
 

Tip van tante 

sidonia: Vandaag vindt het grote openingsspektakel 

plaats van het Jubileumkamp.  

Na aankomst op het kampterrein zal iedereen 

zijn slaapplek inrichten en het kampterrein 

verkennen. Na het avondeten zal het grote 

openingsspektakel losbarsten… 

 

 

 Dagverslag heden 

 Dagverslag heden 

Tijdperk van de dag: Heden. 

Stomme Suske & Wiske!!! 

zaterdag 

4 augustus 

Dankjewel is in het 

Duits:  

Dankeschön. 

Tot ziens is in het 

Duits: 

Aufwiedersehen  

 

 

 - Er al 3 dagen een heel team bezig is geweest met opbouwen.. 

- Sven naar de dames toilet en  de damesdouche gaat.. 

- Het opzetten van de Jotaktent 2 uur heeft geduurd.. 

- En er 7 mensen hebben meegeholpen.. 

- Er 2  stickertjes aan de binnenkant van je kamptrui 

zitten.. 

- De temperatuur van het zwembad tropisch is.. 

Wist je dat?: 

Gezocht!! 

Heb je zelf leuke verhalen of wist je datjes? 

Kom ze op de info zuil prikken bij de grote toren 

op het kampterrein! 

En wie weet komt jou wistje datje in het volgende 

kampkrantje! 

 



 

Interview Tuftufteam 

Woensdag ochtend vol goede moet vertrokken we 

naar Duitsland.  Eenmaal op bestemming 

aangekomen was iedereen erg   onder de indruk van 

het terrein, het lekkere   weer en het zwembad! 

Na drie  dagen hard werken,  tenten opzetten, 

pionieren, podium  opbouwen, zwemmen en 

tafeltennisen was het terrein klaar voor alle 

kinderen die willen rondrennen, spelen en de 

scout uithangen. 

Het  waren echt een gezellige paar dagen   waarbij 

nieuwe  en  oude gezichten  veel lol met elkaar 

hebben gehad en er goed is  samengewerkt om het 

supergave resultaat te bereiken dat we nu met 

trots ons jubileum kampterrein mogen noemen! 

Hopelijk vinden jullie het net zo gaaf als ons!  

Veel plezier! 

 

Dagverslag  Verleden 

- Uit wie bestaat het Tuftufteam? 

Claudia, Sven, Sander, Max, Eric, 

Fred en ik. 

- Hoelang zijn jullie al bezig met 

het organiseren van het 

groepskamp? 

1,5 jaar 

- Waar komt de naam Tuftufteam 

vandaan? 

Uhhmmmmm…… iets met een 

Tuftufclub uit een Suske&Wiske 

strip 

- Wat vond je het leukst tijdens de 

opbouw? 

Het lege veld zien veranderen in 

een echt kampterrein. 

- Wat is je lievelingseten? 

Patat, pannenkoeken, pizza etc.. 

 

Foto van het kampterrein 
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