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Zondag 24 juli 2022  
Welkom!  

Wat fijn dat jullie er zijn. We gaan er een 
leuke week van maken en we hebben er 

heel veel zin in! 
 

歡迎！ 

你在這裡真好。我們將使

它成為一個美好的一周，

我們期待著它！ 
 

Bienvenidos! 
Es muy amable de tu parte estar aquí. 

Vamos a hacer que sea una gran semana 
y estamos deseando que llegue! 

--------------------------------------------------- 
Hoi lieve TVK-turnsters! 
We zijn super blij jullie weer te kunnen 
verwelkomen op TVK 2022. Eindelijk kunnen 
we weer op kamp met z’n allen!!! 
 
Wij hebben er heel veel zin in, jullie ook?? 
Hebben jullie je meest buitenlandse outfits 
meegenomen?  
------------------------------------------------------- 
Goedemorgen allemaal, 

 

Ik ben Marjolein en ik ben vandaag aanwezig 

als sportfysiotherapeut. Inmiddels ben ik al 

een aantal jaar mee geweest als turnster op 

TVK, en ook als fysiotherapeut. Momenteel 

doe ik zelf aan crossfit en ben gestopt met 

turnen. Ik werk in een fysiotherapiepraktijk in 

Rotterdam, fysio4you. Hier werk ik met 

verschillende sporters. Zo zie ik turnsters met 

blessures, maar ook rugbyers, voetballers, 

danseressen en vele andere sporters. Mocht 

je vandaag en blessure oplopen, tips en advies 

willen, dan kan je mij aanspreken en zal ik 

mijn best doen je zo goed mogelijk te helpen. 

Ik wens jullie een hele fijne week toe en het 

liefst zonder blessures! 

Liefs, Marjolein 

 Hoihoi, 
 
Ik ben Soraya en ik ben 23 jaar. Ik vind het 
leuk om kinderen nieuwe dingen te leren, dat 
doe ik 4 dagen in de week als gymjuf en 2 keer 
per week geef ik turntraining. 
 
Eigenlijk staat elke dag bij mij in het teken van 
sport en bewegen: fietsen, fitnessen, 
hardlopen, wandelen. Als je het mij vraagt 
allemaal veel leuker dan thuis op de bank 
zitten! 

-------------------------------------------------- 

Wist je dat: 

- We dit jaar met 3 nieuwe leiding zijn, 
waarvan er 2 nog nooit op TVK zijn 
geweest.  

- We extra lief moeten zijn voor deze 
leiding. 

- We de hele week gasttrain(st)ers 
hebben die 1 of meerdere dagen 
komen. 

- Jullie zelf ook wist-je-datjes mogen 
inleveren bij je kamerleiding. 

- We dat alleen maar leuk vinden. 
- We dit jaar in een super mooi nieuw 

ingerichte turnhal zitten. 
- We met minder turnsters zijn, maar 

hierdoor juist nog meer kunnen 
turnen.  

- Het handig is als je deze week een 
talenknobbel bij je hebt. 

- Wij al jullie namen nog moeten leren. 
- En het daarom voor de leiding heeeeel 

fijn is als je een broekje met naam aan 
hebt. 
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Het programma van vandaag: 
We starten eerst met een heerlijke training in 
de turnhal. We houden het voor dag 1 rustig 
aan. Sommigen van jullie hebben al 2 weken 
vakantie gehad en dus moeten we er eerst 
even inkomen.  
 
Na de training gaan we richting het Stayokay in 
Haarlem. Hier worden de kamers ingedeeld en 
ingericht (zorg dat je bed is opgemaakt!!!) Op 
dit moment hebben jullie ook even de tijd om 
te douchen. Nadat dit is gebeurd gaan we met 
z’n allen lekker eten. Zorg dat je 17.55 
klaarstaat voor de deur van de eetzaal! 
 
Na het eten hebben we een recreatief 
programma. We gaan met z’n allen een leuk 
spel spelen in het park achter het Stayokay.  
 
Na het spel verwachten we dat jullie om 22.00 
op de kamers zijn en jullie gaan klaarmaken 
voor het slapen. Vanaf 23.00 is het op alle 
kamers stil, zodat jullie de volgende ochtend 
weer fris en fruitig in de turnhal kunnen staan 
en jullie allerbeste turntrucs kunnen laten zien! 
 
------------------------------------------------------------- 
 

Wereldse weetjes: 
- De diepste plek op de aarde is de 

Mariana Trench in de Stille Oceaan. 
Dit meer is meer dan 11 kilometer 
diep! 

- Een ananas heeft 2 jaar nodig om te 
groeien 

- Het gebrul van een tijger is tot 3 
kilometer verderop te horen. 

- We hadden beter in IJsland op kamp 
kunnen gaan, want hier zijn geen 
muggen! 

- Het hoogste gebouw ter wereld, De 
Burj Khalifa, staat in Dubai. 

- Het duurt ongeveer 18 maanden om 
de hele Chinese muur van 8.000km af 
te lopen. 

 Het rode-draad-puzzelspel: 
Op verschillende momenten tijdens het kamp 
(via de krant, spellen en in de turnhal) kunnen er 
letters verdiend worden. Met deze letters kan 
uiteindelijk een woord/zin gemaakt worden. 
Vandaag is de eerste letter te verdienen door 
onderstaand puzzel op te lossen en in te leveren 
bij Larissa of Juliette. De letters worden per 
kamer gegeven, dus let er even op dat je 
aangeeft voor welke kamer je de oplossing 
inlevert. 
 
Welke landen horen bij onderstaande vlaggen? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------- 

Beste meiden, 
Ik ben Andy Ostiana. Sommige van jullie 
kennen mij en sommige totaal niet. 
Ik vind het erg tof dat jullie na de corona 
jaren jullie TVK zo leuk vinden om toch mee 
te gaan. Dit wordt mijn ruim 15e (als leiding 
en 8 jaar in het bestuur) en tevens ook mijn 
laatste jaar. Door een drukke baan lukt het 
mij niet meer om een week mee te gaan. 

     
Ik heb ruim 20 jaar altijd turntrainingen 
gegeven bij verschillende verenigingen door 
heel Nederland. Laatste 7 jaar doe ik alleen 
choreo’s maken voor zowel turnsters als 
acrogymnasten. Op TVK geef ik altijd 
ballet/gymnastisch, wat jullie ook vandaag 
van mij gaan krijgen. Ze zeggen dat ik streng 

ben, maar toch wel leuk.       
Vergeet niet je haar strak te hebben, sokken 
mee te nemen en glimlach op je gezicht. 
 
Liefs Andy 
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  Maandag 25 juli 2022  
 

Goedemorgen ! 
De eerste dag zit er alweer op. 

Gisterochtend zijn jullie allemaal 
aangekomen en hebben we, na het 
uitzwaaien van de ouders, de eerste 

training gedaan. 
Vandaag hebben we weer een leuk 

programma voor jullie klaar staan en 
gaan we weer lekker trainen in de 

turnhal. 
------------------------------------------------------ 

 
-----------------------------------------------------------  
Hoi! 

Mijn naam is Anne-Wil. Ik ben 21 jaar en ik 

ben een atleet gespecialiseerd in 

hinkstapspringen en de 400 meter sprint. Ik 

heb vrij weinig verstand van turnen, dus 

voor vragen over schroeven, salto’s of 

arabieren moeten jullie zeker niet bij mij 

zijn. Waar ik echter wel (een beetje) 

verstand van heb is hoe je optimaal moet 

aanlopen om uiteindelijk een sprong te 

kunnen maken. Mijn sprong is dan een hink, 

stap en een landing in een zandbak. Voor 

jullie zijn dat bijzondere draaien in de lucht 

waar ik de namen niet van ken. Julia, een 

studievriendin van mij, heeft me daarom 

gevraagd om jullie een training te geven 

over looptechniek. Misschien pikken jullie er 

iets van op dat jullie kunnen gebruiken in 

jullie turncarrière. 

 Bonne chance aujourd'hui 
et bonne journée! 

------------------------------------------------------------- 

       
---------------------------------------------------------- 

Wist je dat: 

- Je voor je eigen kamer een land mag 
uitkiezen, dan 5 weetjes over het land in 
kan leveren bij Juliette of Larissa én 
daar dan een letter voor krijgt. 

- Je de deur ook mag versieren voor een 
letter (Let op! Blaadjes halen bij de 
leiding, geen stiften of tape op de 
deur) 

- Lilly met 16 kipzwaaien de derde plaats 
heeft behaald. 

- Carmen op de tweede plaats staat met 
20 kipzwaaien. 

- Zoë met 20 en een halve kipzwaai heeft 
gewonnen  

- En dat alle drie deze dames een letter 
mogen halen voor het rode-draad-
puzzelspel. 

---------------------------------------------------------------- 
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Het programma van vandaag: 
Op dit moment zitten jullie lekker aan het 
ontbijt en kunnen jullie even voldoende 

energie opdoen voor de training. 
 

Vandaag gaan we weer lekker in de turnhal 
trainen. We beginnen met een ronde 

bootcamp en gymnastisch. Daarna hebben we 
vier toestelrondes en mogen jullie weer aan 

de slag op sprong, brug, balk en vloer. 
Tussendoor hebben we natuurlijk ook lekker 

pauze met drinken, brood, fruit en een koekje. 
 

Na de training fietsen we in de kamergroepjes 
terug naar het Stayokay en kunnen jullie even 
uitrusten en douchen. Het eten staat weer om 
18.00 uur voor jullie klaar. Zorg dus dat je op 

tijd bij de eetzaal klaar staat! 
 

Na het eten hebben jullie een vrije avond. We 
zullen gezellig met z’n allen ergens gaan 

zitten. Als je een leuk spelletje hebt, neem 
deze dan mee. Dan maken we er samen een 

fijne spelletjesavond van! 
------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------- 

Hallo lieve turnsters, 
Ik ben Rachel en ik ben de hele week met 
jullie mee als leiding. Ik ben nog nooit mee 
geweest op kamp en val last minute in. Ik heb 
ondertussen 10 jaar training gegeven aan 
allerlei verschillende leeftijden en niveaus en 
ik heb gewerkt als juf in groep 1, 2, 3. Maar 
voor de vakantie heb ik van alle kinderen 
afscheid genomen, want over een maand 
verhuis ik naar Australië voor ongeveer een 
jaar. Ik hoop daar ook training te kunnen 
geven en zelf te gaan turnen. Maar eerst TVK! 
We gaan er een leuke week van maken met 

zijn allen        

 Het rode-draad-puzzelspel: 
Op verschillende momenten tijdens het kamp 
(via de krant, spellen en in de turnhal) kunnen er 
letters verdiend worden. Met deze letters kan 
uiteindelijk een woord/zin gemaakt worden. De 
letters worden per kamer gegeven, dus let er 
even op dat je aangeeft voor welke kamer je de 
oplossing inlevert. 
 

De rebus: 
 

 
 

------------------------------------------------------------- 

Hebben jullie de oplossing van de 
puzzel van gisteren al ingeleverd bij 

Juliette of Larissa? 
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Goedemorgen ! 

Dit is alweer de derde dag.  
Gisteren hebben jullie veel mooie 

onderdelen laten zien in de turnhal en 
hebben we er een gezellig avond van 

gemaakt. 
Vandaag gaan we weer lekker trainen in 

de turnhal en maken we er wederom 
een fantastische dag van. 

------------------------------------------------------ 

 
-----------------------------------------------------------  
Lieve lieve meiden! 

Hebben jullie lekker geslapen? En hebben 

jullie mij een beetje gemist gister? Vandaag 

gaan we weer lekker aan de slag! Voor de 

meiden die het nog niet weten: Ellen komt 

vanaf vandaag ook en die gaat jullie eigen 

dansje aanleren! SPANNEND! Wie krijgt welk 

nummer … Wij hebben er weer heeeel veel 

zin in! 

Tot straks! Dikke kus Jackelien 

---------------------------------------------------------- 

 
 

 Wereldse weetjes: 

- Shinto en Boeddisme de twee 

belangrijkste geloven zijn in Japan. 

- Honshu het grootste eiland is van 

Japan. 

- Japan heeft ongeveer 125.507.472 

inwoners. 

- De toren van Pisa in Italië staat en 

scheef is. 

- De hoofdstad van Italië is Rome. 
- Er komen veel coole artiesten uit 

Zweden, zoals ABBA, Zara Larson en 

Avicci. 

- IKEA uit komt uit Zweden. 

- In sommige delen van Zweden is het in 

december maar 5 ½ uur daglicht hebt. 

- In Italië spreken ze Italiaans. 

- Italië in Europa ligt. 

- De vlag van Italië de kleuren groen, 

rood en wit heeft. 

- Japan 3900 eilanden heeft. 

- Miso-soep heet meest gegeten wordt in 

Japan. 

- De helft van Zweden bestaat uit bos. 

- Zweden bestaat uit 300.000 tot 400.000 

eilanden. 

- In Zweden kun je het Noorderlicht zien! 

- Zweden heeft officieel ‘koninkrijk 

Zweden’. 

---------------------------------------------------------- 

Wist je dat: 

- Desiree al voor de 10e keer mee is op 
TVK! Een jubileum! 

- De deur van de kamer van Vesper, Liva, 
Carlijn en Naomi al helemaal versierd is, 
met lichtjes en al. 

- … 
- … 
- … 

---------------------------------------------------------------- 
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Het programma van vandaag: 
Deze derde dag van het kamp is begonnen! 

 
Vandaag gaan we na het ontbijt weer op de 
fiets naar de turnhal, waar we lekker gaan 

trainen. Naast de vier toestellen hebben we 
ook weer de demo en gaan jullie aan de slag 

met alle dansen. 
 

Om 15.00 uur gaan we met z’n allen op de 
fiets naar het Westbroekerplas om daar de 

middag door te brengen.  
Zorg er dus voor dat je naast je turnspullen 

ook je zwemkleding, handdoek en 
zonnebrand meeneemt naar de turnzaal! 

 
Na het recreatieprogramma bij het water gaan 

we op de fiets terug en staat het eten om 
18.00 uur voor jullie klaar. Na het eten hebben 

jullie nog vrije tijd en kunnen jullie gezellig 
met elkaar spelletjes spelen, in elkaars 
boekjes schrijven of op de t-shirts laten 

tekenen. 
------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------ 
Dag lieve lieve turnsters! 
Dit jaar een dagje geen demo! Maar gelukkig 
zijn we er vandaag weer!! We gaan knallen 
met elk een eigen stukje demo en uiteraard de 
start- en einddans! In 3 dagen 3 dansen leren 
kennen is best lastig! Maar wij hebben er 
vertrouwen in dat jullie dit kunnen! Als het 
goed is hebben jullie zelf namelijk heel hard 
de dansen van afgelopen zondag geoefend!! 
Tot straks lieve meiden!!! 
Liefs Ellen  

  

 
 

-------------------------------------------- 
Het rode-draad-puzzelspel: 

Op verschillende momenten tijdens het kamp 
(via de krant, spellen en in de turnhal) kunnen er 
letters verdiend worden. Met deze letters kan 
uiteindelijk een woord/zin gemaakt worden. De 
letters worden per kamer gegeven, dus let er 
even op dat je aangeeft voor welke kamer je de 
oplossing inlevert. 
---------------------------------------------------------------- 

Þegar þú hefur lesið þessi 
skilaboð geturðu fengið bréf frá 

forystunni. Kóðaorðið er: 
regnhlíf. 

---------------------------------------------------------------- 

Oplossingen van puzzels of andere 
opdrachten kunnen na het 

avondeten ingeleverd worden bij 
Juliette of Larissa voor een letter? 

--------------------------------------------------------------- 
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  Woensdag 27 juli 2022 

 
Goedemorgen ! 

Vandaag gaan jullie weer lekker trainen 
en mogen jullie al jullie danskunsten 

laten zien tijdens de bonte avond. 
------------------------------------------------------ 

 
-----------------------------------------------------------  
Hallo lieve allemaal, 

Jullie kennen mij ondertussen wel, maar ik 

ben Maaike en ik ben groepsleiding van 

groepje 3. Naast veel training geven bij 

O.G.A.V. Oegstgeest (samen met Julia) werk 

ik op een BSO en ben ik veel in het 

buitenland te vinden. Onder andere als 

sneeuwsportinstructeur in Oostenrijk en 

kampleiding in Amerika. Dit is mijn 5de jaar 

TVK en mijn 2de als leiding en ik heb het 

mega naar mijn zin. Wist je dat ik al de hele 

week in thema ben door de Amerikaanse 

shirts die ik draag? We gaan nog even 

knallen deze laatste 2 dagen en ik ben mega 

trots op hoeveel jullie allemaal al hebben 

geleerd! 

---------------------------------------------------------- 

 
 

 Wereldse weetjes: 

- In Nederland ligt maar liefst 37.000 
kilometer aan fietspaden. 

- Bijna één derde van heel Nederland 
ligt onder zeeniveau. 

- Nederlanders zijn de langste mensen 
ter wereld. 

- Op het Waddeneiland Texel wonen 
meer schapen dan mensen. 

- Amsterdam is volledig op palen 
gebouwd en heeft 1200 bruggen. 

---------------------------------------------------------- 

Wist je dat: 

- Marc vandaag komt! 
- Komkommer met suiker naar 

watermeloen smaakt. 
- Als je de hik hebt je met je neus dicht 

een glas water moet leegdrinken om de 
hik te laten stoppen. 

- Suzette haar allereerste arabier salto 
heeft gesprongen op vloer. 

- Suzette daarmee al haar doelen op haar 
eigen persoonlijke doelenblad heeft 
gehaald.  

- Maaike kippenvel kreeg van blijdschap 
vanwege het halen van de arabier salto. 

- Alle leiding hoofdpijn krijgt van de 
krakende vloer. 

- Het team TVK-toppers met 53 punten 
het spel bij de plas heeft gewonnen. 

- Je vandaag de laatste letters voor het 
spel kunt verdienen. 

- Je vanavond vóór 22.30 uur het 
antwoord van het rode-draad-spel moet 
inleveren. 

---------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------- 
Als je een slangenring hebt en deze kwijt bent 

moet je dat even bij de leiding doorgeven. 
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------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------ 
 
Hi lieve turngekken! 
Ik had heel erg veel zin om woensdag en 
donderdag bij jullie in de zaal te staan en 
misschien nog wel meer zin om de strijd aan 
te gaan met Jungle Speed (en een miljoen 
andere spelletjes) en natuurlijk om lekker te 
dansen tijdens de TVK-disco! Ik ben zelf 
eerder ook al turnster en als leiding mee 
geweest en heb daarna altijd een jaar lang 
heimwee naar alle gezelligheid!  
Ik zou dit jaar wat later aanhaken, omdat ik 
zelf ook op kamp was in Duitsland (voor 
kitesurfen)! Turnen is natuurlijk de 
allermooiste sport around the world, maar als 
je dan eenmaal met pensioen moet, komt 
surfen toch aardig in de buurt! 
Helaas ben ik deze week ziek geworden en 
moet ik dit feest dus missen! Maar gezien het 
aantal pakken zakdoeken wat ik er al 
doorheen heb gewerkt, is het maar beter zo! 
We willen natuurlijk niet nog meer zieken 
tijdens de vakantie! 
Ik mis alle bekenden die ik al op de lijst zag 
staan en daarnaast ook weer een heel aantal 
nieuwe meiden. Hopelijk hebben jullie zo’n 
geweldige week dat ik jullie volgend jaar 
allemaal ga zien of leren kennen. Is het niet als 
turnster dan misschien wel als leiding! 
Super veel plezier op de laatste dag/daagjes 
op het tofste turnkamp ter wereld! 
Heel veel liefs, 
Helen 

 Het rode-draad-puzzelspel: 
Op verschillende momenten tijdens het kamp (via de 
krant, spellen en in de turnhal) kunnen er letters 
verdiend worden. Met deze letters kan uiteindelijk 
een woord/zin gemaakt worden. De letters worden 
per kamer gegeven, dus let er even op dat je aangeeft 
voor welke kamer je de oplossing inlevert. 
---------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------- 

Oplossingen van puzzels of andere 
opdrachten kunnen na het avondeten 

ingeleverd worden bij Juliette of Larissa 
voor een letter? 

--------------------------------------------------------------- 
De oplossing van het rode-draadspel bestaat niet 

uit 13 en niet uit 15 letters. 
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  Donderdag 28 juli 2022 

 
Goedemorgen ! 

Nog één ontbijtje, nog één training, nog 
één lunch en nog één keer de demo. De 

laatste dag van TVK 2022. Heel veel 
succes allemaal en veel plezier! 

----------------------------------------------------------- 

 
-----------------------------------------------------------  
Hoi allemaal 

Hier Marc. Ik ben coach over een 24-tal 

gymnasten. De jongste is nu 7 jaar en de 

oudste is net 19 jaar geworden. 

Wat deze meiden allemaal kunnen doen kan 

je terug vinden op hun profiel op Instagram, 

onder de profielnaam ‘TTLWIsOnFire’. 

Zelf sta ik nu al iets meer dan 30 jaar in de 

turnzaal. Begonnen met alleen maar kipjes 

nemen, ondertussen al heel wat meer dan 

alleen maar kipjes nemen… 😊 

Ik wens jullie nog heel veel plezier tijdens 

TurnVakantieKamp. Laat vandaag maar eens 

zien aan je ouders hoe leuk TVK is en wat je 

hier allemaal kan leren!! 

Xxx 

Marc.2g 

----------------------------------------------------------- 

 

 Heyhey, 
De hele week loop ik al rond op TVK en nu is het 
mijn beurt om me ook nog even voor te stellen. 
Ik ben Julia en ik geef training bij OGAV 
Oegstgeest. Deze week was ik vooral te vinden 
op sprong, waar al veel mooie sprongen voorbij 
vlogen! Vandaag alweer het allerlaatste dagje 
van TVK waar jullie allemaal mooie dingen 
kunnen laten zien aan het publiek! 
Groetjes, Julia 

---------------------------------------------------------- 

Wist je dat: 

- Er bij Vesper niet 1, maar 2 tanden uit 
zijn gegaan tijdens het eten gisteren. 

- Gisteren de 100e post is geplaatst op de 
TVK Instagram. 

- TVK 2022 er helaas alweer bijna op zit. 
- Het gisteren een zeer geslaagde avond 

was met de spelletjes en jullie 
danskunsten tijdens de disco. 

---------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------- 

Lieve allemaal,  
Wat hebben jullie deze week hard gewerkt. Ik 
heb mooie dingen voorbij zien komen op balk. 
In het dagelijks leven werk ik als fysiotherapeut 
in een verzorgingstehuis en geef ik training bij 

O&O Zwijndrecht en GV Barendrecht.  
Groetjes, Juliette  
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Gelukkig hoef ik mij niet meer voor te 
stellen, want ik hoop dat jullie mij 
inmiddels wel kennen. Ik wil jullie alvast 
zeggen dat ik mega trots ben op jullie en 
dat ik erg heb genoten van en met jullie 
deze week. Na dit geweldige kamp ga ik 
weer lekker terug naar mijn eigen kleine 
meiden. Training geven in mijn eigen 
vertrouwde turnzaaltje en na de vakantie 
ook weer mijn opleiding oppakken.  
Heel erg veel plezier vandaag nog :) Succes 
met de demo en knallen nog vandaag voor 
de laatste dag! Tot volgend jaar! 
Liefs, Eva  
------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------ 
Hallo allemaal, 
Ik zie jullie al het hele kamp, maar ik zal mij 
toch nog even voorstellen. Mijn naam is 
Larissa en ik geef training in Alkmaar aan de 
bovenbouw 3e divisie en geef één keer in de 
week gymles aan kinderen van 2 en 3 jaar.  
Ik ben heel wat jaren zelf als turnster mee 
geweest op TVK en ook al twee keer als 
leiding.  
Vandaag is het helaas alweer de laatste dag 
van TVK. Ik heb de afgelopen week met heel 
veel plezier samen met jullie in de turnzaal 
gestaan. Het was heel leuk om te zien hoeveel 
plezier jullie beleven aan het turnen en het 
leren van nieuwe onderdelen.  
Maak er nog een leuke laatste kampdag van! 
Liefs Larissa 

  

 
-------------------------------------------- 

Het rode-draad-puzzelspel: 
Het rode-draad-puzzelspel is ten 
einde en er zijn maar liefst 4 kamers 
die een antwoord hebben ingeleverd. 
Het antwoord van het puzzelspel was: 
AROUND THE WORLD 
 
De kamer van Ayshia, Desiree, Carmen 
en Dorine, de kamer van Julia, Aimée, 
Eveline, Jonna, Suzette en Mare en de 
kamer van Vesper, Liva, Carlijn en 
Naomi hebben het antwoord geraden.  
 
De kamer van Noa, Jayda, Zoë, Jamie 
en Lauren hebben met de gewonnen 
letters het woord WERELD 
AVONTUUR gemaakt en verdienen 
hiermee de originaliteitsprijs. 
---------------------------------------------------------------- 

 


