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Beste leden, mama’s en papa’s, buurman of buurvrouw, kat, 

hond, renmuizen, woelratten, (of welk nieuwsgierig wezen dan 

ook dit Foeterke in handen heeft). 

Het schooljaar zit er weer op. Jullie hebben ongetwijfeld je 

uiterste best gedaan op school en dat wordt beloond met een 

welverdiende vakantie! En dat wil maar één ding zeggen: 

KAAAAAMP!!!!! Jawel, jullie hebben er een heel jaar op moeten 

wachten, aftellen en binnenkort is het weer 

zover: hele dagen ravotten met je beste 

vriendinnetjes, het lekkerste kampeten 

bereid met liefde door de beste koks, 

zwemmen, geheimpjes vertellen in je 

slaapzak, iedere morgen dansen op het 

kamplied en nog zoveel meer!  

Zit je te popelen om al te vertrekken, heb je 

je koffer al half ingepakt of heb je nog een 

hele boel vragen? Wel, dan is dit Foeterke er 

voor jullie om al jullie vragen te 

beantwoorden of jullie al een voorsmaakje 

van kamp te geven. 

Neem er gerust een drankje of chipje bij en 

zet je gezellig neer! Veel leesplezier!  

Groetjes, 

Jullie lieftallige, 16-koppige leidingsploeg 
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Onder al jullie vragen is de belangrijkste waarschijnlijk: “Waar en 

wanneer gaan wij op kaaaaamp?”. Wel, dit jaar hebben we het 

getroffen met een parel van een kampplaats in Opoeteren, in (hoe 

kan het ook anders) de Limburg. 

 

KSA 

 

Onze oudste leden (jim en sim) gaan maar liefst 10 dagen op 

kamp. Ze doen dit NIET te voet, al liftend, met de bus, op 

rollerskates of met de auto. Nee, ze gaan helemaal op eigen kracht 

met hun fiets naar het o-zo-mooie Opoeteren rijden. Smeer jullie 

beentjes al maar in en breng je fiets al maar snel binnen bij Fietsen 

Willekens te Oostmalle voor de nodige reparatiewerken, want je 

fiets moet tip-top in orde zijn voor we vertrekken. Dit wil zeggen: 

opgepompte banden, extra plakgerief bij, evt. een extra 

binnenband, remmen die naar behoren functioneren, een goed 

fietsslot, voor- en achterlicht die 

werken … . Fietszakken kunnen 

handig zijn (maar geheel 

vrijblijvend) aangezien het een 

lange fietstocht zal zijn en je je rug 

misschien liever niet belast met een 

zware rugzak.  
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We verwachten jim en sim helemaal fit en uitgerust met fiets 

(helemaal in orde) op maandag 12 augustus om 7u30 aan de 

lokalen. We zullen dan in de namiddag arriveren op onze 

kampplaats waar de koks en de roodkapjesleiding jullie zullen 

staan op te wachten. De enige taak die jullie die dag nog rest, is 

jullie tent opstellen onder het deskundige oog van jullie leiding. 

We horen het jullie al denken: “Wat moeten we dan met onze 

massa bagage doen? Die kan toch niet mee op de fiets?” Wees 

gerust, jullie bagage zal naar de kampplaats gebracht worden. 

Hiervoor zouden jullie je koffers op vrijdag 9 augustus tussen 

18u00 en 19u00 naar de lokalen moeten brengen. Jullie bagage 

zal vervolgens door een container naar de kampplaats gebracht 

worden. Als er onder jullie zouden zijn die je bagage niet op deze 

dag/ tijdstip 

naar de 

lokalen 

zouden 

kunnen 

brengen, 

gelieve dan 

contact op 

te nemen 

met één van 
de leidsters. 

Dan kunnen 

we hier een 

oplossing 

voor zoeken.  
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Roodkapjes 

Onze roodkapjes gaan natuurlijk ook mee op kamp. Zij gaan 7 

dagen. Op donderdag 15 augustus is het bezoekdag en worden 

de piepers, kadees en brakkers op de kampplaats verwacht. Zij 

worden samen met hun bagage door hun ouders gebracht. Vanaf 

12u00 zijn jullie welkom op de kampplaats en zullen jullie 

ontvangen worden door jim, sim en leiding.  Bij aankomst kunnen 

jullie direct aanschuiven en genieten van onze jaarlijkse traditie 

namelijk onze overheerlijke BBQ met de beste satés, worstjes en 

pasta’s. Je hoeft je hier op voorhand niet voor in te schrijven. 

 

 

Let op!!! Anders dan andere 

jaren wordt de bezoekdag om 

14u30 afgesloten met een 

leuk toneeltje van de leiding. 

Na afscheid genomen te 

hebben van mama, papa, 

broer, zus… kan het kamp pas 

echt beginnen.  

We vragen jullie vriendelijk dit uur te respecteren. Uit ervaring 

weten we dat velen onder jullie staan te popelen om op kamp te 

vertrekken en daarom zo snel mogelijk op de kampplaats willen 

zijn. Uiteraard begrijpen we dit, maar we vragen jullie toch om 

niet vroeger te komen, zodat we alles zo goed mogelijk kunnen 

voorbereiden. Bovendien blijven de tenten en lokalen gesloten 

tot 12u00, zodat de plaatsjes in de tent en kamer later door de 

leidsters verdeeld kunnen worden. 
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Einde kamp 

Het kamp eindigt voor alle leden op donderdag 22 augustus.  

De roodkapjes worden door hun ouders afgehaald op de 

kampplaats om 11u00. Gelieve ook dit uur te respecteren, zodat 

we voldoende tijd hebben om alles op te ruimen en alle koffers in 

te pakken.  

De KSA zal opnieuw naar huis fietsen en wordt in de namiddag 

verwacht aan de lokalen.  

 

Bagage afhalen + verloren voorwerpen 

De bagage van jim en sim kan op zaterdag 24 augustus terug 

opgehaald worden aan de lokalen tussen 19u00 en 20u00. De 

bagage van de roodkapjes werd al meegenomen door de ouders, 

maar toch nodigen wij jullie allemaal nog even uit om naar onze 

honderden verloren voorwerpen te komen kijken. 
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Overzicht 

VRIJ 9/8 

 

 

MA 12/8 

 

DO 15/8 

 

 

DO 22/8  

 

 

ZA 24/8 

Jim en sim brengen bagage binnen aan de 

lokalen tussen 18u00 en 19u00 

Jim en sim vertrekt met de fiets naar de 

kampplaats om 7u30 

 

Bezoekdag: Roodkapjes komen om 12u aan in 

Opoeteren. Familie en vrienden van leden, 

leiding en koks mogen op bezoek komen. 

Roodkapjes worden opgehaald door hun 

ouders vanaf 11u.  KSA vertrekt met de fiets 

naar huis en arriveert in de namiddag. 

KSA mag bagage komen halen tussen 19u en 

20u aan de lokalen. Ook is iedereen welkom 

om verloren voorwerpen terug te vinden! 
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Wat gaan we daar nu al die tijd uitsteken? Dat is natuurlijk een 

verrassing! Maar om jullie al een beetje in de sfeer te brengen, 

kunnen jullie de volgende rebussen oplossen. Ze hebben allemaal 

met het kamp te maken!  Veel puzzelplezier! 
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(TIP: Iets in je valies gestoken? Kleur dan het bolletje in!)  

o Identiteitskaart of 

geboortebewijs  

o SIS-kaart en gele plakkers  

o Veldbed of luchtmatras   

o Slaapzak, hoeslaken, 

kopkussen, dekentje  

o Knuffel (geen speelgoed)  

o Pyjama  

o Toilet gerief: tandenborstel, 

tandpasta, kam, bekertje, shampoo en zeep  

o Zonnecrème, aftersun, muggenmelk  

o Zonnebril en pet  

o Washandjes, handdoeken, wasbadje  

o Persoonlijke medicatie (te vermelden op medische fiche)  

o Zwemgerief: badpak of bikini, badmuts, grote handdoek, 

eventueel duikbril  

o Ondergoed, sokken  

o Linnenzak  

o Zakdoeken  

o 2 rollen wc-papier  

o Rugzak en drinkbus  

o Degelijke vaste schoenen (voor te spelen en dagtocht)  

o Pantoffels (voor binnen)   

o Regenjas en regenlaarzen  

o Uniform en rood sjaaltje  

o Shorts en lange broeken  

o T-shirts en topjes  
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o Dikke trui  

o Eetgerief: plat bord , diep bord, 

beker (alles in plastiek en geen 

bestek)  

o Aardappelmesje (Piepers en Kadees 

niet!)  

o 3 keukenhanddoeken  

o Strips en verkleedkleren  

o Briefpapier, omslagen en 

postzegels(voor de kleintjes best op 

voorhand adresseren)  

o Schrijfgerief   

o Zaklamp (eventueel extra 

batterijen)  

Wat nemen we NIET mee?  

- Kostbare dingen horen niet thuis op een kamp. De leiding is NIET 

verantwoordelijk voor schade of verlies van spullen. Voor de 

oudsten: Jullie weten dat wij geen voorstanders zijn van GSM-

gebruik. Dit heb je immers niet nodig als je 10 dagen lang omringd 

bent door je beste vriendinnen! Kan je écht niet zonder? Knoop 
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dit zinnetje dan goed in je oren: GSM’s BLIJVEN TEN ALLE TIJDEN 

IN DE TENT! Als wij nog maar iets zien, horen, ruiken of proeven 

wordt deze meteen afgepakt tot het einde van het kamp. Ouders 

kunnen de leiding steeds contacteren en wij hun in noodgevallen.  

 - Ook dit jaar hebben we weer een super culinaire koksploeg die 

jullie de lekkerste maaltijden ooit voorschotelen. DUS prop je 

valies NIET vol met chips en snoep! Een paar snoepjes tijdens de 

platte rust mag maar wij 

willen geen zieke kindjes 

op kamp.  

 - KAUWGOM is ten 

strengste VERBODEN.  

Voor je het weet plakt deze 

vuiligheid in je haar en het 

zou zonde zijn dat je de rest 

van het kamp met een kaal 

kopje moet rondlopen!  

 

Inpaktips:  

Voor de kleinsten onder ons is het heel handig om per dag een 

zakje te maken met de kleren van die dag. Zo gaat het allemaal 

wat vlotter bij het aankleden en blijven de valiezen wat op orde. 

Teken alles wat je meeneemt duidelijk met je naam of initialen. 

Dit is niet enkel voor de kleinsten van toepassing want onze winkel 

van verloren voorwerpen wordt elk jaar groter en groter!  
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Keukenhulp:  

Nog een beetje plaats in die koffer? Ideaal! Prop dit er dan ook 

nog maar bij:  

Piepers: hagelslag 

Kadees: speculaas 

Brakkers: brik fruitsap  

Jimmers: confituur  

Simmers: vlootje smeerboter 

Zakgeld:  

Roodkapjes: €5 - €10 Een klein zakcentje om op dagtocht een 

drankje of een ijsje te kopen, komt altijd van pas. Ook kan je op de 

kampplaats een postkaart kopen om op te sturen naar het 

thuisfront. Postzegels kan je NIET kopen en moet je zelf 

meenemen.  

  

KSA: €25 - €30 Omdat de KSA op 

tweedaagse gaan en dus een dag 

langer van de kampplaats weg 

zijn, mogen zij iets meer geld 

meenemen. Ook dit dient om 

een hapje of een drankje te 

nuttigen. De rest van de 

activiteiten worden gesponsord 

door de groepskas!  
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Medische fiche:  

Omdat jullie dochter(s) toch 

een tijdje van huis is/zijn, is 

het voor ons handig om op 

de hoogte te zijn van de 

kwaaltjes en medicatie 

waarmee rekening 

gehouden moet worden. De 

medische fiche is ONLINE te 

vinden. Er zal gevraagd 

worden deze in te vullen bij 

de inschrijving die eveneens 

online plaatsvindt.  

  

TIP: Als je dochter veel producten niet mag eten, neem je best op 

voorhand contact op met de leiding. We bekijken dan samen de 

menu en proberen zo creatief mogelijk te zijn zodat niemand met 

een rommelend maagje moet rondlopen.  

GSM-nummer:  

We hebben een nummer waarop je ons kan bereiken maar dit 

dient enkel en alleen voor NOODGEVALLEN. Het is dus niet de 

bedoeling om dagelijks een bericht te sturen om te vragen hoe 

het met je geliefde dochter gaat want het antwoord zal altijd 

hetzelfde zijn: formidastisch goed! Moest er toch écht iets zijn 

kan je bellen naar: +32493 49 78 10 (Lisse Peeters), +32491 18 

33 99 (Daphne Goossens) 
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Jammer genoeg is ons kamp vorig jaar geteisterd 

door luizen. Voorkomen kan je ze jammer genoeg 

niet, maar een controle voor je je (b)engeltje op 

kamp stuurt, zou een situatie zoals vorig jaar 

kunnen vermijden. 

 

Wat vragen wij?  

Wij vragen alle mama’s en papa’s om voor vertrek een grondige 

controle van de haren van je kleine spruit te doen. Aan de online 

medische fiche zal dit jaar een extra vraag toegevoegd worden, 

waar u moet bevestigen dat u uw kind gecontroleerd heeft en al 

dan niet iets gevonden heeft of twijfelt. 

Hoe? 

De beste methode om dit te doen is met natte haren en een 

luizenkam. Vooral in de nek en achter de oren nestelen luizen zich 

graag of leggen ze hun eitjes neer.  

Wat als mijn kind luizen/neten heeft? 

Hoofdluizen zijn niet te vermijden en kunnen bij iedereen 

voorkomen, geen ramp dus! Wel is het belangrijk dan even 

contact op te nemen met de leiding en de nodige maatregelen te 

nemen (zie volgende pagina’s). Vanzelfsprekend zal de leiding hier 

discreet mee omgaan. 
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Ongetwijfeld ben je de oren van de kop aan het zagen bij je ouders 

of je mee mag op dit onvergetelijke avontuur! Wel, dan is het nu 

tijd om je als de bliksem in te schrijven. Deze centjes worden 

gebruikt voor toffe activiteiten, lekker eten à volonté, uitstapjes, 

slaapplaatsen…   

Inschrijven doe je als volgt: Voor een Roodkapje 

(Pieper/Kadee/Brakker) betaal je 90 euro. Voor een KSA’er 

(Jimmer/Simmer) wordt dat bedrag verhoogd tot 130 euro, 

aangezien zij drie dagen langer op kamp gaan. Gelieve dit bedrag 

te storten op onderstaand rekeningnummer met duidelijke 

vermelding van GROEP + NAAM EN VOORNAAM VAN HET LID.  

 

  

  

  

OPGELET: Wanneer je met meerdere zusjes vertegenwoordigd 

bent, krijgt het tweede, derde... telkens een korting van 9 euro.  

Voorbeeld inschrijving:  Ik ben mama van 3 kindjes: 1 Simmer (Kaat 

Janssens), 1 Jimmer (Silke Janssens) en 1 Brakker (Aline Janssens). 

Ik stort dan: 332 euro (130+130+90-9-9) op rekeningnummer BE87 

9799 2738 7194  met volgende mededeling: Simmer Kaat 

Janssens + Jimmer Silke Janssens + Brakker Aline Janssens. 

REKENINGNUMMER: 

BE87 9799 2738 7194  
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De deadline voor deze betaling is maandag 1 augustus. Dus wees 

er als de kippen bij! Als je je inschrijft, rekenen we er wel op dat je 

zeker meegaat. In uitzonderlijke gevallen kunnen we hier wel een 

mouw aan passen maar het moet een grondige reden zijn. 
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7u15 De koks en dagverantwoordelijken staan op, de leidsters en 
leden mogen nog even in hun slaapzak blijven liggen. 

7u30 OPSTAAN!  Alle slaapkopjes worden wakker gemaakt door 
het spetterend kamplied! 

7u45 Iedereen wordt verwacht om in formatie te staan en de dag 
fit te beginnen met ochtendgymnastiek! 

8u00 Tijd om die slaapsnoetjes te wassen, knopen uit ons haar te 
kammen, tanden te poetsen en onze ravotkledij aan te 
trekken.  

8u30 Fris gewassen verzamelen we weer bij de vlag waar het 
dagthema onthult wordt. Daarna volgt een overheerlijk 
ontbijt. Aaaanvalleeeeeen! 

9u15 Als alle maagjes boordevol gevuld zijn, kunnen we aan de 
dagdiensten beginnen. Dit zijn kleine taakjes die iedere dag 
gedaan moeten worden zoals aardappelen schillen, het veld 
opruimen, afwassen, wc’s laten blinken… 

10u00 Joepie, de allereerste activiteit kan beginnen! 

12u30 Na al dat spelen krijg je honger… tijd om aan tafel te 
schuiven! 

13u30 Al dat lekkers even laten zakken tijdens de platte rust. Een 
uurtje waarbij iedereen zich even op zijn bedje legt en post 
van het thuisfront in ontvangst kan nemen. 

14u30 Tijd voor de superleuke namiddagactiviteit! 

16u00 Rommelend maagje? Tijd voor een vieruurtje! 

17u30 Avondmaal gevolgd door een leuke avondactiviteit. 

19u30 De allerkleinsten ronden hun dagje af. Ze gaan zich proper 
wassen en krijgen daarna nog een fijn verhaaltje te horen van 
hun lieve leidsters. 

21u00 De Brakkers, Jimmers en Simmers krijgen nog een lekker 
avondhapje voorgeschoteld, hierna kruipen ook de Brakkers 
in hun tent. 

22u00 Avondliedje voor de twee oudste groepen. Daarna worden 
ook zij naar hun bedje gestuurd. ZZZZzzzz 
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Een weekje van huis weg zijn is natuurlijk heel leuk, maar toch 

worden die mama’s, papa’s, broertje, zusjes, oma’s, opa’s, 

vriendjes, vriendinnetjes, liefjes… vaak een beetje gemist. Daarom 

is het heeeel leuk als je af en toe eens een briefje krijgt! Het 

kampadres:  

KSA-Roodkapjes Oostmalle  
naam lid + groep  

Neeroeterenstraat 18 
3680 Opoeteren 

 
 

Het is heel belangrijk duidelijk de naam van het lid + de groep te 

vermelden op de envelop, zo komt deze zeker op de juiste plaats 

terecht.   

  

TIP: Om héél veel post te ontvangen, 

kan je bijvoorbeeld een wedstrijdje 

organiseren met de andere leden om 

het meeste post krijgen. Je kan 

iedereen ook wijsmaken dat je heel 

hard zal wenen als je niet elke dag een 

briefje ontvangt. Dus vraag aan al je 

vriendjes, vriendinnetjes, oma’s, opa’s, 

neefjes, nichtjes, buren… om een leuk 

briefje te schrijven!   
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We willen jullie vriendelijk verzoeken om GEEN postpakketen te 

sturen met eten/speelgoed/kleding… deze worden bovendien 

toch niet afgegeven tijdens het kamp. Jullie kapoenen worden 

constant verwend door de koks, de leiding staat permanent klaar 

met een spel en vuile kleren aandoen is geen ramp. Het is en blijft 

natuurlijk een kamp en zo vermijden we tevens jaloezie bij andere 

kindjes. Trouwens, een ouderwets briefje krijgen is ééns zo leuk!   

Natuurlijk kunnen de leden ook briefjes schrijven naar het 

thuisfront om hen op de hoogte te houden van alle geweldige 

avonturen die ze die week beleven. Op de kampplaats kunnen ze 

postkaartjes kopen aan een prijsje van een halve euro per stuk. Dit 

zijn kaartjes ontworpen door KSA. Voor postzegels moet je zelf 

zorgen, die zijn er NIET op de kampplaats. Elk lid krijgt 1 

postkaartje en postzegel gratis 
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Hieronder vind je adres x12 om uit de delen aan opa’s en oma’s, vrienden en 

vriendinnen, nonkels, tantes…, zodat ze allemaal weten naar waar ze hun 

briefje moeten sturen. 

 

 

 

 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
.KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 

 
KSA-Roodkapjes Oostmalle  

naam lid + groep  
Neeroeterenstraat 18 

3680 Opoeteren 
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Bestemming:   Chiro Opoeteren 
                           Neeroeterenstraat 18 
                           3680 Opoeteren 
Afstand: 92 km 

Reistijd: +/-  1u20min 
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Je kan het adres natuurlijk lekker gemakkelijk ingeven in je GPS, 

maar voor de iets-meer-avontuurlijke mensen onder ons, de old 

school wegbeschrijving:  
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Wij zijn piepers! Watte? piepers! 
Wie? Gij en ikke!  
Watte? 
Piepers! Jjjeeeuuujjj! 
Echte piepers! Gaan op kamp! 
Watte? Kamp!  
Wie? gij en ikke! Jjjeeeuuujjj! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liefste pieper, ga jij samen met ons mee op kamp?  
Samen spelen, ravotten, knutselen, naar het bos, 
zingen, dansen, roepen, lachen, kortom plezier 
maken voor een heel jaar!  
 
De leidsters kijken er al naar uit! 
Knuffels van Lin, Kaat, Maud & Marlies 

 



33 
 



34 
 

Joooooow lieve kadees! 

Het kamp komt eraan, jippieeeeee! 

Zie je een weekje weg van huis, ravotten, lekker eten en mega 

toffe activiteiten wel zitten? Kom dan met ons mee! 

De leidsters kijken al uit naar jullie komst! 

In de woordzoeker vinden jullie al enkele dingen die zeker op 

de planning staan! 

Het belooft alvast een zotte beestenboel te worden. 

Groetjes jullie leidsters xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ps: Er zijn 10 woorden verstopt, horizontaal, verticaal en 

schuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisse 

Ambi 

Amber 
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Joepiedepoepie het kamp komt dichterbij, 

Als jullie allen meegaan, zijn we zeer blij. 

Leuke activiteiten een hele week lang,  

Slapen in een tent maakt geen enkele brakker bang.  

Dikke pech als je liever een boek leest, 

Want op kamp is het alleen maar feest! 

 

 

 

Groetjes Linde, Lore en Myrthe 
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Het eerste woord dat je ziet in deze woordzoeker is wat we op 

kamp ongetwijfeld gaan doen!  

Q O Q N Q Q Q S Q N 

U U S U U U U N U E 

I P I E I I E I I Z 

Z Z R Z H Z A R Z Z 

Z D Z A Z Q Z I Z I 

E I M I U E U E E U 

N S U E U Q N I N Q 

R Q E Q N Q U I Z  

En, wat gaan we doen? Oei, toch niet quiz of quizzen zeker? 

Hahaha mopje van onze kant 😉 Streep elke quiz of quizzen 

die je vindt door en de overgebleven letters vormen wat we 

echt gaan doen. 

Wij kunnen al niet wachten om te vertrekken en wij hopen 

jullie ook niet, snel inschrijven dus!!!! 

Dikke kussen groetjes xoxoxo  Cato en Jasmien  
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Amai die amuseren 

hun eigen daar 

precies ook goed 

 

Ja, dat is het kamp 

van de Simmers van 

Oostmalle 
Ik wil daar 

ook zijn!  

Huhhhhh,een 

kamp was dat?  

Nona, djeezes! Dat is 

iets waar ge u 10 

dagen kunt amuseren 

met al uw besties! 

Echt een aanrader!!  
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Zoals ieder jaar was er ook dit jaar onze knalfuif Red Night op 10 

november 2018 . We groeien nog ieder jaar in het aantal 

feestgangers, alsook dit jaar. We mochten maar liefst 2500 !!!!!! 

mensen ontvangen in onze tent en voor het eerst ook in de 

Malmejo. Dansschoenen werden aangedaan, de frisse pintjes 

werden getapt en de beatjes klonken door de boxen. Voor deze 

beats 

zorgden dit 

jaar onze 

vaste vriend 

Double-U, 

Awkward en 

ons allen 

bekend T4U 

a.k.a. Thijs 

Mertens. 

  

We mogen onze pollekes kussen met een 

evenement als Red Night, want hierdoor 

kunnen we tal van activiteiten, tenten, 

nieuw speelgoed, verf, knutselmateriaal, 

zwembad en natuurlijk ons 

megaformitastisch kamp bekostigen.  

We willen dan ook alle feestgangers en 

helpers van harte bedanken om van deze editie weer een TOP-

editie te maken!!!! 1000 x DANK!!!! 
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Dit jaar vond op 17 maart de derde editie van onze brunch plaats. 

En ik hoor het u al denken, “derde keer, nog betere keer”. Zo was 

het ook. Men genoot van talrijke lekkere gerechtjes. Quiche, 

tomaat-mozzarella, verse pistolets en brood, een chocolade 

fontijn,… Kort samengevat, voor ieder wat wils. Iedere leidster 

stak ook zelf de handen uit de mouwen. Sommigen maakten een 

lekkere cake, andere zorgden voor een slaatje. Ook zouden we 

niets zijn zonder onze sponsors. Enkelen onder hen zorgden voor 

nog meer lekkernijen. Bakker Boeckx zorgde voor een lekkere 

cake, bakker Verboven zorgde voor mini koffiekoekjes, kaas van 

de Trappistenabdij. Smullen gegarandeerd, buikjes werden rond 

gegeten.  
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KSA & Chiro gingen ook dit jaar samen op uitstap. Naar waar was 

voor zowel ouders als de kids een verrassing. Piepers & kadees, 

prutskes & speelclub gingen deze keer naar Plopsa Indoor. Zij 

beleefden daar een dag vol plezier. Brakkes, jimmers & simmers, 

rakkers, toppers, kerels en aspi’s trokken naar Duitsland. En meer 

bepaald naar Moviepark. Eén ding is zeker, iedereen heeft zich rot 

geamuseerd! Zo ging het er ongeveer aan toe: 
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Smeer jullie keeltjes al maar, want we zullen weer veel zingen op 

kamp! Voor de kleinsten volgen hier een paar liedjes, zo kunnen 

zij alvast wat oefenen!  

Voor het eten zingen we altijd dit lied:  

Goeiemiddag Mien, goeiemiddag Trien, 

Goeiemiddag allen samen Goeiemiddag, 

smakelijk eten en in alle eeuwen amen.  

Smaklijk eten, Bikkebikkebik, hap hap hap, 

Eerst de soep en dan de pap. En er is geen 

soep en er is geen pap.  En we vallen van 

den trap. HAP HAP  

  

Het bananenlied:  

Voor de groentewinkel stond Keesje de Jordaan Zwaaiend sprak 

hij tot de baas, geef me een banaan Maar de baas was juist die 

dag platweg uitverkocht En hij dacht dat onze Kees ruzie met 

hem zocht  

  

REFREIN: En de baas zei, ja ik heb geen bananen, 

ik heb geen bananen vandaag `k Heb radijsjes, 

hele mooie Witte en rooie Maar ja, ik heb geen 

bananen, ik heb geen bananen vandaag  

  



46 
 

Plots kwam er een rode kool door de winkelruit En er volgde een 

meloen in de baas zijn snuit De baas z`n snuit zat vol met sap, 

Kees ging voor hem staan "Met je gore meloenenkop, geef me 

een banaan!"  

 Refrein herhalen  

 

 

Roodkapjeslied 

 Omdat we roodkapjes zijn met 

een lachend gezicht, maken we 

altijd nieuwe vriend! (x2) Als je 

blij en vrolijk wil zijn, kom dan 

bij ons! Als je houdt van een lied 

en een feest, kom dan bij ons! 

Omdat we roodkapjes zijn met 

een lachend gezicht, maken we 

altijd nieuwe vrienden!  
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Wist je daaattt… 

 Oud-leidsters LVDW, HB en JVH zopas bevallen zijn van 

een prachtige zoon en dochters? 

 Deze lieve kindjes Finn, Lucie en Rosie heten? 

 Er nog een oud-leidster zwanger is? 

 Dit JVR is? 

 LDV en LP hun diploma secundair onderwijs op zak 

hebben? 

 MB en MDW afgestudeerd zijn? 

 Er volgend jaar 5 leidsters onze KSA verlaten? 

 Dit JVR, MB, LM, LM, AM zijn? 

 Wij hier op kamp heel wat traantjes voor zullen moeten 

laten? 

 Er ook twee nieuwe leidsters bij komen? 

 Dit KA en LVD zijn? 

 Zij hier heeeeel veel zin in hebben? 

 We met de centjes van Red Night onze eigen parachute 

hebben kunnen kopen? 

 Er iemand van onze leiding een buitenlands lief heeft? 

 Dit ES is? 

 De VKSJ in 2020 60 jaar bestaat??!! 

 Er dit jaar achter onze kampplaats een prachtig 

natuurdomein ligt? 

 Daar veel beekjes zijn? 

 Wij hier zo veel kunnen ravotten als we willen? 

 Alle leidsters suuuuuper veel zin hebben in het kamp? 

 Er weer eten in overvloed zal zijn? 
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Sudoku 
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Kampwoordzoeker 
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Het vieruurtje wordt gesponsord door Jan en 
Leen van A-Cover 

 
Geniet van je vieruurtje op 

kamp! 
 

Wij staan altijd klaar voor onze klanten, ook na vier uur!  

 

 

 

 

 

 

 
Het vieruurtje op kamp wordt gesponsord  

door Jan en Leen van A-Cover. 
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VRIJ 9/8 
 
 
MA 12/8 
 
 
DO 15/8 
 
DO 22/8 
 
 
ZA 24/8 
 
 
 
ZO 8/9 
 
ZO 22/9 
 
ZA 9/11 

Jim en sim brengen bagage naar het lokaal 
tussen 18u00 en 19u00 
 
Jim en sim vertrekken met de fiets aan het 
lokaal om 7u30 
 
Bezoekdag vanaf 12u 
 
Roodkapjes worden door hun ouders 
afgehaald op de kampplaats vanaf 11u00 
 
Jim en sim halen bagage af aan de lokalen en 
verloren voorwerpen voor iedereen tussen 
19u00 en 20u00 
 
Startdag  
 
BBQ + Fietsenrally 
 
Red Night 
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