
Dit is een commerciële actie, er is geen link tussen Joyvalle, Appelsientje en de jeugdbewegingen. 

Met de spaaractie Lekker op kamp trakteren Joyvalle en Appelsientje
jeugdbewegingen op gratis AA melk en sinaasappelsap op kamp.
Zo beginnen we op kamp elke dag met verfrissend puur sap en lekkere 
melk, zonder dat het ons veel centjes kost. Zeker meesparen, hé!

Meer info: bij onze leiding of op www.lekkeropkamp.be

      SPAAR MEE VOOR ONS KAMP

   Naam jeugdbeweging:

 Je kan je flapjes altijd geven aan:

   Of steek ze in onze brievenbus op dit adres:

➊ Koop & geniet van 
Joyvalle en Appelsientje

➋ Knip het rode flapje 
uit de verpakking

➌ Breng ze binnen 
bij onze jeugdbeweging

Wij krijgen 
per 10 rode flapjes 

1 liter gratis AA melk 
of sap voor op 

ons kamp!

Hoe steun je onze jeugdbeweging?



Primeur! Voor het eerst in de Lekker op kamp-geschiedenis kan je straks flapjes omruilen voor iets anders dan 
melk of fruitsap. Want dit jaar kan je met de Flappenveiling ook leuke hebbedingen voor op kamp bemachtigen.

Hoe werkt de Flappenveiling?
➊ Schrijf jullie in op lekkeropkamp.be/flappenveiling.
➋ Je leest op onze Facebookpagina wanneer we een nieuw item veilen waarvoor jullie jeugdbeweging in 

aanmerking komt.
➌ Laat met jullie jeugdbeweging weten hoeveel flapjes jullie veil hebben voor de Lekker op kamp must-have.
➍ Heeft een andere jeugdbeweging meer geboden? Haast je om nog voor de veiling afloopt een hoger 

bod te doen.
➎ Blijven jullie de hoogste bieder? Stuur jullie geboden flapjes dan in en krijg jullie prijs toegestuurd.

Mis deze unieke kans niet om jullie flapjes voor handige kampprijzen en hebbedingen te ruilen.
Check snel lekkeropkamp.be/flappenveiling

OP DEZE VERPAKKINGEN vind je dit jaar 
de rode Lekker op kamp-flapjes

INSPIRATIE 
voor jullie flappenacties

WOAW! Jullie maakten van Lekker 

op kamp 2015 een topeditie. 

1.532 deelnemende
jeugdbewegingen

850.000 gespaarde flapjes

85.000 liter gratis 
Joyvalle AA melk en 

Appelsientje puur sap

12.294 Lekker op kamp-
vrienden op Facebook

DIT JAAR GAAN 
WE SAMEN VOOR 

1 MILJOEN FLAPJES!
Samen kunnen we het…

➊ Verwittig ouders en sympathisanten 
dat de actie begint en hang deze 

poster op in jullie lokaal. Vergeet niet 
om jullie gratis flyers uit te delen!

WORD KAMPIOEN LEKKER OP KAMP 2016 IN 6 STAPPEN
Geef jullie dit jaar voor de volle 100% tijdens Lekker op kamp 2016:

➋ Registreer jullie 
jeugdbeweging op de Flapmap: 

lekkeropkamp.be/flapmap  

➌ Word fan op Facebook via facebook.
com/lekkeropkamp.plaisirsaucamp.be 

en blijf op de hoogte.

➍ NIEUW - Check de opdrachten 
van Flap het eruit en laat heel het 

dorp met jullie meesparen. Wie 
weet winnen jullie wel spectaculair 

promomateriaal!

➎ NIEUW - Bemachtig unieke 
goodies op de Flappenveiling. 

Inschrijven op lekkeropkamp.be/
flappenveiling

➏ Verzamel op tijd alle flapjes 
voor de gratis liters bij jullie 

spaarders en stuur ze ons vóór 
1 juni 2016 terug.

Vorig jaar zond Troupe de l ’Epervier Andenne de strafste sjorconstructie in!  

✁

HALL OF FAME 
de strafste cijfers 

LEKKER OP KAMP
2016 IS GESTART!

Ja-haa! 
De rode flapjes van Lekker op kamp zijn terug. Ook in 2016 kan je jeugdbeweging sparen voor 
gratis melk en sap op kamp. Maar er zijn ook heel wat nieuwigheden.

Alles wat je eigenlijk al wist…
• 10 rode flapjes = 1 liter gratis Joyvalle AA melk of Appelsientje puur sap op kamp. 
• De actie loopt van 1 februari tot en met 31 mei 2016. 
• Vóór 1 juni 2016 moeten jullie flapjes binnen zijn bij Lekker op kamp.
• Inschrijvingsformulier en terugstuuradres op lekkeropkamp.be.
• Met al je vragen kan je terecht op info@lekkeropkamp.be.

… en 2 dingen die je zeker nog moet weten!
• Lekker op kamp wordt in 2016 groter dan ooit. 
• Zo breiden we onze spaaractie uit met twee straffe acties.

Help ons jullie helpen
Ook jullie jeugdbeweging kreeg vast onze Lekker op kamp-enquête in de bus. 
Bedankt om deze in te vullen. Het heeft ons enorm geholpen… om jullie nog beter 
te kunnen helpen. Op basis van jullie antwoorden en wensen, starten we dit jaar 
al met twee nieuwe initiatieven.

NIEUW in 2016FLAP HET ERUIT
Jullie zijn crazy en 
dat vinden wij fantastisch
Elk jaar halen jullie alles uit de kast om heel jullie straat, 
wijk en dorp te overtuigen om voor jullie flapjes te 
sparen. Bedankt, want zo veel enthousiasme is echt 
hartverwarmend. En dit jaar willen we jullie daar graag 
voor belonen. 

Op lekkeropkamp.be/flap-het-eruit posten we vanaf 
1 februari regelmatig een uitdaging. De jeugdbeweging die 
hiermee de grappigste, mooiste, origineelste of spectaculairste 
oproep in elkaar knutselt, die wint extra opvallend en ludiek 
promotiemateriaal. Zo zullen jullie straks echt ie-de-reen 
overtuigen om flapjes te sparen voor jullie. 

Die extra flapjes zullen jullie zeker kunnen gebruiken: voor 
gratis melk en sinaasappelsap op kamp én dit jaar ook voor 
de Flappenveiling 2016.

Hou zeker onze 

Facebookpagina in de gaten! 
Psssst... check zeker eens

lekkeropkamp.be/handig-materiaal 

NIEUW in 2016
Ruil je flappen voor goodies met 

DE FLAPPENVEILING 2016
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