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PHOTO OF THE DAY

Welcome to the volleyworld
Brasschaat (Belgium) –
With aproximatly sixty
children in the house, a
new volleyballcamp can
start. In our newspaper we
give you every day an
overzicht of all the
activities and stuff that
happend here. Everything,
from the menu tot the
weather, you can find here.
Our house photographer is
taking also a lot of
pictures, so: always put on
your biggest smile!

Met ongeveer 60 kinderen kan
het nieuwe kamp starten. In dit
krantje geven we elke dag een
overzicht van de activiteiten en
vertellen we je verschillende
nieuwtjes. Je vindt hier ook het
weer, het menu en nog veel
meer! Onze fotograaf neemt
ook vele foto’s: dus vergeet niet
steeds je grootste glimlach op
te zetten!
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What schaft 
the pot?

~MENU OF THE DAY~
Authentic American 
Hamburgers 

ACTIVITIES

sunny sunshine
(let’s hope!)

noonbefore noon before sleeping

Today it’s Serena her birthday. She
becomes 17 years. Happy Birthday

Who is molling?
There is something
special aant gebeuren.
One of the leaders is
going to help the kids.
Who is it?

kids leaders 

“We are starting the 15th kamp!”

www.vcwtoday.com

read it in the Did-You-Know’s on the back
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SEVEN COUNTRIES TO BE VISITED!



The Did-You-Knows
er zijn 55 kampgangers, 18 begeleiders en 2 jong-geleerden (MBJr en  BV) mee

38 meisjes   17 jongens  6 vrouwen    12 mannen

er zijn 9 kampgangers voor de eerste keer mee: EV CG MV AV JV NPS JR EL LE 
onder de begeleiding hebben we in onze kookploeg 2 nieuwkomers : AR en PV.
bij de trainers verwelkomen we twee nieuwelingen : IM en BVR
bij het animatieteam treedt JPS voor de eerste keer aan.
het is het 15e kamp (ken jij nog alle kampplaatsen? - 2017 : Brasschaat - 2016 : Malle - 2015 en 2014 : 
Champlon - 2013 : Malle - 2012 : Westmalle – 2011 : Oostmalle – 2010 : Bastogne – 2009 : Kaulille –
2008 : Arbrefontaine – 2007 en 2006 : Londerzeel – 2005 : Neuville – 2004 en 2003 : Steenhuffel)

JV is op 31/03 naar het ziekenhuis geweest. Tetanusspuit werd gezet, want de poes van de buren wou 
blijkbaar niet spelen.
DV droomt niet van SD, maar wel van natte bussen, als hij met nierproblemen zit. 

Met EDW in de buurt kunnen jullie deze week met een gerust hart het zwembad in. 

We voor HV en PD, dat ze hun examens tot een goed einde mogen brengen…

JDB heeft dit jaar een lumineus idee: met z’n camera zal ie de enige echte VCW videoclip maken. 
Zet allen ( ja, ook de begeleiders) jullie beste beentje voor
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Who is it?
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After 15 years of volleyball camps
VCW collected a lot of pictures, on
which the leaders of now (the
members of the past) are posing.
Do you recognize them? Correct
answers are down below.

Na 15 jaar volleybalkampen heeft
VCW een mooie verzameling aan
foto’s, waarop begeleiders van nu
(de leden van toen) poseren. Herken
je hen? De juiste antwoorden staan
hieronder.

deze begeleiders herken je:
Laurens, Lauran, Carl, Jan, Dré, Pelle, Jens, Brent, Jonas, Erika

bonus: Mats
Wie verstopt zich hier?
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