
Herken je ze allemaal? Weetjes
• Dit jaar verwelkomen we 

maar liefst 10 nieuwkomers. 
Welkom SW - WP - ELV - EV 
- FD - LV - LV - NA en TS!

• Ook onder de begeleiding 
zitten we met een aantal 
nieuwkomers:  NV - JVS - NG 
- EG - LF.

• LF is trouwens de eerste 
mannelijke animator.

• Hip Hip Hoera! Twee 
deelnemers en één 
begeleider worden een jaartje 
ouder doorheen het kamp.

• Er zijn twee deelnemers 
die exact op dezelfde dag 
geboren zijn: CG en JC.

• AO komt rechtstreeks van de 
luchthaven.

• JR en MB staan op Pukkelpop 
te wachten op hun idool en 
komen pas maandagochtend 
aan in Disneyland.

• MB ziet het helemaal zitten, 
hij gaat dit kamp meetrainen.

• LD heeft na het afsluiten 
van de inschrijving dan toch 
beslist om mee te gaan naar 
Disneyland.

• MB en LN hadden een intiem 
afscheid bij het afzetten van 
hun fietsen. MB gaf zijn ogen 
de kost.

Welkom allemaal op het 17e volleybalkamp 
van VCW. Het kampteam heeft ervoor gezorgd 
dat jullie een geweldige week vol volleybal, 
spel en lekker eten tegemoet gaan.

In het kampkrantje Once upon a time lezen jullie 
elke dag wat er op het programma staat, wat er 
op het menu staat en wat de laatste roddels en 
weetjes zijn die op het kampterrein de ronde 
doen.

Welkom

Once upon a time



Planning Uit de oude doos

WeerMenu

Gouden Regels
• Onze schoenen blijven altijd mooi 

beneden. Hiervoor is een plaats 
voorzien. We doen onze pantoffels 
aan om naar boven te gaan.

• Diegenen die fietsen, doen dit op een 
voorzichtige manier. We wachten 
telkens op de begeleiders. Fietsers 
zetten steeds hun helm op en doen ook 
hun fluo-hesje aan.

• Bij het naar bed gaan, respecteren we 
de nachtrust van de anderen en zijn we 
stil op de gang en in de kamer.

• Op vrije momenten kan er gerust 
worden op de kamer. Dit gebeurt echter 
wel in de nodige stilte.

• Wat jullie zeker niet mogen vergeten 
is, om elke dag met een grote glimlach 
te beginnen en hem een hele dag te 
blijven behouden.

• Gsm’s moeten ten alle tijden op de 
kamer blijven.


