
Prinsessenkamp 

Er was eens heel, heel lang geleden een jonge prins. Al van kinds af aan werd hij geliefd door                   
iedereen op het paleis. Elke knaap wou met hem voetballen en alle meisjes wilden met hem                
uitgaan. De jonge prins was echter anders dan de andere kinderen. Voetballen vond hij niets!               
De jongens daarentegen… De jaren vorderden en meer en meer begon de prins te beseffen dat                
hij anders was. Wanneer vader grote bals organiseerde die tot laat duurden was hij altijd               
degene die ‘ziek’ werd. “Omdat ik te veel bier heb gedronken”, was dan steevast de reden,                
maar iedereen wist dat het was omdat hij geen bier, maar liever Passoa wou drinken. Ook de                 
meisjes die van verre dorpen zich aan hem kwamen aanbieden, wees hij één voor één af. 
De vader en moeder van de jonge prins konden het niet begrijpen. Hoe kon hun zoon, hun                 
opvolger, nu toch zo zijn! Hoeveel avonden hebben ze niet samen gebeden en gehuild... 

Tot op een mooie zomerdag de goede fee verscheen. Zij bood de            
prins een wens aan omdat ze zag dat hij ongelukkig was en alle             
mensen om hem mee daarmee verdriet deed. De prins hoefde niet           
lang te denken. “Een prinses wil ik zijn”, zei hij met volle overtuiging.             
En zo geschiedde. De fee zwaaide tweemaal met haar toverstaf en           
sprak de magische woorden “Faggitio Faggitia, Despus Lulios wirdo         
Vulvié”. De prins voelde op slag een tinteling. Het begon in de topjes             
van zijn vingers en tenen waarna de tinteling zich voortzette naar zijn            

enkels en polsen. Steeds    
sneller en sneller, heviger    
en heviger. Hij voelde zijn     
tepels verwijden en zijn    
piemel verkleinen. Zijn   
wangen werden zachter,   
zijn vingers verfijnder.   
Iedereen rondom hem keek    
vol ontzag toe, terwijl de     
prins langzaam  
transformeerde in een   
prinses. Het was pas toen     
alles voorbij was dat de     
mensen goed en wel beseften wat van de prins geworden was.  
  
Wat volgt? Vindt de prinses een weg in haar nieuwe gedaante? Welke avonturen moet ze               
daarvoor trotseren? Zal ze een prins op het witte paard tegenkomen waarmee ze lang en               
gelukkig kan leven? Kom het allemaal te weten op het verkensterkamp van 4 tot 14 juli deze                 
zomer! 
  
  
  



  

Waar vertrekt onze koets? 
Het verhaal start om 8.30 u aan de voorkant van het Sint-Pietersstation en eindigt om klokslag 
4u op 14 juli op dezelfde plek.  
  

Wat heeft een prinses nodig? 
★    jurken! (cfr. elke Disney prinses behalve de recentelijk geëmancipeerde) 
★    je uniform + das 
★    water-gerelateerd: een zwempak (vinnen indien je Ariël bent), regenkledij en handdoek 

(en washandje) 
★    ander kleedsel (een gezonde mengeling pulls, T-shirts, lange en korte broeken, 

onderbroeken, kousen en Bh’s, witte T-shirt die niet wit gaat terugkeren) 
★    Vogeltjes die naar u luisteren 
★    schoonmaakset: tandenborstel, beker en tandpasta, (biologisch afbreekbare) zeep en 

shampoo, kam, make-up, medicatie indien nodig 
★    zonnecrème, zonnebril en zonnehoed 
★    slaapzak, matje en knuffel 
★    stevige glazen muiltjes en ander schoeisel 
★    gamel, bestek en beker, keukenhanddoek 
★    zaklamp, zakmes 
★    papier, enveloppes, postzegels en adressen om uw dierbaren te schrijven 
★    niet te ver steken: ID, 2 gele klevertjes van het ziekenfonds en milieuvriendelijk 

lunchpakket 
★ geld voor in de bar 

Vergeet niet zo veel mogelijk te naamtekenen! 
  

Wat heeft een prinses zeker niet nodig? 
★     Elektronisch gerei allerhande: GSM’s, Ipods, etc. 
★     Dure spullen die je niet kwijt wil raken. Alsook dure kleren die niet vuil mogen worden 
★     Snoep tenzij voor iedereen. 
★     Drugs en alcoholische drank.  
 

Waar kunnen uw trouwe onderdanen u bereiken? 
Rue de Fagnolle 44, 5670 Viroinval, België 
  

Hoe schrijf ik mij in voor deze reis? 
Deze reis kost u 135 gulden. Deze zijn voor 30 juni over te schrijven naar het rekeningnummer 
BE81 9796 4293 7324 en een extra bevestiging te sturen via mail naar 
verkenners-sintpeet@hotmail.com. Niet overgeschreven of gemaild is niet mee. 


