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

We zijn al drie weken bezig aan dit nieuwe scoutingjaar. Een jaar 
waarin we genoeg leuke dingen gaan beleven met ons allen, er een 
aantal verschuivingen zijn geweest in de leiding teams en we 
gelukkig weer een heleboel kinderen wekelijks mogen ontvangen op 
het HK! 
 
De overvliegdag is helaas niet geslaagd vanwege de slechte 
weersvoorspellingen… Maar we hebben allemaal alweer onze eerste 
leuke programma’s met de (nieuwe) speltakken gehad. Laten we 
hopen dat deze start een voorbode is voor een mooi scoutingjaar! In 
deze Dzjikimalaya vinden jullie alle belangrijke contactinformatie van 
de verschillende speltakken en de ondersteuning binnen de 
vereniging. Ook wordt stilgestaan bij wat er allemaal komen gaat in 
de komende periode. Op bladzijde 30 vinden jullie een interview met 
Robin. Zij zal zichzelf aan jullie voorstellen door een aantal 
prangende vragen te beantwoorden.  
 
We wensen iedereen een fantastisch scoutingjaar! 
 
Dzjikamalaya, Dzji(k)! Dzjikamalaya, Dzji(k)! Dzjikamalaya 
Dzji hay! 
 
Namens de Dzjik-redactie, 
Laura & Robin 
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Groepsvoorzitter Vacature 

 

Groepsbegeleiding Lieke Baart-Adams 

groepsbegeleiding@scouting-vkg.nl  Tom Mastenbroek 

 Laura Mennen 

 Christian van Otterloo 
 Anne Claessens 

 Stijn Verlinden 

   
Secretariaat Sanne Keller 
secretaris@scouting-vkg.nl 

 
Penningmeester, contributie Wilma Heijnen 

& ledenadministratie 
penningmeester@scouting-vkg.nl  

 

 
 

 
 

Gebouwbeheerder  Niels Salden 
gebouwbeheer@scouting-vkg.nl  

 

T-shirts & Insignes Janneke Kurver 

 
Groepsblad Robin Lemeer 

dzjikamalaya@scouting-vkg.nl  Laura Laumen 

 

Internetpagina Mylan van Duuren 
website@scouting-vkg.nl  
 

Vrunj van VKG 50 Sponsorcommissie  
pr@scouting-vkg.nl  

 

 
 

Bankrekening Scoutinggroep Verkenners Kluis 
Geleen: 

IBAN NL62RABO0130508365 

mailto:groepsbegeleiding@scouting-vkg.nl
mailto:secretaris@scouting-vkg.nl
mailto:penningmeester@scouting-vkg.nl
mailto:gebouwbeheer@scouting-vkg.nl
mailto:dzjikamalaya@scouting-vkg.nl
mailto:website@scouting-vkg.nl
mailto:pr@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. 
- Bevers: Stijn Verlinden 

- Welpen: Laura Mennen en Lieke Baart-Adams 
- Scouts Hobbits & Idris: Lieke Baart-Adams en Tom Mastenbroek 

- Scouts Ambiorix: Anne Claessens en Christian van Otterloo 

- Explorers: Christian van Otterloo 
 
 

De teamleiding: 
 

Bevers  Grummelkes  Birgit Caelen  

 

 
Welpen  Pamara,Maori  Ella Kusters 

A, B en C Eburonen, Sunici  
  

 

Scouts  Hobbits & Idris Pim Kusters 
 

 
Scouts  Ambiorix  Mylan van Duuren 

 
 

Explorers Afdeling 143  Onno Stam 

     
  



6 
 

 

In onderstaand overzicht vindt u de contributiebedragen voor het 
scoutingjaar 2022-2023. 

In de contributie zijn alle kampen en activiteiten inbegrepen, dus ook de 

bijdrage voor het zomerkamp en de bijdrage voor de weekenden en/of 

bivakken. Het is mogelijk dat er voor speciale (programma) activiteiten 

nog een kleine bijdrage gevraagd wordt.  

De contributie wordt via automatische incasso geïnd, waarvoor u als 
ouders bij aanvang van het lidmaatschap een machtiging heeft verleend. 
 

Het jaarbedrag zal in 3 gelijke delen geïncasseerd worden: begin oktober, 
begin januari en begin april. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt betaalde contributie niet 
gerestitueerd. 
  
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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Wist u dat....? 
 

Onder dit hoofdstukje willen we graag een aantal huisregels van 

VKG onder uw aandacht brengen.  
VKG is een scoutinggroep, en met meer dan 150 leden ook een gróte 

groep. Wellicht kunt u zich voorstellen dat een aantal regels en afspraken 
nodig zijn, willen we alles zo lekker en soepel mogelijk laten verlopen. 
Wat wij van u als ouders verwachten, hebben we op een rijtje gezet. 
Wist u dat..... 
 

- Tijdens het wekelijkse programma en alle andere activiteiten met de 
groep, uw kind het uniform aan heeft: uniformblouse of VKG T-shirt, 
das met dasring, blauwe broek. Stevige schoenen, géén sandalen.  
- Afmelden voor een programma graag zo ver mogelijk van te voren. 
Daarnaast dien dit door u te gebeuren, dus niet door uw zoon of 
dochter.  
- We verwachten dat u ervoor zorgt dat uw kind aan zoveel mogelijk 
activiteiten mee kan doen, niet alleen de wekelijkse programma’s maar 
ook de bijzondere activiteiten, de weekenden en kampen.  
- Tijdens de schoolvakanties wij gewoon doorgaan met onze 

wekelijkse programma’s. Alleen tussen Kerst en Nieuwjaar en in de 

zomervakantie nemen we even een pauze.  
- Wanneer u uw privé-vakantie in de eerste week van de 
zomervakantie (van de basisscholen) plant, uw kind dan het 
hoogtepunt van het scoutingjaar mist: het zomerkamp.  
- Wij erop rekenen dat uw kind van begin tot eind aan het 
programma meedoet. Zwemlessen, sportwedstrijden e.d. daarom 
niet tijdens programmatijden!  
- Ook bij de kampen later brengen of eerder ophalen niet mogelijk is.  
- Bij 3 x achter elkaar onafgemeld wegblijven, het lidmaatschap bij 
VKG beëindigd zal worden.  
- We niet willen hebben dat tijdens programma’s, bivak en kampen de 

kinderen drinken bij zich hebben waar alcohol of hoge doses suikers 
en cafeïne in zitten. Alcoholhoudende dranken en energydrinks blijven 
dus thuis!  
- Tijdens bivak en kampen alleen eenpersoons luchtbedden/matjes 
toegestaan zijn. Geeft u daarom geen veldbedje of stretcher mee.  
- We tijdens de programma’s en alle andere activiteiten geen GSM’s 
willen zien of horen. 
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- Wij als vereniging niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor 

schade aan / verlies van persoonlijke eigendommen. 

- De contributie in  drie termijnen geïnd wordt. Bij afmeldingen voor 

1 januari zal de 3e termijn niet meer geïnd worden. 

- Het VKG T-shirt exclusief voor VKG gemaakt wordt en dus alleen op 

bestelling bij ons verkrijgbaar is. Hiervoor ontvangt u t.z.t. een 

bestelformulier. Dit VKG T-shirt overigens niet verplicht is. Andere T-

shirts echter, worden níet als uniform beschouwd. 

- De Dzjikamalaya en de nieuwsbrieven een belangrijk 

communicatiemiddel met ouders zijn. Leest u daarom elke uitgave 

aandachtig en gooit u ze niet meteen bij het oud papier! 

- Wij het helemaal niet leuk vinden wanneer de beste stuurlui aan 
wal blijven staan. 

- Wanneer u vragen of problemen heeft, u hiermee ten alle tijden bij de 

teamleiding terecht kunt. 

 
- Wij dus altijd openstaan voor ideeën of suggesties om activiteiten 
en programma’s leuker, gezelliger of spannender te maken.  
- We een website hebben die boordevol informatie staat en daarom 
meer dan de moeite waard is om aan uw favorieten toe te voegen: 

www.scouting-vkg.nl 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen hieromtrent zijn, kunt u dit uiteraard 

melden bij een van onze kaderleden! 

 

http://www.scouting-vkg.nl/
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Wat mag u van ons verwachten? 
 

Zoals u weet is VKG een vorm van jeugd- en jongerenwerk, waarin 
jongens en meisjes spelenderwijs de mogelijkheden van zichzelf en van 
hun omgeving leren ontdekken. VKG stelt zich dus ten doel om jongens en 
meisjes een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden, waardoor een 

bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.  
Iedere week staan daarvoor ongeveer 20 jongeren klaar om leiding te 
geven aan de invulling van de programma’s en kampen. Zij zien erop toe 

dat dit geheel goed en gedisciplineerd verloopt. De vaardigheden die ze 
daarbij nodig hebben, doen ze op in trainingen en cursussen die speciaal 
daarvoor zijn ontworpen door Scouting Nederland en haar regionale 
steunpunten. Ze worden daarop beoordeeld en achteraf vinden door de 
praktijkbegeleider gesprekken plaats met de deelnemers. Het geheel heeft 
derhalve niet een vrijblijvend karakter. Daarnaast vindt er regelmatig 

overleg plaats tussen teamleiders en groepsbegeleiding over leiding 
draaien en daarin is uiteraard ook veel aandacht voor de kinderen. Ouders 
mogen al met al dus verwachten dat er een goed voorbereid team 
klaarstaat voor hun kinderen. 
 
 
! Ofschoon de trainingen ook een aantal pedagogische elementen 
bevatten, wil dat niet zeggen dat leid(st)ers kunnen voldoen aan alle 
verwachtingen die ouders soms hebben. Soms worden leid(st)ers 
geconfronteerd met verwachtingen van ouders die te hoog gespannen zijn 
en die de leiding redelijkerwijs niet waar kan maken. Scouting staat open 
voor iedereen en het ledenbestand vormt min of meer een afspiegeling 

van de samenleving. Er zijn kinderen bij, wier gedrag wat meer aandacht 
nodig heeft dan gemiddeld. Dat is op zich niet erg. Er kan zoveel mogelijk 
rekening mee worden gehouden, maar nogmaals: leiders zijn op de eerste 
plaats enthousiaste vrijwilligers en geen beroepspedagogen! 
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Wat wel mag worden verwacht, is dat kinderen altijd terecht kunnen bij de 
leiding met zaken die hun gemoedstoestand en hun beleving van scouting 
aangaan en dat leiding klaar staat als een kind medicatie of medische hulp 
nodig heeft. U mag er voorts op vertrouwen dat leiding serieus omgaat 
met heimwee bij kampen en met pesten. En dat zij een zorgvuldige 

afweging maakt als een kind op het punt staat wel/niet van speltak te 
wisselen. 
 
 
En tot slot:  
Scouting is een hobby met activiteiten die soms een beperkt risico 
inhouden. Dit betekent dat kinderen wel eens thuis kunnen komen met 
een schram of een blauwe plek. Hoewel de veiligheid van de kinderen op 
de eerste plaats staat, kan zoiets toch gebeuren. Dit heeft niks te maken 
met onkunde van de leiding, maar met het avontuurlijke van het 
scoutingspel. 
 

Op kamp komt het regelmatig voor dat spullen van kinderen kwijtraken of 
kapot gaan. De leiding kan niet overal tegelijk zijn en de spullen van 

kinderen 24 uur per dag in de gaten houden. Zeker bij de oudere 
speltakken mag er van de kinderen een eigen verantwoordelijkheid 
worden verwacht m.b.t. hun eigen spullen. De leiding zal de kinderen 
regelmatig op het hart drukken van andermans spullen af te blijven of er 
respectvol mee om te gaan. Waar mogelijk probeert de leiding de dader 
van (opzettelijk) kapot maken van spullen te achterhalen, maar het is 

geen rechercheteam. Ze doen hun best, maar de veiligheid en het plezier 
van de kinderen staan voorop, materiële zaken komen daar achteraan. 
 
 
We gaan er van uit dat u met bovenstaande voldoende bent geïnformeerd. 

Mocht u omtrent dit onderwerp nog nadere informatie willen hebben, dan 
kunt u zich altijd wenden tot iemand van het bestuur. 
 

 
Bestuur Scouting VKG 
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Afscheid   
Aankomend jaar hebben er wisselingen binnen de leiding teams 
plaatsgevonden. De speltakken zullen er aankomend jaar wederom 
anders uit gaan zien. Daarnaast hebben we helaas ook afscheid 
genomen van een aantal personen. Hieronder ziet u wie per speltak 
afscheid heeft genomen of gewisseld is van speltak: 
Bevers:   Tim Welten, Esmee van Waarden en Lieve  
                                   Wackers 
Welpen Meisjes:  Niek Kleuskens en Lonne Hartensveld 
Welpen Jongens: Rens Heerkens, Aryin Jansen, Vera 
     Kleuskens en Zora Baggen 
Hobbits & Idris:  Robin Lemeer en Mylan van Duuren  
Ambiorix:   Vitto Kamycki  
Explorers:   Dennis Heinemans, Melvin Packbier,  
   Christian van Otterloo en Laura Laumen 
 

Dennis, Tim, Vitto, Vera, Niek, Lonne, Melvin en Christian hebben besloten 

verbonden te blijven aan de vereniging als Plusscout.   
We hopen de overige leiding in de toekomst weer welkom te mogen heten 
binnen onze vereniging. 

Welkom 

Gelukkig hebben we ook weer een aantal nieuwe mensen bij het kader 

mogen verwelkomen. We hopen van harte dat ze als kaderlid van VKG een 

leuke tijd tegemoet gaan. Voor de leiding die gewisseld is van speltak; veel 
plezier bij jullie nieuwe speltakken! 

Bevers:       Matthijs Frantzen  
Welpen Jongens & Meisjes: Jesper van Hest, Stef Bisschops en Noah de    

     Jager 

Hobbits & Idris:       Aryin Jansen, Zora Baggen en Rens Heerkens 
Ambiorix:       Laura Laumen en Mylan van Duuren  

Explorers:       Robin Lemeer  
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Kader in het scoutingjaar '22-'23 

 

Zoals altijd aan het begin van het nieuwe scoutingjaar wordt in de eerste 

Dzjikamalaya het kader voorgesteld. Wie dit jaar allemaal deel uitmaken 

van het kader, kunt u lezen in het volgende overzicht van de diverse 

stafteams per speltak. 
 

 

Bevers, "Grummelkes" 

Programma op woensdag van 17:45u tot 19:15u. 

bevers@scouting-vkg.nl 

Teamleiding:  Birgit Caelen 

Overige staf:   Myrthe Caelen 

   Matthijs Frantzen 

 

 

 

 

 

Welpen A, B & C  (Jongens & Meisjes)  

Programma op zaterdag van 11:30u tot 13:30u 

welpen@scouting-vkg.nl 

Teamleiding:   Ella Kusters 

Overige staf:  Koen Belt  

   Alex Bartels 

   Driek van der Meulen 

   Ivo Frantzen 

   Jesper van Hest 

   Noah de Jager 

   Stef Bisschops  
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Scouts, junior scouts, "Hobbits & Idris" 

Programma op zaterdag van 15:00u tot 17:30u 

hobbitsidris@scouting-vkg.nl 

Teamleiding:   Pim Kusters 

Overige staf:  Aryin Jansen  

   Rens Heerkens 

   Zora Baggen 

Renée Kuiper 

 

 

 

 

 

Scouts, senior scouts, "Ambiorix" 

Programma op zaterdag van 18:00u tot 20:30u 

ambiorix@scouting-vkg.nl 

Teamleiding:   Mylan van Duuren 

Overige staf:  Ralph Veenstra 

   Laura Laumen  

   Zoë Lemeer 

    

 

 

 

 

Explorers, "Afdeling 143" 

Programma op vrijdag van 20:00u tot 23:00u 

explorers@scouting-vkg.nl 

Teamleiding:  Onno Stam  

Overige staf: Ben Willems  

  Robin Lemeer 
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Het uniform 
 

 

Je onderscheidt je als scoutinggroep van andere groepen, onder meer door 

het dragen van een uniform. We gaan er dan ook van uit dat bij alle 

activiteiten onze leden het scouting uniform dragen. Een correct uniform 

bestaat bij VKG uit een uniformblouse of een VKG T-shirt met das en 

een blauwe spijkerbroek.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Voor nieuwe uniformen en dassen kunt u terecht bij de Scoutshop in 

Sittard. Zie voor adresgegevens en openingstijden: 
www.scoutshoplimburg.scouting.nl 

 
Het VKG T-shirt kan één keer per jaar besteld worden via de vereniging. 

Dit moment valt in het voorjaar van het scoutingjaar, voor de 

zomerkampen. Meer informatie hierover ontvangt u via de teamleiding van 
de betreffende speltak. Dit bestelmoment is beperkt tot één keer per jaar 

om de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden. Te late bestellingen 
kunnen helaas niet meer worden verwerkt. 
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Insignes 
 

 
We zijn gewend dat alle kinderen bij de installatie de benodigde insignes 

ontvangen. Echter geldt dit sinds 2015-2016 alleen nog maar voor de 

verenigingsinsignes: 
 

 
Het verenigingsbandje:       Het speltakbandje: 

 
 

 

 
 

Het hamertje voor op de das: 
 

 

 
 

 
 

 
 

De volgende insignes dienen jullie zelf aan te schaffen, samen met de 

scouting blouse en das. Deze zijn verkrijgbaar bij de Scoutshop in Sittard 
(www.scoutshoplimburg.scouting.nl) 

 
Regio Westelijke Mijnstreek: Speltakteken:  De Franse lelie: 
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Bever Briefing 
 Lieve Bevers en ouders/verzorgers, 

Deze zomer hebben wij een fantastisch zomerkamp gehad. Jullie hebben allemaal 

spelletjes gespeeld en zijn zo toegetreden tot de Geheime Drakenorde. Nu blijft 

het natuurlijk aan jullie om de draken te beschermen. Weten jullie ook nog het 

laatste zomerkamp programma? Wij absoluut wel, want jullie waren ontzettend 

lief in de speeltuin Fort Willem. Na een lange zomervakantie is het nieuwe 

scoutingjaar weer begonnen. 

 

Groepsfoto zomerkamp 2022 

 Helaas moesten we de Overvliegdag overslaan door de regen en hebben wij 

afscheid genomen van 12 lieve Bevers. Deze Bevers zijn overgevlogen naar de 

Welpen. Maar niet getreurd het eerste programma met ons 9e was enorm 

gezellig. En wat zijn we veel van elkaar te weten gekomen. We hebben allemaal 
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een persoonlijk kwartet gemaakt. Zo zijn er veel Bevers verliefd, houden jullie van 

regenbogen, gaan jullie het liefst eten bij Macdonalds en natuurlijk houdt iedere 

Bever van zwemmen en kamperen. 

Afgelopen zomerkamp hebben wij van drie gewaardeerde leiding afscheid 

genomen. Met deze reden hebben wij met heel veel plezier Sander mogen 

verwelkomen. Sander komt dit jaar dan ook met veel enthousiasme het 

Beverteam versterken. Sander is 21 jaar oud en zit in zijn laatste jaar van de 

opleiding verpleegkunde.  Samen met Sander gaan wij er een enorm gaaf, 

bijzonder en leuk scoutingjaar van maken! 

Als laatste willen wij jullie graag informeren over enkele belangrijke datums. 

Datums:   

● 9 november:                   Geen programma 

● 12 en 13 november:       Eerste kamp 

● 22 maart:                        Geen programma 

● 25 en 26 maart:              Tweede kamp 

● 16, 17, 18 juli:                 Zomerkamp 

Door het jaar heen zijn er natuurlijk nog veel meer speciale activiteiten en 

programma’s. Hierover worden jullie per e-mail of via nieuwsbrieven 

geïnformeerd. We willen jullie dan ook vragen om de mail in de gaten te houden.   

Groetjes van de leiding 

Babbel, Sander en Snabbel   
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WELPEN 
WERELDNIEUWS 

Hallo welpen meisjes en welpen jongens! 

Na 2 geweldige zomerkampen waarin jullie super leuke dingen hebben gedaan, 
beginnen we weer aan een nieuw jaar! De welpen jongens hebben een SUPER 
zomerkamp gehad, het lasergamen was heel vet en het nachtelijke sluipspel was 
spannend. De welpen meisjes hebben een BELLA zomerkamp gehad, we hebben 
gezwommen in Italiaans water en ook ons nachtspel waarbij we woorden 
moesten maken in het donker was uitdagend. 

 

Jullie hebben vast al gehoord dat het dit jaar ietsjes anders zal zijn dan de vorige 
jaren. Dit jaar zijn de welpen meisjes en jongens namelijk een grote groep 
geworden! Hierdoor zijn de leiding groepen ook veranderd, sommige leiding 
kennen jullie al en sommige nog niet. We nemen helaas ook afscheid van een 
aantal leiding: Niek, Lonne, Rens, Aryin, Vera en Zora. Daarvoor in de plaats 
komen natuurlijk andere leiding, hieronder een kort voorstelrondje met onze 
namen en een foto, zo kunnen jullie onze namen al goed uit het hoofd leren voor 
het eerste programma :). 
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Ons eerste programma zal met de hele groep samen zijn! Hierdoor kunnen we 
elkaar beter leren kennen. Daarna zullen we verdergaan met de A, B en C 
groepen. De planning hiervan zal nog met jullie gedeeld worden. Verder hebben 
we hieronder ook al een aantal belangrijke data voor de rest van het jaar op een 
rijtje gezet, de tijden en andere belangrijke informatie volgt per mail; 

BELANGRIJKE DATA: 
3 december: installatie + ouder-kind activiteit 
10 en 11 december: Herfstkamp 
17 december: eindejaarsactiviteit 
24 & 31 december: geen programma ivm feestdagen 
7 januari: nieuwjaarsprogramma 
28 januari: geen programma ivm kaderweekend 
4 maart: Lentekamp 
15 april; Sint Joris weekend 
Wij hebben er allemaal heel erg veel zin in om jullie te zien en we gaan er met z’n 
allen een geweldig jaar van maken! 
  
Groetjes van Alex, Driek, Ella, Stef, Noah, Jesper en Koen! 
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Hobbits & Idris 

Beste Hobbits, Idris, ouders en verzorgers, 

Het was me het jaartje wel! Hopelijk heeft iedereen een fijne 

zomervakantie gehad, die natuurlijk was begonnen met weer een 
onvergetelijk zomerkamp in Zutendaal! Elke dag was het een andere 

feestdag en we sloten af met een geweldige silent disco.  

Een nieuwe herfst betekent 

ook weer een nieuw scoutingjaar, waarbij altijd mensen weggaan en 
mensen erbij komen. Aan de oudste Hobbits & Idris van afgelopen jaar: 

veel plezier bij de Ambiorix! En aan de kersverse overvliegers van de 
Welpen: welkom bij de Scouts! Ook de leiding vliegt wel eens over. Zo 

hebben Robin en Mylan de Hobbits en Idris verlaten. Mylan is met de 

oudsten meegegaan naar de Ambiorix en Robin is overgevlogen naar de 
Explorers. Veel plezier daar! In hun plaats hebben we drie nieuwe 

scoutsleiding, namelijk Zora, Aryin en Rens. Jullie ook welkom bij de 
Hobbits & Idris. 

Op de volgende pagina worden we alle vijf nog even (opnieuw) voorgesteld 

aan de hand van een foto, zodat jullie allemaal ook een gezicht bij de naam 

hebben, voor zover je dat nog niet had       . 
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Pim    Aryin    Rens 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  Renée    Zora 

 
Hieronder volgt ter afsluiting nog even een lijstje met belangrijke data: 

● 1 oktober: oudermiddag; 

● 29 & 30 oktober: herfstkamp; 
● 12 november: installatie; 

● 21 & 22 januari: winterkamp; 
● 28 & 29 januari: géén programma (i.v.m. kaderweekend); 

● 15 en 16 april: Sint Jorisweekend; 

● 15 t/m 23 juli: zomerkamp. 

Dat was ‘m weer voor nu. We hebben er zin in en hopelijk jullie ook! We 

gaan er weer een spetterend jaar van maken. Tot op zaterdagmiddag! 

Groetjes van Renée, Zora, Aryin, Pim en Rens 
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AMBIORInboX 
 

Welkom Ambi’s! 

Om het begin van het nieuwe scoutingjaar goed in te luiden is de eerste 
versie van de dzjik traditie! Wij als leiding willen alle oude én nieuwe 

gezichten van harte welkom heten in de leukste groep van scouting VKG. 

Hopelijk is iedereen goed uitgerust na de zomervakantie en kunnen we met 
z’n allen er een super leuk jaar van maken. Wij als leiding hebben heimwee 

naar afgelopen zomerkamp, zie de kleine sfeerimpressie hieronder. 

 

Helaas viel overvliegdag letterlijk in het water dit jaar. Het eerste 

programma van dit jaar was gelukkig wel een succes, waarbij we elkaar 

een stuk beter hebben leren kennen 

Dit jaar hebben wij twee nieuwe leiding erbij die jullie wel eens kunnen 

herkennen. Mylan is dit jaar van de Hobbits & Idris naar de Ambiorix 
overgevlogen. Laura is een oude bekende van de Ambiorix en is vanuit de 

Explorers naar ons gekomen.  
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Natuurlijk zijn er ook oude bekenden, namelijk Ralph en Zoë. Samen 

hebben wij als leiding super veel zin in het aankomende scoutingjaar! 

Er staan veel leuke en spannende dingen op het programma, zoals jullie 

eigen programma’s maken. Daarnaast passeren de echte scouting 

onderdelen zoals pionieren en routetechnieken ook de revue. Natuurlijk 
gaan we met z’n allen ook een aantal keren op kamp, hier over volgt t.z.t. 

meer informatie. 

De komende belangrijke data kunnen jullie alvast in jullie agenda noteren 
en vrijhouden: 

● 29 & 30 oktober: Herfstkamp 

● 17 december: Herderstocht 
● 24 december : Géén programma! 

● 31 december : Géén programma! 
● 28 januari : Géén programma! 

●  Weekend van 4 februari : Winterhike 
● Weekend van 15 april: Sint Jorisweekend 
● 15 t/m 23 juli: Zomerkamp 

Over de bovenstaande data zullen jullie t.z.t. nog meer informatie 

ontvangen per mail of via de nieuwsbrief! 

 Nog een aantal belangrijke mededelingen: 

➢ Het is van belang dat iedereen bij elk programma op de fiets 

komt! (denk aan werkende remmen, ketting, versnellingen en 
verlichting) 

➢ Wij willen elk programma iedereen in uniform zien (blauwe 

spijkerbroek, blouse en/of T-shirt en das). Als de letter R in de 
maand zit hebben we de blouse aan (September t/m april) 

➢ Bij afmeldingen of vragen graag op tijd mailen naar de Teamleider 

Mylan: ambiorix@scouting-vkg.nl 

Lieve groetjes van jullie leiding! 

Mylan, Ralph, Laura en Zoë 

mailto:ambiorix@scouting-vkg.nl


24 
 

E X P L O R E R S 
 
Haaaaa Explorers, 

 
Met onderstaande anekdote kunnen we nog even nagenieten van het 

zomerkamp in België: 
“De Explorers hadden tijdens zomerkamp een haat-liefde verhouding met 

het Waalse openbaar vervoer. De frequentie en aansluiting van de bussen 

en treinen was om te huilen, maar eenmaal in de trein of bus vond men al 
slapend troost bij elkaar.” 

 

 
 

Gedurende het kamp hebben we vele leuke, spannende en hilarische 

activiteiten gedaan, zoals: attractiepark Walibi, zwetende hike dag, dagje 
Luxemburg/ Antwerpen en genoten van de sportactiviteiten in en rondom 

het zwembad op de camping. Tijdens de laatste avond hebben we allemaal 
genoten van een knallend, stampend en swingend technofeestje. Een 

avond waar meerdere vraagtekens bij hadden, maar uiteindelijk kijken we 
met een big smile terug op deze spetterende “late” avond.  

 

Inmiddels is het nieuwe scoutingjaar weer begonnen en hebben we alweer 
de eerste OPA en het eerste programma achter de rug.  

Voor alle nieuwe Explorers: welkom! Voor de overvliegers naar de 
Roverscouts: we gaan jullie missen! 
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Helaas hebben we ook van leiding afscheid moeten nemen. Laura, Melvin, 

Christian én Dennis hebben ons verlaten…. Maar niet getreurd, we krijgen 
Robin ervoor in de plaats. Die kennen jullie allemaal wel, toch? Ze stelt zich 

nog even voor op pagina 29 en 30. 

Aankomend jaar gaan jullie weer zelf aan de slag met programma’s maken 
en kampen in elkaar zetten, de begeleiding helpt jullie daar natuurlijk bij. 

 
Wij hebben er weer zin in! Jullie ook? 

 
Belangrijke data: 

- 22 oktober “Herfstkampdag” 
- 16-17-18 december Winterhike 

- 27 januari Géén programma (kaderweekend) 
- 10-11-12 maart Tussenkamp 

- 14-16 april Sint Jorisweekend 
- 9-10-11 juni Lentekamp 
- 21 juli t/m 30 juli  Zomerkamp 

 

Adieje wa! 
Onno, Ben en Robin 
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Robin 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: Robin Lemeer 

 

Nou, wie ben jij?  
Hoi! Ik ben Robin Lemeer en ben 22 jaar oud. Ik zit in mijn laatste jaar van 

de Bachelor Medische Hulpverlening en loop stage op de Spoedeisende Hulp 
van het Zuyderland ziekenhuis. Daarnaast ben ik al 4,5 jaar samen met Koen 

(die zullen de meeste van jullie nog wel kennen) en ik woon in Geleen :)  
 

Wat heb je gedaan bij scouting, en wat doe je nu? 

Toen ik 5 jaar oud was ben ik begonnen als Bever en ik heb daarna alle 
speltakken doorlopen. Inmiddels begin ik aan mijn 6e jaar als leiding. Ik heb 

1 jaar Welpen Meisjes, 4 jaar Hobbits & Idris gedaan en ben nu leiding bij de 
Explorers. 

 

Wat doe je als je niet met scouting bezig bent? 
Als ik niet met scouting bezig ben, ben ik in het ziekenhuis te vinden, bij 

Vouershof of thuis bij iemand om een spelletje te spelen (met een hapje en 
drankje erbij). Daarnaast wandel ik graag (überscout duhhh). 

Als ik een dag vrij heb vind ik het ook fijn om lekker niks te doen. 
 

Wat was je gekste actie ooit bij scouting? 

Telt mijn inschrijving bij Scouting VKG ook? Dan vind ik dat mijn gekste actie 
ooit. Had het nooit willen missen! 

 
Wat was je vetste kamp, en waarom? 

Mijn vetste kamp was het zomerkamp tijdens mijn laatste jaar Explorers in 

2017. We gingen toen met de bus naar Tsjechië (dát was lang, ofja voelde 
heel lang). We hebben 3 campings bezocht. Eerst naar de stad Brno voor de 

eerste overnachtingen en daarna richting het noorden van het land voor de 
tweede camping. Deze tweede camping had een Nederlandse eigenaar. 

Aangezien we een van de weinige bezoekers op de camping waren, mochten 

we van de eigenaar naast het zwembad liggen. Zo hadden we gewoon een 
privé zwembad! We hadden trouwens extra veel luxe dat zomerkamp; op de 

eerste camping hadden we ook al een zwembad. 
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Maar goed, naast dat we de mooiste plek van de camping hadden, kon 

natuurlijk een feestavond niet ontbreken. We hebben tot in de late uurtjes 
gedanst en hebben daarna natuurlijk afgekoeld in ons ‘privé’ zwembad. 

Jan van camping Harta in Kunratice, bedankt! 

Als laatste bestemming zijn we in Praag geweest, waar we natuurlijk cultuur 
gesnoven hebben, maar ook kennis hebben gemaakt met het nachtleven. 

Enkele activiteiten die natuurlijk ook niet te missen waren: klimpark, 
paintballen, winkelen, koken, afwassen, hiken en natuurlijk héél veel reizen! 

 
Wil je nog aan iemand de groeten doen? 
Graag doe ik de groetjes aan mijn team van vorig jaar: Renée, Pim en Mylan 

ik ga jullie missen! 
Natuurlijk kan mijn nieuwe team niet ontbreken, ik doe dus ook nog de 

groetjes aan Onno en Ben! 
 

Aan wie geef je de pen door? 

Ik geef de pen door aan mijn zusje Zoë die leiding is bij de Ambiorix     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         In de avond zorgde Jan voor een overdekt zwembad 
 
d 
Mini Robin bij de Welpen Meisjes  
(toen nog Kabouters) 
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Wil je de kas van Scouting VKG spekken zonder daar zelf een centje pijn 

van te hebben? Dat kan!  
 

Ben je van plan iets kopen via internet, gebruik dan deze link: 
https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php... 

Een klein gedeelte van het aankoopbedrag komt rechtstreeks in de 

groepskas van VKG terecht. 
 

Winkels als bol.com, Coolblue, Hema, MediaMarkt en verrassend veel 
andere winkels doen mee met Sponsorkliks. 

Je komt ze allemaal tegen als je bovenstaande link aanklikt. 
 

Als je Scouting VKG gratis wil sponsoren, moet je er wel aan denken om de 

winkel van je voorgenomen aankoop altijd via 
https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php... te bezoeken.  

Wanneer je rechtstreeks naar de webwinkel gaat, levert dat VKG niets op. 
Je kan natuurlijk ook altijd gebruik maken van de link op de home-pagina 

van de VKG website: www.scouting-vkg.nl 

 
Je blijft anoniem  

Noch SponsorKliks, noch Scouting VKG weet wie er iets besteld heeft, je 
hoeft namelijk niet in te loggen. SponsorKliks weet alleen bij welke 

webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor 
Scouting VKG bedoeld is. 

 

Vergeet niet om dit onder de aandacht te brengen bij ouders, familie, 
vrienden en kennissen! 

 
Alvast bedankt voor de sponsoring!

https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php?club=10454&cn=nl&ln=nl&fbclid=IwAR29_W2_oOc9Rn3LfggAZQfW0Vt7UvifkGLxqJjj1ngjOxvT6_qFAF9y5d4
https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php?club=10454&cn=nl&ln=nl&fbclid=IwAR2hBAwhZCY4xTbSUub8mL9tJ7FjytdK5j9KE1K2a0WiGVZzrYH3di87yQs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scouting-vkg.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JXgqNTjLc_30OwsY6n7iDEpXMdZie2gZcHOHDX7YoCDt5221X1BFdPwo&h=AT20DLKh3KcJCF5dG6jYKOUyu9v61YZCR73zYMoUAXm74aHvQzRICdCwnIWAdMCkNGOwblI35Q7y7oMzsQpWiD5wvRgZLH2I_EoSZE6pdvJpRhvQxnhENu5FwTi82dvwfWJi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gxAS9nT9kShf0PN3y59t1dYZo9d58BXio4Psgpt2mxP5F9RkKyB2HnWL2_Nym_ElG7jUt4AS7Nb8kPv2I86fntfmKaNaThsTCAGKS0K2a1QleeeANba3X1sfsKoNDwXqxyVobMOGeytlKoTjqXGZJ27RVDEf0Zab7voo8hLRfnIU
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Club van 50  
Draag jij Scouting VKG een warm hart toe, maar ben je niet in de 
gelegenheid om actief te zijn voor onze vereniging? Dan bestaat de 
mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren. 

Voor maar €50,- per jaar kan je lid worden van de Club van 50. Dit geld 

wordt gebruikt voor investeringen waar alle leden van VKG-profijt van 

hebben en verdwijnt dus niet zomaar in de clubkas. Elk jaar kiest de 
Groepsraad de officiële bestemming van de inkomsten van de Club van 50 

voor het komende seizoen. Denk hierbij aan spellen, kampeermaterialen, 
workshops voor de leiding, etc. 

Wat krijg je er persoonlijk voor terug? Naast een eervolle vermelding op de 
website (wordt z.s.m. verwezenlijkt) ontvang je elk seizoen een uitnodiging 

voor een activiteit. Bovendien ontvang je twee keer per jaar onze 
Dzjikamalaya en verspreid over het seizoen een link naar de nieuwsbrieven 

op de site. 

 
Lid worden kan het hele jaar door. Wil je lid worden? Neem dan contact 

met ons op via penningmeester@scouting-vkg.nl 

mailto:penningmeester@scouting-vkg.nl
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Zomerkampen 2023 
 

Bevers 
Zondag 16 juli t/m dinsdag 18 juli 

 
Welpen A, B en C 

Datum volgt 
(zaterdag 15 juli t/m donderdag 20 juli 
Of zondag 16 juli t/m vrijdag 21 juli) 

 
Scouts 

Zaterdag 15 juli t/m zondag 23 juli 
 

Explorers 
Vrijdag 21 juli t/m zondag 30 juli 

 
Voor wie het nog niet weet... 
VKG gaat altijd in de eerste week van de basisschoolvakantie op 
zomerkamp, met uitzondering van de Explorers en Roverscouts. De 
Explorers stellen zelf een kampperiode vast aan de hand van de 
mogelijkheden van hun begeleiding.  
De Roverscouts plannen hun zomerkamp zelf in overleg met de 
groep.  
U doet er goed aan om bij het plannen van uw privé vakantie 
rekening te houden met de zomerkampen. 
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Algemene agenda  

Oktober 
07    OPA (oud papier actie, Kluis) 
22    Herfstkampdag Explorers 
29 + 30    Herfstkamp Hobbits & Idris 
    Herfstkamp Ambiorix 
November 
04    OPA 
12    Installatie Hobbits & Idris 
12 + 13    Beverkamp 
 
December 
02    OPA 
03    Installatie + ouder-kinddag Welpen  
10 + 11    Herfstkamp Welpen 
17    Herderstocht/Vredeslicht 
18     Winterhike Explorers 
21    Vredeslicht Bevers 
24 december t/m  05 januari Géén programma’s  
 
Januari    
06    OPA 
07    Nieuwjaarsprogramma’s Welpen en Scouts 
21 + 22    Winterkamp Hobbits & Idris 
28 + 29    Kaderweekend (geen programma’s) 
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Februari 
03    OPA 
03 + 04 + 05   Winterhike Ambiorix 
18    Vastelaovend bie VKG  
 
Maart 
03     OPA 
04    Lentekamp Welpen 
10 + 11 + 12   Tussenkamp Explorers 
25 + 26    Beverkamp 
 
April 
07    Sponsorloop/Heitje voor een karweitje 
14+ 15 + 16   Sint Joris weekend 
27    Koningsdag aan de Kluis 
 
Mei 
05    OPA 
 
Juni 
02    OPA 
9 + 10 + 11   Lentekamp Explorers 
17    Bever-Doe-Dag 
 
Juli 
07    OPA 

Zomerkampen! (zie pagina 30) 


