
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Allerliefste Jimmers, 

Het is alweer bijna zover, groot kamp staat voor de deur!  

21 augustus vertrekken wij richting Steinbach, dé ideale locatie voor ons 

kampthema “Hippies: The return”. Dit kamp maken we van jullie echte careless, 

loveable, peaceful hippies. We worden er één met de natuur en elkander, spreiden 

onze liefde over het hele land en zingen elke avond ‘don’t worry, be happy’!  

Laat jullie ook zeker opgaan in creativiteit bij het verkleden voor vertrek ;-). 

Om dit allemaal mogelijk te kunnen maken verwachten we wel dat jullie zich aan 

een aantal voorwaarden houden deze bijzondere periode. We vragen jullie om 

enkele weken voor kamp nóg meer rekening te houden met het beperken van 

contactbubbels. Door de stijgende cijfers laten we geen leden toe die 10 dagen voor 

de vertrekdatum van ons kamp symptomen toonden (koorts, droge hoest, keelpijn, 

verstopte neus, diarree, moeilijke ademhaling,…). Hier rekenen we op jullie eerlijke 

zieltjes en verantwoordelijkheid naar anderen toe. Bij vertrek zullen de 

temperaturen gemeten worden. Gelieve ook de strengere maatregels te volgen die 

eerder vernoemd werden in een reeds verstuurde mail. 

Zoals elk jaar doen wij ons uiterste best om er een onvergetelijk kamp van te maken, 

dus begin de dagen maar al af te tellen!  

Wij zien het alvast helemaal zitten! 

Love and peace, 

Jullie jim-kamp-leiding 

Barbara, Anna-Fleur, Elise, Janne en Madeline 

 

 

 

 



 
 

Wanneer worden 

jullie verwacht? 

 

DIT JAAR GAAN WE MET DE BUS!! 

Inladen  

 Wat? We vragen jullie de bagage zoveel mogelijk te beperken wegens minder 

plaats dan andere jaren. 

 Wanneer? 21 augustus om 12u30 

 Waar? Parking station Koksijde 

 

Vertrek 

 21 augustus om 13u  
 Parking station Koksijde 

 

Wegens corona-maatregelen hanteren wij een kiss en ride systeem. Dit 

wil zeggen dat kinderen afgezet kunnen worden door de ouders, maar 

het uitzwaaimoment helaas niet in groep kan gebeuren. Wij vragen dan 

ook aan de ouders om in de buurt van de auto te blijven. Indien dit echt 

niet haalbaar is, vragen wij om zich zeker niet in de zone ‘bubbel jim-

sim’ te begeven.  

Daarnaast vragen wij om niet meteen te vertrekken, want kinderen 

worden aan een temperatuurscontrole onderworpen. Indien de 

temperatuur boven de 37.5 is, kunnen wij uw kind helaas niet laten 

opstappen met betrekking tot het risico op corona. 

 



 
 

Wanneer komen we 

terug? 

 

Na 8 dagen ons volledig uitgeleefd te hebben komen we terug 

als volwaarde hippies op:  

 29 augustus om 16u  

 Station Koksijde  

 

Hoofdhippies die jullie vergezellen 

 Anna-Fleur 

 Barbara 

 Elise 

 Janne 

 Madeline 

 

Wie zorgt er voor ons 

overheerlijke eten? 

Rita en haar crew staan ook dit jaar weer klaar om ons te voorzien met overheerlijk 

eten!! 

BELANGRIJK 

Als je vegetarisch of allergisch bent aan bepaalde producten, gelieve voor 15 

augustus Rita De Hollander (0494/78 26 26) te verwittigen. 

 



 
 

Wat nemen jullie 

mee? 

Bij vertrek  

 Mondmasker(s)!! en eventueel handgel 

 Hemd + hippie kledij! (aandoen bij vertrek) 

 Rugzak met daarin picknick, water en een tussendoortje 

 Identiteitskaart + twee kleefbriefjes in gesloten enveloppe met naam.  

Nieuw: 

Medische fiches van de jimmers mogen dit jaar doorgestuurd worden naar 

ksaroodkapjesjannedepotter@hotmail.com Zo besparen we papier en werken we 

mee aan een milieuvriendelijke planeet! Deadline: 15 augustus 

 

Algemeen  

 Pyjama 

 Slaapzak 

 Hoofdkussen en kussensloop 

 onderlaken 

 Zeep en shampoo 

 Zonnecrème  

 Pet 

 Zonnebril  

 Muggenmelk  

 Tandenborstel en tandpasta 

 Eventueel tampons / maandverband  

 Kam of borstel 

 Badhanddoek(ken)  

 Washandjes  

 3 keukenhanddoeken  

 Onderbroeken  
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 Korte en lange kousen  

 Schoenen + goeie stapschoenen! 

 Korte en lange broeken 

 T-shirts en topjes 

 Truien  

 (regen) jas of KW  

 Laatste avondkledij 

 Kledij die héééél vuil mag worden 

 Zwemkledij  

 Duikbril  

 Plasticzakken en linnen zak 

 Brooddoos  

 Drinkbus  

 Zakgeld  

 Enveloppes met postzegels en adressen  

 

Een heel speciaal jimkamp dit jaar: lieve jimmertjes, zoals jullie zien wordt er jullie 

niet gevraagd om een trekrugzak, gamel, dun slaapmatje enzovoort mee te nemen 

dit jaar. Door corona is het onmogelijk om een echte traditionele tweedaagse te 

organiseren. Mmmaaaarrrr niet getreurd, jullie leiding heeft hier een oplossing 

voor gevonden om toch het gevoel van een tweedaagse te hebben. 

Spannendddd…  

 

Wat nemen we niet mee 

 Dure kledij/accessoires  

 Meer dan €10 zakgeld 

 Snoep 

 Gsm, laptop, … (deze worden sowieso ingehouden door de leiding tijdens 

kamp) 

 

 



 
 

Hoe kunnen de 

thuisblijvers ons 

contacteren?  

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met leidsters: 

 Barbara Hirmz: 0493/59.43.79  

 Anna-fleur Dewulf: 0498/52.82.51 

 Elise Desmet: 0479/17.03.77 

 Janne Depotter: 0496/60.17.18 

 Madeline Smid: 0493/69.83.57 

 

!! let wel: er is weinig tot geen bereik op de kampplaats. Indien je ons dringend 

nodig hebt is blijven bellen de boodschap of wij bellen terug van zodra wij zien dat 

iemand ons probeerde te bellen.  

 

De hoofdleiding kan u natuurlijk ook bereiken: 

 Jade Timperman: 0483/59.81.23 

 Ilse Degroote: 0494/77.04.02 

 Email: ksaroodkapjeshoofdleiding@hotmail.com 

 

Briefjes krijgen en schrijven is en blijft ook nog altijd leuk! Ook dit kamp zijn alle 

kaartjes welkom!! 

Naam + tak 

KSA Roodkapjes Veurne 

Ancien Moulin Magotiaux 

26 rue du moulin Magotiaux 

B-6670 Steinbach 



 
 

Na het lezen van dit boekje nog vragen? Stuur gerust een mailtje/berichtje of geef 

ons een belletje! We beantwoorden jullie vragen met alle plezier! Blijf nog eventjes 

verder lezen en neem de coronamaatregelen nog eens goed door! Als leiding staat 

de gezondheid van onze jimmers en hun familie samen met de onze op nummer 1 

van onze prioriteitenlijst! 

Vele groetjes en kusjes 

Jullie Jim-kamp-leidstertjes  

 

Coronamaatregelen  

 

Hoe doen wij dat nu, met vier takken op kamp in bubbels van 50?! 

Bij elke overweging die we maken kijken we telkens eerst en vooral naar de 

veiligheid van alle leden en leiding.  

We maken drie bubbels van maximum 50 personen. Zo hebben we een bubbel met 

springers en roodkappen, een met jimmers en simmers en als derde bubbel hebben 

we de kokjes. Elke bubbel heeft ook een corona-verantwoordelijke, als iemand ziek 

valt tijdens het kamp staat die in voor de opvolging van het kind, het contact met 

de ouders en de verdere communicatie naar de bubbel toe. 

Naast de standaard sanitaire voorzieningen van de kampplaats, zijn ze nu ook 

voorzien van een extra sanitaire blok, zodat wij hier ook per bubbel gebruik van 

kunnen maken.  

De verschillende bubbels moeten ter aller tijde op afstand gehouden worden. 

Moest je toch, per ongelijk, in aanraking komen met iemand van een andere bubbel, 

dient dit gemeld te worden aan de leiding. Wij houden een tracking agenda bij zodat 

we snel kunnen reageren wanneer iemand ziek wordt.  

Wanneer iemand symptomen vertoont, is er een quarantaine plaats voorzien tot 

de resultaten van de test bekend zijn. 

Wanneer iemand positief test, dient de bubbel van de persoon ter zake het kamp 

te verlaten. In deze situatie staan de ouders zelf in voor het vervoer van hun dochter 



 
 

van de kampplaats naar huis. Er kan dus niet samen gereden worden met 

verschillende kinderen!  

Wij rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, zowel voor, 

tijdens, als na het kamp.  

Het is allemaal niet zo evident, maar dit houdt ons zeker niet tegen om er volop in 

te vliegen, te genieten en te ravotten zoals we altijd al deden in de KSA! 

 


