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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 plaats vinden.  
 
We kunnen terugkijken op weer een jaar dat voor iedereen een 
andere samenleving heeft gevraagd. We weten niet beter dan 1,5m 
afstand houden en ons houden aan de hygiënemaatregelen.  
Ondanks de getroffen maatregelen zijn er toch leuke programma’s 
gemaakt en hebben we ook op deze manier samen met elkaar 
plezier gemaakt.  
 
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 Vitto Kamycki zich voor. Hij is leiding bij de 
Ambiorix en heeft het daar erg naar zijn zin. Blader dus snel naar 
bladzijde 29 & 30 voor een heus interview met onze Vitto.  
 
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 & Luc 
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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. 

- Tessa Hovens voor de Bevers en Welpen meisjes 
- 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 Lonne Hartensveld 

 

Welpen  Eburonen/Sunici Vera Kleuskens 
 

Scouts  Hobbits/Idris  Niek Kleuskens 
 

Scouts  Ambiorix  Vitto Kamycki 

 
Explorers Afdeling 143  Dennis Heinemans 

 
 



6 
 

Zomerkampen 2021 
 

Bevers 
Zondag 25 juli t/m dinsdag 27 juli 

 

Welpen meisjes 
Pamara en Maori 

Zondag 25 juli t/m vrijdag 30 juli  

Welpen jongens 
Eburonen en Sunici 

Zaterdag 24 juli t/m donderdag 29 juli 

Scouts 
Hobbits, Idris en Ambiorix 

Maandag 26 juli t/m zondag 1 augustus 

Explorers 
Vrijdag 30 juli t/m zaterdag 7 augustus 

Roverscouts 
Woensdag 4 augustus t/m donderdag 5 augustus 
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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 blek 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 zomerkampbrieven 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 meesmokkelt! 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 of matje 

Dus géén veldbedje, stretcher of tweepersoonsluchtbed 
 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: 
 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 

 

 
 

Overige: 

 Pet 

 Drinkfles 

 Klein rugzakje 
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 Eventueel een zonnebril 

 Twee theedoeken!! 
 
 

 
 

 
 

 

Beslist níet meenemen: 
 Alcohol en energiedrankjes (ook geen alcohol/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. Níet in plastic 

zakken of vuilniszakken. In plaats van spullen aan je tas te binen, 
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 25 juli tot en met dinsdag 27 juli 2021 
  

Kampplaats: De Jungle (HK) 

Lijsterstraat 16, Geleen 
 

 
Leiding: Birgit Caelen      

Myrthe Caelen 
Tim Welten 

 Britt Thewissen  

 Stijn Verlinden 
Hulpleiding: Esmee van Waarden 

  
    

EHBO leiding Britt Thewissen 

  
 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 25 juli worden de Bevers om 10:00 uur met 

hun bagage en lunchpakket in rugzakje op het HK 
verwacht. 

 

 
Einde kamp: Dinsdag 27 juli wordt het kamp om 15:00 uur 

afgesloten. U wordt dringend verzocht NIET eerder 
dan 15:00 uur naar het HK te komen.  
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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 zoon of dochter op kamp  

   (veel) last zal hebben van heimwee, neem dan  
   vóór het kamp contact op met de teamleider. 

 
 

Zie verder de algemene bagagelijst op bladzijde 9 en 10  
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Hotsjietonia nieuws 
 

Hi Bevers, 
 

Wat is de tijd snel voorbij gevlogen. Het scoutingjaar is alweer bijna ten 
einde en we kunnen stellen dat dit een zeer bevlogen jaar was. We hebben 

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

Zo hebben we laatst een natuurbingo gespeeld, nadat we het hele stuk 
naar het Danikerbos hadden gelopen. Zo moesten de Bevers in groepjes 

van twee op zoek naar bijvoorbeeld een eekhoorn, twee dezelfde stenen, 
een paardenbloem en nog veel meer. Natuurlijk moeten we niet vergeten 

dat we laatst Professor Plof geholpen hebben met het smokkelen van het 

liefdesdrankje, giecheldrankje en geheugendrankje. Wat was dat een 
avontuur! Met het warme weer van afgelopen weken kunnen we de 

waterspelletjes niet vergeten, een heus watergevecht met héél veel 
waterballonnen hoorde daar natuurlijk bij. We kunnen zeker stellen dat alle 

bevers graag willen winnen, dit kwam duidelijk naar voren tijdens het 

spelletje vlag veroveren. Ieder groepje ging voor de winst! We zijn ook blij 
dat alle bevers geïnstalleerd zijn, dit was een zeer bijzondere en 

regenachtige installatie. Dit zullen we niet snel vergeten. Onderstaand 
enkele leuke foto’s om een indruk te geven van alle gezelligheid. 
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Het scoutingjaar is nog niet helemaal ten einde, gelukkig! We hebben nog 

een aantal té gekke en geweldige programma's gepland. Schrijf deze 
datums nog snel in de agenda! 

Woensdag 14 juli Geen programma  

Zaterdag 17 juli Alternatief programma (Bokrijk of dergelijke). Informatie 
volgt 

Woensdag 21 juli Geen programma  
Zondag 25 juli t/m dinsdag 27 juli Zomerkamp 

 

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. 

 
Groetjes van jullie leiding! 

 
Babbel, Zwieber, Billie, Olivier, Snabbel en Blub 
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Zomerkamp Welpen meisjes 
Pamara       Maori 
 

 

Datum: zondag 25 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021 

 
Kampplaats: Scoutinggroep Ooshaka  

 Molensteeg 1 

 6191 KH Beek 
  

 
Leiding: Pamara/Maori Lonne Hartensveld    

   Aryin Jansen 

  Laura Mennen 
   Femke Meels 

   Zoë Lemeer 
   Onno Stam    

  
     

EHBO leiding Laura Mennen  

 
 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: Hierover volgt later nog informatie!  
 

Wat blijft thuis:   

 veldbedjes, stretchers, luchtbedden (i.v.m. stuk gaan)  

 energiedrankjes/frisdrank (fanta, cola, AA-drink) 

 GSM, smartphone, radio, walkman, spelcomputer, I-pod, I-pad    

 knikkers, flippo’s, beyblades, dungans, etc. 

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

 geld 

 zakmes 
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Wat zeker meenemen: 
 slaapzak, hoeslaken 

 matje 

 kussen 

 twee theedoeken, voorzien van naam 

 lunchpakket en drinken voor de zondagmiddag 

 Zwemkleding 

 goede zin 

 zaklamp 

 hervulbare drinkfles 

 regenkleding  

 feestkleding 

 zonnebrand 

 goed weer 

 

Zie verder algemene bagagelijst, op bladzijde 9 en 10 
  



17 
 

Pamara Post/Maori Mail 
 

Daar zijn we weer! Bij de allerlaatste Dzjik van het Scouting jaar 2020-

2021. Voor een aantal meisjes het laatste jaar bij de Welpen (kleine 
meisjes worden groot *snik). Maar het was ook voor héél veel meisjes het 

allereerste jaar bij de Welpen. Wat hebben we een grote gezellige groep 

Welpen-meisjes gehad dit jaar! 
 

Het jaar begon met (bijna) normale programma’s, waarna we door gingen 
naar een paar gezellige digitale programma’s. Toen mochten we elkaar 

gelukkig weer in het echt zien, ofja, jullie hebben een hele lange tijd maar 
de helft van ons gezicht gezien… Soms moet dat vast prettig zijn geweest, 

want vanaf nu gaan we gewoon weer gekke bekken naar jullie trekken    

 

Nu gaan we het hebben over datgene waar we gelukkig dit jaar weer mee 
gaan eindigen. Namelijk! We GaAn Op ZoMeRkAmP! 

 
Een echt kamp, in een gebouw van een andere Scouting. 5 nachten achter 

elkaar gezellig logeren met ons alle samen op matjes en met een slaapzak. 
‘s avonds (stiekem) snoepen en kletsen. Maar vooral overdag heel veel 

gezellige, leuke, spannende activiteiten die jullie hopelijk nooit meer zullen 

vergeten. 
 

Omdat we nog niet genoeg vingers hebben om al te kunnen beginnen met 
aftellen, verklappen we ook nog niet alles over het zomerkamp. Eerst komt 

namelijk nog de installatie, hier gaan we ons eerst een aantal programma’s 

op voorbereiden. Als jullie dan allemaal officieel een das mogen dragen, 
dan vliegen de dagen voorbij en gaan we op kamp. 

Het thema van het kamp, waar jullie allemaal zo nieuwsgierig naar zijn, dat 
houden we dus nog eventjes geheim. Binnenkort sturen we alle belangrijke 

informatie over wat je bijvoorbeeld moet inpakken in een apart mailtje. 
Tot op het programma!  

 

Groetjes de leiding! 
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Zomerkamp Welpen jongens 
Eburonen       Sunici 
 

 

Datum: zaterdag 24 juli tot en met donderdag 29 juli 2021 

  

Kampplaats: Scouting René Höppener 
 Oude Keulsebaan 160 

 6045 GB Roermond. 
 

 
Leiding: Eburonen/Sunici Vera Kleuskens     

   Zora Baggen 

    Ella Kusters  
    Floor Jansen  

    Sil Bruring 
    Rens Heerkens 

    Driek Van Der Meulen 

         
     

EHBO leiding Eburonen/Sunici  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  

  
  

Wat blijft thuis:  - veldbedjes, stretchers, tweepersoons luchtbedden.  

     - energiedrankjes 
- smartphones, tablets, iPod en andere elektronische 

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

spinners,etc. 
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- 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 9 en 10 
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Eburonen/Sunici Editie 
 

Hallo stoere welpen, 

 
Het scoutingjaar verliep anders dan we gehoopt hadden… Wat waren wij 

blij toen we jullie EINDELIJK weer mochten zien! Eerst om de week, maar 
nu gelukkig weer met de hele groep en alle leiding. 

We hebben van alles leuks gedaan. Pizza’s bakken (‘oeps, mislukt…’), 
huttenbouwen, Expeditie Robinson, een poppetje gemaakt uit hout, 

waterspelletjes en nog veel meer leuks.   
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We hadden ook een heel bijzonder programma, namelijk de Welpen Battle. 

We moesten verschillende challenges doen en hebben daarmee een coole 

insigne verdiend! 
Voor nu staan er nog twee speciale activiteiten op de planning. Zaterdag 
10 juli zal na lang wachten toch eindelijk de installatie zijn. En dan, het 
allerleukste, ZOMERKAMP van 24 tot en met 29 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 al naar uitkijken   

 

Lieve groetjes van jullie leiding, 

 
Driek, Ella, Floor, Rens, Sil, Vera en Zora  

& onze hulpleiding Alex en Steve 
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Zomerkamp Scouts 
Hobbits en Idris    Ambiorix 
 

 

Datum: Maandag 26 juli t/m zondag 1 augustus 2021 
 

Kampplaats: Kampeerterrein “Bezoensberg, Zutendaal” 
 Schansstraat 84, 3690 Zutendaal, België 

 

  
 

Leiding: Hobbits & Idris Niek Kleuskens  
    Mylan van Duuren 

    Robin Lemeer  

    Josje Wackers 
    Pim Kusters 

     
  

 Ambiorix Vitto Kamycki               

    Ralph Veensta 
    Nona Verstappen 

    Sonja Verstappen  
     

 

EHBO leiding: Hobbits & Idris Robin Lemeer 
 Ambiorix Sonja Verstappen 

 
 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 handvaten, stuur 
en zadel goed vastzitten en dat uw kind weet 
hoe de versnellingen werken!  

 

Wat blijft thuis:  
 veldbedje, stretcher, tweepersoons luchtbed 

 GSM, smartphone, iPod, iPad, radio, spelcomputer, cd-

speler, MP3-speler 

 dolken 

 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 op bladzijde 9 en 10 

  



24 
 

Hobbits en Idris 
 

Beste Hobbits, Idris, ouders en verzorgers, 
 

Daar is ie dan, de laatste nieuwsbrief van dit 
scoutingjaar! Deze keer, zoals gewoonlijk, in de 

zomereditie van de Dzjikamalaya. Nog een paar 

weken en dan zit dit (wederom bijzondere) 
scoutingjaar er alweer op.  

Gelukkig hebben we sinds maart weer een hoop 
fysieke programma’s kunnen doen. Eerst nog met 

de halve groep en later weer met z’n allen. 

Pionieren, routetechnieken, koken op vuur, 
flesraketten maken, noem het maar op. Wat fijn 

dat we weer mogen hè! 
Komende weken staan de insigneprogramma’s op 

de planning, waarbij jullie een insigne kunnen 

verdienen voor onder andere houtbewerking, 
primitief koken, vuur maken of leiding voor een 

dag zijn! Daarna hebben we nog een 
verrassingsactiviteit, waar gauw meer informatie 

over komt. Hou de mail maar goed in de gaten! 
Met de laatste versoepelingen voor de zomer in 

het verschiet, richten we ons eindelijk weer op 

een prachtig zomerkamp in Zutendaal!  
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Als de coronaregels in België het toelaten, dan kun je de volgende data in 

je agenda zetten: 
 

Maandag 26 juli t/m zondag 1 augustus 

 
Meer info hierover krijgen jullie binnenkort via de mail. Kun je nou niet 

wachten tot het zover is? Dan volgt hieronder een mooie collage van het 
lentekamp, als een soort sfeerimpressie. Waarschijnlijk ziet het zomerkamp 

er soortgelijk uit, maar dan hopelijk met wat meer zon! 

 
Bedankt voor het lezen van de Dzjik en groetjes van de leiding, 

 
Niek, Robin, Josje, Mylan en Pim 
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AmbiorInbox 
 

Liefste Ambiorix, 
 

Welkom bij de nieuwste editie van de Inbox, hét Ambiorix tijdschrift van 
VKG. In deze editie nemen we jullie in vogelvlucht mee langs de afgelopen 

programma’s en werpen zelfs al een hoopvolle blik naar voren.  

De afgelopen periode zijn we weer begonnen met het uitvoeren van de 
door de leden gemaakte programma’s. Nadat we tijdens de programma-

tijden alles keurig in orde hebben kunnen maken (kuch), zijn deze 
programma’s al allemaal tot uitvoer gebracht. Zo hebben we een 

(fiets)route gehad en hebben we onze fanatieke kant kunnen laten zien 
tijdens een bordspellenprogramma. Daarnaast hebben we met een ruilspel 

menig Ikea-filiaal jaloers gemaakt en hebben we een eierspel (met extra 

ei) tot een gore afloop gebracht. 
Het absolute hoogtepunt, dit keer zelfs letterlijk, was natuurlijk het 

lentekamp. Terwijl we met tranen in onze ogen afscheid namen van de 
ouders, dit kwam écht door het stuifzand hoor, vertrokken we bepakt en 

bezakt op weg naar Kerkrade. Ondanks langere levertijden bij de post, 

kwam onze bestelling voor een weekendje goed weer wél op tijd. We 
hebben het hele kamp van het zonnetje kunnen genieten, dat zich af en 

toe achter een welkome wolk verstopte. Een route langs een heuveltje of 
veertig bracht ons naar de voet van Mount Wilhelmina. Deze kunstmatige 

heuvel bracht een even kunstzinnig uitzicht, waarvan de foto hieronder het 
bewijs is. 

Onze groep, uitgeput na de beklimming van de Wilhelminaberg 
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Met de heerlijke knaks van de lunch als brandstof, volgden wij de route 

dieper en dieper Kerkrade in, totdat we vlak bij de Duitse grens het 
gebouw in ons vizier kregen. Ontzettend brak kwamen wij hier 

aangestrompeld en hebben we de rest van het kamp dan ook lekker rustig 
aangedaan met een film en een quiz. Zoals hierboven te zien is, hebben de 

Ambi’s tijdens het kamp al uitgebreid kunnen oefenen met het bekijken van 
voetbalwedstrijden. Hoewel Oranje natuurlijk vreest voor het prachtige spel 

van onze eigen FC Tuinstoel 2, zullen we het Nederlands elftal uiteraard 

naar de zege juichen. Slechts een paar weken na de EK-finale in Londen, 
komt de finale van dit Scoutingseizoen er alweer aan; zomerkamp. We 

hebben op dit moment gunstige vooruitzichten voor een meerdaags kamp 
in Zutendaal, maar de precieze hoe, wat en wanneer zullen we op een later 

tijdstip bekend maken. Met de volgende week verwachte extra 

versoepelingen, is het wachten op de aangepaste Scoutingregels en 
protocollen. De Berenklauw staat in ieder geval al lekker te stoven. 

Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in! 
 

Groetjes en saluut af! 
Nona, Vitto, Sonja & Ralph 

 

 
 

 

FC Tuinstoel 2 in tactiekbespreking, wie geeft mandekking aan de plastic vouwstoel? 
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Explorers 
 

Hallo Explo’s,  
 

Time flies, when you’re having fun! 
Na weer een COVID-19 jaar achter de rug te hebben, hebben we eindelijk 

een fantastisch zomerkamp in het vooruitzicht! “Tour de Hollandia”. 
Ondanks dit corona jaar waarin we veel online programma’s hebben 
gedaan, zijn we ondertussen alweer een ruime tijd bezig met fysieke 

programma’s.  
Jullie als groep hebben ondanks de maatregelen leuke en uitdagende 

programma’s georganiseerd waar wij als begeleiding ook van hebben 
genoten.  

De komende tijd tot aan zomerkamp zullen we nog leuke programma’s op 

de planning hebben staan en zal de zomerkampcommissie zich 
voorbereiden om een fantastisch kamp neer te zetten.  

 
De presentatie van “Tour de 

Hollandia” zal binnenkort volgen, 

maar daar krijgen jullie tegen die 
tijd nog bericht over met de nodige 

ins en outs. Het zomerkamp staat 
bij iedereen in de agenda gepland 

van 
30 juli t/m 7 augustus !!!  

 

Concrete en specifiekere informatie 
volgt uiteraard nog in een 

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

jaar dan weer….   
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Vitto Kamycki 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: Vitto Kamycki! 

 
Nou, wie ben jij?  

 

Hallo hallo! Mijn naam is Vitto, ik ben 24 lentes geleden geboren in het pittoreske 

Geleen. In het dagelijks leven werk ik als Physics Engineer bij VDL-ETG T&D. In het 

nachtelijks leven slaap ik meestal. Ik sta bekend om mijn leuke en stomme 

grapjes, mijn onhoudbare optimisme en mijn recept voor kip pilav. Daarnaast 

houd ik erg van quizjes en bordspellen. 

 

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

 

Ik was ooit een lief klein Bevertje van een jaar of 5. Daarna heb ik alle speltakken 

doorlopen en sta ik hier zo’n bijna 20 jaar later (echt zo lang al?) nog steeds met 

veel enthousiasme. Ondertussen is dit mijn vijfde jaar als leiding, waarvan 3 jaar 

bij de Welpen Jongens en 2 jaar bij de Ambiorix. Komend jaar zal ik dit 

gelijktrekken met nog een jaartje Ambiorix. 

 

Wat doe je als je niet met scouting bezig bent?  

 

Vooral huilen eigenlijk, maar zodra mijn tranen op zijn zit ik ook zeker niet stil. Ik 

ga 2-3 keer in de week naar de klimhal om te boulderen. Ook lees ik nog wel eens 

een boek en bezoek ik graag de bioscoop. Met goed weer drink ik met vrienden 

graag een granengazpacho thuis of op het terras.  

 

Wat was je gekste actie ooit bij scouting?  

 

Oei, dat valt eigenlijk reuze mee. De meeste ‘gekke acties’ vind ik prima te 

verklaren. Ik moet wel even terugdenken aan een potje verstoppertje waarbij ik 

mijzelf hangend aan een bordes had verstopt. De achterliggende gedachte was 
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om mij achter de zoeker te laten vallen zodat ik naar de buutplaats kon rennen. 

De hoogte van de val had ik helaas zwaar onderschat. Ik vrees dat ik daardoor op 

mijn oude dag slecht weer zal kunnen voorspellen. 

Voor de rest is er nog het debacle van het Duitse strand en het epos van de 

baguette. 

 

Wat was je vetste kamp, en waarom?  

 

Dat is een lastige, ik vind elk kamp eigenlijk wel tof. Als ik echt moet kiezen zou ik 

voor mijn eerste Roverscout-kamp gaan. Sowieso is het een enorm verschil met 

de vorige speltakken omdat je als groep alles zelf regelt. Wij zijn dat jaar naar 

Hongarije en Slowakije geweest en hebben daar echt hele sjieke dingen gedaan. 

Enkele hoogtepunten zijn Indoor Skydiven, Sziget, de kebabverkoper uit Venlo, 

karten, de Escaperoom en stadsspel. Het bezoek aan de Tesco mag ik natuurlijk 

ook niet vergeten ;) 

 

Wil je nog aan iemand de groeten doen?  

 

Jazeker, iedereen die ik het afgelopen jaar te weinig heb gezien draag ik nog 

steeds een warm hart toe. Iedereen die dit stukje heeft gelezen trouwens ook. De 

rest niet. 

De volgende persoon die jullie met zo’n mooi schrijfsel mag verwennen heet 

Nona! :D 
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Opening scoutingjaar 
2021/2022 

 

 

 
Het nieuwe scoutingjaar zal geopend worden op 

 

Zaterdagmiddag  
11 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 er na 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 3 september de eerste  

Oud Papier Actie 
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Agenda 

 

      

September 

03 Oud papieractie   Explorers/Roverscouts 

11  Opening nieuw scoutingjaar  Alle speltakken 

15 Eerste programma    Bevers 

17  Eerste programma    Explorers 

18 Eerste programma   Pamara/Maori 

      Eburonen/Sunici 

      Hobbits & Idris 

      Ambiorix 

Oktober 

01  Oud papieractie   Explorers/Roverscouts 

 

        

       

   

 


