
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor dit fantastische avontuur trekken we dit jaar van 21 tot 29 

augustus naar Ancien Moulin Magotiaux in Steinbach. 

(Liefdes)brieven en kaartjes kunnen dus ook naar daar worden 

gezonden. Vermeld hierbij het volgende op de enveloppe:  

Naam Simmer 

Ancien Moulin Magotiaux 

26 rue du Moulin Magotiaux 

6670 Steinbach 

De fietsen (helemaal in orde) worden verwacht op Briekeljong op 20 

augustus om 18u zodat wij deze in de camion kunnen inladen.  

Bagage wordt meegenomen op de bus. Gelieve deze mee te nemen 21 

augustus om 12u30 op de parking bij het station van Koksijde. Kom 

stipt op tijd, want de bus vertrekt om 13u en alle bagage moet dan 

reeds ingeladen zijn!   

 

Wat als je vader reeds lange tijd vermist blijkt, velen je duidelijk 

proberen te maken dat hij de storm op zee niet overleefd heeft? 

Maar jij de hoop niet wilt opgeven… Zijn jaren lange onderzoek 

naar een gezonken schip met goudstukken ter waarde van 40 

miljoen euro is je enige houvast. 

Tijdens deze 9 dagen gaan wij op zoek naar de waarheid… 

Wat is er gebeurt met de vader van John B? Waar ligt het befaamde 

schip? 

 En bovenal waar is het goud? 

 



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 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 37,5 is, kunnen wij uw kind helaas niet laten 

opstappen met betrekking tot het risico op corona.  

Na 8 dagen vol spanning, avontuur en vriendschap kan je worden 

opgehaald op 29 augustus om 17u aan het station van Koksijde. Hou 

zeker de facebookpagina in de gaten voor het exacte tijdstip/eventuele 

wijzigingen.  

Dit jaar gaan we naar de Ardennen, dus neem zo veel mogelijk warme 

kleren, slaapzakken, …. mee ! Het is niet erg als je dan een extra 

valies/zak meehebt, want het is daar ijskoud. 

Net zoals elk jaar zal Rita met haar kookploeg op kamp de heerlijke 

maaltijden verzorgen. Hier kijken wij alvast naar uit! Indien je 

vegetarisch bent of bepaalde allergieën hebt moet je dit melden aan 

Rita De Holander op het nummer 0494 78 26 26 vóór 15 augustus. 

Simmers die dit jaar van de partij zullen zijn: 

Kirsten, Hanne, Amber, Lana, Katrien, Margaux, Catho, Marthe, Chloe, 

Rhune en Marie. 



Een kamp met heel wat leuke simmers is al fantastisch, maar dit is 

nog niet voldoende. Natuurlijke moeten er nog wat leidsters met 

jullie mee en voor dit jaar zijn dat: 

Jana Verslijpe (0471 38 81 10) 

Ellen Destoop (0471 58 42 54) 

Leonie Laloo 

Annabelle Dewulf 

Bij vragen of problemen kunt u altijd één van ons bereiken op 

bovenstaande telefoonnummers. Let wel: er is weinig tot geen bereik. 

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.  

 

Wat je best meeneemt: 

 Uniform (aandoen bij vertrek)  

 Identiteitskaart  

 Witte T-shirt die vuil mag worden (indien mogelijk enkele 

maten te groot) 

 Toiletgerief: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, borstel…  

 Pyjama 

 Kussen + kussensloop  

 Slaapzak + onderlaken  

 Slaapmatje (≠ slaapbuddy) 

 Kledij voor 9 dagen (broeken, T-shirts, topjes, truien,…) 

 Kledij die vuil en SUPER vuil mag worden  

 (genoeg) ondergoed + linnen zak  



 Warme truien! (we leven 9 dagen buiten in tenten) 

 Maandverband/tampons  

 Zwemkledij en grote badhanddoek  

 Washandjes en handdoeken  

 Kousen  

 Stevige schoenen die tegen een stootje kunnen 

 Waterschoenen  

 Zakdoeken  

 Drie keukenhanddoeken  

 Regenjas  

 Zaklamp 

 Postzegels, enveloppen en eventueel adressen  

 Zonnecrème en zonnebril  

 Zakgeld (Max. 10 euro)  

 Anti-muggenstick/spray  

 Gamel (plastieken bord) + drinkfles + bestek  

 Mondmaskers (verplicht) en ontsmettingsgel (aangeraden) 

aangezien jullie plus 12 zijn en dit verplicht is bij het in contact 

komen met externen (ook personen uit een andere bubbel),  

 

Wat je best NIET meeneemt: 

 Meer dan 10 euro zakgeld  

 Sneukelgoed (chips, snoep…)  

 IPod, laptop, … (deze worden sowieso ingehouden  door de 

leiding tijdens het kamp) 



 

Dit moet je zeker bij de hand hebben wanneer je de bus op stapt: 

 UNIFORM!!! 

 Identiteitskaart + twee kleefbriefjes in gesloten enveloppe met 

naam. Medische fiche via mail doorsturen aub (ten laatste 15 

augustus) 

 Drank + vieruurtje 

 Rugzak met brede banden 

 10 euro voor de bus 

 

NIEUW: 

Medische fiches van de simmers mogen dit jaar digitaal doorgestuurd 

worden naar ksaroodkapjesjanaverslijpe@hotmail.com. Zo sparen we 

papier en werken we mee aan een milieuvriendelijke planeet! Deadline 

15 augustus. 

 

Wij zijn er alvast zeker van dat ook dit kamp een SIMTASTISCH kamp 

zal worden! Maak jullie dus maar klaar voor het volgende avontuur in 

je leven! 

Veel liefs jullie leidsters 

mailto:ksaroodkapjesjanaverslijpe@hotmail.com

