


WELKOM
Dag allerliefste leden!

Wij nodigen jullie uit om 10 dagen mee te volgen achter de schermen van ons
pROOductiehuis. In aantocht van de première van onze gloednieuwe film, laten we
jullie eens zien hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Ready set go!

Wat kan je verwachten van ons 10-daagse avontuur:
★ 10 dagen gezellig samen zijn,
★ 10 dagen in een tent slapen,
★ 10 dagen elkaar NOG beter leren kennen,
★ 10 dagen ravotten,
★ 10 dagen ons geen zorgen moeten maken
★ en vooral 10 dagen GENIETEN!

Laat die elektronica maar thuis, we ruilen ze in voor het super leuke gezelschap
van elkaar en de natuur, de lekker ruikende HUDO, de super warme beek en ons
vijfsterrenhotel. Voor echte filmsterren enkel en alleen maar het allerbeste! ;)
Kortom er staat jullie een groot avontuur te wachten!

Wij kijken er alvast naar uit!!

Veel liefs,
De leiding

Laure, Margot, Amelie, Ibe, Jonah, Lyssa, Astrid, Milena, Judith, Elias, Jolien,
Liesl, Emily, Luna & Goffrey



Een kijkje in
het scenario

15 vrienden, die jullie kennen als jullie leiding,
willen een nieuwe weg inslaan

en besluiten om samen een productiehuis op te richten.
Een eigen film maken, hoe cool is dat wel niet?!

Maar nu is de vraag: waarover gaan ze een film maken?

Door de vele ideeën die de leiding heeft
is het heel moeilijk om te kiezen en raken ze er niet aan uit.

Uiteindelijk besluiten ze om alle ideeën te gebruiken!
Wat gaat dat geven?

Een film met zoveel verschillende onderwerpen,
gaat dat niet chaotisch worden?

Regisseur, cameraman, geluidsman, acteurs, … iedereen is aanwezig
maar is iedereen er wel echt klaar voor?

Het script is geschreven, de kostuums zijn gemaakt,
de acteurs zijn gekozen en daar gaan ze dan

3, 2, 1 & ACTIE!
Draaien maar!

Gaan ze er in slagen om een goede film te maken?
Laat het ons samen ontdekken op kamp!! :-)



Belangrijke
data

5
juni

Deadline inschrijvingen

Laatste dag om in te schrijven voor kamp en de BBQ op bezoekdag.
(Via het online formulier dat jullie kregen via mail)

14
juli

Valiezen afzetten

Aangezien jullie de kids op 21 juli zelf afzetten, mogen de valiezen
gewoon mee in de auto. Maar donderdag 14 juli tussen 17u en 20u
hebben jullie de mogelijkheid om de valiezen/ veldbedden,... af te
zetten aan het station als deze niet allemaal in de auto passen. Zorg
er zeker voor dat overal je naam en afdeling op staat.

21
juli

Begin kamp + bezoekdag

Donderdag 21 juli zijn jullie welkom op onze bezoekdag vanaf
10u30. Samen de kampsfeer opsnuiven en genieten van een
heerlijke barbecue. (verder meer informatie)

26
juli

Ophaaldag Tsjoepen

Omdat 10 dagen voor sommigen te lang is, hebben we op 26 juli
tussen 11u en 12u een moment ingepland waarop jullie de
kleinsten eventueel kunnen ophalen.

31
juli

The End :(

Aan alle mooie verhalen komt een eind. Wij keren samen met de
bus terug richting Roo. We vermoeden rond de middag terug te zijn.
Bij eventuele vertragingen houden we jullie hiervan op de hoogte.

2
augustus

Valiezen ophalen

Na ons 10 daagse avontuur kunnen de valiezen van de filmsterren
opgehaald worden tussen 18u en 19u.



Fanmail
Weg met facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchats of sms’en: postkaarten zijn
HET communicatiemiddel. Dus mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s,
nichten, neven, tantes, nonkels, buren, vriendjes, vriendinnetjes neem allen pen en
papier in de aanslag en start het schrijven! De brief mag gestuurd worden naar
onderstaand adres:

De leden schrijven ook graag zelf een briefje om hun kamp avonturen te vertellen.
Daarom voorzien wij op kamp postkaartjes (€0,50) en postzegels (€1). Mogen wij
vragen om gepast geld mee te geven op kamp.
Om zeker te zijn dat ook de post onze brieven kan verwerken, vragen wij om aan
de jongste afdelingen voorgeschreven enveloppen of adressen mee te geven.

Bij noodgevallen is de leiding steeds bereikbaar op hun gsm. Wanneer er dus om
dringende reden contact moet opgenomen worden met uw kind, kan u steeds
bellen naar de afdelingsleiding of de groepsleiding. Alle gsm-nummers staan
achteraan dit kampboekje.



Belangrijke weetjes
★ We raden iedereen aan om een veldbed mee te brengen i.p.v. matjes,

luchtmatrassen, etc. Het is nooit prettig om na 3 dagen kamp op een platte
luchtmatras te moeten slapen…

★ De kosten voor kamp kunnen soms nogal oplopen, daarom bieden we
veldbedden en slaapzakken aan voor zij die het nodig hebben. Bij interesse,
aarzel niet en mail gerust naar de groepsleiding (groeps@chirogontrode.be).

★ ’s Nachts kan het serieus afkoelen in tenten, vergeet dus zeker niet om een
warm dekentje mee te nemen naast je slaapzak.

★ Vergeet geen zaklamp in je valies te steken! Deze kan altijd dienen. Wanneer
je ’s nachts naar het toilet moet, tijdens een spel als het al wat donkerder is,
in de tent, etc. Zorg er ook voor dat er nieuwe/opgeladen batterijen in zitten.

★ Sommige diertjes laten we liever thuis voor we op kamp vertrekken. We
vragen dus dat iedereen zijn/haar kleine held eens controleert op luizen.
Indien deze vriendjes toch meegaan, laat dit dan even weten aan de leiding.
Zo kunnen wij op kamp verder helpen met de behandeling.

★ Op kamp wassen wij ons in de beek. Omdat wij graag zorg dragen voor het
milieu, gebruiken wij Ecover/Sanex. De leiding zorgt hiervoor. Het is dus niet
nodig om shampoo of douchegel mee te geven.

★ Omdat er vaak stenen in een beek liggen, is het aan te raden om voor
spelletjes en het wassen watersandalen mee te nemen.

★ Om je tegen de regen te wapenen, pak je best je kleren en slaapzak
waterdicht in. Zo kan je al je kleren in plastic zakjes stoppen. Wanneer je je
kleren per soort in zakjes sorteert, ben je niet enkel beschermd tegen de
regen, maar kan je je ’s ochtends ook heel snel aankleden zonder eerst je
hele valies overhoop te halen. Ook je slaapzak kan eerst in een plastic zak en
dan in het slaapzak zakje. Dit is een kleine tip van de leiding.

★ Safety first. Het kan geen kwaad de tsjoepen zwembandjes mee te geven
(ook indien dit misschien niet meer nodig zou zijn), ook bij de speelclubs
wordt dit aangeraden.

★ Het is de bedoeling dat de leden worden afgezet op het kampterrein op 21
juli. Het is dus mogelijk om jullie valies zelf mee te nemen naar het terrein.



Checklist
Take One: Eetgerief Take Two: Slaapgerief
Soepbord/-beker
Bord
Drinkbeker
Mes, vork, lepel en dessertlepel
Aardappelmesje (vanaf tito’s)
4 keukenhanddoeken

Veldbed
Slaapzak 
Kussen
Deken (zeker aan te raden)
Knuffelbeer

Take Three: Toiletgerief Take Four: Outfits
4 washandjes
4 handdoeken
2 grote badhanddoeken
Tandenborstel en tandpasta
Bekertje
Kam of borstel
Toiletzak
Linnenzak
Zonnecrème
Eventueel handgel

Pyjama
Ondergoed (minstens 10 stuks)
Kousen (minstens 10 paren)
Wollen kousen
Stevige schoenen en reserveschoenen
Sportieve kledij
Kleren die vuil mogen worden
Lange broeken
Pull – overs
Regenkledij
Watersandalen
Laarzen 
Verkleedkledij in thema voor
tsjoepen/speelclub/rakwi’s

Take Five: Allerlei Take Six: Belangrijke zaken
Zaklamp
Kleine rugzak
Zakdoeken
Schrijfgerief
Zonnehoedje of petje
Drinkfles 
Zwembroek/ zwempak
Eventueel zwembandjes
Eventueel strips en boeken voor
tijdens de halve rust

Kids-ID / Identiteitskaart (bij vertrek
aan de leiding geven)
2 mondmaskers
Eventueel medicatie



Het leven op de set
Echte filmsterren springen vroeg uit de veren, er is namelijk veel werk tijdens een
opnamedag. Geen tijd te verliezen dus!

7u30: Goeiemorgen! De leiding ontwaakt en is weer helemaal klaar
voor een nieuwe stralende dag!

8u00: De leden worden wakker gemaakt. We maken ons klaar
voor een opwarming op maat!

8u30: Opening

8u45: Na een stevig ontbijt kan de dag eindelijk van start gaan.
WE HEBBEN ER ZIN IN!!

10u00: De eerste activiteit gaat van start, spannend!

12u30: Na al dat ravotten is er tijd voor een heerlijke maaltijd.
Daarna trekt iedereen zich terug voor een middagdutje.

14u30: Tijd om er opnieuw in te vliegen.

16u00: mmmm vieruurtje.

18u30: Avondmaal, sluiting en kamptoneel.

21u00: Tsjoepen kruipen na een geslaagde dag onder de wol.

21u15: Ook de speelclub zoekt andere oorden op.

21u30: Rakwi’s laten de voorbije dag achter hun.

22u00: De Tito’s gaan alweer dromen over de volgende dag.

22u30: Ook de Keti’s zoeken hun bedje op.

23u00: Aspi’s doen als laatste het licht uit.

Het was weer een FAN-TAS-TISCHE dag en iedereen kruipt moe maar voldaan
in zijn slaapzak. Het is weer nacht, lieve schatten rust zacht.



Prijskaartje
van ons luxe hotel

Het eerste kind betaalt voor dit wonderbaarlijk avontuur €150. Omdat er vele
kinderen zijn met broertjes en zusjes verlagen wij hiervoor de prijs: het tweede
kind betaalt €140 en vanaf het derde kind betaal je €130.
De dagprijs bedraagt €15 per dag voor kindjes die geen volledig kamp meegaan.
In totaal is de kostprijs voor een half kamp dus €75.

Aan aspi’s die meegaan op voorwacht vragen we €30 extra, dit bedrag mag
samen met het kampgeld gestort worden.

Met vragen of voor meer informatie omtrent de betaling kan je altijd terecht bij de
financieel verantwoordelijken Liesl Deveugle (0473/47.73.75) of Elias Vermeulen
(0492/82.53.63). Het is ook mogelijk om in schijven te betalen, hiervoor mail je het
naar (groeps@chirogontrode.be).

Gelieve het bedrag met vermelding van de naam van het kind én de afdeling te
storten op BE42 6528 3965 8354 vóór 30 juni 2022. We rekenen alvast op een
tijdige betaling, zo kan de kookploeg al de nodige inkopen doen om lekkere
maaltijden te maken op kamp.

Voor kinderen onder de 12 jaar kunnen ouders de kosten voor het kamp inbrengen
als vermindering van hun belastbaar inkomen. Fiscale attesten hiervoor zullen
uitgedeeld worden door de groepsleiding bij onze terugkomst op 31 juli. Indien u
hier nog vragen over heeft, kan u steeds Amelie Vankerckhove of Luna Bekaert
contacteren (groeps@chirogontrode.be).

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp?
We hopen dat we voor de volle 10-dagen zonder zieken zullen zitten, maar we
kunnen dit jammer genoeg niet voorspellen. Als een lid ziek wordt en naar huis
moet dan betalen wij per dag dat nog moet komen €15 terug.



Vrije giften
Giften in natura zijn bij ons altijd mooi meegenomen. Hieronder enkele foto’s om
een beeld te scheppen van de zaken die wij goed kunnen gebruiken.



Kampadres
Ons kampterrein bevindt zich dit jaar in de straat Rue de Chassepierre, 6824
Chassepierre (coördinaten: 49°42'56.4"N 5°15'31.5"E). Het is gelegen in het
gezellig dorpje Florenville. Zoals elk jaar zullen wij ter plaatse zorgen voor
voldoende pijlen richting de leukste Chiro van het land! Op onderstaande foto zien
jullie alvast een eerste glimp van het terrein.



Bezoekdag
Hoe zou het kamp beter van start kunnen gaan dan samen met familie en vrienden
nog een dagje samen door te brengen? Dat op de locatie waar jullie bengel de
komende 10 dagen zal vertoeven! Én in combinatie met een lekkere barbecue. Een
goed begin van een nog beter kamp! Donderdag 21 juli is het dus bezoekdag, en
tevens het begin van bivak.

Hoe zit het met de planning?
We verwachten jullie vanaf 10u30. Mogen wij u vragen dit uur te respecteren, voor
dit tijdstip is immers iedereen nog druk in de weer om alles tijdig klaar te zetten.
Om 11u worden jullie in de opening officieel verwelkomd.
’s Middags is er soep te verkrijgen en kunnen jullie genieten van onze heerlijke
barbecue. Borden, (soep)bekers en bestek dienen jullie zelf mee te nemen.

Wat kost de barbecue? (dit wordt cash betaald op bezoekdag zelf)
★ Volwassenen: €18
★ Kinderen: €13
★ Bent u vegetariër? Gelieve dit bij de inschrijving te melden.

Wat nog meer?
★ Zoals onze ervaren bezoekdaggangers weten, is het aangeraden om zelf een

kampeertafel en stoeltjes mee te brengen.
★ Er wordt gezorgd voor een dessert en een vieruurtje, ook zijn er

verschillende soorten drank aan democratische prijzen beschikbaar aan de
bar, gelieve dus zelf GEEN drank mee te nemen.

★ Na het lekkere eten volgt wat lichaamsbeweging. Er is de kans om mee te
gaan op een verkenningstocht langsheen een mooie route die wij voor jullie
zullen uitstippelen of om deel te nemen aan ons volleybaltoernooi.

Aan alle mooie liedjes komt een eind... We sluiten deze dag af om 18u met het
kamptoneeltje.

Om te weten hoeveel groentjes en vleesekes we moeten voorzien werken we met
inschrijvingen voor bezoekdag. Mogen wij vragen vóór 5 juni door te geven met
hoeveel personen u komt eten. Uiteraard voorzien wij voor de leden op kamp zelf
eten, deze hoeven dus niet ingeschreven te worden.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier of door te sms’en/mailen naar Amelie
Vankerckhove (0498/20.99.39) of Luna Bekaert (0483/45.62.38) -
(groeps@chirogontrode.be).



Belangrijke regels
in de opnamestudio

★ De EHBO-tent, de leidingstent en de keuken zijn verboden terrein.

★ Het is niet de bedoeling dat leden van de ene afdeling in de tent van een
andere afdeling komen.

★ Onze kookploeg bereidt heerlijke maaltijden, snoepgoed treffen wij dan ook
niet graag aan in de valiezen. Mogen we daarom aan de ouders vragen
GEEN snoep, koeken, energiedrankjes of andere snuisterijen mee te geven.
Als we toch snoep vinden, zal het worden afgenomen.

★ In de wildernis heb je geen bereik en tenslotte zijn al je vrienden rondom jou.
Technologie (gsm, boxen, Ipad, …) laat je dan ook beter thuis. Beschadiging
of verlies van waardevolle schatten valt niet onder de verantwoordelijkheid
van de leiding, neem dus enkel het hoogstnodige mee.
Indien je deze als rakwi of tito toch zou meenemen worden deze bij de
leiding bewaard. De keti’s en aspi’s mogen hun gsm enkel gebruiken tijdens
de siësta en laten hem tijdens de activiteiten in de tent.

★ Roken, alcohol en drugs schaden zowel de buitenlucht als de gezondheid
van iedereen. Deze zijn niet welkom op kamp.

Wie de regels niet aanvaardt, mag huiswaarts keren.



De productieleiders
★ De pimpelpaarse tsjoepen gaan op pad met:

Laure Mathys: 0470/44.79.81
Margot De Clercq: 0474/30.21.85
Amelie Vankerckhove: 0498/20.99.39 (groepsleiding)

★ De speelclubs laten hun speelse kant zien met:
Ibe Snoeck:0497/38.60.25
Jonah Van Kerckhove: 0491/59.26.76
Lyssa Deweirdt: 0475/33.97.98

★ De rebelse rakwi’s ravotten met:
Astrid Haesaert: 0486/46.77.99
Milena Claeys: 0470/62.14.10

★ De tito’s leven zich uit met:
Judith Verheyen: 0473/81.54.70
Elias Vermeulen: 0492/82.53.63
Jolien De Boevere : 0491/37.14.18

★ De keti’s laten zich van hun stoerste kant zien met:
Liesl Deveugle: 0473/47.73.75
Emily Beurick: 0471/55.20.85

★ De aspi’s geven er een lap op met:
Luna Bekaert: 0483/45.62.38 (groepsleiding)
Goffrey Van Lierde: 0477/05.68.80

Hebben jullie nog vragen, opmerkingen, suggesties, ...
aarzel dan niet om één van ons te contacteren.



Onze top chefs

De beste acteurs, actrices en producenten worden ook door de beste chefs in de
watten gelegd. Deze kanjers zullen ons 10 dagen van de lekkerste diners voorzien.

Hilde De Praeter Karel Van Lierde

Stijn Verheye Marjolein Vandersteene

Valérie Van Wesemael Frederik De Buck



Tsjoepen
Dag lieve Tsjoepkes van ons!

Het moment is eindelijk daar, we gaan samen op KAMP!!!
10 dagen samen wassen…?, kleden, eten, spelen, zingen, dansen, knutselen, stappen en
ook wel een beetje slapen.
We hopen dat er velen van jullie 10 dagen mee zullen gaan zodat we er samen de tijd
van ons leven kunnen van maken!
Waarschijnlijk zullen jullie wel benieuwd zijn wat wij in die 10 dagen allemaal gaan doen,
hier een voorproefje:
★ De eerste dag is de bezoekdag: waar we allemaal ons buikje rond eten en afscheid

nemen van mama en papa 👪
★ Bosspel 🌳
★ Dagtocht (Dus neem je allerbeste stapschoenen maar mee, want Margot kan heel

ver stappen!) 👟
★ Sport-spelletjes 🏆
★ Waterspelletjes als het zonnetje meezit 💦🌞
★ Kampvuur 🔥
★ ETEN ETEN en nog eens ETEN → want we hebben de beste kookploeg meeeee!🍴
★ Na al dat eten, legen we onze darmpjes op de HUDO → Houdt Uw Darmen Open

(een natuurvriendelijke variant van het toilet) 🚽🌺
★ Vuilspel 💩
★ Maar we blijven natuurlijk niet vuil dus wassen we ons gezellig samen in de

heerlijk verfrissende beek🚿🏊
★ Warm jullie stembanden en spieren maar al op want ook jullie zang- en

danstalenten hebben jullie nodig op kamp! 🎵🎭
★ Elke ochtend wakker worden met een straaltje zon op ons gezicht en de fris

gewassen voetjes van de dauw in het gras zorgen ervoor dat dag al bijna niet meer
stuk kan! 🌞💦

De Ardennen zijn heel erg groot dus willen we jullie al wat laten oefenen om gemakkelijk
de weg terug naar ons terrein te vinden… Geniet van dit doolhofje 😜

Wij hebben er alvast heel VEEEEEL zin in!!!!
Groetjes van jullie liefste leiding xxxxxxx



Speelclub

Hey allerliefste speelcubs :)

Zoals jullie weten gaan we in de zomervakantie samen met jullie op kamp.
Wij kijken hier ontzettend hard naar uit!!! Er zal elke dag een suuuuper leuke
activiteit op jullie staan te wachten. Samen chillen met chirovriendjes en
vriendinnetjes, een kleurtje krijgen en u rot amuseren. Wie wil dat nu niet?

We willen jullie alvast bedanken voor het leuke jaar en hopelijk tot op kamp :D

Groetjessss
Jonah, Lyssa & Ibe



Rakwi’s
What’s up gasten?!

We hebben er echt een mega loco jaar opzitten. En we kunnen niet meer wachten
om met jullie op kamp te gaan, snapt ge. We verlaten the hood en trekken richting
de f*cking Ardennen, meer bepaald naar het crazy Chassepierre.
Dat worden 10 dagen vol grave activiteiten, veel chillen en een beetje maffen.
Wat mogen jullie allemaal verwachten:
★ een fenomenale fandag, ook gekend als ‘bezoekdag’
★ een waanzinnige walk of fame, ook wel ‘dagtocht’ genoemd
★ kei toffe spelletjes om onze band als broeders te versterken
★ andere nice dingen om te bewijzen dat we bad boys for life zijn
★ chillings in een koude jacuzzi, in de Ardennen noemt dat gewoon een ‘beek’
★ een vlammend vuurwerkspektakel, ofwel het ‘grote kampvuur’

Verzamel al jullie swag en jullie vetste drip en prop dat in jullie valies.
Hopelijk allemaal tot dan, bro’s!

Mic drop
Jullie coolste leiding everrr

PS: Astrid en Milena waren onze schuilnamen en we geven stiekem al heel de tijd
incognito leiding. Maar nu laten we onze ware aard zien. Kunnen jullie raden wie
we eigenlijk echt zijn?



Tito’s
Beste tito’s,

Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen hebben in het begin van het boekje maken we
dit jaar een super vette film! Maar geen film zonder acteurs natuurlijk. Daarom
mogen jullie allemaal auditie doen ( jullie zotte leiding heeft dat gefixt 🤪)!

Om een acteur/actrice te zijn moet je wel een aantal kwaliteiten hebben, we zullen
ze even oplijsten voor jullie:
★ Door een beek kunnen lopen en doen alsof het super warm is
★ Met een sjorbalk in de lucht lopen en blijven uitstralen dat het niks weegt
★ Als filmster wordt je ook altijd opgemaakt dus verwachten wij van iedereen

een zotte make-over
★ Op 2 daagse doen alsof jullie helemaal niet moe zijn en kei goed

doorstappen :))
★ De meeste films zijn niet in het Nederlands en aangezien we in wallonië

zitten moeten jullie in het Frans 5 regenwormen gaan ruilen/verkopen aan
buurtbewoners

★ Jullie moeten 1 dag iedereen op het kampterrein iets wijs maken met jullie
beste acteer- en improvisatie skills. Wat dat precies is zeggen we dan wel ;)
(misschien lezen de andere groepen wel mee)

★ Wie heeft er Thuis en Familie nodig als je het zelf kan maken? Maak
dagelijks een korte aflevering van jullie zelfgemaakte Tito-soap!

Bij goed acteerwerk horen er ook prijzen! Tegen het einde van het kamp zullen
onze Titoscars uitgereikt worden!

Voila, als jullie deze opdrachten voltooien op kamp komen jullie al dichter in de
buurt om zeer goede acteurs en actrices te worden. Hopelijk kijken jullie er even
hard naar uit als ons!!

Ciaokes,

Elias, Jolien en Judith



Keti’s
Hey lieve Keti’s,

binnenkort is het weer zover!! Het mega, fantastisch, plezante kamp komt er aan!!!
Wooohoooow!
Wij hebben er alvast zoooooveeeeeeeel zin in!!
Dit kamp gaan we eens de andere kant van de leiding ontdekken. We worden
(hopelijk) filmsterren :).
Maar niet alleen de leiding gaat eens een andere weg inslaan, jullie ook.
Jullie kunnen na kamp (hopelijk ;)) zeggen dat jullie de trotse ouders zijn van een
welopgevoede en volgroeide Papi Chulla. Hij kan natuurlijk niet ontbreken op onze
10daagse.
We gaan ons eens volledig uitleven op kamp.
Samen zingen, dansen, spelen, slapen, samen aan het kampvuur zitten. Onze
diepste geheimen en gevoelens delen als we samen op de HUDO zitten. Genieten
van het heerlijke frisse water van de beek waar we ons in wassen. Allemaal samen
liggen in de tent en oftewel wakker worden met het getrommel van de regen op
het zeil of al zwetend wakker worden door de zon die de tent al goed heeft
opgewarmd. Samen zweten en zwoegen op tweedaagse met daarna een toffe
activiteit die we kunnen doen door ons harde werk tijdens onze kasacties :)).
Heerlijk toch, wie wil dit nu missen??? :)
Wij tellen de dagen al af. Hopelijk hebben jullie er minstens evenveel zin in als
ons!

Ready, set, go!
Liefs,
Emily en Liesl



Aspi’s
Hey liefste aspiranten!!!!

OMG, het is bijna zover!!!
We vertrekken over 77 dagen op kamp ofwa? Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar
wij zijn de dagen al aan het aftellen woehoe!!!

Omdat wij echte filmsterren zijn hebben we een trailer gemaakt over onze bende
#omg #waaw #fantastisch #famousss

https://www.youtube.com/watch?v=qHMgdbAC8iA

De oplettende aspi heeft tijdens het kijken van het filmpje misschien al opgemerkt
dat je op de achtergrond het themalied van de beste serie ooit kan horen??
FRIENDS!!!

En toch wel niet heel toevallig is jullie leiding daar dikke fan van?!

Wij hebben 2 uitdagingen voor jullie, deze kunnen in jullie voordeel spelen tijdens
kamp!
Leer het themalied uit jullie hoofd:
https://www.youtube.com/watch?v=I_RBwUwqoes
Kijk alle afleveringen!!! (begin maar al want er zijn 10 seizoenen)

Kusjes & knuffels van de allercoolste leiding die er bestaat Gof & Luna

Aspileiding out!
Doei druif

https://www.youtube.com/watch?v=qHMgdbAC8iA
https://www.youtube.com/watch?v=I_RBwUwqoes

