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 De zwarte spot 

Zo, de tent staat. Nou ja, min of meer. En de opvulling is ook binnen. Ahum, ik bedoel 
natuurlijk al het circustalent uit Terneuzen, Rotterdam, Kampereiland, Mookhoek, We-
meldinge, Terschelling, Cadzand, Vreeswijk, :Lemmer, Epe, Zuidzande, Dordrecht en 
Maasbracht.. Welkom allemaal bij het 62e Nationaal Kamp Hattem. Wij van de organi-
satie vinden het super dat jullie allemaal gekomen zijn. En ik denk zomaar dat Ans 
ook in haar sas is. Maar dat zal ze jullie straks vast zelf vertellen. Namens de re-
dactie van  
‘De Zwarte Spot’ een hele fijne Kampweek toegewenst! 

Florijn van der 
velde & Mentrix 
Marleen uit  
terneuzen zijn 
vandaag  
jarig. 
 
van harte  
geFeliciteerd! 

Say What??  Zo kwam je vandaag echt Hattumstadt niet in.. De circus-
artiesten uit Lemmer wilden (voor de Cyberquest ) toch wel even laten zien 
hoe dat eruit zou kunnen zien, zo’n bende van de Zwarte Voet.  
En een bende is het.. Wie gaat nou het bos dweilen met al die vieze voet-
stappen. O nee, dat hoeft gelukkig niet. 



 

 

 

In Terneuzen zijn ze goed voorbereid en ze hebben er weer zin in. 
Ze hebben al nagedacht over wat ze graag aan Dieuwertje Blok 
willen vragen. Heb jij ook een vraag aan Dieuwertje? Misschien 
lukt het je wel om die te stellen. Laat je door middel van een briefje 
in de speciale brievenbus op deStoep (er staat Kampkrant op. . ) 
even weten wat haar antwoord was. En natuurlijk de vraag zelf er 
niet vergeten bij te zetten.  

Wil je met jouw groep in de Kampkrant? Dat kan! Schrijf  iets 
leuks ( iets stoms mag ook, maar als het echt heel stom is, wil 
de redactie van deze krant  niet altijd meewerken) en doe je 

stuk(je) in de houten brievenbus waar ‘Kampkrant’ op staat.  
 

Het is leuk als het over het Kamp gaat, bijvoorbeeld over de 
tent van de mentor, of over de enorme hoeveelheid  

bagage die andere kinderen bij zich hebben. (jij bent natuur-
lijk heel licht bepakt op Kamp gegaan.) 
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Ook de mentoren zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren voor deze krant. Dat mag via de brievenbus 
van de Kampkrant op de Stoep, maar ook bijvoorbeeld op de mentoren-app. Een foto bij uw bijdrage ( een beeld zegt 
immers meer dan duizend woorden) wordt gewaardeerd. Deze kan gemakkelijk op de groepsapp gedeeld worden.  


