
Kampverslag 

We waren zo druk bezig met spelletjes te spelen dat we al bijna 

vergeten waren ons kampverslag te maken! Maar belofte maakt 

schuld, dus hier kan je al enkele van onze avonturen ontdekken! 

Speelclub: 

Hey! 

De Speelclubbertjes hier met weer een 

kampverslag vol met plezier! 

Aankomst ging zeer goed! In de avond misten 

we onze ouders. Minder blije snoet, daarna 

veel stapjes zetten naar de binnenspeeltuin bij 

het Zilvermeer! 

We sprongen in het ballenbad keer op keer! 

In de kinderboerderij aaiden we lama’s en 

geitjes daarvan werden we heel heel blij! Het 

nachtspel deed ons even schrikken, maar 

hotdogs konden ons weer opkrikken! 

Gelukkig is er de kaka-lijst, die is echt vereist! Zo weten we of we krampjes zullen krijgen of 

niet! Een lavementje is iets wat je hier wel ziet. We krijgen elke dag lekker eten waardoor we 

onze buikjes lekker vol vreten! Weer eens vol met energie! Mama, papa we zijn eens weer 

ribbedebie!  

 

Tot binnenkort! 

 

Groetjes van de speelclubbertjes! 

 

Flurken: 

Lucie: Thema is leuk omdat Eva altijd grappig doet en er mooi uitziet! 

Finke: Het eten is altijd heel lekker! Vooral de spaghetti was superlekker! 

Yinte: In de tent slapen is heel leuk! Ik wil nooit meer binnen slapen! 

Arthur: Het is keileuk om met Jeff te spelen! Hij eet ook soms met ons mee! 

Eline R.: Het vrij spel is keitof want dan kunnen we met alle vriendinnen samen spelen en 

toneeltjes maken! 

Eline I.: De opdrachten van het nachtspel waren cool! De ketis waren soms een beetje eng! 

Elena: De leiding is superleuk en heeft al veel leuke spelletjes met ons gespeeld! 



Uma: Wij hebben een zwembad op de kampplaats! Het is fijn om daarin te springen. 

Aron: De desserten zijn altijd heel lekker! De kookouders kunnen er wat van! 

Lise: De kookouders doen elke dag heel veel moeite voor ons! Hun eten is kei lekker. 

Anneleen: Het weer viel niet altijd mee, maar dat hield ons niet tegen om ons te amuseren! 

Leonie: De aspileiding was héél leuk! Ze waren heel grappig! 

Laura: Op ééndaagse zijn we naar de binnenspeeltuin geweest! Er waren veel glijbanen, 

eentje daarvan was heel steil! 

Lars: Op de kampplaats staat een gigantische zandberg! Hier spelen we zoveel mogelijk op! 

De leiding is soms niet zo blij wanneer de hele tent vol zand ligt! 

Karolina: Op de ketifuif hebben we heel veel gedanst en grenadine gedronken! Jens was een 

top-dj! 

Hélène: We staan veeeeeel te vroeg op!! 

Sia: We hebben de eerste dag eetzakken gemaakt en volgetekend! Nu hebben we een mooie 

eetzak voor altijd! 

Kobe: Tijdens het één-tegen-allen spel moesten we de leiding masseren! Ik vond dat keileuk 

om te doen want ik kon dat supergoed! 

Stian: Het bashglijden was cool! Ik zou dat elke dag willen doen! 

Wiktor: Het nachtspel was het allerleukste van het hele kamp! 

Bernt: De aspilleiding waren leuk! We hebben heel veel spelletjes gespeeld! 

De leiding: We zitten hier al aan dag zeven en onze kindjes amuseren zich rot en zitten nog 

bomvol energie. Voor het opstaan zijn de kindjes al paraat, de vermoeidheid houdt hun niet 

tegen. Alle kindjes hebben grote honger en eten altijd met grote goesting! We gaan nu volop 

genieten van onze laatste dagen! 

 

 

 



Rakwis: 







 

Tito’s: 

Sam: We doen hier super veel leuke dingen en op tweedaagse kregen we een luxueuze 

schuur!  

Luka: Super luxueuze tweedaagse! 

Nin: Superleuke tweedaagse maar spijtig niet zo goed weer… 

Lola: ik heb er geen woorden voor! 

Cleo: Het privézwembad dat we hadden gestrikt tijdens tweedaagse was nice. 

Fien: De horrorverhalen die ons werden verteld tijdens het door het bos wandelen op 

dropping maakten af.  

Louis Gommers: Nachtje doordoen op tweedaagse was tof! 

Basil: Een toffe dropping en tof nachtspel en lekker eten. (Meer kreeg hij er niet uit, hij lag te 

dutten) 

Michiel: Het is hier lekker eten! 

Jesse: Ondanks de regen slapen we hier heel goed.  

Zeno: Met een tractor in de buurt zijn we allemaal blij. 

Vennes: De dropping was leuk.  

Mathias Oversteyns: Tweedaagse was heel tof.  

Noah: Kamp is nice. Spijtig dat het zo kort duurt; 

Lucas: Tweedaagse was tof ook al hebben we niet veel gestapt. 



Mathias Nielsen: Tweedaagse was écht super tof en het kamp mag niet gedaan zijn. 

Wouter: Tweedaagse was chill, net zoals het zwembad dat we hadden. 

Alexi: Het eten is lekker. 

Jannes: De leiding doet kei hard hun best! (slijmbal) 

Louis Grauls: Het was heel leuk op de kinderboerderij met de dieren en met het varkentje 

dat Lola heette. 

Sem: Een luxueuzere tweedaagse zal er niet meer zijn! 

Matti: Het is super tof op kamp! En tweedaagse was echt de max! 

Elliot: Het slapen is hier gezellig en zeker in de onesie van Hade.  

Sara: We maken veel plezier en tweedaagse was super leuk, vooral het zwembad.  

Hade: Het is niet fijn dat Elliot mijn eenhoornonesie aan doet. 

Elisabeth: Tweedaagse was echt leuk. Ik zou willen dat het kamp langer duurt.  

Stijn, Dania en Janne: Lekker eten, de zon (meestal) op onze snoet, brave kindjes (of ze doen 

toch best), en geweldige medeleiding. Wat kunnen we ons nog meer wensen? Mogen we 

ons wel nog even excuseren voor de korte antwoorden van jullie oogappels, ze zijn een 

beetje moe van de lange wandeltocht op tweedaagse 

Sander: ik besef dat ik weinig meerwaarde kan bieden aan de topleiding van de tito’s. Toch 

wil ik hen bedanken dat ze me in de groep hebben opgenomen en dat ze rekening houden 

met mijn beperkingen.  

 

Ketis: 

Marie:   Beste familie, ik zei dat ik geen brief ging schrijven dus ik schrijf ook geen 

kampverslag! Xx 

Michiel:  ‘Michiel heeft het te druk met gabberen, gelieve een boodschap in te spreken na de 

biep.’ 

Mats:   Sorry mama, mijn bril is verneukt. Gelukkig had Janne een reservebril bij, die het ook 

bijna gaat begeven.. Dikke kus van je beste kind. Iks 

Thomas:  ‘slaag mij effe over, ik heb geen inspiratie.’  

Brecht:  He ho, ik ben cool. En dat is hoe ik mij hier voel.  

Annelies:  Mijn eerste, en logisch, mijn beste kamp ooit!  

Xavier:   Rozen zijn rood, er is niemand die zijn ouders mist.  

Een Patagonische haas heeft op mijn been gepist.  

Victor:   ‘Mama, ik ben mijn zwembroek kwijt. Wat nu?’ 



Jens:   ‘Jama ik weet niks?’  

Nelleke:  Ik vind het niet zo leuk dat het regent. Maar het is nog steeds superleuk met mijn 

leiding.  

Aline:   Ik ben uit de boot gevallen bij het kajakken, gelukkig niet uit de groep.  

Fatou:    Mama en papa, waarom heb ik nog geen brief ontvangen?  

Kauãn:   Dag mama en papa, ik heb mijn haar geknipt. Bereid je voor.  

Bavo:   Ik ben zo hees, dat ik mijn innerlijke arend ben verloren.  

Karel:   Haar geverfd.. Sorry mama  

Nele:   Wij amuseren ons te pletter! Wij willen niet naar huis!   

Helena:  De leiding is super leuk. Nog nooit heb ik zo een leuke, mooie en sexy leiding gehad.   

تهتم؟ لماذا بعد، هذا يفهم أحد ال        : rihsaB 

De leiding:  We missen onze ouders, maar vooral onze rust. Dikke zoen. 

 

Aspis: 

Een kampverslag? Stop het in je Retie! 

 



 

 

Kookouders: 

Op kamp als kookouder is heel speciaal, wij zorgen hier voor elk maal. Dit jaar hebben wij 

ook Alfons, een supersonisch afwasmachine onder ons. De Jef die is ook mee, da is nogal ne 

pee. Die Flurken eten ons hier arm, ze eten het liefst iets warm. De Rakwis eten graag de 

kouwe pla, ze vonden die beter dan die van hun ma. De Aspis krijgen hier veel eten, toch 

kozen ze ervoor om van die voze vis te eten. De Speelclub vond de chocomousse top, die 

was die dag vers gemaakt door de kookies en de flop. De Ketis lusten graag soep, dat is dan 

ook veel beter dan diejen take away troep. De Tito’s eten graag pasta en daarmee basta. 

 


