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De Tilburgse Watervrienden gaan voor de 53  e   keer op  
kamp met Pinksteren (4 tot en met 6 juni)!

Houd jij van spelen? In het bos? En ga je 
graag mee op avontuur? Ga dan gezellig 
mee! We gaan namelijk een ongelofelijk 
avontuur beleven, want de regisseur Cay 
Camera zit in grote moeilijkheden. 

Zijn beste personage, Daan
Draaiboek, is uit het bioscoopscherm
gekomen en zit nu vast in de echte
wereld. Daardoor kan Cay nu geen
films meer maken en ook Daan wil
graag terug naar zijn eigen
filmwereld. Help Cay mee tijdens het
Pinksterkamp met de kinderen en
vrijwilligers van de Tilburgse Watervrienden.

Het kamp is van 4 juni (11uur) tot en met 6 juni (14uur) voor 
leden vanaf 6 tot en met 13 jaar en kost slechts € 22,50 voor 
drie dagen eten, drinken, snoepen en spelen.

Opgeven kan tot en met 22 mei op het zwembad bij de
controle. Je ontvangt dan meteen een unieke sleutelhanger.

Mocht je nog vragen hebben, dan staan onze vrijwilligers je
graag te woord.
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