
Beste leden van Impeesa. 
 
Dit is een belangrijke brief. Raak hem dus niet kwijt! Oh, sorry… laten we eens 
beginnen met ons voor te stellen… 
 
Hallo, wij zijn Suske en Wiske! En wij hebben een probleempje. Nou ja, een groot 
probleem eigenlijk. Kennen jullie ons? Dan weten jullie dat wij altijd grote 
avonturen meemaken. Vaak met onze beste vrienden: Lambik, die lieve sufferd, 
Jerom, de ijzersterke stoere bink met een klein hartje, Tante Sidonia, onze ietwat 
lange en nerveuze, maar oh zo lieve tante, en natuurlijk ook professor Barabas, het 
genie wat altijd iets weet uit te vinden wat ons helpt bij onze avonturen. Iemand 
die we ook vaak tegenkomen, maar liever uit de weg gaan, is die boef van een 
Crimson. Vaak probeert hij onze plannetjes in het water te laten lopen. 
 
Nu ook weer dus. Want, schrik niet… Crimson heeft eind vorig jaar de gloednieuwe 
tele-tijdmachine gestolen! Dat is een machine die professor Barabas heeft 
ontwikkeld om mee door de tijd te kunnen reizen. En nu komt de reden waarom wij 
jullie een brief sturen…. 
 
Professor Barabas, had gehoord dat Impeesa dit jaar 50 jaar bestaat. Dat bracht 
hem op een idee. Het leek hem leuk om Impeesa als verjaardagscadeau een nieuwe 
teletijdmachine te geven. Zodat Impeesa met de hele groep op kamp door de tijd 
kon reizen en kon bekijken wat er in die 50 jaar door alle scouts van Impeesa 
beleefd is. Er zijn immers zo veel leuke dingen gebeurd in die 50 jaar! Maar nu… 
heeft Crimson hem dus gestolen.  
 
“Waarom die van Impeesa?”, zul je je nu afvragen… Nou… Crimson wilde als kind 
ook op Scouting bij Impeesa. Maar dat mocht hij niet van zijn boze vader. Die 
wilde alleen maar dat hij ging leren, leren en nog eens leren. Hij mocht nooit eens 
iets leuks doen. En Crimson zwoer als kind wraak. Als hij later een groot geleerde 
was, dan zou hij ze... een lesje leren! En nu denken we dat hij het heeft voorzien 
op Impeesa. We zijn bang, dat hij terug wil in het verleden van Impeesa, om daar 
iets te veranderen. Misschien wil hij wel voorkomen dat Impeesa werd opgericht 50 
jaar geleden. En dan kunnen jullie dat 50 jarig bestaan mooi op je buik schrijven! 
Daarom moeten jullie ons helpen om hem tegen te houden. Met de hele groep!  
 
Dit zullen we gaan doen tijdens het grote gezamenlijke jubileum-zomerkamp dit 
jaar. We gaan dit jaar met de hele groep, dus alle kinderen van alle speltakken en 
alle leiding van Impeesa op kamp. Hiervoor blijven we dan ook niet in Nederland, 
welnee… we gaan namelijk naar Duitsland! Want daar bevindt zich de schuilplaats 
van Crimson, in het plaatsje Haltern am See, niet heel ver over de grens met 
Nederland. Dit kamp  wordt gehouden van 4 tot 11 augustus 2012 (voor de Bevers 
van 8 tot 11 augustus). Hoe we dat gaan doen? Dat hoor je later. We willen nu 
graag weten op wie we kunnen rekenen! 
 
Het beloofd een kamp te worden wat zijn 
weerga niet kent! Superspectaculaire excursies, 
gave spellen, de zoektocht naar de 
teletijdmachine en Crimson, en daarbijbehorende 
reizen door de tijd en een geweldige sfeer. 
Geloof ons als we zeggen: het wordt een kamp, 
om nooit meer te vergeten! Jij komt ons toch 
ook helpen?? Geef je dan snel op dmv het 
formulier (inleveren voor 15 maart in de 
groene brievenbus in de hal van het 
groepshuis!) 
 
Groetjes 
Suske en Wiske 



Wetenswaardigheden	  voor	  kamp	  2012	  voor	  ouders	  
	  

-‐ Gezamenlijk	  kamp,	  waarom?	  	  
o Impeesa	  bestaat	  dit	  jaar	  50	  jaar.	  Op	  Jubilea	  in	  het	  verleden	  is	  gebleken	  dat	  een	  

gezamenlijk	  zomerkamp	  een	  hele	  goede	  manier	  is	  om	  op	  spectaculaire	  wijze	  een	  Jubileum	  
te	  vieren.	  Iets	  waar	  leden	  het	  jaren	  later	  nog	  steeds	  over	  hebben.	  

-‐ Wanneer?	  
o Het	  groepskamp	  is	  voor	  jeugdleden	  van	  4	  tot	  11	  augustus	  2012.	  Alleen	  voor	  Bevers	  is	  een	  

afwijkende	  datum.	  Zij	  zijn	  welkom	  vanaf	  woensdag	  8	  augustus.	  
-‐ Waar?	  	  

o Het	  gezamenlijke	  kamp	  wordt	  gehouden	  in	  Duitsland,	  in	  het	  plaatsje	  Haltern	  am	  See.	  Hier	  
hebben	  wij	  een	  goed	  geoutilleerd	  kampterrein	  gevonden	  wat	  aan	  de	  eisen	  van	  elke	  
leeftijdscategorie	  voldoet.	  Het	  terrein	  ligt	  op	  zo’n	  200	  km	  van	  Zoetermeer,	  niet	  al	  te	  ver	  
over	  de	  grens	  met	  Nederland.	  

-‐ Hoe	  is	  het	  vervoer	  geregeld?	  
o Voor	  de	  heen-‐	  en	  terugreis	  huren	  we	  touringcars.	  Ter	  plaatse	  vervoeren	  we	  ons	  met	  

personenbusjes	  die	  we	  hiervoor	  huren,	  eigen	  vervoer	  van	  de	  leiding,	  het	  openbaar	  
vervoer	  en	  natuurlijk	  de	  benenwagen.	  Voor	  de	  heenreis	  van	  de	  Bevers	  zijn	  we	  nog	  op	  
zoek	  naar	  een	  goede	  oplossing	  aangezien	  zij	  halverwege	  het	  kamp	  aankomen.	  

o Het	  materiaal	  zal	  worden	  vervoerd	  met	  een	  vrachtwagen.	  
-‐ Wat	  is	  de	  prijs	  van	  het	  kamp?	  

o De	  organisatie	  streeft	  ernaar	  om	  de	  kampprijs	  niet	  hoger	  uit	  te	  laten	  vallen	  dan	  de	  
reguliere	  kampprijs:	  
Bevers:	  	  50	  Euro	  
Kabouters,	  Welpen,	  Esta’s:	  95	  Euro	  
Gidsen,	  Scouts,	  Verkenners:	  110	  Euro	  
Explorers,	  JongerenTak,	  Stam:	  165	  Euro	  
Gelet	  op	  de	  hoge	  vervoerskosten	  naar	  het	  buitenland	  voor	  dit	  kamp,	  vragen	  we	  naast	  
bovenstaande	  kampprijzen,	  een	  toeslag	  van	  25	  Euro	  per	  persoon	  (m.u.v.	  de	  Bevers	  en	  de	  
Stam)	  voor	  het	  vervoer.	  Wij	  vragen	  ouders	  om	  te	  betalen	  in	  twee	  termijnen	  (ieder	  50%).	  
Wij	  verzoeken	  u	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  eerste	  termijn	  voor	  15	  mei	  is	  bijgeschreven	  
en	  de	  tweede	  	  voor	  1	  juli.Het	  rekeningnummer	  volgt	  in	  het	  volgende	  informatiebulletin	  in	  
Maart.	  
Natuurlijk	  kan	  een	  kamp	  van	  deze	  omvang	  niet	  alleen	  gefinancierd	  worden	  uit	  de	  
kampbijdragen	  van	  jeugdleden,	  en	  zijn	  en	  worden	  er	  allerlei	  acties	  opgestart	  waarvan	  de	  
opbrengst	  ten	  goede	  komt	  aan	  dit	  kamp.	  Echter,	  zijn	  we	  nog	  dringend	  op	  zoek	  naar	  
sponsoren	  die	  het	  nog	  bestaande	  gaatje	  in	  de	  begroting	  willen	  opvullen…	  Indien	  u	  
iemand	  kent	  die	  hieraan	  wil	  bijdragen	  kunt	  u	  zich	  melden	  via	  onderstaand	  email-‐adres	  

-‐	  	   Komt	  er	  meer	  informatie? 	  
o Jazeker.	  Middels	  regelmatige	  nieuwsbulletins	  

(per	  mail,	  op	  de	  site	  of	  op	  papier)	  willen	  we	  
proberen	  u	  tussen	  nu	  en	  het	  kamp	  op	  de	  
hoogte	  te	  houden.	  Ook	  zullen	  we	  op	  korte	  
termijn	  (verwachting	  is	  medio	  maart)	  een	  
ouderavond	  organiseren	  om	  u	  op	  de	  hoogte	  te	  
brengen.	  Natuurlijk	  kunt	  u	  te	  allen	  tijde	  met	  
vragen	  bij	  de	  leiding	  van	  de	  speltak	  van	  uw	  zoon	  
of	  dochter	  terecht.	  

	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  namens	  Impeesa	  
	  het	  TufTufTeam	  (tuftufteam@impeesa-‐zoetermeer.nl



Groepszomerkamp 2012 
 

Inleveren in de groene brievenbus in de hal voor 15 maart!  
(ook als je niet mee gaat!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naam: ________________________________________________ 
 
Speltak:_______________________________________________ 
 

o Ja, natuurljk ga ik mee op dit spectaculaire   
zomerkamp! 	  

o Nee, helaas ben ik niet van de partij, want: 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 
 
Naam ouder/verzorger:_________________________________ 
 
Handtekening:_________________________________________ 


