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Hallo	  allemaal,	  
Als	  jullie	  dit	  KAMP'ioentje	  in	  jullie	  handen	  hebben	  
is	  het	  zover.	  Het	  VCW	  zomerkamp	  2013	  is	  gestart.	  
Wij	  zijn	  er	  klaar	  voor;	  hopelijk	  jullie	  ook!	  
We	  zijn	  met	  57	  kampioenen	  aanwezig	  en	  
voldoende	  begeleiding	  en	  trainers	  om	  jullie	  onder	  
controle	  te	  kunnen	  houden	  J.	  Zoals	  ieder	  jaar	  
proberen	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  van	  de	  
laatste	  nieuwtjes	  en	  roddels	  die	  zich	  in	  de	  
wandelgangen	  verspreiden.	  Wat	  een	  geluk	  voor	  
ons:	  dit	  jaar	  is	  er	  een	  overvloed	  aan	  gangen	  op	  de	  
kampplaats;	  laat	  de	  nieuwtjes	  dus	  maar	  komen.	  	  
We	  hebben	  een	  super	  anima&eteam	  dat	  hard	  
gewerkt	  heeP	  aan	  nieuwe	  spelletjes	  en	  natuurlijk	  
staan	  er	  ook	  enkele	  klassiekers	  op	  het	  programma.	  
Laat	  er	  ons	  allen	  weer	  een	  super	  kamp	  van	  maken!	  

programma 
q  Dada	  mama	  en	  papa,	  we	  kunnen	  wel	  alleen	  voort	  
q  Oei,	  waar	  is	  mijn	  kamer?	  
q  Eten	  
q  Officiële	  opening	  VCW	  zomerkamp	  2013	  
q  Chillen	  
q  Slapekes	  doen	  👍	  
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Het	  kampteam	  
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👍 ontbijtbokes	  thuis	  
👍 middagbokes	  ook	  nog	  	  thuis	  (eet	  nog	  snel	  

een	  dikke	  dame	  blanche	  met	  4	  bollen,	  
warme	  chocolade	  en	  slagroom)	  

👍 ‘s	  avonds	  verrassing	  want	  wij	  koken	  niet	  
meer	  zelf	  

Het weer 
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Zat.	   Zon.	   Ma.	  

weetjes 
q  ED	  denkt	  dat	  ze	  de	  BBF	  is	  van	  JD	  
q  Er	  zijn	  21	  kampioenen	  en	  36	  championeaes	  
q  Boys,	  de	  nieuwe	  nachtkus’sters	  zijn	  gearriveerd:	  EDW	  en	  EG	  
q  We	  krijgen	  een	  kei-‐cool	  aandenken	  
q  Er	  zijn	  weer	  een	  hoop	  medailles	  te	  verdienen	  


