
 
   

Presenteert 

Het pad der 

zeven zonden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit boekje is van …………………………….… 



 
   

Liefste …………………. 

Na een lange tijd thuis zitten, is het weer zover! En wat zijn we blij dat we op 

kamp mogen!! De leidsters zien het alvast helemaal zitten om jullie mee te 

nemen in een wereld waar vriendschap toch wel heel belangrijk is. We zullen 

knotsgekke avonturen beleven samen met de vriendengroep van het Huis 

Anubis. Welke avonturen we samen met hen meemaken, dat houden we nog 

even geheim… 

Bij het vertrek mogen jullie je verkleden net zoals Amber, Appie, Jeroen, Fabian, 

Nienke, … van het Huis Anubis. De leidsters zijn fan van een zelf in elkaar 

gestoken kostuum. Leef jullie maar uit dus! We kijken al uit naar al de prachtige 

outfits, hieronder vind je nog wat inspiratie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

VERTREK EN AANKOMST 

Dit jaar zal het kamp iets anders verlopen, we zullen met de bus naar ons 

kamphuis gaan. Op de bus is het dragen van een mondmasker voor iedereen 

verplicht! 

Ook bij het afzetten en ophalen van uw kinderen is het dragen van een 

mondmasker verplicht. 

Vertrek 

Waar? Parking station Koksijde 

Wanneer? 21 augustus om 13u (vertrek om 13u30) 

Aankomst 

Waar? Parking station Koksijde 

Wanneer? 29 augustus om 15u30 

 

 

Meenemen bij vertrek 

• 2 kleefbriefjes + 10 euro (zie bijlage) in gesloten enveloppe met naam. 

Indien uw dochter een identiteitskaart of een Europese 

reisverzekeringskaart heeft mag die ook meegegeven worden, dit hoeft 

echter niet speciaal aangevraagd te worden. 

 

• Rood sjaaltje!! 

= Belangrijk voor de verzekering! 

• Drankje + 4-uurtje (voor na de busreis, eten & drinken op de bus is niet 

toegelaten)  

 

• Rugzak  



 
   

= Het is belangrijk voor de dagtocht dat de rugzak 2 brede 

schouderbanden heeft!! 

 

• Enthousiasme        

 

• Mondmasker (aan bij vertrek) 

bagage 

De valiezen gaan dit jaar mee in de bus, hierdoor mag elk gastje maar 1 valies 

meehebben. (slaapzak mag apart) 

POST EN CONTACT 

Dit jaar verblijven we op het domein Ancien Moulin in Steinbach. Brieven en 

kaartjes mogen opgestuurd worden naar volgend adres: 

Naam + tak 

KSA Roodkapjes Veurne 

Ancien Moulin Magotiaux 

26 Rue du moulin Magotiaux 

B-6670 Steinbach 

 

Met vragen kunt u altijd terecht bij de kampverantwoordelijke Jana Rooms 

Gsm:  0485/17 59 31 

E-mailadres : ksaroodkapjesjanarooms@hotmail.com 

Als u haar niet kan bereiken, kunt u ook altijd de hoofdleiding bellen of mailen. 

Jade Timperman:  0483/ 59 81 23 

Ilse Degroote: 0494/77 04 02 

E-mailadres: ksaroodkapjeshoofdleiding@hotmail.com 

 

 

LEIDING 



 
   

Natuurlijk worden de kinderen ook dit jaar vergezeld door magisch toffe 

leidsters! We hebben ook dit jaar weer een TOP TEAM samengesteld dat dag en 

nacht voor jullie zal klaarstaan, bij alle leuke momenten, maar ook bij vragen en 

problemen! 

De leidsters die dit jaar meegaan zijn: 

 Jana Rooms 

 Phara Degraeve 

 Zoë Bouttry 

 Robin Vandenberghe 

 Ilse Degroote 

 Jade Timperman 

 Jolien Fonteyne 

 Fenna Degrieck 

 Louise Goesaert 

 Eva Ossohou 

 Flore Baert   



 
   

KOKS 

Tijdens deze acht dagen zal er ook nog een ander TOP 

TEAM aanwezig zijn, namelijk onze lieve kokjes. Dit jaar 

staat Rita De Hollander en haar team weer paraat om met 

een vleugje magie elke dag heerlijke maaltijden klaar te 

maken: 
Belangrijk!!! Als je vegetarisch bent of allergisch voor bepaalde producten, 

gelieve dan een belletje te geven aan Rita De Hollander. Je kunt haar bereiken 

op het nummer 0494 78 26 26 en dit VOOR 15 augustus. 

 

WAT NEEM IK MEE? 

• 3 mondmaskers!!! (in een apart plastiek zakje) 

• Pyjama 

• Slaapzak 

• Kussen (zeker niet vergeten want er zijn geen kussens aanwezig!!) + 

kussensloop 

• Onderlaken 

• Zakdoeken 

• Drinkbus! 

• 3 keukenhanddoeken! 

• Zeep en shampoo 

• Tandenborstel en tandpasta  

• Kam en borstel 

• Zonnecrème! 

• Pet 

• Zonnebril 

• Genoeg washandjes 

• 2 kleine en 1 grote handdoek 

• (eventueel maandverband / tampons) 

• Minstens 9 onderbroeken 

• Kousen 



 
   

• Lange broeken 

• Korte broeken 

• T-shirts 

• Truien 

• Warme trui 

• MUGGENMELK!! 

• Laatste avondkledij (rokje, kleedje, speciale kledij…) 

• Kleren die heeeeeeeeeeeeeeeeel vuil mogen worden 

• (Regen) jas / KW 

• Zwemkledij en grote badhanddoek  

• Plasticzakken of een linnen zak (vuile was!) 

• Schoenen voor alle weersomstandigheden 

• Goede stapschoenen! 

• Pantoffels voor binnen 

• Eventueel postzegels, schrijfgerief, adressen 

• Eventueel Cd’s voor de laatste avond 

• Zakgeld (max. €10) 

• Spelletjes / strips / tijdschriften voor tijdens de platte rust 

• NEEM ZEKER GENOEG KLEDIJ MEE MET LANGE MOUWEN EN 

BROEKEN MET LANGE BROEKSPIJPEN!!! er zitten veel muggen rond het 

terrein en anders sta je straks vol met jeukende beten + in de Ardennen 

koelt het ’s avonds veel af  

 

GELIEVE ALLES (MAAR DAN OOK ECHT ALLES) TE NAAMTEKENEN! Zo vermijden 

we een hoop verloren voorwerpen. 

 

WAT NEEM IK NIET MEE? 

• Gsm 

• IPod, iPad, PSP, Nintendo, DS, Camera, laptop,…  

• Snoep, koekjes, chips, drank,…  

• Huisdieren, liefje,… (foto mag wel) 

• Horloges, halskettingen, oorbellen die kwijt gespeeld kunnen worden, … 



 
   

• Dure kledij, je mooi nieuw jurkje dat niet vuil mag worden, … 

• Meer dan € 10 zakgeld 

• Make-up, haardroger, stijltang,… 

 

 

TOT BINNENKORT 

Ziezo! Nu ben je van alles op de hoogte om in de magische wereld te springen 

en er een top kamp van te maken! ☺  

Wij hebben er alvast heeeeeeel veel zin in! 

Tot dan! 

Vele KSA groetjes en knuffels,  

Alle leidsters van KSA Roodkapjes Veurne 

 

  



 
   

coronamaatregelen 
 
Medische fiche is dit jaar elektronisch; u zult nog een mail ontvangen van de 
kampverantwoordelijke met de medische fiche. Gelieve die dan zo snel mogelijk terug te 
sturen. Zeker vermelden indien u dochter risico’s heeft of ademhalingsproblemen.  
 

• Reizen voor kamp:  
 Wie op reis ging naar een land in de rode zones, vastgesteld door Buitenlandse Zaken, 

gaat in verplichte quarantaine (voorlopig 14 dagen) en kan dus in die periode niet mee 
op kamp.  

 Wie op reis ging naar een land in de oranje zones, wordt gevraagd om extra waakzaam 
te zijn. Wanneer er 14 dagen tussen de terugkomst en het vertrek op kamp zijn, kan uw 
kind mee op kamp, ook vragen wij om een negatieve COVID 19-test voor te leggen om zo 
alle risico’s te vermijden. 

 Wie op reis ging naar een land in de groene zone vragen wij om 2 dagen tussen het 
terugkeren van de reis en het vertrek op kamp te laten. 

• Voor het opstappen op de bus, controleren we de temperatuur van jouw kind, degene met 
een temperatuur boven de 37,5 graden, gaat niet mee op de bus en gaat dus helaas niet mee 
op kamp. (Bedrag wordt volledig teruggestort)  

• Is/was je dochter ziek(min) 5 dagen voor het kamp of vertoont ze symptomen van COVID-
19(hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen)? Dan kan zij 
helaas niet (meer)deelnemen (het bedrag wordt volledig teruggestort als u ons dit laat 
weten) 

• Als je dochter tot een risicogroep behoort, is het uw verantwoordelijkheid als ouder 
om dat aan te geven in de medische fiche en in te schatten of de ziekte door medicatie onder 
controle is en de dochter kan deelnemen. Heeft u twijfels? Vraag dit dan zeker na bij een 
dokter en voeg vervolgens een attest toe waarbij de arts deelname toelaat. Een overzicht van 
de risicogroepen vindt u via: https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 

• De kinderen worden opgedeeld in bubbels van 50 kindjes. Springers en roodkappen komen 
samen in bubbel 1 en jim en sim komen samen in bubbel 2. Zitten er twee of meer van jouw 
kinderen in verschillende bubbels? Hou daar dan zeker rekening mee bij het inpakken van 
bagage, meegeven van handbagage... Zorg ervoor dat ze geen materiaal moeten delen. En 
bereid hen hier al wat op voor. Het is belangrijk dat ze die afstand bewaren. We maken er op 
kamp zeker ook de nodige afspraken. 

• Er is een stappenplan die we volgen bij eventuele ziekte. Als uw kind ziek is, zullen we 
ook vragen om het vroeger te komen ophalen. (wij mogen het kind niet zelf naar huis 
brengen, het is dus belangrijk dat er steeds iemand om uw kind kan komen). 

• Er is ook een verantwoordelijke voorzien als er kinderen ziek vallen. Dit is Jana 
Rooms, medekampverantwoordelijke.  

• Er wordt ook een contactlogboek bijgehouden. Hierin worden alle contacten tussen 
de deelnemers en de externen bijgehouden. Dit logboek houden we zeker tot een maand na 
het kamp bij. 

• Er is ook een uitgeschreven draaiboek van KSA Nationaal dat we stipt zullen opvolgen. In 
de link vindt u het draaiboek terug als u het eens wil 
doornemen (https://www.ksa.be/sites/default/files/2020-
05/Draaiboek_kampzomer_0.pdf?fbclid=IwAR2Dxtinl0Ajodo2XU-
fSj_A8Fi2Ls62WSBctT0lEbUPDgFHtL9a7O7VzpE) 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


 
   

• We houden ons ook aan een vaste routine van de dag met het nodige aantal handen 
wassen. Ook zal er meer gekuist worden dan normaal. 

• We vragen ook om de kleren goed te naamtekenen, zodat er geen verloren voorwerpen 
zijn of dat er geen kleren meegaan met het foute kind. 

• We vragen u, ouders, om  aan ons te melden of het kind ziek is gevallen tot 5 dagen na het 
kamp. En niet alleen aan ons, maar ook aan de overheid, zodat coronatracers hun werk 
kunnen doen. Dit is zeer belangrijk! 

• Als je de zomerplanning van je zoon/dochter vastlegt, hou je er best rekening mee dat 
je enige tijd tussen activiteiten met verschillende bubbels laat. Twee dagen tussen 
twee activiteiten laten is het minimum. Medische experts adviseren om een week tussen te 
laten en contact met andere mensen in die week te beperken, zeker als die mensen 
een risicoprofiel hebben. Snel wisselen tussen jeugdactiviteiten –bv. andere 
vakantiekampen, speelplein ... wordt dus afgeraden 

• Wanneer er 1 iemand van de bubbel ziek valt, houden wij het kind in quarantaine in een 
aparte kamer met een vaste leidster. Het is de bedoeling dat u uw kind dan komt halen en 
laat testen op COVID-19. Wanneer uw kind een positieve resultaat heeft, wordt de gehele 
bubbel naar huis gestuurd. Dit wilt zeggen dat elke ouder zijn kind (en alleen zijn eigen kind! 
Carpoolen is in dit geval niet toegestaan) komt halen. 

 

Deze regels lijken misschien wat veel, maar deze zorgen ervoor dat wij zoveel mogelijk risico’s 

kunnen vermijden. We doen er dan ook alles aan om uw kind een veilig en leuk kamp te bezorgen!  

 

 


