
 

 

Sprookjeskamp, maar dan anders…  
 

Sprookjes beginnen altijd met de zin ‘Er was eens…’ en eindigen altijd met ‘en ze leefden 
nog lang en gelukkig….’. Nou, dit kampsprookje loopt anders dan je gewend bent. Sterker 
nog, het loopt zelfs anders dan dat de sprookjesfiguren gewend zijn… 
 
Assepoester had heerlijk geslapen, maar een beetje vreemd gedroomd. Ze rekte zich even 
lekker uit en ging rechtop in haar bed zitten waarbij ze meteen hard haar hoofd stootte. 
Ze ging weer liggen en voelde aan de bult op haar hoofd: “Sinds wanneer is het plafond hier 
zo laag?”, vroeg ze zich hardop af. Ze keek eens goed om zich heen en herkende de 
slaapkamer niet. Ze zag allemaal kleine meubeltjes, kleine kleertjes over de stoel en, toen 
ze goed keek, zag ze dat haar voeten ver over de rand van het bed uitstaken. Voorzichtig 
stond ze op en kroop ze op handen en voeten naar een kleine spiegel. Verbaasd keek ze in 
het spiegeltje en schrok zich, voor de tweede keer die ochtend, een hoedje! Want wie of 
wat ze in de spiegel zag, was niet zoals ze gisteren was gaan slapen. Ze kneep zichzelf een 
keer in haar arm om te zien of ze nog droomde, maar nee. In de spiegel staarde een klein, 
bebaard mannetje haar met grote ogen aan. Hij had een puntmuts op, een klein neusje en 
een brilletje. Echter, hij droeg wél de jurk van Assepoester!  
Elders in het huisje hoorde Assepoester ineens een hevig gegil: “Aaaaahhhhhh!”. 
Plotseling rende één van de zeven dwergen met het lijf van een kat en enorme laarzen 
aan, de kamer in. Buiten adem vertelde hij Assepoester dat er iets goed mis was: Alle 
sprookjesfiguren waren, door een spreuk van de heks, verwisseld van lichaam! Zo was 
Roodkapje ineens groen en had ze de pijl en boog van Robin Hood bij zich. Robin zelf was 
daarentegen verwisseld met Sneeuwwitje en keek de hele dag in de spiegel om te vragen 
wie de mooiste van het land was. De boze wolf had de krulstaart en de oren van de drie 
biggetjes gekregen en Pinokkio’s neus was verplaatst naar Doornroosje waardoor de 
mooie, schone slaapster ineens niet meer zo mooi was.  
 
“Wat een ramp!”, riep de dwerg, “alles loopt door elkaar! Als we niet opschieten zal de heks 
alle sprookjes in de soep laten lopen en komen we hier nooit meer uit! Ze heeft gezegd dat ze 
ook alle sprookjesboeken zal betoveren zodat alle kinderen in de wereld nooit meer een 
normaal sprookje kunnen lezen. De sprookjes zullen achterstevoren of in spiegelbeeld 
worden geschreven ze zullen nooit meer eindigen met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig!’, 
we moeten iets doen!” 
 
Lees dit stukje in een spiegel: 

 
Kom jij ons helpen? 



 

 

Nieuwsbrief kamp 2018 
 

Hallo allemaal, 
 
Voor het 30e jaar is de kampleiding van Gymnastiek Vereniging Best druk bezig met de 
voorbereidingen. Over enkele weken is het zover: het gymkamp!! 
 
In deze nieuwsbrief vind je informatie die belangrijk is om te bewaren. 
 
 

Data kampen 
❖ Kamp 1 (groep 3,4,5 & 6)   31 aug-1-2 september 2018 
❖ Kamp 2 (groep 6,7,8 en klas 1,2,3)  14-15-16 september 2018 

 
 

Waar?  
Groepsaccommodatie “W’tjewel”  
Stokkelen 43, 5521 ND Eersel  
 
Neem alvast een kijkje op de site 
www.wtjewel.nl 
 
 

Halen & Brengen 
Het is de bedoeling dat de deelnemers met bagage op eigen gelegenheid naar de 
boerderij komen. 

❖ Je wordt verwacht op vrijdag tussen 19:00 en 19:30 uur. Het is niet mogelijk om 
je eerder dan 19:00 uur aan te melden.  

❖ Ouders mogen alle kinderen zondag weer ophalen om 16.00 uur (eerder zijn we 
niet op de boerderij). Het kamp wordt dan gezamenlijk afgesloten.  

❖ Parkeren is mogelijk bij de boerderij en langs de weg (let op met uitstappen). 
 
 

Thema en verhaallijn 
De verhaallijn van dit kamp vind je op de eerste pagina! Veel leesplezier! 
 

   

  

http://www.wtjewel.nl/groepsaccommodatie


 

 

 
Leiding 
Uiteraard laten we je niet alleen op kamp gaan. Dit zijn de namen van de leiding die dit 
jaar mee gaan op één of beide kampen. 
  
Bianca van Welie 
Bob de Beer 
Dinand de Bresser 
Dylan Nooyen 
Emmy de Beer 
Eric Nooyen 
Esmee Vreeswijk 
Frank van Laarhoven 
Gijs Huijbregts 
Hannah van Laarhoven 
Hans van Laarhoven 

Iris van den Berg 
Jarno Jansen 
Jessie Peeters 
Joeri Renes 
Joy Verbakel 
Larissa van Zummeren 
Lotte van Beek 
Maarten Bogers 
Manon van Zummeren 
Marieke Lustenhouwer 
Marjolein van Huijkelom 

Mark van den Berg 
Mark Versfeld 
Pieter Bolhuis 
Puck Borg 
Rik van Laarhoven 
Romée van Lochem 
Sandra Fonken 
Sandra van de Sande 
Sophie Jenniskens 
Valerie Sinx 

 
Hoofdleiding: Rohan de Bresser en Sven van Hamond 
 
 

Meeneemlijst 
• Slaapzak, kussen en kussensloop 
• Hoeslaken (verplicht!)  
• Nachtkleding 
• Ondergoed 
• Handdoek/washandje 
• Toiletspullen    
• Evt. conditioner of klittenspray  
• T-shirts  
• Warme trui 
• Korte broeken 
• Lange broeken 

• Joggingbroek of trainingspak 
• Sportkleding  
• Zwemkleding 
• Oude kleding 
• Sport-/wandelschoenen 
• Laarzen 
• Regenpak 
• Zaklantaarn 
• Rugzakje 
• Plastic zak voor de vuile was 
• Evt. verkleedkleren 

 
Niet nodig: geld en mobiele telefoon/tablet. Telefoons worden door de hoofdleiding in 
bewaring genomen tot het einde van het kamp. 
 
Graag tassen en belangrijke kledingstukken voorzien van de naam van het kind. 
 
 

Medicijnen 
Mocht het zo zijn dat je afhankelijk bent van medicijnen dan is het belangrijk dat je deze 
inlevert op het moment dat je bij de boerderij aankomt. Er zal iemand van de leiding 
klaar staan die ze voor je bewaart. 
 
 

 



 

 

Contact 
Mocht je vóór het kamp nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met de 
hoofdleiding via kamp@gvbest.nl  
 
Tijdens het kamp zijn we 24/7 te bereiken op een noodnummer. Mocht er iets zijn dan 
kunt u via deze weg contact opnemen met de hoofdleiding. Alleen bellen. 
 

Noodnummer kamp:  06 47 98 63 19 

 
Tijdens het kamp zijn we ook te volgen via Facebook. Gedurende het weekend plaatsen 
we meerdere berichten. 
 
De foto’s die gemaakt worden tijdens het kamp zijn na afloop van het kamp te bekijken 
op onze site. www.gvbest.nl  
 
 

 

 
 
 

Tot dan! 

mailto:kamp@gvbest.nl
https://www.facebook.com/GymnastiekVerenigingBest
http://www.gvbest.nl/

