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Lieve Roodkapjes en VKS'ers

GROETJES, DE LEIDSTERS

Hoe snel vloog het jaar weer voorbij! Na een moeizame start
mochten we elke week een beetje meer: terug naar de KSA
komen, weer binnen spelen, bubbels vergroten… een mooie
opbouw naar een prachtig eind: een kamp waarin iedereen door
elkaar mag ravotten, zonder bubbels! 

Proficiat aan alle roodkappen! Jullie zitten in de voorrondes van
de Olympische spelen van 2021. Let op: het is nog niet zeker of
jullie sport de selectie haalt. Iedereen zal haar beste beentje voor
moeten zetten en bewijzen hoe goed haar sport wel is!  

Bij de VKS wordt het dit jaar strijden om in een hogere rang te
geraken. Het Romeinse Rijk is een gerespecteerde beschaving en
daar zullen we ons ook naar gedragen. Blink die sandalen maar
op!

Zo zo, het kabukken is de deur uit. De thema’s zijn geweten. Dit is
hét startsein: je mag officieel beginnen aftellen naar het kamp! 

Anouk, Caitlin, Ellen, Stien, Edda, Lise, Shannon, Bente, Ezry, Kato,
Paulien, Pauline, Safo, Alice, Athina, Tine, Gwen, Katrien, Luna, Flo,

Jill, Jozefien, Marie, Berte, Camille, Lotte, Amy, Kathleen & Nel



AFTELKALENDER



KAMPINFO

 

Bij aankomst aan de Pit vragen we ook dat iedereen een mondmasker draagt en afstand houdt.
Na kamp is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan, tenzij je symptomen zou vertonen.
We vragen dan ook om meteen de leidsters hiervan op de hoogte te brengen. 

Iedereen neemt een drinkbus mee op kamp. Dit is niet alleen handig om onze plastic
voetafdruk te verkleinen maar zo vermijden we dat er van dezelfde fles wordt gedronken.

Op het kampterrein zelf hoeven we geen mondmasker op te zetten maar neem er toch een
paar mee. Je hebt er eentje nodig bij vertrek en terugkeer op de bus en wanneer we op
daguitstap gaan.

Wie mag er mee op kamp?

- Gastjes die 5 dagen voor kamp coronasymptomen vertonen, mogen helaas niet mee op kamp
 

- Iemand die onder 1 dak verblijft met iemand die in quarantaine is, mag helaas niet mee op
kamp

 
- Gastjes die behoren tot de risicogroep mogen mee mits een toelating van de huisarts (wie tot
de risicogroepen behoort vind je hier: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/ bijlagen)

 
Bovendien vragen wij aan de gastjes die wel mee kunnen op kamp om een zelftest af te
nemen. Jullie kunnen deze test bij de apotheek halen. Wij sturen jullie zeker nog een
herinnering hiervoor. 
De zelftest wordt genomen de ochtend van vertrek. Wie een positief resultaat heeft blijft helaas
thuis. Wie een negatief resultaat heeft neemt de test mee en toont deze aan de leidsters. 

Wat na kamp? 

We kunnen terug op kamp in 1 grote bubbel! Toch mogen we niet vergeten dat corona nog altijd
aanwezig is en hier houden we zeker rekening mee. Daarom hebben we een aantal maatregelen

uitgewerkt om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen:

PRAKTISCHE INFO



KAMPINFO

PRAKTISCHE INFO

Indien er iemand ziek valt tijdens het kamp voorzien wij in een noodprocedure. Deze zal als
volgt verlopen:

Wat als iemand ziek wordt op kamp?



KAMPINFO

Vertrek richting Dilsen-Stokkem 

Je valies
Identiteitskaart
Medische fiche met 2
klevers 
Te nemen medicatie 
Zakgeld

Resultaat van sneltest
(deze moet 15 min
voor vertrek worden
uitgevoerd)

31 juli om 14u 
parking Pit 

Meenemen: 

Dit mogen jullie afgeven
aan de leidsters

Verkleed als
wielrenner (met
fietshelm!)
Fiets in goede staat 
Lunchpakket en
drankje
Resultaat van
sneltest  (deze moet
15 min voor vertrek
worden uitgevoerd) 

31 juli
 Info volgt!

 
Meenemen: 

Fiets in goede staat
Lunchpakket en
drankje 
Resultaat van
sneltest (deze moet
15 min voor vertrek
worden uitgevoerd 

30 juli 
Info volgt!

 
Meenemen:

Bagage

 De bagage van de roodkapjes gaat mee op de bus en nemen jullie dus mee bij het vertrek.
De bagage van RO-6 en de VKS gaat op de camion en wordt op 27 juli gebracht naar de terreinen tussen

18u en 20u.
 

Check zeker de lijst  van alle zaken die je moet meenemen voor jouw groep!

ROODKAPPEN JIM + SIM KIM



We komen allemaal terug aan in Buggenhout op 10 augustus rond 12u aan de parking van
de Pit. Dit is de parking naast het speelplein. 

We komen dus niet toe aan de parking naast Meubelen Gene zoals andere jaren!
 

Bij aankomst draagt ook iedereen een mondmasker en vragen we om afstand te houden. 
 

De VKS gaat nog mee langs de terreinen om hun valies daar op te halen. Als jullie helpende
handen of spierbundels kennen, neem ze zeker mee om een handje te helpen bij het

uitladen van de camion! Alle hulp is welkom!
 

KAMPINFO

Aankomst in Buggenhout 



KAMPINFO

Telefoonnummer in nood
 

Kathleen Van Sande - 0474 77 20 04
 Kato Peleman - 0479 08 06 44

You've got mail

Kampadres

naam lid
groep lid 
De Kalei

Lieve Moenssenslaan 1
3650 Dilsen-Stokkem 

 



Bij hoofdleidster Kato en/of Kathleen kan je je deelnameattest verkrijgen.
Heb jij er zo eentje nodig?

Stuur dan voor 26 juli een mailtje naar hoofdleidingksaroodkapjes@gmail.com.
In jouw mailtje staat het soort attest dat je nodig hebt en de naam van je dochter(s). Andere

attesten van o.a. de mutualiteit of van het werk van mama/papa geef je voor
het vertrek af aan een leidster van de groep.

Wanneer we weer thuis aankomen op 10 augustus krijgen jullie deze ingevuld en afgestempeld
weer mee. Hier mag je zeker de leidsters op aanspreken.

 

Echte sporters snoepen niet, maar zelf de leidsters kunnen niet al dat lekkers weerstaan! Daarom
voorzien wij genoeg momenten om lekker te snoepen!

Op deze momenten mogen de gasten uit onze snoepkoffer kiezen. Per keer mogen ze maximum
€0,50 uitgeven. Die snoepjes kunnen we dan samen opsmullen! Krijg je niet alles of spaar je je

snoepjes liever? Geen zorgen! De overschot houden we bij voor het volgende snoepkoffermoment. 
De leidsters houden alles netjes bij en zullen op het laatste snoepkoffermoment alles afrekenen.

 
Met €3 kom je zeker toe voor het hele kamp! Gelieve dus GEEN snoep mee te geven of op te

sturen!
 

QUANTO COSTA?

Normaal gezien hebben jullie reeds een voorschot van €25 betaald.

Voor de oudste/ enigste dochter
 die meegaat op kamp: jullie kunnen een bedrag

van €125 overschrijven voor 15 juli. Dit kan je
doen door te storten op ons rekeningnummer:

IBAN BE75 7360 1812 8051.
Het totaal bedrag bedraagt dus €150 voor de

enige/oudste dochter.

Voor iedere jongere zus 
die meegaat op kamp: jullie kunnen een

bedrag van €115 overschrijven voor 15 juli. Dit
kan eveneens op ons rekeningnummer

worden gestort: IBAN BE75 7360 1812 8051.
Het totaal bedrag bedraagt dus €140 voor de

enige/jongste dochter.

Hoe kan je betalen?

Wat met attesten?

Snoepkoffer?



Ik ben een theepot rond van buik,
hier is men oor en daar is men tuit

 
Als het water kookt dan roep ik luid:

Til me op en schenk me uit!
Til me op en schenk me uit!

Jaaaaaantje,
Heeft een jaaaaaaasje, 

En daaaaaat is veel te klein
 

Hoort hoe de wind waait, hoort hoe de haan kraait x4
 

Boven in de Lindeboom zit een mooie viiiink
Boven in de Lindeboom zit een mooie vink, hé!

ZINGEN MAAR!

Warm die stembanden maar al op want er wordt wel al eens gezongen
op kamp, zeker voor en na we eten! Oefen er maar op los!



ALGEMEEN

Hoewel wij 100% vertrouwen in jullie inpak-vaardigheden lijsten wij toch nog
graag de belangrijkste zaken op :) 
Overloop dit lijstje voor of na het inpakken zodat jullie zeker niets vergeten!
Want wat geeft er nu meer voldoening dan een lijstje afvinken?!

 

WA MOET ER
IN DE VALIES?

Mondmaskers
Eigen bord en bestek (niet
breekbaar)
Drinkbus

SLAAPGERIEF + TOILETZAK

Slaapzak
Onderlaken
Kussen
Kussensloop
2 slaapkleedjes/pyjama's
Slaapknuffel(s)
Zaklampje
Middeltje tegen muggen en
teken

Tandenborstel
Tandpasta
Kam/borstel
Washandjes
Zeep en shampoo
Twee gewone handdoeken
Badhanddoek

KLEDING + ZWEMKLEDIJ

Twee lange broeken
5 shortjes/rokjes
8 t-shirts
10 paar kousen + reserve
10 onderbroeken + reserve
Linnen zak voor vuile was
Een short en t-shirt die
weggegooid mogen worden

Verkleedgerief in jouw thema
Warme truien/gillets
KW
Petje tegen de zon
Bikini/badpak
Badmuts
Duikbrilletje

SCHOEISEL
Regenlaarsjes
Stapschoenen

Slippers
Speelschoenen



Veldbed
Slaapzak
Slaapmatje
Trekrugzak
Fleece dekentje
Keukenhanddoeken
Keukenmesje

Gamel, bord en kommetje
(onbreekbaar)
Bestek en beker

Valies, veldbed en trekrugzak naar
de VKS brengen op 27 juli tussen 18
en 20 uur

Gelieve enkel speelkledij mee te
geven!
Voor jongere groepen is het
handig als dit in voorgemaakte
zakjes zit voor elke dag.

Zet jullie naam in alles wat je
meebrengt! Zo ga je niet met een
halfvolle valies terug naar huis!

Zakdoeken
Zakgeld (voor postkaartjes,
snoepkoffer)
Schrijfgerief
Leesboek

ALLERLEI
Strips
Enveloppen
Postzegels
Lijstje met adressen

!! SPECIAAL VOOR RO-5 !!

!! SPECIAAL VOOR JIM + SIM + KIM !!

BELANGRIJK

Veldbed
Slaapzak
Fleece dekentje

Veldbed
Slaapzak
Slaapmatje
Trekrugzak
Fleece dekentje

Valies en veldbed meenemen bij
vertrek

!! SPECIAAL VOOR RO-6 !!

Valies en veldbed en trekrugzak naar
de VKS brengen op 27 juli tussen 18
en 20 uur



 

... de eerste Olympische Spelen plaats vonden in de achtste eeuw vóór Christus
in het Griekse Olympia?

... de volgende Olympische Spelen in 2024 in Parijs zullen plaatsvinden?

... de Olympische Spelen al in 23 verschillende landen hebben plaatsgevonden?

... de leidsters niet meer kunnen wachten om met jullie op kamp te vertrekken?

... KSA Roodkapjes Buggenhout op dit moment 239 leden telt?

... Romeinse dames steenkool als make-up gebruikten?

... Dilsen-Stokkem zo een 20.436 inwoners telt?

WIST JE DAT?!

Kleur hier de olympische ringen in de juiste

kleur!



LEIDINGSHOEKJE

VRAGEN? BEL ONS GERUST EENS OP!

RO-1

Anouk : 0475 64 56 13
Ellen: 0484 84 65 15 
Caitlin: 0492 60 17 78
Stien: 0491 73 51 13

RO-2

Lise: 0479 06 54 81
Edda: 0478 40 87 75
Shannon: 0470 57 91 37

RO-3

Bente: 0478 68 32 25
Ezry: 0471 68 30 82
Kato: 0479 08 06 44 

RO-4

Paulien: 0468 14 61 10
Safo: 0486 91 22 09
Pauline: 0489 57 82 28 

RO-5

Athina: 0495 56 99 94 
Tine: 0471 41 82 64
Alice: 0468 26 53 92 



LEIDINGSHOEKJE

VRAAGJE? BEL ONS GERUST EENS OP!

 

RO-6

Luna: 0476 09 50 22
Gwen: 0472 57 02 53
Katrien: 0477 28 82 15 

JIM

Marie: 0473 47 14 79
Flo: 0472 68 51 70
Jill: 0473 92 89 72
Jozefien: 0470 90 12 81 

SIM

Camille: 0471 92 26 26
Lotte: 0490 43 74 79
Berte: 0476 03 88 32 

KIM

Amy: 0478 02 30 52
Nel: 0490 11 82 41
Kathleen: 0474 77 20 04 
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