Smurfenkamp
Ergens, héél diep verstopt in het bos van Vorstenbosch, ligt het Smurfendorp. In het
Smurfendorp wonen alle smurfen gezellig samen in hun kleurige paddenstoeltjes. Het was
een dag zoals alle andere dagen; Baksmurf was al vroeg opgestaan om de aller lekkerste
taarten te bakken. Als je je best doet kan je zijn appeltaart misschien wel ruiken!
Boerensmurf stond zijn tomatenplantjes water te geven, Knutselsmurf was bezig om een
vishengel in elkaar te knutselen en Muzieksmurf speelde zoals gewoonlijk weer enorm
vals op zijn trompet. Een rustige dag als alle anderen dus, tot dat Brilsmurf de longen uit
zijn lijf riep:

“Smurf voor je leven! Het zijn Gargamel en Azraël!”
De bomen gingen aan de kant voor Gargamel die, met Azraël achter hem aan, met grote
stappen op het Smurfendorp af kwam lopen. In zijn hand had hij een schepnet, om veel
smurfen mee te vangen. De smurfen lieten alles uit hun handen vallen en begonnen door
elkaar te rennen. Ze zochten hun schuilplaats op in de paddenstoelenhuisjes en in de holle
boomstammen. Maar niet alle smurfen waren snel genoeg! Door elkaars handen vast te
pakken konden de meeste smurfen wat sneller rennen, maar Smurfin struikelde. Ze kon
niet snel genoeg opstaan om verder te rennen, want ze had haar knie gestoten. Potige
smurf rende nog naar haar toe om haar overeind te helpen, maar toen hij bijna bij haar
was wist Gargamel zijn schepnet over Smurfin heen te slaan. Ze zat gevangen! Gargamel
haalde trots zijn winst binnen, tot grote spijt van Grote Smurf. Hij kon haar niet meer
redden.
Gargamel zei: “Smurfin, wat een toeval! De mooiste Smurf van allemaal. Dit is voor nu
voldoende… Maar voel je nog maar niet veilig. Ik krijg jullie wel, ellendige Smurfen! Ik kom
terug, net zo vaak tot jullie hele dorp leeg is.” Azraël miauwde en liep achter Gargamel aan
terug naar zijn kasteel.
Toen Gargamel weer weg was kwamen de Smurfen één voor één uit hun schuilplaats
gekropen. “Wat moeten we nu doen?” “We moeten haar terug halen!” “Wat als hij terug
komt?!” riepen de Smurfen door elkaar. Grote Smurf begon te praten: “Smurfen, smurfen!
Even rustig. We moeten ons gewoon heel goed verstoppen als hij nog eens komt. En
Smurfin… we gaan haar redden.” Alle smurfen kwamen in een cirkel om Grote Smurf heen
staan. “Kunnen we dat wel?”, vroeg Klungel. Potige Smurf liet zijn spierballen zien.
“Natuurlijk kunnen we dat! Wij zijn smurfen! En Smurfin heeft onze hulp nodig.” Brilsmurf
schoof zijn bril beter op zijn neus, “Volgens mijn berekeningen kunnen we het niet alleen.
Gargamel is sterker geworden en Azraël is gegroeid. We kunnen dit niet winnen zonder
versterking.” Luilaksmurf lag al weer bijna te slapen, maar kwam nog met een goed idee.
“Kunnen we de Smurfjes van de Gymnastiek Vereniging uit Best niet vragen om ons te
helpen?” Potige Smurf vond dat onnodig, hij dacht het zelf wel te kunnen, maar Grote
Smurf vond het een erg goed idee. “De lieve, sportieve kinderen van de Gymnastiek
Vereniging kunnen ons zeker helpen. Dan winnen we het zeker van Gargamel en Azraël!”
Grote Smurf heeft jullie hulp hard nodig. Kom jij de Smurfen helpen om Gargamel te
verslaan en Smurfin te redden?

Nieuwsbrief kamp 2019
Hallo allemaal,
Voor het 31e 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 even door te lezen.

Data kampen
 Kamp 1 (groep 3, 4, 5 & 6)
 Kamp 2 (groep 6, 7, 8 en klas 1, 2, 3)

6-7-8 september 2018
27-28-29 september 2018

Waar?
Groepsaccommodatie “De Leijgraaf (de Kers)”
Derptweg 15, 5476 VX Vorstenbosch
Je kunt alvast een kijken nemen op de website

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: er liggen twee groepsaccommodaties vlak bij elkaar. Gelieve te
parkeren op de door de GV Best vlaggen gemarkeerde parkeerplaats of langs de
weg.

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

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

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

Marc Pennings
Mark van den Berg
Mark Versfeld
Myriam Nuys
Pieter Bolhuis
Puck Borg
Rik van Laarhoven
Valerie Sinx

Hulpsmurfen:
Clarissa Giesberts
Koen van Laarhoven
Lieke Brugge

Maaike Nuys
Pien van der Vleuten
Sanne Hoekstra

Sophie Jenniskens

Hoofdleiding: Rohan de Bresser en Sven van Hamond
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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

 Graag de tassen en belangrijke kledingstukken voorzien van de naam van het
kind.
 Neem tenminste 1 oud T-shirt mee. Uiteraard vindt mama het niet erg als deze
vies wordt.
Niet nodig: geld en mobiele telefoon/tablet.
 Telefoons e.d. worden door de hoofdleiding in bewaring genomen tot het
Einde van het kamp.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden aan het einde van het kamp uitgestald op de locatie.
Kledingstukken die na afloop van het kamp niet zijn opgehaald worden (afhankelijk van
de staat) bij een kledingcontainer ingeleverd.

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 22 88 14 25
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!

