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De 0ctonauten!! 
 
Heb je ze gezien? De jongste deelnemers van het Kamp. Van oorsprong heten zij de mini-buffels 
en kwamen uit Bodegraven 

 
Ze zijn nog jong, maar spelen het spel naar beste kunnen mee. 
 
En dat doen zij goed. Misschien winnen zij ook een medaille en een mo-
ment op het podium?  Verdiend hebben ze dat zeker! 
 
Hun namen: 

 

Gijs, Jorrit, Liv, Maartje, Mees, Mylan, Romee, Siem en Tieme. 

            Hatturnus Daily 

Heb jij al een ansichtkaart gekocht en naar iemand gestuurd? Nog niet? 
Geen zorgen, vanavond op de Markt zijn ze weer te koop. Net als veel 
andere dingen, zoals een frietje, een broodje hamburger, een tosti, me-
loen en er is ook een snoepkraam.  
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Morgen is het zover: de 
Sportdag. Lekker slapen 
en morgen fit wakker 
worden en dan zullen 
we eens even zien wie 
het sportiefste is. 
 
O enne: de wandelwed-
strijd wordt misschien 
wel bekeken met een 

drone, maar misschien ook niet. En vrolijk zingen 
helpt. Ook als je een beetje vals zingt.  
 
Weet je wie ook vals zingt… Penelope. Zelf 
denkt ze van niet.. Maar dat 
heeft zij wel met meer dingen.  

Gezocht: sponsoren 
voor het Kamp. Groot 
of klein, allebei is 
fijn. 
 
Om het Kamp voor ieder-
een toegankelijk te houden, 
werken wij niet alleen met 
vrijwilligers, maar ook zijn 
wij afhankelijk van onze, 
al dan niet trouwe spons-
oren. 
 
Heeft u  stilstaand geld? 
Laat het vloeien, laat het 
stromen. Anders staat het 
zo op de bank te zitten en 
u weet, zitten is het nieu-
we…. 
 
Precies.... 
 
Mocht u ons willen spons-
oren, op welke manier dan 
ook, spreek ons dan aan! 
Wij verwijzen u door naar 
de onze financiële man, die  
u verder helpen kan. 


