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Beste Impeesa’‛ers: 
gefeliciteerd! 

 
Hiep Hiep Hoera! Allemaal van harte gefeliciteerd met het 
50jarige bestaan van Scoutinggroep Impeesa!! Met maar 
liefst een halve eeuw aan leuke opkomsten, kampen en 
evenementen op zak, zal aankomend zomerkamp de 
Impeesageschiedenis in gaan als al weer het tweede Impeesa 
groepskamp ooit! Na een geslaagd eerste groepskamp in 
2000 in het Belgische Iveldingen zullen we dit keer ons 
bijzondere jubileum vieren in het Duitse plaatsje Haltern Am 
see. Alle leiding en organisatie zijn al weer bijna een jaar 
bezig om hier de voorbereidingen voor te treffen. Het belooft 
dan ook een groots en uniek kamp te worden met voor ieder 
wat wils en vooral heel veel lol en plezier.  
 

Namens alle leiding en organisatoren wensen we je alvast 
een geweldig zomerkamp 2012 toe! 
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Inleiding 
  

Waar dient dit boekje eigenlijk voor? Zoals bij elk kamp wordt 

er een informatieboekje verstrekt dat jou en je ouders of 
verzorgers helpt met de voorbereidingen voor het 

zomerkamp. Dit heet een kampboekje. In dit kampboekje 

vind je alle algemene en alle leeftijdsspecifieke informatie 

voor jouw speltak met betrekking tot dit groepskamp. 
Mochten jij of je ouders/verzorgers na het lezen van dit 

boekje nog vragen hebben, dan kunnen je hiermee bij je 

eigen leiding terecht. 
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Even voorstellen... 
 

50 jaar Impeesa. Dat laten we niet zomaar aan ons voorbij 

gaan. Vandaar dit Jubileum groepszomerkamp. Uiteraard 
neemt de leiding een groot deel van de voorbereidingen op 

zich, maar  zo’n  spectaculair  groot  zomerkamp  kan natuurlijk 

niet plaatsvinden zonder een centrale organisatie. 

 
Deze centrale organisatie ken je misschien al als het: 

TufTufTeam. Zij zijn onder meer de afzender van alle 

nieuwsbrieven die je gekregen hebt voorafgaand aan dit 
kamp. In dit kampboekje willen we de organisatie dan ook 

even officieel aan je voorstellen: 

 

 Sven Pribnow (beter bekend als JoTak-begeleiding) 
 

 Sander Koot (beter bekend als JoTak-begeleiding) 
 

 Claudia Strampraad (beter bekend als Verkenner-leiding) 

 

 Léon Steijger (beter bekend als Gidsenleiding) 

 

 Max de Jong (beter bekend als Stamlid) 

 

Mochten een of meerdere namen je niet bekend voorkomen, 
geen zorgen, want je zult ze tijdens het zomerkamp vast 

regelmatig tegenkomen. Ze lopen namelijk de hele dag rond 

om ervoor te zorgen dat jouw zomerkamp goed verloopt. 
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Maar de belangrijkste deelnemers van dit zomerkamp zijn 
natuurlijk:... JULLIE! Namens de gehele organisatie en alle 

leiding willen we daarom graag laten weten dat we het 

fantastisch vinden om dit bijzondere groepskamp voor jullie 
te mogen organiseren!! 

  

Ik ook! We 
zien jullie 
straks op 
kamp...! 

Ik heb er nu 
al zin in Wis!  

Wat jij? 
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Een berichtje van  
Suske en Wiske  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nu de Teletijdmachine van professor Barabas 
eindelijk klaar is voor gebruik kunnen wij  
niet wachten om te gaan tijdreizen! Samen  
met Tante Sidonia, Jerommeke, Lambik en natuurlijk 
jullie willen we een spannende reis gaan maken naar 
het jaar 1962. Want toen werd 50 jaar geleden 
Scouting Impeesa opgericht! Wel gek is dat we de 
laatste tijd vreemde pakketjes met komkommers 
opgestuurd krijgen... We vermoeden dat onze 
aartsvijand Krimson hier achter zit, alleen hebben 
we nog geen idee wat dit precies betekent! Ach ja, 
zolang we met jullie maar een mooie reis naar het 
verleden kunnen maken zal alles wel goed zijn toch? 
Tot op kamp!! 
Suske, Wiske, Jerommeke, Tante Sidonia en Lambik 
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Kampreglement, enkele 
belangrijke regeltjes... 
 

1. De kamporganisatie en de leiding hebben altijd gelijk. 

2. In het onvoorstelbare geval dat zij ongelijk zouden 

hebben; zie regel 1. 
3. Slapen gebeurt per definitie op de plaats die je door de 

leiding en/of begeleiding aan het begin van het kamp 

wordt toegewezen. Mocht je aangetroffen worden op 
een plaats waar je na bedtijd niet hoort te zijn, dan 

sluiten wij niet uit dat je aan het einde van het kamp als 

corvee specialist naar huis gaat 
(omdat je zoveel hebt kunnen 

oefenen). 

4. Aan het begin van het kamp krijgt 
elke leeftijdscategorie 

aangewezen waar zij de 

kampweek zullen doorbrengen. 
Voor de KWESTA-leeftijd zal dit in 

en om het groepshuis zijn, de 

overige leeftijdscategorieën 
zullen een kampement 

toegewezen krijgen. Het is niet de 

bedoeling  dat  je  je  op  “vrije  
momenten”    of  zonder  
toestemming van je leiding 

begeeft op een ander terrein dan 
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van jouw leeftijdscategorie. Mocht je hier wel naar toe 
willen of moeten, dan vraag je voor het betreden even 

toestemming aan de leiding die daar aanwezig is.  

5. Het op eigen initiatief verlaten van het terrein zonder 
toestemming van jouw eigen (bege) leiding, wordt niet 

alleen niet gewaardeerd, maar is ook nog eens hoogst 

asociaal. Stel dat men je gaat missen, kun je er 

redelijkerwijs vanuit gaan dat men je gaat zoeken 
(want  zo  zijn  ze  nou  eenmaal…!).  Kortom,  zorg  te  
allen tijde dat jouw (bege)leiding op de hoogte is 

van waar jij bent. 
6. Gedraag je gedurende het kamp zo voorbeeldig mogelijk. 

Houdt er rekening mee dat je in het buitenland bent waar 

bijvoorbeeld de politie anders optreed en minder 
tolereert dan in Nederland. Een voorbeeld: In Duitsland 

wordt zwaar opgetreden tegen milieuvervuilers, dus het 

valt af te raden je lege colablikje op de grond te gooien.  
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7. We zijn op een groepskamp 
wat inhoudt dat we met meerdere 

speltakken van verschillende 

leeftijdscategorieën vlak bij elkaar in 
de buurt staan. Ongetwijfeld zullen 

de jongere speltakken eerder naar 

bed gaan en andersom zullen zij 

wellicht eerder wakker zijn. 
Daarnaast zijn we op een terrein 

aanwezig waar mogelijk ook andere 

groepen kamp houden. We 
verwachten daarom van eenieder 

dat ze rekening houden met de 
ander. Dat houdt in dat er voor het 
opstaan en na het naar bed gaan 

van speltakken relatieve rust heerst 

op het terrein. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient het 
stil te zijn op het terrein. Zo stil dat niemand last van 

elkaar heeft. Op die tijden mag er dan ook geen geluids-

producerende apparatuur aanstaan. 
8. Wanneer er geroepen wordt of een afgesproken signaal 

klinkt, geldt voor alle jeugdleden dat je in afzienbare tijd 

(1 minuut oid) op de plaats van bestemming aanwezig 
dient te zijn. Er zullen op kamp tijden worden 

afgesproken, zorg dat je op tijd bent!  

9. Als er groepen worden gemaakt of je bent zonder 

(bege)leiding: blijf altijd bij elkaar. Het mag nooit zo zijn 
dat  iemand  achterblijft  of  we  mensen  “kwijt  “  zijn.  Zie  
daarom nogmaals puntje 8!  
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10. Alcohol & Energydrinks:  
Het nuttigen of in bezit hebben van alcoholhoudende 

dranken en energydrinks is voor jeugdleden onder de 16 

jaar ten strengste verboden. Voor jeugdleden boven de 
16 worden hier op speltakniveau eventueel afwijkende 

afspraken over gemaakt. Het overtreden van het 

alcoholverbod door jeugdleden onder de 16 zal direct 

leiden tot uitsluiting van kamp. Hierop wordt dan ook 
regelmatig gecontroleerd. Indien je als souvenir 

alcoholhoudende dranken wil meenemen, dan kan dit 

natuurlijk, maar dan lever je ze na aankoop direct in bij je 
eigen leiding, die ze gedurende kamp voor je bewaart.  

11. Roken is voor jeugdleden tot en met de GSV leeftijd niet 

toegestaan. Voor de oudere speltakken kunnen hiervoor 
op speltakniveau eventueel afwijkende afspraken 

gemaakt worden. Sowieso geldt dat dit nooit gedurende 

activiteit plaatsvindt. Daarnaast mag er op de 
kampterreinen waar de tenten staan, alsmede in en om 

het groepshuis niet gerookt worden en zullen er plaatsen 

aangewezen worden waar dit buiten de activiteiten om 
eventueel mogelijk is. 

12. Drugs in welke vorm dan ook, dit ter beoordeling aan de 

kamporganisatie en leiding, worden in geen geval 
getolereerd. In Duitsland is het in bezit hebben van drugs 

al een misdaad waarvoor je de gevangenis in kunt gaan. 

Daarnaast willen we vanuit scouting niet met drugs 

geassocieerd worden. Mocht dit wel aangetroffen 
worden, zullen passende maatregelen getroffen worden. 

We gaan er overigens vanuit dat dit voor niemand zal 
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gelden, dat vertrouwen hebben we absoluut, maar het 
kan maar beter gezegd worden. 

13. Over telefoongebruik worden op speltakniveau 

afspraken gemaakt. Hoe dan ook geldt dat gebruik van 
telefoons en MP3 spelers tijdens activiteiten niet 

gewaardeerd wordt.  

14. Veiligheid: zorg ten allen tijden voor je eigen 

veiligheid en die van anderen!  

Wanneer we het terrein verlaten voor een activiteit hoort het 

Scoutinguniform (=uniformblouse & das!) aan te zijn!  

Hmm... Ik heb zo mijn 
eigen regeltjes... maar 
dat merken jullie op 
kamp wel... Dan wordt 

het komkommertijd! 

Krimson 
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Het Kamp(terrein) 
 

Zoals je inmiddels natuurlijk wel weet gaan we dit jaar op 

kamp naar Duitsland. Meer specifiek gaan we naar het 
plaatsje Haltern am See, naar kampterrein St. Ludger. 

 

Haltern am See ligt aan de 

rivier  ‘de  Lippe’  in  het  
noordelijke Ruhrgebied, op 

iets meer dan 200 km van 

Zoetermeer. Haltern ligt in het 
Bundesland (een soort 

provincie) Nordrhein 

Westfalen. De naam verraadt het al: Haltern ligt aan water. 
Niet aan zee, zoals je misschien denkt, maar het Duitse  “See”  
betekent “meer”  in  het  Nederlands  en  andersom, om het 

lekker simpel te houden. Haltern ligt dus aan een meer. En 
niet een gewoon meer, maar een stuwmeer. Het meer 

voorziet meer dan een miljoen mensen van drinkwater! 

Daarbij ligt in het mooie 
natuurpark Hohe Mark: een 

bosrijk en heuvelachtig 

landschap. Ideaal voor scouts 
natuurlijk!  

 

Ons kampterrein zelf is een groot 

terrein in handen van een Duitse 
Scoutingorganisatie. Het is een 



Impeesa Groepskamp 2012 * Suske en Wiske - de Impeesa 
Teletijdmachine * Haltern am See Duitsland 

 

14 
 

van de twee kamp-
terreinen op de locatie, 

inclusief groepshuizen. Ook 

op ons terrein staat een 
groepshuis, geheel ingericht 

met douches, slaapkamers 

en stapelbedden. Luxer dan 

we gewend zijn dus. In dit 
groepshuis zullen de 

KWESTA’s  overnachten.  Aangezien we iets meer kinderen dan 

bedden hebben zullen er een aantal op hun eigen lucht-
bedden slapen. De andere speltakken worden verdeeld over 

het kampterrein in kampementen per leeftijdscategorie. Er is 

dus een GSV kampement, Explo & JoTak kampement en een 
Stam kampement. Ook voor de mensen op kampementen 

zijn er natuurlijk voldoende toiletten en douches.  

 
Aan het terrein ligt een groot 

speelveld waarvan we vaak gebruik 

gaan maken voor onze activiteiten. 
Daarnaast vind je er een grillhut voor 

het maken van kampvuur (alleen 

daar toegestaan) en een klimwand, 
hoewel we deze wand in principe 

niet zullen gebruiken. Het algemene 

terrein beschikt zelfs over een geheel eigen buiten zwembad. 

Hoe luxe is dat! Als jij nou zorgt voor het lekkere weer, 
kunnen we er misschien wel af en toe een in duik nemen... 

 



Impeesa Groepskamp 2012 * Suske en Wiske - de Impeesa 
Teletijdmachine * Haltern am See Duitsland 

 

15 
 

We hopen je zo een beetje een indruk gegeven te hebben van 
waar je het komende kamp gaat verblijven.  Onderstaand 

vind men tevens een adres. Daarbij vermelden wij graag dat 

onze ervaring is dat post minimaal een week onderweg kan 
zijn van Nederland naar Duitsland. Wij raden aan om kaartjes 

voor kamp aan de leiding af te geven die ze dan gedurende 

de week aan de kinderen kunnen uitdelen. Mocht u toch 

graag zelf een brief of kaart willen sturen dan is het aan te 
raden dat reeds een week voor kamp te gaan doen (hoewel 

er ook dan geen garantie is dat deze wordt afgeleverd).  
 
Kampterrein adres:  
Gilwell Sankt Ludger e.V. 

Annaberg 31-35 

45721 Haltern am See, Deutschland  
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Algemene informatie 

Vertrek: 
We verwachten alle jeugdleden op zaterdag 4 
augustus om 10.15 uur bij ons groepshuis, zodat we ruim 

de tijd hebben om alle bagage aan te nemen en te 
controleren,  en  in  te  pakken  en  de  bussen  en  auto’s  in  te  
delen. We vertrekken om  11.00 uur. Te laat, is te laat, de 

bussen vertrekken ook als jij er nog niet bent! 

Bij aankomst op het groepshuis is het van belang dat ieder 

kind zich bij zijn eigen leiding of de leiding die hiervoor is 
aangesteld meldt. Niet alle leiding zal bij vertrek aanwezig zijn 

omdat een deel van de leiding in de dagen voorafgaand aan 

kamp al aanwezig is op het kampterrein om hier de nodige 
voorbereidingen te treffen en het kampterrein op te bouwen. 

We zullen er echter voor zorgen dat iedere speltak afdoende 
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vertegenwoordigd is. Dit zal zich vanzelf wijzen. De eigen 
leiding zal controleren of alle bagage aanwezig is, het 

paspoort in orde is, alle informatie rondom het medisch 

formulier bekend is, eventuele medicijnen zijn ingeleverd en 
of de betaling binnen is. Hierna zal op aanwijzing van de 

leiding de bagage worden verzameld. Let er hierbij op dat de 

handbagage met daarin lunchpakket en andere voor de reis 

noodzakelijke zaken niet bij de overige bagage terecht komt 
aangezien dit in de bussen wordt ingepakt en men er, 

eenmaal ingepakt, niet meer bij kan. We raden hiervoor een 

daypack aan die sowieso gedurende kamp een aantal malen 
gebruikt zal gaan worden. Voor de jonge dames onder ons: 

een handtas is erg onpraktisch en niet wenselijk.  

Op enig moment zullen op aangeven van de leiding of de 

organisatie  de  kinderen  in  de  bussen  en  auto’s  worden  
verdeeld. Voor zover nu bekend zullen de Bevers, Kabouters, 

Welpen  en  Esta’s  in  de  grote  bus  vervoerd  worden,  alsmede  
een aantal Gidsen, Scouts en Verkenners. De Explorers en 
Jotakkers zullen samen met de overige Gidsen, Scouts, en 

Verkenners in de kleinere busjes vervoerd worden. Leiding 

die nog overblijft zal in de 

auto’s  vervoerd  worden. 

In elke bus zal leiding 

aanwezig zijn, al is het 

praktisch niet haalbaar om 
van elke speltak een leiding in 

de bus mee te laten gaan. Dit 

Ik trek 
alvast een 
sprintje 
voor de 
bus uit 
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is vooraf afgestemd met de leiding en we zullen ervoor 
zorgen dat bijzonderheden (zoals bijvoorbeeld reisziekte of 

medicijngebruik) bij hen bekend zijn. 

Wanneer eenmaal iedereen in de bussen heeft 

plaatsgenomen zullen we richting kampterrein vertrekken. 

We schatten dat de reis tussen de 2 en 3 uur in beslag zal 
nemen. 

 

Als je in de bus zit blijf je zitten waar je zit tenzij je iets anders 
wordt verteld door iemand van de leiding. Denk erom: de 

bussen zijn niet van ons. Gedraag je zoals het hoort en zorg 

dat je je plaats in de bus netjes achterlaat. Is er iets tijdens de 
reis, dan kun je het altijd aan iemand van de leiding in de bus 

vragen, maar nooit aan de chauffeur. 

 
Handbagage:  
Tijdens de reis naar Duitsland zal je bagage onderin 

de bus of in de kofferbak van de auto liggen. Hier kun je dus 

niet bij! Natuurlijk mag je tijdens de reis wel handbagage 
meenemen. Denk hierbij even aan het volgende: 

 Neem alleen het hoognodige mee. 

 Hoognodig is: lunchpakket, drinken en een boekje of 
spelletje voor in de bus en voor het eerste half uurtje 

op het kampterrein. 

 Niet hoognodig is: zakken chips, zaklamp, dikke 
truien, winterjassen en draagbare televisies. 

 Pak als het even kan in een rugtas in, want die kun je 

mooi gebruiken voor de dagtocht! 
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Bagage: 
Wat neem je zoal mee op zomerkamp? De precieze 

bagagelijst vind je aan het eind van dit boekje, maar we 
zullen je hier alvast wat algemene informatie geven over je 

bagage. 

 Pak je bagage in in een stevige (rug)tas, die je zelf kunt 

dragen. Het liefst weekendtassen en geen koffers. Zorg 
ervoor dat je bagage niet in een vuilniszak ingepakt zit! 

Vuilniszakken beschouwen wij als vuil en zullen dus niet 

in het bagageruim van de bus, maar in de vuilcontainer 
belanden... 

 Zorg dat je bagage zoveel mogelijk in 1 tas zit. Neem 

alsjeblieft niet teveel mee. De bus heeft maar beperkte 

bagageruimte. 
 Omdat wij dit jaar met alle speltakken van Impeesa op 

zomerkamp gaan, is het belangrijk dat je op je tas je 

naam en speltak zet, bijvoorbeeld met behulp  van een 
kofferlabel. Zo komt jouw tas in ieder geval weer bij jou 

terecht,  ook  wanneer  iemand  precies  zo’n  zelfde  tas  
heeft. Zet je naam ook 
op eventuele losse 

slaapzakken e.d. 

mochten deze echt niet 
meer in je tas passen. 

 Op zaterdag zet je je 

bagage op de daarvoor 
aangewezen plek per 

speltak, zodat je zeker 
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weet dat alles ook mee gaat! Bagage die vergeten is kan 
niet worden opgehaald, zorg dus dat al je bagage is 

ingeleverd en niet nog in of om het groepshuis zwerft. 

 We zien graag dat je een lijstje maakt van alles wat je 
meeneemt in je tas en deze bij de bagage stopt. Dan kun 

je bij vertrek naar huis zelf controleren of alles wat je had 

meegenomen ook weer mee naar huis gaat.  

Zakgeld:  
Natuurlijk mag je op zomerkamp zakgeld meenemen, 

om bijvoorbeeld een leuk souvenirtje te kopen. Om 
te zorgen dat iedereen binnen de speltakken ongeveer 

hetzelfde uit te geven heeft, hebben we per leeftijds-

categorie maximumbedragen aan zakgeld opgesteld. We zien 

dan ook niet graag dat deze bedragen overschreden worden. 
Ook verzoeken we de speltakken t/m de GSV leeftijd geen  

pinpassen en dergelijke mee te nemen. 

Kabouters,  welpen  en  esta’s: maximaal 5 euro 
Gidsen, scouts en verkenners: maximaal 20 euro 

Explorers en JoTak:  maximaal 25 tot 50 euro 

Echt noodzakelijke uitgaven,  die bovenstaande bedragen 

overschrijden, zullen in eerste instantie door de leiding 

worden voorgeschoten en worden bij thuiskomst verrekend.  
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Mobiele telefoons: 
Wij kunnen begrijpen dat je graag 

je telefoon mee wilt nemen. Bellen 
in het buitenland is echter duur en 

daarnaast is het gebruik van 

mobiele telefoons in gezelschap 
niet gewenst en leidt het af van het 

programma. Bovendien werkt 

telefonisch contact met het 
thuisfront bij kinderen die hier 

gevoelig voor zijn heimwee in de 

hand. Om deze, en nog een aantal, 

redenen hebben wij hiervoor een 
aantal opgesteld.  

KWEBSTA Voor de Kabouters, Welpen, Bevers en Esta’s  is  het  
meenemen van een mobiele telefoon niet toegestaan. 
Indien deze toch worden aangetroffen zullen ze worden 

bewaard door de leiding en pas na het kamp worden 

teruggegeven.  
GSV De Gidsen, Scouts en Verkenners mogen hun mobiele 

telefoon wel meenemen, maar leveren deze aan het begin 

van het zomerkamp in bij de leiding. Wanneer zij willen dat je 
bereikbaar bent (bijvoorbeeld tijdens de tocht), dan zal je je 

mobiel (tijdelijk) weer terug krijgen. 
De oudere speltakken houden zelf de verantwoordelijkheid over 
hun telefoon. Hiervoor worden op speltak niveau afspraken 
gemaakt. 
 

Scouts kunnen 
ook op heel veel 
andere manieren 
communiceren 

toch? 
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Contact gedurende het kamp 
Gedurende het kamp zijn wij in principe via de site van 

Impeesa (http://www.impeesa-zoetermeer.nl) te volgen. 
We doen ons uiterste best om met grote regelmaat de site up 

to date te brengen. Het kan natuurlijk zo zijn dat het 

programma of de technische voorzieningen dit streven in de 
weg staat, hoewel we er alle vertrouwen in hebben dat dit 

voor het grootste deel van het kamp moet gaan lukken. 

In principe willen we ouders verzoeken terughoudend te zijn 
met direct contact met de kinderen. Natuurlijk kunt u op deze 
site een bericht ter aanmoediging of groet achterlaten, en wij 

zullen dan proberen dit bericht gedurende kamp over te 

brengen. 

Wanneer ouders direct contact wensen met de leiding,  
dan is er door de leiding aangegeven tot wie men  
zich kan wenden. De telefoonnummers van de  

contactpersonen per speltak staan vermeld in dit  

kampboekje. We willen wel graag afspreken dat  
dit zorgvuldig gebruikt wordt, en alleen in gevallen  

waarin ouders dat noodzakelijk achten.  

Wij rekenen hierbij op het begrip van ouders. 

Potverdrie 
Wie legt daar 

ook een 
komkommer 

neer!! 

http://www.impeesa-zoetermeer.nl/
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We hebben ook nog een centraal noodnummer, wat in 
principe 24 uur per dag bereikbaar is (mits de techniek ons 

natuurlijk niet in de steek laat). Mochten ouders in dringende 

gevallen de eigen leiding van het kind niet kunnen bereiken, 
dan kan contact gezocht worden met 06-41782117 (Claudia 

Strampraad). Mocht dit nummer niet te bereiken zijn 

(bijvoorbeeld door slechte ontvangst) dan verzoeken we 

ouders een voicemail in te spreken. Wij proberen dan zo snel 
als mogelijk is terug te bellen.  

Tot slot bestaat er het mailadres van het TufTufTeam, wat we 
ook met regelmaat zullen checken.  

Dit is tuftufteam@impeesa-zoetermeer.nl  
Het is echter in dringende gevallen niet aan te raden om het 
email-adres te gebruiken. 
 
We kunnen overigens niet garanderen dat kinderen ook in 

staat zijn om te reageren op berichten op de site. In 

principe is hierin programmatechnisch niet voorzien. 

Aankomst in Zoetermeer: 
Op zaterdag 11 augustus verwachten we rond 15:30 
uur aan te komen  op ons eigen groepshuis. Belangrijk is, is 

dat je bij aankomst in Zoetermeer pas met je ouders meegaat 
als de leiding daar toestemming voor heeft gegeven. Er moet 

namelijk nog het een en ander opgeruimd worden, en wij 

vinden nou eenmaal: samen uit, samen thuis!  

We verwachten dus dat iedereen even helpt met het uitladen 
van de bus. Controleer daarna goed of je alles wat je had 

mailto:tuftufteam@impeesa-zoetermeer.nl
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meegenomen op kamp, ook weer meeneemt naar huis. Ben 
je iets kwijt, meldt dit dan zo snel mogelijk bij je eigen leiding. 
Impeesa is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van 

zaken. Gevonden voorwerpen zullen gedurende een zeer 

beperkt termijn op het groepshuis worden bewaard. 

Wanneer je toestemming hebt gekregen van jouw leiding en 
je ze natuurlijk snikkend in de armen bent gevallen omdat je 

nou eenmaal geen afscheid wil nemen, mag je naar huis om 

daar als een blok in slaap te vallen, of om ze eindeloze 

verhalen te vertellen van ons superkamp!  

Gelukkig verzekerd?!  
Met betrekking tot het kamp zijn er een aantal  

verzekeringen van toepassing: 

 Wij gaan er vanuit dat iedere 

deelnemer een persoonlijke 

ziektekostenverzekering heeft 
afgesloten waar eventuele kosten, 

gemaakt voor geneeskundige 

behandelingen, kunnen worden 
geclaimd.  

 Wij gaan ervan uit dat iedere 

deelnemer een persoonlijke WA 
verzekering heeft afgesloten. 

 Voor dit kamp raden we 

deelnemers ten zeerste aan een 
reisverzekering af te sluiten. Voor 

En nu maar 
hopen dat dat 

goed gaat..! 
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de Explorers, JoTak en Stam adviseren we tevens hierbij 
een dekking voor gevaarlijke sporten af te sluiten. 

 Vanuit Scouting Nederland bestaat er een collectieve WA 

verzekering . Deze verzekering geldt als zogenaamde 
‘vangnetverzekering’ voor schade die ontstaat aan 

derden. Met derden wordt hier bedoeld: iedereen die 

niets van doen heeft met de op dat moment 

plaatshebbende activiteit. Deelnemers onderling zijn 
onder deze verzekering dus niet ten opzichte van  

elkaar WA verzekerd. Dit is een beperkte  

verzekering, die alleen uitkeert wanneer de schade  
met geen mogelijkheid op de eigen verzekering te 

verhalen is.  

Wij adviseren dan ook om ervoor te zorgen dat je zelf over de 

juiste verzekeringen beschikt.  

Merken van kleding: 
Om het kwijtraken van kleren zo veel 

mogelijk te voorkomen is het handig om je 
kleren te merken. Dit doe je bijvoorbeeld 

door in de labels van je kleren je initialen te 

zetten. Niet in de laatste plaats, omdat een 

van de andere kinderen misschien ook wel 
zo’n  H&M shirt of V&D onderbroek kan 

hebben... 

Zo. Ik heb “Lambik” 
zelfs op mn 

onderbroek staan! 



Impeesa Groepskamp 2012 * Suske en Wiske - de Impeesa 
Teletijdmachine * Haltern am See Duitsland 

 

26 
 

De speltakken:  
de Kabouters, Welpen, 
Bevers en Esta’‛s 
 
Beste avonturiers! 

 

Wij, Suske en Wiske, hebben gehoord dat jullie van Impeesa 

net zo veel van spannende avonturen houden als wij...! 
Daarom krijg je van ons een speciale uitnodiging om naar 

Professor  Barabas’  nieuwste  uitvinding  te  komen  kijken:  een  
echte TELETIJDMACHINE!! Hij is er al jaren druk mee bezig en 
sommigen van jullie hebben er samen met Lambik al zelfs 

mee geprobeerd te tijdreizen op het Jubileumweekend (toen 

de machine eigenlijk nog niet klaar was). Maar............ 
volgens de professor is hij nu echt helemaal af!! 

 

Wij zijn natuurlijk reuze 
benieuwd en 

nieuwsgierig naar wat 

de machine allemaal 
kan...  Met  z’n  tweetjes  
hebben we al veel 

gereisd naar verre 
landen, maar door de 

tijd reizen... dat hebben 

we nog nooit gedaan! 
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Volgens professor Barabas is met deze machine niets 
ondenkbaar. Maarja, zelf is hij natuurlijk ook wel een beetje 

verstrooid, dus wie weet wat dat betekent...  

Durf je het aan?! Pak dan je spullen snel in en kom met ons 
mee naar Haltern Am See om samen met ons nieuwe 

avonturen te beleven! 
Groetjes, 
 

Suske&Wiske, Baloe, Bagheera, Chill, Kaa, Raksha, Bammi, 
Knaagvia, Scouty en Oe! 

 
Terzijde: Mocht je een zakmes willen meenemen, dan geldt 
dat je deze bij aankomst op het terrein in Duitsland inlevert 

bij de leiding. De leiding bewaart het voor je en bepaalt 

wanneer je (onder toezicht) het zakmes mag gebruiken. Het 

zakmes mag niet mee in je handbagage, maar uitsluitend in je 
grote tas. 

 

Contactpersonen tijdens kamp: 
Robin Scherpbier  Paula Baak 

06-42409801  06-41328518 

 

  

En groetjes van 
Schanulleke!! 
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De speltakken: de Gidsen, 
Scouts en Verkenners 
 
Beste Gidsen, Scouts en Verkenners, 

 
Een groepskamp, met heel Impeesa, hoe 

vaak maak je dat nou mee? Nou, dit jaar ga 

je het zeker meemaken! 

Omdat Impeesa 50 jaar bestaat, zullen wij 
tijdens ons zomerkamp met Suske en Wiske 

en de Impeesa Teletijdmachine proberen 

om terug te gaan in de tijd! Tijdens onze reis 
door de tijd zullen jullie met elkaar en tegen 

elkaar de strijd aan gaan tegen allerlei 

onbekende gevaren. 

Ben je benieuwd geworden naar de 

avonturen die je mee gaat maken? En heb je 
er net zoveel zin in als wij? Pak dan je 

spullen in en kom snel naar Haltern am See! 

Maar voor je enthousiast je spullen gaat 

inpakken, lees eerst dit stukje voor alle 
Gidsen, Scouts en Verkenners even door. 

We zullen hier namelijk wat belangrijke 

dingen voor je op een rijtje zetten. 

Ik ben heel goed in rijtjes maken 
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Een handige aanvulling op de bagagelijst, vergeet dit niet 
mee te nemen! 

 Voor het programma is het van belang dat je (minimaal 1) 

leeg soepblik meeneemt (en het liefst ook schoon). 

 Een zitlap of opblaaskussentje is altijd handig om mee te 

nemen. 

 
Groetjes,  

De GSV-leiding 

Miriam, Ilse, René, Miranda, Angelique, Tjeerd en Juanita 

 
Contactpersonen tijdens kamp: 
Voor de gidsen is dit Ilse Barkmeijer: 06-30056024 

Voor de scouts is dit René Kipp: 06-51019385 

Voor de verkenners is dit Tjeerd Stevens: 06-28060349 

  

Hmmm... maar waar zouden we 
dat lege soepblik nou voor 

nodig hebben...? 
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De speltakken: de 
Explorers en Jotak 
 

Beste Explorers en JoTakkers (en ouders/verzorgers), 

Kamp 2012 wordt in alle opzichten een bijzonder 

zomerkamp. Buiten het feit dat het een gezamenlijk 
jubileumkamp met de hele groep wordt, zullen dit jaar de 

Explorers en JoTak  de week samen doorbrengen. Dit 

betekent dat het programma met de twee speltakken samen 
zal worden gedaan. En een geweldig kamp met een vet 

programma, dat wordt het zeker. We zullen nog niet al te 

veel verklappen natuurlijk, maar het wordt uiteraard een 
kamp om nooit te vergeten. Naast alle superspectaculaire 

activiteiten, zoals het de JoTak en Explo betaamd, zullen we 

natuurlijk de rest van Impeesa moeten helpen met het 
oplossen van de mysteries rondom Suske en Wiske en de       

Impeesa Teletijdmachine.  

Maar het oplossen 
van al die 

mysteries kost 
natuurlijk wel wat 

energie... 

Daarom moet je soms ook even 
ontspannen! 
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Wij zullen overnachten in tenten. Om praktische redenen, 
slaapt de JoTak in 1 tent met elkaar, en de Explo’s  in  1  of  2  
andere tenten. We hebben natuurlijk ons eigen kampement 

op het terrein, tussen de Stam en de GSV in. We zullen een 
deel  van  onze  “gemeenschappelijke”  ruimte  delen  met  de  
Stam. 

 

BEGELEIDING 
Vanuit de JoTak zullen als begeleiding Maaike Pribnow en 

Frederique Gastkemper dit jaar mee gaan. Voor de explorers 
zullen dit zijn Peter van der Sande, Lisa Graaf en Michael van 

Beelen. Sven en Sander, die op wekelijkse basis de 

begeleiding van de JoTak verzorgen, zijn onderdeel van het 

organisatieteam van het groepskamp en hierdoor niet als 
JoTak begeleiding beschikbaar. Daar waar mogelijk zullen zij 

wel proberen om wat van het kamp  mee  te  “pikken”.   

Zoals bekend zal je op kamp als JoTakker of Explorer 

natuurlijk de nodige vrijheid krijgen. We zijn dit jaar alleen 
ook met heel veel ander kinderen op kamp. Daarom hebben 

we dit jaar wat aangepaste regels opgesteld die je hieronder 

vindt. We stellen voor dat je ze even goed leest, want we 

gaan je er wel aan houden  

HET NOODNUMMER 
Bij de Explo en JoTak zullen ongetwijfeld genoeg telefoons 

aanwezig zijn. Toch zijn wij in principe telefonisch niet te 
bereiken. Bellen naar of vanuit het buitenland is duur, en we 

zien dan ook niet graag dat mobiele telefoons te pas en te 
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onpas gebruikt worden. Daarnaast zijn rinkelende mobiele 
telefoons met de meest creatieve ringtones hinderlijk voor je 

omgeving, doen ze afbreuk aan het gevoel in de vrije natuur 

te zijn en is het telefoneren in gezelschap een redelijk 
asociale bezigheid. Bovendien leidt het af van het 

programma… We willen je ouders, familie, vrienden en 

kennissen dan ook verzoeken jou niet op je mobiele nummer 

te bellen of te smsen gedurende de week. Mocht telefonisch 
contact om de een of andere reden toch noodzakelijk zijn kan 

contact opgenomen worden via het telefoonnummer van 

Maaike (06-24080359) of Peter (0614368885). We willen 
echter benadrukken dit alleen in dringende gevallen te doen. 

Wanneer men ons niet kan bereiken, laat dan een voicemail 

achter. 
 
KAMPREGELS ... En als ik deze hendel 

over haal zouden we met de 
tijdmachine precies 50 

jaar terug in de tijd 
kunnen reizen! 

Naar de oprichting van 
Impeesa in 1962! 
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Naast de algemene kampregels die je eerder al hebt 
kunnen lezen in dit kampboekje, zijn er nog een 

aantal regels op de Jotakkers en Explorers apart van 

toepassing; 

1. Alcohol & Energydrinks: Het nuttigen van alcohol gebeurt 

alleen in het bijzijn en na uitdrukkelijke toestemming van de 
begeleiding. Voor het avondeten wordt er sowieso, onder 

geen beding, alcohol genuttigd. Daarna dient er alsnog 

toestemming van de begeleiding te zijn; eerst vragen dus! 

a. Voor het drinken van alcohol moet je ouder zijn dan 16 

jaar en dien je toestemming van je ouders te hebben. Dit is 

jouw eigen verantwoordelijkheid! 

b. Wanneer er wat wordt gedronken zal zich dit beperken tot 

bier en eventueel wijn. Maximale hoeveelheden zijn twee 

biertjes per persoon (of 1 halve liter = ongeveer gelijk aan 

twee biertjes) of twee glazen wijn (of 0,30 liter!). Bezit of 
gebruik van andere alcohol-houdende dranken voor eigen 

gebruik, is ten strengste verboden. Mocht je drank voor je 

ouders o.i.d. mee willen nemen, dan kan dat, maar na 

aanschaf lever je deze direct in bij de begeleiding, en bij 
terugkomst krijg je dit weer uitgereikt. Alle alcoholhoudende 

drank die bij jeugdleden wordt aangetroffen in tenten 

rugzakken e.d. wordt zonder opgaaf van reden in beslag 
genomen (en wellicht opgemaakt of weggegooid!)  

c. Gezien de slechte ervaringen die we inmiddels hebben met 

het buitensporig gebruik van Energydrinks zoals Red Bull, 

Bullit of gelijksoortige hoog-cafeïnehoudende drankjes, zijn 
deze NIET toegestaan.  
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2. Roken: Voor de behoeftigen onder ons: Roken is 

toegestaan buiten de activiteiten om. Tijdens activiteiten zal 

er zo nu en dan op aangeven van de begeleiding een 
rookpauze zijn. Roken is ABSOLUUT VERBODEN in of in de 

nabijheid (binnen een straal van 5 meter) van tenten. Houdt 

rekening  met  “niet  rokers”  en  een  eventueel  lokaal  geldend 

rookverbod (in de horeca en openbare ruimten). 
 

3. Slapen: Er wordt  ‘s  nachts  alleen  in  de  tent  verbleven  die  je  
aan het begin van het kamp is toegewezen (dus van je eigen 
speltak!). Personen  die  zich  “per  ongeluk”  vergissen  in  de  
tent,  of  die  ‘s  nachts  menen  anderen gezelschap te moeten 

houden om welke reden dan ook, verdienen door hun sociale 
gedrag een wel heel speciale behandeling. Een primitieve 

overnachting (in je eentje ja!) in het bos buiten het 

scoutingterrein (zonder tent). Overigens geldt dit ook  
voor oponthoud, waar dan ook, buiten je tent en op 

tijden dat je in je tent hoort te liggen… 

 
4. Rust: Dit jaar wordt het terrein 

gedeeld met een heleboel andere 

leden van Impeesa. Wij verwachten 
dat je hier dus rekening mee houdt, 

met name na bedtijd van de andere 

kinderen. In en om je tent ben je dus 

ook stil zodra je naar bed gaat. De 
slaaptenten zijn dan ook geen plek om 

’s  avonds  gezellig  rond  te  hangen! 

I’‛ll be 
back 
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5. Telefoneren/MP3 spelers: Je mag natuurlijk je mobieltje 

en je MP3 speler bij je hebben. Maar: Wanneer we met zijn 

allen zijn wordt het op prijs gesteld, wanneer je je sociaal 
gedraagt naar de groep en niet gaat smsen, mailen, of naar 

MP3‟s gaat luisteren. Hou er rekening mee dat andere 

speltakken geen mobiele telefoon toestaan en gedraag je dus 

sociaal. Pronken met je iPhone, doe je thuis maar weer. 
Wanneer wij vinden dat deze apparaten de gezelligheid of 

het sociale gevoel in de weg staan, zullen we niet schromen 

ze voor je te bewaren. Je kunt ze dan wanneer je ze echt 
nodig hebt natuurlijk weer even komen ophalen.  

 

6. Veiligheid: Zorg te allen tijde voor je eigen veiligheid en die 
van anderen! 

 
Dat was geloof 

ik niet het 
‘signaal’‛ dat ik 

bedoelde...! 
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7. Taken: We zijn met zijn allen op kamp, dat betekend dat er 

een hoop taken te verdelen zijn. Aan het begin van het kamp 

wordt door jullie een “corveerooster”  opgesteld.  Hou  je 
hieraan, en dan hoeft iedereen maar een beetje te doen, in 

plaats van een paar mensen heel veel. Zorg dus dat je op de 

afgesproken momenten aanwezig bent. Ook wordt 

eigen initiatief zeer gewaardeerd. Misschien een moeilijk 
woord, maar een voorbeeld doet wonderen: Wij verstaan 

onder  eigen  initiatief:  “Beste  begeleiding,  zal  ik  even 

afwassen/afdrogen/ wc schoonmaken/ 
keukenopruimen/houtsprokkelen/ 

koffiezetten/koken/water  halen?” 

 

BAGAGE 
Naast de genoemde zaken op de bagagelijst achterin dit 

kampboekje, zijn er een aantal dingen die specifiek voor 
Explo en JoTak onmisbaar zijn op dit kamp. Vergeet dus niet 

om onderstaande spullen ook mee te nemen; 

- Goede wandelschoenen (wellicht overbodig om te 
noemen, maar dit zijn dus niet die onwijs-te-gekke-

afgetrapte gympen die zo stoer staan, maar gewoon 

echte  goede  wandelschoenen.  Geloof  ons…  die  ga  je  
nodig hebben!) 

- Hoofdlampje  

- Daypack (dit is dus niet je grote rugtas waar al je 
bagage in gaat, maar een kleinere rugtas waar je wat 

spulletjes  voor  “onderweg”  in  kunt  meenemen.  
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Schoudertassen en hippe handtasjes worden hier ook 
niet mee bedoeld!) 

- Vergeet verder niet om een eigen stoeltje mee te 

nemen! 
 

Heb je nog vragen over de kampregels of de bagage (of 

andere vragen m.b.t. de voorbereiding van het zomerkamp), 

neem dan gerust even contact met ons op.  

  

Nou, als ik hierna 
niet goed 

voorbereid ben weet 
ik het ook niet meer 
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Speltak: de Stam 
 

Beste Hexaneo Stam,  

Wij zijn een groep van 10 super enthousiaste, super coole 

stampers.  We  zitten  met  z’n  allen  al  gemiddeld  tien jaar bij 

scouting Impeesa en nog steeds hebben we het echt onwijs 
naar ons zin! Dat zal waarschijnlijk komen doordat we alleen 

maar leuke mensen hebben binnen onze groep ;) We hebben 

al behoorlijk wat kampen meegemaakt, vroeger als jeugdlid 
en tegenwoordig zelfstandig. Maar voor de meesten van ons 

wordt dit het allereerste groepskamp en we weten nu al 

zeker dat dit kamp een van de beste kampen ooit zal worden!  

 

Opletten STAMPERS!!! 
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Nog een paar aanvullende stamregels: 
- Geen gebruik van mobiele telefoons tijdens de  programma’s 
- Alcohol nuttigen we zodra dit voor stam en leiding wordt 

toegestaan door de kamporganisatie 
 

Wat je van ons kunt verwachten op dit kamp is onder andere 

heel veel gezelligheid, grappen en grollen! En hier en daar 

zullen wij tevens wat ondersteuning geven aan andere leiding 
waar nodig.  

 

Hebben we er al zin in..? JA! 
Tot op kamp  

 

Contactpersoon tijdens kamp: 
Linda Janssen 

06-49940108 

 

 

  
  

80% Briljant 
19% Bijdehand 

1 % Irritant 
100% Stam!  
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En nu... Inpakken en... 

De bagagelijst: 
Hieronder vind je een lijst met zaken die je in ieder geval mee 
moet nemen. De verschillende speltakken kunnen voor hun 
eigen programma nog een aanvulling hebben op deze 
algemene bagagelijst. Check dus voor vertrek ook nog even 
het deel van jouw speltak in dit boekje! 

Wat neem je mee? 
 Er wordt gereisd in compleet uniform, die zit  

dus niet in je tas. 
 Stevige schoenen  
 Paspoort of ID-kaart (niet in je tas, want deze wordt bij 

vertrek ingenomen door de leiding) 
 Zorgpas (niet in je tas, want deze wordt bij vertrek 

ingenomen door de leiding) 
 Twee katoenen tassen voor vuile kleding (geen plastic 

tas, vochtige kleding gaat hierin schimmelen) 
 Pyjama of andere nachtkleding 
 Regenkleding 
 Sportkleding + sportschoenen 
 Zwemkleding, waterschoenen en badhanddoek 
 Handdoek, washandje en toiletspullen (vergeet je 

tandenborstel niet!) 
 Eventuele medicijnen (inleveren of aangeven bij de eigen 

leiding, meteen bij aankomst op groepshuis Impeesa!) 
 Voldoende ondergoed en sokken (reserve is aan te raden) 
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 Warme trui / sweater 
 Afritsbroek of korte/ lange broeken 
 T-shirts 
 Twee (oude) theedoeken (deze komen na kamp niet 

meer terug) 
 Luchtbed of matje, slaapzak en kussen (geldt ook voor de 

Kwebsta) 
 Bord, mok en bestek  
 Zaklamp, inclusief reservebatterijen 
 Pen, papier en dit kampboekje 
 Evt. (legaal) zakmes (uitsluitend in je grote tas en niet in 

je handbagage!) 
 Zakgeld in een portemonnee (zie de richtlijnen hiervoor 

onder de Algemene Informatie) 
 Lijst met de inhoud van je tas 
 Lunchpakket voor de zaterdag, maar die gaat natuurlijk in 

je handbagage! 
 En vergeet natuurlijk niet  je eigen Suske&Wiske 

stripboek in te pakken! (schrijf wel je naam erin) 

Natuurlijk kan ook de leiding wel eens wat vergeten, dus denk 
je dat er iets belangrijks mist op deze lijst, schroom dan niet 
om dat ook mee te nemen. Houd er echter rekening mee dat 
je bagage ook nog vervoerd moet worden, dus probeer het 
wel beperkt te houden!  
 
Belangrijk! Een (strip)boek of mp3speler mag je natuurlijk 
meenemen, maar houd er rekening mee dat de dingen die je 
meeneemt kapot kunnen gaan of kwijt kunnen raken, dus 
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neem vooral geen waardevolle spullen mee! Verder gaan we 
er vanuit dat je zelf of samen met je ouders je tas inpakt, 
zodat je weet wat je bij je hebt en waar het ligt.  

Ohw.... had ik dan 
misschien toch op de 
groene knop moeten 

drukken in plaats van 
de rode...? 
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Kleurplaat 
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Voor de thuisblijvers… 
Tip: knip deze pagina uit en hang hem thuis op het prikbord 
of de koelkast, zodat de thuisblijvers op de hoogte zijn van 
alle belangrijke informatie! 

Vertrek en aankomst 
Op zaterdag 4 augustus verzamelen we om 10:15 en 
vertrekken we om 11:00 van het groepshuis in Zoetermeer 
naar Haltern am See, waar we om ongeveer 14:30 hopen aan 
te komen. Zorg dat je op tijd bent, want te laat is echt te laat! 
 
Op zaterdag 11 augustus zullen we rond 15:30 aankomen op 
het groepshuis in Zoetermeer. 

Contactpersonen 
Kabouters, Welpen, Bevers en Esta’s: 
Robin Scherpbier: 06-42409801  

Paula Baak  06-41328518 

 
Gidsen, Scouts en Verkenners: 
Ilse Barkmeijer:  06-30056024 
René Kipp:   06-51019385 
Tjeerd Stevens:  06-28060349 
 
Explorers en JoTak: 
Maaike Pribnow: 06-24080359 
Peter van der Sande: 06-14368885 
Stam: 
Linda Janssen:  06-49940108 
 
Centraal Noodnummer 
Claudia Strampraad: 06-41782117 

TIP: 

Kijk tijdens het 

zomerkamp regelmatig op 

www.impeesa-
zoetermeer.nl voor de 

laatste updates! 

Of stuur een mailtje naar 

tuftufteam@impeesa-
zoetermeer.nl 

http://www.impeesa-zoetermeer.nl/
http://www.impeesa-zoetermeer.nl/

