoeven en wordt door de kook-
staf ook een lekkere lunch gebracht.
Zodra we allemaal gerimpelde vin-
gers krijgen, is het tijd om te-
rug naar het kampgebouw te fiet-
sen. Ná een leuke avond, is het 
weer tijd om te slapen. Slaaplekker!
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Donderdag
Oh no, de laatste dag is aangebroken! Zijn 
jullie elkaar nog niet zat? Wij jullie niet 
hoor! We hebben er heel veel zin in want 
de leukste activiteit hebben we voor het 
laatst bewaard. In de ochtend doen we nog 
rustig aan, maar in de middag gaan we 
er helemaal voor. We gaan namelijk sur-
vivallen in Klimpark Uden! Met groep 5 & 
6 leren jullie alles over klimmen en klau-
teren. Helm op en gaan! Omdat jullie al-
lemaal lang genoeg zijn, mogen jullie alle 
routes beklimmen: groen, blauw, rood en 
zwart! Wij kunnen niet wachten om jullie 
te zien gaan en zullen allemaal gave fo-
to’s maken. Succes daarzo in de lucht!
Het klimpark is heel dicht bij het kamp-
gebouw, dus we zijn zo thuis. Tijd voor 
de laatste avond. Eerst lekker chappen en 
daarna klaarmaken voor de Bonte Avond. 
Trek je onderwater outfit maar weer uit je 
tas, want we gaan vanavond helemaal uit 
ons dak! Hoe deze er precies uitziet, la-
ten we aan de organisatie over. Maar één 
ding is zeker, we maken er iets feeste-
lijks van en dansen er op los. We slui-
ten de avond heerlijk af bij het kamp-
vuur, met marshmallows en chocomelk. 
Dan proosten we op een geslaagd kamp!

Vrijdag
Jammer maar helaas, het zit erop. Tijd om te 
ontbijten en op te ruimen. Zoek al je sokken, 
shirts en overgebleven snoep bij elkaar en 
pakken maar. Wij zullen wel vegen, vooruit! 
Bedankt allemaal voor de leuke tijd, hope-
lijk hebben jullie een te gek (laatste) kamp 
gehad. We hopen groep zeven volgend jaar 
zeker weer te zien als de nieuwe groep acht. 
En groep acht, naar de middelbare school, 
spannend! Voor de brugklassers, you can 
do it in de tweede. Allemaal, heel veel 
succes!! Groetjes, Stan, Evi, Meg en Julia
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