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Volg ons ook op: Facebook en Instagram

Wat hebben we genoten gisteren! Al zoveel moois gebouwd en 

onze camping De Jamping wordt iedere dag een beetje mooier. 

Het weer werkt ook onzettend mee, wat willen we nog meer!

Ook waren er vandaag 
campingspellen te doen op de 
Jamping. Een potje midget golf, 
op onze zelfgemaakte golfbanen. 
Zien ze er niet fantastisch uit! En 
jeu de boules mag natuurlijk ook 
niet ontbreken. 

In de middag een crazy Bingo om 
het campinggevoel helemaal 
compleet te maken. De kinderen 
gingen allemaal met een leuke 
prijs naar huis. Zo heeft er zelfs 
iemand een weekendje Playa del 
Mirroi gewonnen 😜.

Het was weer een fantastische 
dag, wij hebben weer heel veel 
zin in morgen. 
 

De ochtend zijn we goed 
begonnen met een echte work-
out van Funky Monkey. Wat was 
dat leuk zeg! Heel veel extra 
energie om daarna weer volop te 
bouwen. 

Alle hutjes hebben een echte 
glijbaan gekregen die verwerkt 
wordt in de bouwwerken. Hoe leuk 
is dat! De zaagpapa’s zorgden 
ervoor dat er extra mooie figuren 
gezaagd en versierd zijn.

•   Alle foto’s die gisteren zijn ge-
maakt te bewonderen zijn op 
onze website.

•   Morgen voor de laatste keer  
KINDERVAKANTIEWEEK KAARTEN 
gekocht kunnen worden bij de 
ingang. Ook leuk als aandenken 
aan deze geweldige week!

•   We dit jaar een club super stagiai-
res hebben. We zijn echt heel blij 
met jullie hulp!

•   Gevonden voorwerpen opge-
haald kunnen worden bij de  
receptie van de Jamping of bij de 
spijkershop op het veld.
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WIST JE DAT...

zwemkleding

Tot Dan!

 JAMPING
NIEUWS)(

Morgen middag organise-

ren we een echte schuim-

party. Graag een handdoek 

en (zwem)kleding die nat  

mogen worden meenemen 

of alvast aandoen.


