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CELEBRITY NEWS AND GOSSIP CHAMPLON’S EXCLUSIVES 17 Aug. 2014 

Welcome Het is zover! Alle 
stars & starlets zijn er. Wij, de 
begeleiding, zijn al een hele tijd 
alles aan het voorbereiden om 
jullie een onvergetelijk kamp te 
bezorgen. Hopelijk hebben jullie 
er zin in! 

Let’s start summer camp 2014!!! 

WEER WELCOME WEETJES PROGRAMMA 

PROGRAMMA  

Valies maken  

Transport naar Champlon 

Aankomst op de rode loper 

Cocktail hour 

Afscheid mama & papa 

Hotel Game 

Diner 

??? 

Sleep time 

Gevecht om jullie te doen slapen 

 

MC	  G.	  

Master	  M	  

Blijven stappen Joepie! 
4 maal per dag een kleine 
jogging of wandeling naar de 
sporthal. Zoals jullie zien, is het 
echt niet ver. Eén voordeel: jullie 
kunnen extra lang met de bal 
spelen want jullie zijn al op-
gewarmd. Conditie gegarandeerd 
op het einde van het kamp J!!! 

De	  trainers	  
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Stars	  &	  Starlets	  2013	  

Fuif’o’meter Ook dit jaar is 
hij weer present: onze fuif’o’meter. 
Op welk uur zal hij dit jaar staan 
net voor de fuif? Wij rekenen op 
jullie om jullie een beetje te 
gedragen en dan eindigen we 
gegarandeerd hoog. 

DJ	  Mario	  
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DATE 

ACTORS 
DIRECTOR 

SQL SCENE TAKE 12 1 1 
VCW 

Volleyball players 
17/8 � 22/8 

Weetjes 
Ø MC G snurkt zo hard dat hij nu helemaal apart moet liggen. 

Ø NVH welcome back we missed you! 

Ø Het is het 12de VCW zomerkamp. 

Ø Er zijn 24 stars en 34 starlets. 

Ø Het brood zal steeds op tijd zijn: de bakker is 2 huizen 
verder. 

Ø Er zijn al heel veel suggesties binnen voor de party. 

Ø Komt er een kampvuur? 

Ø Het is suuuuuper belangrijk dat jullie voldoende slapen J. 

Ø AD, PD, AW, JDB, BVR, MV, SF en BS hebben er al een 
stage opzitten. 

Ø MB heeft al goed geslapen.   

Ø EMEMEM are ready to goooooooooo!!! 


