SPEELCLUB
Kijk maar eens naar de filpjes op de site!
Dikke kusjes, knuffels, eenhoorns en regenbogen van jullie speelclubbertjes!

FLURKEN
Luna: Ik vind het kamp heel leuk. Het eten is heel lekker! Ik vond het stratego spel super tof!
Bernt: Het eten was al heel lekker. Stratego vond ik mega fijn en kampen bouwen met de jongens
ook.
Yorrick: Ik vind het kamp leuk. Ik vind het eten lekker. Kampen bouwen in het bos vond ik tof!
Gilles: Het is hier super leuk. Ik mis jullie wel. De spelletjes zijn hier supertof. Ik doe hier veel
turnoefeningen.
Stian: Slapen vind ik leuk. De tiramisu was suuuper lekkeeeeer!
Jasper: Hallo! Het is hier heel leuk. We hebben schnitzel gegeten, dat wil ik thuis ook graag eens
eten! Stratego was super cool! Mijn bijnaam is hier Jappe…
Helène: Dag mama en papa. We hebben al leuke spelletjes gedaan. Ik heb toffe leiding! En ik zie jullie
snel weer terug.
Michiel: Ik heb veel leuke dieren gezien. Bijvoorbeeld een boomkruiper.
Lars: Rijst met kip en curry vond ik lekker. Het slapen is niet zo leuk want ik speel liever spelletjes met
al mijn vrienden!
Eline: ik vond het nachtspel super leuk. De leiding is leuk. Het verhaaltje van Robbe en Lukas is super
grappig. En het eten is ook lekker!
Emma: de leiding is leuk! 1 daagse was tof want we zijn gaan zwemmen.
Hanne: ik vond het nachtspel heel leuk en de chocomousse super lekker.
Yinte: de leiding is leuk. Al het eten is lekker. Het nachtspel was tof! 1 daagse was ook leuk.
Finke: Het zwemmen was heel leuk. De aspileiding en de wisselleiding en mijn eigen leiding zijn leuk.
Jongens-meisjes dag was ook leuk. Het nachtspel was minder eng dan vorig jaar maar wel supertof!
Het eten is super lekker.
Anneleen: 1 daagse was heel leuk. Het nachtspel was ook leuk. Mijn haar is nu een beetje roze.
Leidingswissel was heel leuk. Aspileiding was ook heel leuk. Het eten is allemaal heel lekker.
Ylke: het nachtspel was leuk. De aspileiding was leuk. De leiding is leuk. Het eten is lekker. De
leidingswissel was ook leuk.
Aron: het buitenzwembad was leuk. Al het eten is heeeeeel lekker. De spelletjes waren leuk.
Elena: de leiding is leuk. De aspileiding ook. De 1 daagse ook. En het eten is
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lekker!!!!!
Lucie: onze leiding is tof! Het buitenzwembad was leuk! Morgen is het FLOP-dag. Nachtspel was leuk
maar niet eng. De brieven die ik heb gekregen waren leuk.

Melvin: heyheyheyheyhey! Euhm euhm euhm, moet ik zeggen wat ik leuk vind? HIHIHIHIHIHIHIHI
HAHAHAHAHAHAHAHA! Tot dinsdag mama en papa!
Louis: Halloooo! Ik vond het nachtspel leuk. En mijn slaapzak is kapot maar dat is niet erg want het is
hier warm. Oké daaaaaaaaaag!
Uma: het is hier super leuk! Het buitenzwembad was super tof! Het was lekker eten. Met Basil en
Fatou gaat ook alles goed! Het is nu zaterdag en binnen 3 daagjes ben ik terug thuis, joepieee en
oooooh.
Lise: Het is hier super leuk. Ik vond jongens-meisjesdag ook leuk. Het eten is lekker. Ik amuseer me
goed! Het nachtspel was eng. Tot dinsdag! Spijtig he.
Arthur: Dag mama en papa. Het is hier heel leuk. Het eten is heel lekker. Er zijn hier leuke
stripverhalen. De aspileiding was heel leuk maar de gewone leiding was nog leuker. Tot dinsdag want
dan ben ik terug. Veel groetjes, Arthur.
Sylla: ik vond het nachtspel leuk. De 1 daagse naar het zwembad vond ik het leukst. De leiding was
heel leuk. Veel kusjes aan Mane!!
Janne: Dag moeder, dag vader. Dinsdag zullen jullie weinig van me te horen krijgen wegens de
vermoeidheid, daarom zeg ik het nu al! Het is hier tof! Ik blijf hier dan ook nog 10 dagen langer als
jullie dat goed vinden! Zou ik jullie ook nog mogen vragen om de eerstkomende tijd mijn naam niet
uit te spreken als volgt: ‘Janneeeeee’. Dat heb ik de laatste tijd namelijk genoeg gehoord 😉 Groetjes
van dochterlief!
Mart: Mama en papa. Help. Ik heb nog nooit zoveel willen slapen in een dag. Ondanks dat het heel
vermoeiend is amuseer ik mij rot! Ik ben niet verbrand. Sorry dat ik bijna niets heb laten weten, komt
ervan als gij ni mijn valies helpt te maken. Hou van jullie.
Robbe: Liefste ouders, ik amuseer me rot met de leden, maar ik kan wel een paar extra uurtjes slaap
gebruiken.
Jana: Lieve mama, zet de wasmachine maar aan want ik kom er bijna aan. Of er nog veel leven zal zijn
kan ik niet beloven, maar laat mij toch maar even bekomen. Als ik thuis ben wil ik graag wel even een
kindje zijn want dat is o zo fijn. Een dikke zoen van je kapoen!

RAKWI
Joaquin: het stappen bij eendaagse was vermoeiend maar toch heel leuk!
Eduard: hallo, het is hier super leuk en zou hier eigenlijk niet wegwillen ☹
Leonie: het was een leuk nachtspel en ook een beetje eng. Het was een toffe groep waar ik hard mee
kon lachen 😊 tot snel!!!!!
Sia: we hebben een leuke experimenten – dag gehouden met veeeeeeel leuke experimentjes zoals
de magische modder en het slijm
Laura: bij de pisquiz begon ik te drinken maar ik wist het antwoord eigenlijk niet. Er was ook een
vraag waarbij ik moest lachen en dan al het water moest uitspuwen. We hadden een toffe team
naam, Quistet!
Jonas F: het eten is hier heel lekker! En alles is leuk en heb me nog geen seconde verveeld!
Remco: ik mis ulle niet! Maar wel een warm bad :D
Jonas V: super lekker eten! En natuurlijk ook een super toffe leuke leiding
Flynn: nog voor ik het kamp bereikte, had ik al een steen tegen mijn hoofd gekregen. Ik mis jullie wel
maar het is hier heel leuk 😊
Elfie: het is hier super leuk eeeeeen ook koud waardoor het opstaan moeilijk is.
Lorenzo: het chirokamp is super leuk met een heel mooi uitzicht!!!!
Noa: we eten hier ons buikje rond en we spelen leuke en actieve spelletjes!
Lotte: het was een hele leuke groep om leiding aan te geven!
Ellen: ik ben al 3 kilo verdikt maar de leuke leden en leiding compenseren dat
Ronaldo: *insert kampquote here*
Aya:
Michiel: de leiding is leuk. Het weer is goed en de spelletjes zijn tof!

TITO
Dag Oudjes!
Wij hebben een kei mooie presentatie gemaakt! Check maar eens op de site!
Groetjezzzz

KETI

Wij zijn bijna volledig uitgespeeld!
Groetjes van de keti’s!

ASPI
Beste ouders/peter/meter/oma/opa
Elk nieuw kamp brengt nieuwe herinneringen met zich mee.
Croques maken in het bos maken was geen goed idee.
Het is veel te heet, maar ik denk dat je dat al weet.
Douchen is uit den boze, net als drugs en groene abrikozen.
Het eten is lekker, Kokke is Adje D zijn wekker.
Voortaan glijden we niet meer in bruine zeep, om de second was er iemand die naar een tuinslang
greep.
Een paar f*ck-de-aspidagen, gingen gepaard met vliegende mierenplagen.
Het is hier heel tof.
Groetjes van jullie kapoenen, de aspi’s xoxo

KOOKPLOEG
https://www.youtube.com/watch?v=WFdweX4ncCg
Groetjes,
De kookies

