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Bedankt aan onze 
sponsors!

Apotheek
Adriaenssens



De laatste activiteit van het jaar. We durven dit jaar
toch ietwat normaal te noemen: we konden onze
kampvuurdansjes tonen op nakamp, ons negentigjarig
bestaan vieren, dansen op onze fuif en vooral: véél
samen spelen. Dat laatste zetten we met plezier verder
in Sint-Truiden. 

De roodkapjes vliegen, als rasechte feeën, naar het
kamp dit jaar. Denk daarbij niet aan een schattig feetje,
nee, het zijn stoere feeën die de wereld aankunnen.
Zeker wanneer ze samenwerken! 

En dan hebben we het nog niet gehad over Santos
Lishnov. Brrr… we krijgen al schrik door hun naam uit te
spreken. 
De santos wie? Daar moeten de VKS’ers zelf maar
achterkomen. Let wel op: dit is op eigen risico.  

Hier zijn we alweer!
HEY, ROODKAPJE!

TOT SNEL!
PAULINE, ANOUK, JARA, ELLEN, BENTE, LUNA, LISE, AMY,

PAULIEN, ATHINA, LISA, MARIE, JILL, FLO, ZOË, CAMILLE, KATO
H., LOTTE, EZRY, NEL, IANTHE, KATO P., GWEN, EDDA, SARAH,
JOZEFIEN, SHANNON, SAFO, FLOOR, ALICE, BERTE & KATRIEN



KLEUR HIERKLEUR HIER
JE EIGENJE EIGEN

ININ
ELFJES



ZING JIJ MET
ONS MEE? 
Oh wat fijn we zijn op kamp en datOh wat fijn we zijn op kamp en dat

mag wel zijnmag wel zijn  
oh wat fijn we zijn op kamp en datoh wat fijn we zijn op kamp en dat

mag wel zijnmag wel zijn
  

We waren op zoek naar deWe waren op zoek naar de
zonneschijn ontdekten ze hier en datzonneschijn ontdekten ze hier en dat

vonden we fijn en 10 dagen langvonden we fijn en 10 dagen lang
houden wij ze goed vasthouden wij ze goed vast

ook als de regen op de ruiten plastook als de regen op de ruiten plast
want zonneschijn is goed voor elkewant zonneschijn is goed voor elke

mensmens
daar bruin je zo van en dat is toch jedaar bruin je zo van en dat is toch je

wens en ga je naar huis dan kijktwens en ga je naar huis dan kijkt
ieder je aan en vraagt zich af “waarieder je aan en vraagt zich af “waar

komt die nou vandaan?”komt die nou vandaan?”
Oh wat fijn we zijn op kamp en datOh wat fijn we zijn op kamp en dat
mag wel zijn oh wat fijn we zijn opmag wel zijn oh wat fijn we zijn op

kamp en dat mag wel zijnkamp en dat mag wel zijn  



WA MOET ER IN DE
VALIES?

ALGEMEEN
   Drinkbus
   Eigen bestek --> heel belangrijk, is niet aanwezig in het kamphuis! 

SLAAPGERIEF & TOILETZAK
   Slaapzak
   Kussensloop
   Onderlaken
   2 pyjama’s/ slaapkleedjes
   Middel tegen teken en muggen
   Je favoriete knuffel(s)
   Zaklamp 

   Tandenborstel
   Tandpasta
   Washandjes
   Borstel/ kam
   Zeep & shampoo 
   2 gewone handdoeken 
   Badhandoek

KLEDING 
   5 shorts/ rokjes
   2 lange broeken
   8 t-shirts 
   10 paar kousen (en reserve)
   10 onderbroeken (en reserve) 
   Warme truien
   Linnen zak 

   Verkleedgerief in je thema
   KW
   Hoofddeksel tegen de zon 
   Bikini/ badpak
   Badmuts 
   Duikbril 
   Short en t-shirt die weggegooid mogen      

       worden

SCHOENEN
   Speelschoenen
   Regenlaarzen 

   Stapschoenen
   Slippers

WA MOET ER IN DE
VALIES?

 



ALLERLEI
   Beetje zakgeld (voor 

       snoepkoffer, postkaartjes…)
   Voldoende zakdoeken 
   Boeken, strips, magazines, 

       gezelschapsspelletjes…

   Enveloppen  
   Postzegels 
   Lijstje met adressen 
   Schrijfgerief 

Valies en veldbed meenemen bij
vertrek

SPECIAAL VOOR RO-5
   Veldbed
   Slaapzak 
   Fleece dekentje 
   Kussen

SPECIAAL VOOR RO-6
   Veldbed
   Slaapzak 
   Fleece dekentje 
   Slaapmatje
   Trekrugzak
   Kussen 

Valies, veldbed en trekrugzak
naar de VKS brengen op 28 juli
tussen 18u en 20u

SPECIAAL VOOR JIM, SIM EN KIM 
   Veldbed
   Slaapzak 
   Fleece dekentje 
   Slaapmatje
   Trekrugzak
   Kussen

   Keukenhanddoeken
   Keukenmesje 
   Onbreekbaar gamel, bord en 

       kommetje 
   Bestek en beker 

Valies, veldbed en trekrugzak naar de VKS brengen op 28 juli
tussen 18u en 20u

BELANGRIJK! Geef alleen speelkledij mee!
Voor de jongsten is het makkelijk om elke outfit in een apart zakje
te steken en zet jullie naam in alles wat in je valies zit!  



WIST JE DAT?WIST JE DAT?  

Alle 32 leidsters er super veel zin in
hebben om met jullie op kamp te gaan?

De tandenfee zo’n 30.000 tanden per nacht
verzamelt? 

Kamp al binnen ongeveer een maand is? 

Capo di tutti capi de benaming is voor baas
der bazen van de maffia?

De zonsopgangen op Mars blauw zijn?
Cool he? 



Wat kost da?

Bij hoofdleidster Bente en/of Shannon 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 voor aanspreken.
 

Wat de mogelijkheid voor terugbetaling
betreft:

Het voorschot wordt niet meer
teruggestort.

 
 Indien je toch niet meer meegaat kan het

bedrag van €135 worden teruggestort
tot en met 21 juli. Na deze datum wordt

er niet meer teruggestort aangezien het
meeste tegen dan is aangekocht op

aantal. 
 

Hoe kan je betalen?
Als alles goed is hebben jullie het voorschot van €25 reeds betaald.

Alle roodkapjes en VKS'ers mogen een
bedrag van €135 overschrijven naar

volgend rekeningnummer: IBAN BE75 7360
1812 8051 met volgende vermelding:

NAAM+GROEP+KAMP. Het totaal
bedraagt dus €160 voor elk roodkapje

dat meegaat. Er wordt geen onderscheid
meer gemaakt voor de jongere zus.

 
Maak je gebruik van een Uitpas met

kansentarief? Dan hoef je maar €40 over
te schrijven.

 

Attesten

Snoepkoffer 
De leidsters voorzien op kamp 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. Gelieve dus GEEN snoep mee te geven of op te
sturen!

 



HIER
SLAAPT

EEN
ELFJE

HANG JIJ DEZE, NET ZOALS DE LEIDSTERS,
OOK AAN JE DEUR? 



KAMPINFO

ROODKAPJES: JIM EN SIM: KIM:
31 JULI OM 14U

AAN DE PIT
30 JULI

INFO VOLGT
31 JULI

INFO VOLGT

MEENEMEN: MEENEMEN:MEENEMEN:
- MEDISCHE FICHE
- IDENTITEITSKAART
- TE NEMEN MEDICATIE
- ZAKGELD

- FIETS IN GOEDE STAAT
- LUCHPAKKET
 (+ DRANKJE)

- VERKLEED ALS 
   WIELRENNER +
   FIETSHELM!
- LUCHPAKKET
   (+ DRANKJE)
- FIETS IN GOEDE STAAT

VERTREK

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 28 juli gebracht
naar de terreinen tussen 18u en 20u

 



KAMPINFO

KAMPADRES
KSA ROODKAPJES BUGGENHOUT

 
NAAM + GROEP

 
BAUTERSHOF VZW
BAUTERSHOVEN 95

3800 SINT-TRUIDEN

TELEFOONNUMMER IN NOOD:

BENTE CLEMENT: 0478 68 32 25

SHANNON VAN DROOGENBROECK: 0470 57 91 37

Ben je je postzegels of kaartjes vergeten in je valies te
steken? Geen probleem! Op kamp kunnen jullie deze bij
de leidsters kopen. Een postkaartje kost €0,50, een

postzegel €1 en een prior postzegel €2.



RO-1
Alice:  0468 26 53 92
Amy:  0478 02 30 52
Edda:  0478 40 87 75
Lisa:  0472 58 48 45

LEIDINGS
HOEKJE

Dit jaar zijn er 32 enthousiaste leidsters
die super veel zin hebben in kamp! 

Heb je een vraag? Bel ons gerust eens op! 

RO-2
Flo:  0472 68 51 70
Kato:  0475 58 07 74
Zoë:  0486 18 84 98

RO-4
Gwen:  0472 57 02 53
Nel:  0490 11 82 41
Sarah:  0479 39 69 29

RO-3

Bente:  0478 68 32 25
Lotte:  0490 43 74 79
Jara:  0468 34 31 73



RO-5
Athina:  0495 56 99 94
Ianthe:  0468 33 24 36
Shannon:  0470 57 91 37

RO-6
Anouk:  0475 64 56 13
Floor:  0476 80 22 10
Ezry:  0471 68 30 82
Safo: 0486 91 22 09

SIM
Jill: 0473 92 89 72 
Jozefien: 0470 90 12 81
Katrien: 0477 28 82 15
Lise: 0479 06 54 81

JIM
Berte: 0476 03 88 32
Camille: 0471 92 26 26
Ellen: 0484 84 65 15
Luna: 0476 09 50 22
Pauline: 0489 57 82 28

KIM
Kato:  0479 08 06 44
Marie:  0473 47 14 79
Paulien:  0468 14 61 10

LEIDINGS
HOEKJE











Van een vonkje zijn wij niet bang!
Bijna mogen wij als echte vuurelfjes op kamp vertrekken!

 
Maak je vleugels alvast vliegklaar,

 je vonken al heet 
want voor je het weet

staat Sint-Truiden al in 't zweet!
 

Een echt vuurelfje loopt natuurlijk niet in zomaar 
elke outfit rond, ze heeft namelijk altijd volgende zaken aan

of mee:
 

volledig rode outfit
vleugels

toverstokje
accessoires

 
 
 

RO-2



 
 

Wij hebben er al
suuuuuuper veel zin in!

groetjes en tot snel!
xxx de leidsters

Zijn jullie in staat al deze thema woorden
 terug te vinden?



RO-
3

RO-
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bijna daar...


