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R E D A K S J E N E E L 

 
Alweer een jaar voorbij. Wat vliegt de tijd toch als je het leuk hebt! 

De tijd van terugkijken en de aanstaande zomerkampen is 
aangebroken! We hopen dat het mooie weer blijft, zodat er leuke 

activiteiten kunnen plaatsvinden.  
 
We kunnen terugkijken op weer een gedeelte van het jaar dat voor 
iedereen een andere samenleving heeft gevraagd. Ondanks de 
eerdere getroffen maatregelen, die nu gelukkig zijn verdwenen, zijn 
er toch nog leuke programma’s gemaakt waar we met ons allen 
positief op terug mogen kijken.  
 
Om ervoor te zorgen dat jullie de juiste voorbereidingen treffen voor 
het aankomende zomerkamp, vind je in deze Dzjikamalaya de 
benodigde informatie in de kampbrieven van de speltakken, inclusief 
kampadres. Ook is er een algemene bagagelijst toegevoegd.  
 
In deze Dzjik stelt Renée Kuiper zich voor. Zij is leiding bij de 
Hobbits & Idris en heeft het daar erg naar haar zin. Blader dus snel 
naar bladzijde 34 voor een heus interview met onze Renée.  
 
We wensen jullie veel plezier met het lezen van deze Dzjikamalaya 
en hopen dat jullie alle informatie hier vinden die jullie nodig hebben 
om de voorbereidingen op het zomerkamp tot een succes te maken. 
 
Dzjikamalaya, Dzji(k)! Dzjikamalaya, Dzji(k)! Dzjikamalaya  
Dzji hay! 
 
Namens de Dzjik-redactie, 
 
Laura & Robin  
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Belangrijke gegevens 
 

Groepsvoorzitter Vacature 
voorzitter@scouting-vkg.nl 
 

Groepsbegeleiding Tom Mastenbroek 
groepsbegeleiding@scouting-vkg.nl Marco Heijgelen 

 Tom Mastenbroek 

 Lieke Adams 
 Rick Mengelers 

  
Secretariaat  Sanne Keller 
secretaris@scouting-vkg.nl  
 

Penningmeester & Contributie  Wilma Heijnen 
& Ledenadministratie  
penningmeester@scouting-vkg.nl  
 

 

 
 

 
 

Gebouwbeheer Niels Salden 
gebouwbeheer@scouting-vkg.nl  
 

T-shirts & Insignes Janneke Kurver 

 

Groepsblad Robin Lemeer en Laura Laumen 
dzjikamalaya@scouting-vkg.nl  
 
Internetpagina Mylan van Duuren 
website@scouting-vkg.nl  
 

Club van 50 Sponsorcommissie 
pr@scouting-vkg.nl  

Bankrekening Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen: 
IBAN NL62RABO0130508365 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Wijziging Contributie-inning  

 2022-2023 

 
 

 

Tot nog toe vond de inning van de contributie op 4 momenten in het jaar 
plaats, aan het begin van ieder kwartaal. 

De laatste inning van dit scoutingseizoen zal begin juli zijn. 
 

Met ingang van het nieuwe scoutingseizoen zullen de inningen voortaan 

geen 4 keer maar 3 keer per jaar zijn. 
Het jaarbedrag zal in 3 gelijke delen via automatische incasso geïncasseerd 

worden: begin oktober, begin januari en begin april. 
  
In onderstaand overzicht vindt u de contributie jaarbedragen en de 
bedragen per inning voor het scoutingjaar 2022-2023. 
  
Indien u vragen heeft over de contributie of de inning ervan, kunt u 
contact opnemen met Wilma Heijnen, onze groepspenningmeester. 
Bij voorkeur via e-mail: 

penningmeester@scouting-vkg.nl 
 
 

Speltak  contributiebedrag inning 

Bevers Grummelkes € 81,- 3 x € 27,- 

Welpen Pamara € 165,- 3 x € 55,- 

Welpen Maori € 177,- 3 x € 59,- 

Welpen Eburonen € 165,- 3 x € 55,- 

Welpen Sunici € 177,- 3 x € 59,- 

Scouts Hobbits & Idris € 198,- 3 x € 66,- 

Scouts Ambiorix € 216,- 3 x € 72,- 

Explorers Afdeling 143 € 216,- 3 x € 72,- 

Roverscouts Guy Delarigaudistam € 216,- 3 x € 72,- 

mailto:penningmeester@scouting-vkg.nl
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Vragen of klachten? 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over de programma’s, weekenden of 

andere zaken, neemt u dan contact op met de teamleider(ster) van de 
groep waar uw kind bij zit.  

 

Ook kunt u naar het HK bellen vanaf een half uur vóór tot een uur ná het 
programma. Maar nog beter is het om persoonlijk met de teamleider(ster) 

in het HK uw vragen of problemen te bespreken. 
 

Mocht dit alles niet naar tevredenheid verlopen, neemt u dan contact op 
met de groepsbegeleiding. 

- Tom Mastenbroek voor de Bevers en Welpen Pamara en Maori, 
- Marco Heijgelen voor de Welpen Eburonen en Sunici, 
- Lieke Adams voor de Hobbits & Idris en Ambiorix, 
- Rick Mengelers voor de Explorers. 

 

De teamleiding: 
 
Bevers  Grummelkes  Birgit Caelen 
 

Welpen Pamara/Maori Niek Kleuskens 
 

Welpen  Eburonen/Sunici Vera Kleuskens 
 

Scouts  Hobbits/Idris  Robin Lemeer 

 
Scouts  Ambiorix  Vitto Kamycki 

 
Explorers Afdeling 143  Onno Stam  

Christian van Otterloo 
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Zomerkampen 2022 
 

Bevers 
Zondag 24 juli t/m dinsdag 26 juli 

 

Welpen meisjes 
Pamara en Maori 

Zondag 24 juli t/m vrijdag 29 juli  

Welpen jongens 
Eburonen en Sunici 

Zaterdag 23 juli t/m donderdag 28 juli 

Scouts 
Hobbits & Idris en Ambiorix 

Zaterdag 23 juli t/m zondag 31 juli 

Explorers 
Vrijdag 5 augustus t/m zondag 14 augustus 

Roverscouts 
Woensdag 3 augustus t/m zondag 14 augustus  
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Rabo ClubSupport 2022 
  

Het duurt nog een paar maanden maar in verband met de vakantieperiode 

willen we nu al graag onder ieders aandacht brengen: 

In september is het weer zover, de Rabobank organiseert dan opnieuw een 

ClubSupport actie! 

  

Zoals altijd investeren zij een deel van hun opgebrachte winst in lokale 

clubs en verenigingen. Dit geld wordt verdeeld aan de hand van 

uitgebrachte stemmen. 

Om alvast in de agenda te noteren: 

Van 5 tot en met 27 september is de stemperiode. 

  

Elk lid van de Rabobank kan 5 stemmen uitbrengen, waarbij maximaal 2 op 

dezelfde vereniging. Elke stem op VKG is geld waard! Dit helpt mee om de 

onkosten zo laag mogelijk te houden. 

  

Let op: om te kunnen stemmen, moet je lid zijn van de Rabobank. Als je 

bankiert bij de Rabobank, ben je niet automatisch lid! Wel kun je je 

registreren als lid via de volgende link: 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/ 

  

Begin september ontvangt u meer informatie van ons en een link naar de 

webpagina waar een stem op onze vereniging uitgebracht kan worden. 

Alvast hartelijk dank voor alle support! 

  

 
 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Een teek 
Een beestje om in de gaten te houden 
 
Teken zijn op het oog onschuldige beestjes die veel lijken 
op een spinnetje. Als ze op je huid zitten, merk je er 
niets van. En dat is nu juist het verraderlijke: een teek 
kan namelijk een bacterie bij zich dragen die in het 
menselijk lichaam voor nare aandoeningen en in het 
ergste geval voor de ziekte van Lyme kan zorgen. 

Daarom is waakzaamheid geboden! Preventieve 
maatregelen kunnen we nemen met het dragen van 
beschermende kleding en met geregelde controle van het 
lichaam op aanwezigheid van teken. 
Met het algemeen toenemend risico op antibioticaresistentie wordt 
preventief medicijngebruik afgeraden! 
 
Tijdens de zomerkampen zal zo veel mogelijk op teken gecontroleerd worden. Toch 
is het belangrijk een laatste check te doen na thuiskomst, waarbij vooral gelet moet 
worden op de plekken op het lichaam waar een teek zich graag ophoudt: warme en 
vochtige plekken zoals de liezen, knieholtes, oksels, het hoofd en achter de oren. 
Verwijder aanwezige teken zo spoedig mogelijk met een tekentang.  

 
Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken als ze zelf besmet zijn met de 
Lyme bacterie én als ze lang genoeg hebben vastgezeten in de huid. De meeste 
mensen wordt niet ziek na een tekenbeet. 

Waakzaamheid is geboden omdat je soms niet weet dat je een tekenbeet hebt 
gehad. Soms blijft ook de typische rode kring na een tekenbeet achterwege, terwijl 
toch besmetting met de lyme bacterie heeft plaatsgevonden.  
Ga naar de huisarts als een ringvormige rode, blauwachtige of roze 
plek rond de plek van de beet zichtbaar wordt, die binnen een paar 
dagen groter wordt. Ga ook naar de huisarts als uw kind na een beet 
griepachtige verschijnselen krijgt, bij hevige pijn aan een arm of 
been, dubbelzien, krachtsverlies in de ledematen, pijnlijke en gezwollen gewrichten, 
neiging tot flauwvallen of 
verlammingsverschijnselen van de gezichtsspieren. Als uw kind deze klachten krijgt 
zonder zich bewust te zijn geweest van een tekenbeet, meldt dan altijd bij een 
huisarts dat het in een omgeving met een teek heeft gekampeerd. Maakt u zich 
zorgen of heeft u twijfels over de symptomen, contacteer dan uw 
huisarts! 
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NIX <18 
Alcohol onder de 18, natuurlijk niet! 

Energiedrankje? Nee, dank je! 

In de zomerkamp brieven en in de algemene bagagelijst voor de 

zomerkampen kunt u lezen dat alcoholhoudende dranken en 

energiedrankjes niet welkom zijn op kamp. 

Waarom wij tegen alcoholgebruik zijn door jongeren onder de 18 jaar, 

hoeven we natuurlijk niet uit te leggen. 

Wat de energiedrankjes zoals Red Bull, AA-drink, Sisi Action, etc. betreft, 

kunnen we met een gerust hart stellen dat we tijdens weekenden en 

zomerkampen van de kinderen beslist niet de inspanningen van een 

krachtsporter of marathonloper verwachten. Daarom is het in onze 

opvatting volstrekt onnodig dat ze drinken bij zich hebben die hoge doses 

suiker en/of cafeïne bevatten. Van deze stoffen kunnen de kinderen tijdens 

kamp overmatig druk of onrustig worden, of hartkloppingen krijgen. 

Naar aanleiding van een aantal vervelende ervaringen en ook omdat we 

vinden dat scouting goed voor lijf en leden moet zijn, hebben we 

groepsbreed besloten een "zero-tolerance" beleid te voeren ten aanzien 

van energiedrankjes bij de Bevers, Welpen en Scouts (dus ook de 

Ambiorix) en van alcoholhoudende drank bij alle kinderen onder de 18 jaar. 

Dit betekent dat wanneer tegen alle verzoeken in kinderen toch 

alcoholhoudende drank of energiedrankjes bij zich hebben, deze direct in 

beslag genomen zullen worden. Het in beslag nemen van alcoholhoudende 

dranken, kan leiding doen besluiten dat voor de betreffende jongere(n) het 

kamp afgelopen is en hij of zij naar huis gestuurd wordt.  

Ouders: let u er op dat uw zoon of dochter niet stiekem iets in de 

bagage mee smokkelt! Dit kan vervelende gevolgen hebben voor 

uw kind!! 
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Algemene bagagelijst 
 
Hier volgt een algemene lijst met wat je moet meenemen op een 

zomerkamp. Naast deze lijst graag aandacht voor de dingen die per speltak 
verschillen. Welke dat zijn, vindt u in de kampbrief van de afzonderlijke 

speltakken. Lees ook in deze kampbrieven wat er NIET meegenomen mag 

worden! 
 

Slaapspullen: 
− Luchtbed met pomp (Bevers, Welpen)  
− Matje (Scouts) 
− Dus géén veldbedje, stretcher of tweepersoons luchtbed 
− Slaapzak (eventueel met lakenzak) 
− Kussen 
− Pyjama 
− Knuffelbeest 
− Zaklamp (denk aan volle batterij!) 

 

Toiletartikelen: 
− Minimaal drie handdoeken en washandjes 
− Toilettas met tandenborstel, tandpasta, zeep in zeepdoosje, kam 

en/of borstel, eventueel zonnebrandolie en anti-muggenspray 
 
Kleding en schoeisel: 

Let op: de kids lopen NIET de hele week in alleen maar 

scoutingkledij. Geef dus voldoende ‘normale’ kleding mee!!!  
− Voor elke dag een setje ondergoed 
− Voor elke dag een paar sokken 
− Lange broek(en) 
− Korte broek(en) 
− Trui(en) 
− Shirts, blouses, hemden 
− Zwemspullen 
− Wandelschoenen 

− Waterschoenen 
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Overige: 

− Pet 
− Drinkfles 
− Klein rugzakje 
− Eventueel een zonnebril 
− Twee theedoeken!! 

 

Beslist niet meenemen: 
− Alcohol en energiedrankjes (ook 

geen alcoholvrij/Radler 0,0%) 
− GSM, smartphone, MP3-speler, Ipod e.d. 
− (E)-sigaretten 
− Zie verder de zomerkampbrieven van de speltakken 

 

Tips voor het inpakken: 
1. Pak alles in plunjezak of in grote, stevige reistas. Niet in plastic 

zakken of vuilniszakken. In plaats van spullen aan je tas te binden, 
is het beter een extra tas mee te nemen. Voorkom dat er losse 

spullen meegenomen moeten worden!  

2. Voorzie alles van naam (eventueel met leukoplast). 
3. Alles wat in de tas gaat, inpakken in een aparte plastic zak. Alle 

sokken in een aparte zak, alle ondergoed in een zak, etc. 
4. Neem extra lege zakken mee voor vuile was. 

5. Stop een lijstje in de tas met daarop alles genoteerd wat 
meegenomen is. 

 

N.B.: ouders, als u de bagage inpakt, doe dat dan samen met uw 
kind zodat het óók weet wat het meeneemt. 
Géén medicatie bij de bagage of in de toilettas inpakken! Dit geldt ook voor 
medicatie uit de huisapotheek zoals paracetamol. Medicatie graag inleveren 

voorzien van naam en instructie bij de EHBO'er van de betreffende speltak. 
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Zomerkamp Bevers 

 

 
Datum: Zondag 24 juli tot en met dinsdag 26 juli 2022 

  

Kampplaats: HK 
Lijsterstraat 16, Geleen 

 
Bij noodgevallen: Tom Mastenbroek  

 
Leiding: Birgit Caelen    

Myrthe Caelen 

Tim Welten 
 Esmee van Waarden 

                                Lieve Wackers 
    

EHBO leiding Lieve Wackers 

  
 Als uw kind medicijnen nodig heeft, deze vóór het 

kamp, voorzien van naam en beschrijving, graag 
inleveren bij de EHBO-leiding. Ook als uw kind ’s nachts 

opgepakt moet worden, dit a.u.b. voor het kamp aan de 

leiding doorgeven. 
 S.V.P. géén medicijnen bij de bagage inpakken! 

 
Aanvang kamp: Zondag 24 juli worden de Bevers om 11:00 uur met 

hun bagage en lunchpakket in rugzakje op het HK 
verwacht. 

Einde kamp: Dinsdag 26 juli wordt het kamp om 16:00 uur 

afgesloten. De ouders worden om 15:45 uur 
verwacht op het HK.  

 
 

 

 
 



 
14 
 

 

 
 

 
Wat blijft thuis:  · Slechte zin 

 · Energiedrankjes 

 · GSM, I-pod, I-pad, radio, spelcomputer, knikkers, 
flippo’s etc. 

 · Kaartjes van Pokémon etc. 
 · Geld 

 · Snoep (alleen bij lunchpakket) 
 · Speelgoed 

 · Fototoestel (de leiding maakt foto’s) 

 
Wat zeker meenemen: 

  · Uniform (dit heb je aan inclusief das) 
  · Sloffen of slippers 

  · Regenkleding 

  · Shampoo en douchegel 
  · Knuffelbeest 

  · Luchtbed of matje en pomp 
  · Slaapzak (eventueel een reserve) 

  · Plastic zak voor vuile was 
  · Een theedoek, voorzien van naam 

  · Pet 

  · Zwemkleding en badlaken 
  · Voldoende schone kleding 

  · Jungle kleding/beestachtige outfit! 
 

 

Overig:   Als u verwacht dat uw kind op kamp (veel) last 
zal hebben van heimwee, neem dan vóór het kamp 

contact op met de teamleider. 
 

Zie verder algemene bagagelijst, elders in deze Dzjikamalaya  

(pagina 11)  
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Hotsjietonia nieuws 
Hoi lieve Bevers, 

 
Wat is de tijd snel voorbij gevlogen. Het scoutingjaar is alweer bijna ten 

einde en we kunnen wel zeggen dat dit een zeer geslaagd jaar was. We 

hebben vele leuke programma’s gehad en hier blikken we nog kort op 
terug. 

Zo hebben we 2 toffe kampen gehad, een speurtocht gehad naar de 
schatkist in het park, hier zat uiteindelijk een complimentje in voor iedere 

bever! Ook zijn we dit jaar geïnstalleerd in het danikerbos, van te voren 
moesten we alle zintuigen verzamelen zodat we echte bevers werden, we 

hebben geproefd, geroken, gehoord, gezien en gevoeld, jullie mogen nu 

allemaal eindelijk jullie das om waar jullie zo naar uit keken! Jullie hebben 
met pasen ook heel veel leuke gekleurde paaseieren verkocht, wat hebben 

jullie je best gedaan zeg! Ook hebben we met de hele vereniging carnaval 
gevierd in het park, jullie zagen er allemaal prachtig uit! Hieronder nog een 

aantal foto’s van de leuke programma’s die we dit jaar hebben gedaan: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Het scoutingjaar is nog niet helemaal afgelopen, gelukkig! We hebben nog 

een aantal té gekke en geweldige programma's gepland. Schrijf deze 
datums nog snel in de agenda! Zondag 24 juli t/m 27 juli Zomerkamp 

dinsdag 26 juli 



 
16 
 

 

 
 

 
 

Meer informatie over het zomerkamp is terug te lezen in deze Dzjik. We 

willen jullie er graag op attenderen om de kinderen voldoende schone 
kleding en schoenen mee te geven. Daarnaast de vraag om alle kleding, 

schoenen, knuffels e.d. te voorzien van een naam. Zo bestaat er een 
kleinere kans dat er zaken kwijt raken. 

 
Lieve groetjes,  

Billie, Blub, Peen, Snabbel en Babbel 
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Zomerkamp Welpen-meisjes 
Pamara               Maori 
 

 

Datum: Zondag 24 juli tot en met vrijdag 29 juli 2022 

 
Kampplaats: Clubgebouw Scouting René Höppener 

 Oude Keulsebaan 160 

6045 GB, Roermond 
  

Bij noodgevallen: Tom Mastenbroek  
 

Leiding: Niek Kleuskens   
 Aryin Jansen 

 Lonne Hartensveld 

Rens Heerkens 
Koen Belt    

      
EHBO leiding Lonne Hartensveld  

 

 Als uw dochter medicijnen nodig heeft, deze vóór het 
kamp, voorzien van naam en beschrijving, inleveren  

bij de EHBO-leiding van de betreffende groep. 
 Géén medicijnen aan uw kind meegeven of bij  

de bagage inpakken!  

 Ook geen medicijnen uit huisapotheek (paracetamol  
e.d.) in bagage of toilettas! 

 
Aanvang kamp: Zondag 24 juli verzamelen we om 10:00uur op het 

HK (in Geleen), daarna rijden we met z’n allen naar 
het kampgebouw in Roermond. 

 

Einde kamp: Vrijdag 29 juli worden alle ouders 
vanaf 14:30 uur bij het kampgebouw verwacht. We 

sluiten het kamp gezamenlijk af rond 15:00 uur. 
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Wat blijft thuis:   

● veldbedjes, stretchers, luchtbedden (i.v.m. stuk gaan)  
● energiedrankjes/frisdrank (fanta, cola, AA-drink, sportdrank) 
● GSM, smartphone, radio, spelcomputer, iPad  
● Fidgetspinners, slijm of ander speelgoed 
● geld 
● zakmes 

 

Wat zeker meenemen: 
● slaapzak, hoeslaken 
● matje 
● kussen 
● twee theedoeken, voorzien van naam 
● lunchpakket en drinken voor de zondagmiddag 
● zwemkleding 
● zaklamp 
● hervulbare drinkfles (met naam) 
● regenkleding  
● feestkleding 
● wandelschoenen 

● gewone schoenen 
● zonnebrand 
● eventueel een oogmasker/slaapmasker 
● snoepjes om ‘s avonds stiekem te snoepen 

 

Zie verder algemene bagagelijst, op bladzijde 11 en 12 
 

Het zou kunnen zijn dat er nog extra informatie volgt via de mail 
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Pamara Post & Maori Mail 
 

Hallo Welpen-meisjes, 

 

Onze wens van vorig jaar is uitgekomen!  

Dit scoutingjaar is weer een gewoon scoutingjaar geworden waarin we 

gewoon heel veel kampen hebben gehad (of nog gaan hebben). Een 

herfstkamp, een winterkamp een ouder-kindkamp (wat echt wel super vet 

was!!), voor de oudste Maori zelfs nog een extra kamp waarin ze al een 

beetje gaan wennen aan het slapen in een tent. En natuurlijk niet te 

vergeten, het kamp waarvoor iedereen al druk aan het voorbereiden is, het 

ZOMERKAMP!! 

 

Begint het jullie ook al te kriebelen bij het lezen van deze Dzjik? Wat moet 

je meenemen? Wat mag je absoluut niet meenemen? Alle dingen waar je 

aan moet denken voor een zomerkamp staan in dit boekje. Psst, en je kunt 

ook al een beetje spieken wat de andere groepen gaan doen of wat ze 

hebben gedaan.  

 

Het einde van het scoutingjaar betekent ook dat voor een aantal van ons, 

dit het laatste zomerkamp bij de welpen-meisjes wordt. Onze 8 oudste-

Maori gaan namelijk naar de Scouts en zullen vanaf volgend jaar niet meer 

rondlopen in een groene blouse. Ook voor een aantal leiding zal dit het 

laatste zomerkamp worden bij de welpen-meisjes. Zullen we daarom 

afspreken dat we van de laatste paar programma’s en van het zomerkamp 

een GROOT en gezellig feest gaan maken?  
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Voor de laatste paar programma’s staan ook alleen maar leuke dingen op 

de planning, de welpenbattle, het derde en laatste insigneprogramma, een 

programma samen met de Welpen-jongens en nog een speciaal 

verrassingsprogramma… spannendddd 

 

Veel plezier nog met alle voorbereidingen en tot zaterdag! 

 

Groetjes van Niek, Aryin, Lonne, Rens, Koen en Stef 
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Zomerkamp Welpen jongens 
Eburonen           Sunici 
 

 

Datum: zaterdag 23 juli tot en met donderdag 28 juli 2022 
  

Kampplaats: Scouting Pius XII  

 Kakertsweg 85, 6371 GB Landgraaf 
 

Voor noodgevallen: Marco Heijgelen 
 

Leiding: Vera Kleuskens       
 Zora Baggen 

 Ella Kusters   

 Alexander Bartels 
 Driek Van Der Meulen 

 Ivo Frantzen  
     

EHBO leiding  Ella Kusters en Zora Baggen 

  
 Als uw zoon medicijnen nodig heeft, deze vóór het 

kamp, voorzien van naam en beschrijving, inleveren  
bij de EHBO-leiding van de betreffende groep. 

 Géén medicijnen aan uw kind meegeven of bij  

de bagage inpakken!  
 Ook geen medicijnen uit huisapotheek (paracetamol  

e.d.) in bagage of toilettas! 
 

Vertrek: Hierover volgt later nog informatie.  
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Wat blijft thuis:  - veldbedjes, stretchers, tweepersoons luchtbedden.  
     - energiedrankjes 

- smartphones, tablets, iPod en andere elektronische 
apparaten 

- knikkers, flippo’s, beyblades, dungans, fidget                                     

spinners,etc. 
- kaarten van pokémon, dragonball-Z, Harry Potter, etc. 

- geld 
- zakmes 

 
Wat zeker meenemen: 

  - slaapzak en luchtbed of matje en pomp 

  - twee theedoeken, voorzien van naam 
  - lunchpakket en drinken voor de zaterdagmiddag 

 
Overig:   Als u verwacht dat uw zoon op kamp (veel) last zal  

hebben van heimwee, neem dan vóór het kamp  

contact op met de teamleider. 
 

 
Zie verder algemene bagagelijst, op bladzijde 11 en 12  
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Eburonen/Sunici Editie 
 

Hallo stoere welpen, 

 
We gaan alweer richting het eind van het scoutingjaar. Een jaar waarbij we 

gelukkig de meeste dingen weer zoals het hoort hebben kunnen doen. 

Denk aan de Sint-Joris dag waar we met de hele scoutinggroep samen 
allemaal activiteiten hebben gedaan zoals koken, proefjes, golven en nog 

heel veel andere dingen. Als afsluiting hebben we ook met z’n allen lekkere 
broodjes hamburger gegeten! 

 
 

We zijn ook op een super leuk kamp geweest samen met de ouders. Op dit 

kamp hebben we onze eigen lowland- en highlandgames gedaan. Hierbij 
hebben we activiteiten zoals paalwerpen, vat rollen, spijkerpoepen, 

koekhappen en nog veel meer gedaan. Wat hebben jullie, en de papa’s & 
mama’s, je allemaal goed ingezet! 
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Ook hebben we de Sponsorloop gedaan, samen met de welpen meisjes 10 
km gelopen om geld in te zamelen. Wat een super mooi bedrag hadden 

jullie verzameld! En we hebben natuurlijk ook nog allemaal leuke 
programma’s gehad, zoals de mini installatie voor Jesper, onze hulpleiding, 

bosspellen, insigneprogramma en nog 

veel meer! 
  

 
 
 

 
En dan, het allerleukste, ZOMERKAMP van 23 tot en met 28 juli! Wij zijn 

druk bezig om een super tof kamp voor te bereiden en hebben er nu al zin 
in! We gaan ervan uit dat jullie er ook heel erg naar uitkijken � 

 

Lieve groetjes van jullie leiding, 
 

Alex, Driek, Ella, Ivo, Vera en Zora  
& onze hulpleiding Jesper 
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Zomerkamp Scouts 
Hobbits en Idris            Ambiorix 
 

Datum: Zaterdag 23 juli tot en met zondag 31 juli 2022 

 
Kampplaats: Kampeerterrein “Stelebos II, Zutendaal” 

 Broekmolenweg z/n, 3690 Zutendaal 
 

Voor noodgevallen: Lieke Adams 

 
Leiding: Hobbits & Idris Robin Lemeer  

    Mylan van Duuren 
    Pim Kusters 

    Renée Kuiper 

     
 Ambiorix Vitto Kamycki                 

    Ralph Veenstra 

    Zoë Lemeer 
     

 
EHBO leiding: Hobbits & Idris Robin Lemeer 

 Ambiorix Zoë Lemeer  
 

 Als uw kind medicijnen nodig heeft, deze vóór het 

kamp, voorzien van naam en beschrijving, inleveren 
bij de EHBO-leiding van de betreffende groep. 

 Géén medicijnen in de bagage of aan uw kind 
meegeven!!  Dit geldt ook voor medicijnen uit 
de huisapotheek zoals paracetamol e.d.!! 
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De fiets: Deze is gecontroleerd op: 
 Goede banden, goed werkende remmen, goed 

werkende bel en verlichting en goede bagagedrager!!! 
Als je een ondeugdelijke fiets bij je hebt, ga je niet 

mee op kamp! 

 Ouders, let er ook op dat de fiets niet te klein of 
te groot is voor uw kind, dat handvatten, stuur 
en zadel goed vastzitten en dat uw kind weet 
hoe de versnellingen werken!  

 
Wat blijft thuis:  

● Veldbedden, stretcher, tweepersoons luchtbed 
● Smartphone, iPod, iPad, radio, spelcomputer 
● Dolken 
● Camping stoeltje 
● Zakgeld 
● Alcoholische dranken (ook 0,0%) en energiedrankjes 

 
Ook etenswaar voor ontbijt en lunch zoals pannenkoekenmix e.d. blijft 
thuis!! Alleen op de dag van vertrek een lunchpakket en drinken 
meenemen. 
 
Zeker meenemen:   

● !! Twee theedoeken!! 
● Lunchpakket, drinken en regenkleding op fiets 
● Zwemkleding 
● Pet, bidon 
● Kleine rugzak. 

 

Zie verder algemene bagagelijst, elders in deze Dzjikamalaya. 
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Hobbits en Idris 
 

Beste Hobbits en Idris, 

 
Wat vliegt de tijd! Hij is er namelijk weer: de zomerkampeditie van de 

Dzjik. Met nog maar een paar programma’s te gaan, beginnen die 

zomerkampkriebels weer bij ons te verschijnen. Hopelijk ook bij jullie! Maar 
voor het zover is, blikken we eerst eventjes terug op de momenten van de 

afgelopen weken.  
 

In de week voor Pasen zijn de oudste Hobbit (<- dit is geen typfout! Hay was de 

enige jongen die mee was, strijder!) en Idris met de Ambiorix mee geweest op 
RSW/Smoke. De groepsfoto hieronder laat al onze vrolijke (of minder 

vrolijke) 
gezichten zien.  

 

De week erna 
stond Heitje 

voor een 
Karweitje op 

de planning. 
Jullie hebben 

je beste 

beentje 
voorgezet om 

de 
verenigingskas 

bij te spekken. Onze complimenten daarvoor! 

 
De week dáárna was het voor 

het eerst in 2 jaar weer eens 
tijd voor St. Jorisdag! Een 

ouderwets gezellige dag vol 
met verschillende workshops 

en activiteiten. Hopelijk 
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hebben jullie het net zo leuk gehad als wij. 
 

De laatste paar weken stond bij ons in het teken van het insigne Veilig en 
Gezond. In twee insigneprogramma’s hebben jullie een hoop geleerd over 

o.a. EHBO en gezonde voeding. Jullie hebben allemaal goed opgelet en je 

best gedaan. De insignes zullen snel volgen, zodat je ze op je blouse kan 
(laten) naaien! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
En dan nu, voor de laatste keer dit scoutingseizoen: het lijstje met 

belangrijke data! Bekijk ze, noteer ze, zodat je van alles op de hoogte bent. 
Verdere info volgt via de mail. 

● 9 juli: vlotten bouwen (samen met de Ambiorix!) 

 

En ten slotte…           23 t/m 31 juli: zomerkamp! 
 

 
 

Groetjes van de leiding, 
Robin, Mylan, Pim en Renée  
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AMBIORInboX 
Liefste Ambiorix, 

Hier is hij dan: de laatste nieuwsbrief van het 

jaar traditiegetrouw in de zomerkamp editie 
van de Dzjik! Zoals gewoonlijk kijken we terug 

op alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd. 

Om te beginnen halen we onze herinneringen 
van het RSW kamp naar boven. Wij als leiding 

zijn super trots op hoe jullie je allemaal 
hebben ingezet en jullie stinkende best 

hebben gedaan. Ondanks dat we al in april 
zaten, zat het weer echt niet mee helaas. Dat 

mocht de pret niet drukken, want we hebben 

samen de sfeer er goed ingehouden. 

   

Daarnaast hebben we de IKEA onveilig gemaakt door met z’n allen 
verstoppertje te spelen. Jullie artistieke kant is naar boven gehaald door 

het Bob Ross programma. De mooiste creaties zijn voorbij gekomen. We 

zijn ook eindelijk toegekomen aan de programma’s die door jullie zelf zijn 
gemaakt. Gelukkig waren deze tijdens de programmatijden helemaal 



 
30 
 

 

afgemaakt, zodat jullie thuis niks meer hoefden te doen (kuch). Zo hebben 
we al koekjes gebakken, hebben we minigames gespeeld, en zijn we naar 

het bos geweest om variatie op stratego te spelen. Er staat nog één 
programma hiervan op de planning, no pressure heren. 

  

Er staan nog enkele leuke programma’s op de planning voordat het 

eindelijk tijd is voor het zomerkamp in Zutendaal. Wij als de leiding kijken 
hier enorm naar uit, hopelijk jullie ook! Na een aantal aangepaste corona 

kampen, kunnen we nu gelukkig weer zoals vanouds de Belgische bossen 
onveilig maken. PS. De Berenklauw staat al voor jullie klaar. 

23 t/m 31 juli zullen wij te vinden zijn in Zutendaal! De (oudste) Ambiorix 

vertrekken altijd al op de vrijdagavond. De precieze details hierover en het 
zomerkamp zullen nog volgen via de mail. 

Belangrijke data: 
- 25 juni: géén programma 

- 9 juli: vlotten bouwen 

Groetjes en saluut af! 

Vitto, Ralph & Zoë 
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Explorers 
Na 2 jaar horror van Corona hadden we eindelijk een normaal scouting 
jaar, wat super fijn was natuurlijk. En daardoor hebben we natuurlijk ook 

allemaal leuke programma’s gedaan, zoals bijvoorbeeld lekker koken, of 
een leuke zoektocht. En gelukkig geen enkele vorm van online programma, 

want daar was niemand fan van (uiteraard).Ook hebben we natuurlijk flink 

lopen klussen. Zoals bijvoorbeeld een pietenklus, of een lekkere dag van de 
wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan natuurlijk ook weer op zomerkamp (jippieeeee)!!  De data van t 

zomerkamp zijn al bekend: 5 t/m 14 augustus. Binnenkort komen jullie 

meer te weten over het kamp, maar dat houdt de commissie voor nu nog 

even geheim :). Ze zijn uiteraard hard bezig met een fantastisch kamp neer 

te zetten, maar tot die tijd zullen we nog kunnen genieten van allemaal 

leuke programma. In het vizier ligt nog het lentekamp 16 t/m 18 juni en 

daarover horen jullie binnenkort meer! Vergeet vooral jullie zwemkleding 

en goede zin niet!!!! Concrete en specifieke informatie volgt uiteraard nog 

in een kampbrief en/of via mail! Dit was ‘m alweer voor de laatste keer, dit 

jaar dan weer….  

Tren & Guus!  
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Renée Kuiper stelt zich voor 
 

Binnen onze vereniging lopen ondertussen heel wat mensen rond. 

Velen zijn bij de meesten wel bekend van gezicht, maar wie is 

diegene nou écht? In deze rubriek vertelt iedere keer iemand 
anders iets over zichzelf. In deze Dzjik, niemand minder dan: Renée 

Kuiper! 
 

Nou, wie ben jij?  

Mijn naam is Renée Kuiper. Ik ben 19 jaar oud. 

En dit is mij 1e jaar als leiding. 

 

Wat heb je gedaan bij scouting, en wat 

doe je nu?  

Ik ben begonnen bij de welpen meisjes. Daarna 

heb ik 4 jaar Scouts gedaan, 3 jaar Explorers en 

nu zit ik in mijn 1e jaars Pivo’s. ik draai nu ook 

voor het 1e jaar leiding bij de Hobbits & Idris, en 

dat vind ik hartstikke leuk:) 

 

Wat doe je als je niet met scouting bezig bent?  

Op het moment studeer ik voor kapster. Ik zit in mijn 2e leerjaar en studeer 

volgend jaar af voor  kapster. Verder vind je me op het terras met mijn 

vrienden, ook ga ik graag naar feestjes. En wandel ook graag met 

vrienden. Nu de zomer er weer aankomt vind ik het ook niet erg om in de 

zon te liggen.  

 

Wat was je gekste actie ooit bij scouting?  

Boh, daar vraag je me wat. Maar ik zat bij de Ambiorix en waren op 

zomerkamp. We hadden samen met de Hobbits & Idris avondprogramma. 

Het “vetjes programma”; we moesten zo dik mogelijk worden door middel 

van meelzakjes te verzamelen maar er liepen douanes rond (dat waren 

doktoren, sporters etc.) Die wilden je zo dun mogelijk hebben natuurlijk, 
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dus je moest je meel zakje dan inleveren bij hen. Ik werd getikt en wilde 

mijn zakje niet afgeven dus die ging kapot. Ja, wat ik deed zag niemand 

aankomen natuurlijk.  

 

Ik gooide dat zakje over de dokter heen. Ik kreeg natuurlijk meer zakjes 

over me heen, maar ik pak je dan ook terug he. Dus deed dat weer terug. 

Toen escaleerde het en iedereen was met die zakjes aan het gooien.  

We moesten van de leiding stoppen met gooien, en moesten opruimen. 

Toen kwam ik aan, ik zei tegen mijn patrouille dat ze alle zakjes moesten 

verzamelen voor onze tent. Zij gingen dat tegen iedereen zeggen behalve 

tegen de leiding. Alle zakjes lagen voor onze tent.  

Ik had nog een punt snoepzak van de kruidvat die ik leeg had gegeten 

daar had ik alle meel in gedaan. Tot de laatste dag van het kamp had ik de 

puntzak in mijn tent liggen, na het avondeten stond Koen watermeloen te 

snijden, ik sloop achter hem en smeet de hele zak over zijn hoofd leeg. 

Achteraf had ik dat beter niet kunnen doen, na dat kamp kwam ik nóg een 

jaar met hem in de groep. Het meel gevecht was begonnen. Had tijdens 

een programma nog meel op me gekregen.  

 

Het was een tijdje stil tussen ons omdat ik hem nog moest terug pakken. 

Op zomerkamp greep ik weer mijn kans omdat Robin dan ook niet 1 maar 

2 pakken meel had gehaald voor mij. Weer had ik tot de laatste dag 

gewacht om het op hem te gooien, maar ik faalde.. Het viel op zijn rug 

omdat hij schrok. Robin rende naar haar tent om meel te halen en rende er 

achteraan. Koen was sneller en ik moest maken dat ik weg kwam maar 

rennen in het bos op badslippers is geen succes kan ik je vertellen. Ik 

kwam niet vooruit, daar was Koen dan en het hele pak ging over me heen. 

Het was trouwens weer in Zutendaal en de douchetent was al weg alleen 

nog de tuinslang dus daar stond ik dan onder een tuinslang dat ijskoud 

was. Koen stond me helemaal uit te lachen. Maar het ergste komt nog: 

toen ik helemaal klaar was zeiden de materiaalmannen dat er nog warm 

water was, dat we dat hadden moeten zeggen dan hadden ze het warme 

water aangezet…. echt top.  
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Wat was je vetste kamp, en waarom?  

Alle kampen vond ik vet vooral de scouts kampen en toch echt mijn eerste 

Explorer zomerkamp in Duitsland. Eens een ander land dan België. We 

hebben ontzettend veel leuke activiteiten gedaan zoals naar het klimpark in 

Berlijn, de biergarten en nog veel meer. Maar het aller vetste van dit kamp 

was toch echt de hike. Als je op kamp gaat in het buitenland en je gaat 

hiken kun je geen goede routes uitzetten en 

even nalopen in het buitenland, dus we 

gingen wandelen en liepen langs afgronden. 

Maar toen kwam het iemand kwam op het 

briljante idee om de route in te korten. We 

gingen van het pad af en kwamen uit op 

paadjes recht naast een klif, en moesten we 

door een dunne spleet van 2 rotsen 

manoeuvreren, door deze pittige hike 

moesten we samenwerken met de hele 

groep om elkaar er doorheen te slepen, 

waardoor we echt een team waren. 

 

Wil je nog aan iemand de groeten doen?  

Ja, wil Esmee bedanken dat ik dit stukje mocht schrijven. Wil Koen 

bedanken voor het meel gevecht en Robin voor de twee pakken meel. En 

verder alle H&I de groeten doen voor dit super leuk scouting jaar :) (en de 

leiding natuurlijk). 

 

Aan wie geef je de pen door? 

Ik geef de pen door aan Robin!  
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Opening scoutingjaar 
2022/2023 

 

Het nieuwe scoutingjaar zal geopend worden op 
 

Zaterdagmiddag  
10 september 

 
Verdere informatie ontvangt u aan het eind van de vakantie in een mail. 

Houd tegen die tijd uw mailbox dus goed in de gaten! Contacteer zo nodig 

de teamleiding van uw kind als u vermoedelijk e-mails hebt gemist. 
 

Vanaf de week erna zullen de gewone wekelijkse programma's van start 
gaan.  

 
Bevers   Woensdag 15 september 17:45u - 19:15u 

Explorers  Vrijdag 17 september   20:00u - 22:30u 

Pamara en Maori Zaterdag 18 september  10:00u - 12:00u 
Eburonen en Sunici Zaterdag 18 september  12:30u - 14:30u 

Hobbits en Idris  Zaterdag 18 september  15:00u - 17:30u 
Ambiorix  Zaterdag 18 september  18:00u - 20:30u 

Roverscouts  Zaterdag 18 september  20:30u - 23:00u 

 
Voor de Explorers en Roverscouts is  
op vrijdag 2 september de eerste  

Oud Papier Actie 
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Agenda 

      

September 

02 Oud papieractie   Explorers/Roverscouts 

10  Opening nieuw scoutingjaar  Alle speltakken 

14 Eerste programma   Bevers 

16  Eerste programma   Explorers 

17 Eerste programma  Pamara/Maori 
     Eburonen/Sunici 
     Hobbits & Idris 
     Ambiorix 

Oktober 

07  Oud papieractie   Explorers/Roverscouts 

November 

04  Oud papieractie   Explorers/Roverscouts   


