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Contact
Assistenten

Eenheidsleiding ‘Impeesa’
ZIPHIUS

0494/83.24.92

Bevers ‘Castores’
KEEO (Gazelle, takleiding)
REGENBOOG (Indri)
MALAC (Lemming)
TIC TAC (Ree)
ECHO (Snoek)

KAKETOE
KAUW

0497/18.13.10
0488/32.31.53

JVG ‘Ashanti’
0468/16.57.77
0497/18.05.65
0494/44.42.61
0483/48.21.63
0499/72.77.79

KAUW (takleiding)
AGOUTI
MANOEL
KEA
WISENT
EEKHOORN

0495/37.55.00
0475/22.48.98
0499/40.76.91
0487/69.19.88
0470/67.23.36
0489/99.77.05
0497/76.33.49

VG ‘Matabelen’

0488/32.31.53
0493/69.55.85
0471/46.82.69
0499/15.00.80
0472/45.85.73
0474/62.26.42

Welpen ‘Wontolla’
AKELA (Grizzly, takleiding)
GRIJZE BROEDER (Agame)
RAMA (Zebra)
BALOE (Ekster)
IKKI (Stern)
RAKSHA (Spreeuw)
BAGHEERA(Chimpansee)

KYANG (takleiding)
KAKETOE
ARAKANGA
KARIBOE

0493/03.37.07
0497/18.13.10
0468/16.15.96
0486/65.32.44

Steuncomité

Algemeen

OTUS | voorzitter
0478/54.93.49
ELAND | financiën,
0496/77.09.95
inschrijvingen eet- & feestactiviteiten
HAMSTER | administratie 0476/22.15.46
IBIS | shop & webmaster 0476/83.76.88

Eenheidsleiding
ehl@impeesa.be
Je kan iedereen bereiken via mail
“totem v/d correspondent”@impeesa.be

Adres Lokaal Boterlaar
Scouts Impeesa
Peter Benoitlaan 31 – 2100 Deurne
www.impeeke.be

Rekeningen IBAN
Eenheid
Castores
Wontola
Ashanti
Matabelen
Shop

info@impeesa.be

BE72 0682 4107 3016
BE45 0682 4164 2989
BE34 0682 4164 3090
BE23 0682 4164 3191
BE98 0682 4164 3393
BE43 0682 4164 3801

Impeeke is het maandelijks
informatieblad van SCOUTS Impeesa,
gegroepeerd onder FOS Open Scouting.
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Waar en wanneer
Start kamp Welpen – 19 juli 2021
De Welpen vetrekken met de bus naar het kampterrein. Vanaf 7u45 wacht de leiding
jullie op aan het lokaal. Om 8u15 verrekt de bus. Omwille van de
Coronamaatregelen, mag je je kinderen enkel afzetten en moet je onmiddellijk weer
vertrekken. Laat je kinderen dus thuis nog naar het toilet gaan en neem thuis al
afscheid. Draag als ouder een mondmasker bij het afzetten!

Start kamp Ashanti | Matabelen – 19 juli 2021
De Ashanti en Matabelen vertrekken met de trein op kamp. Om 8u30 spreken we af
aan Berchem station. De rugzakken kan je afzetten op vrijdag 16 juli aan het lokaal
van 18u-20u, zo kunnen ze op zondag mee op de bus van de Welpen. Breng je je
rugzak niet naar het lokaal, dan moet je kind zijn/haar rugzak meenemen op de trein!

Start kamp Bevers – 25 juli 2021
Zie p18.

Einde kamp alle takken – 30 juli 2021
Om 18u komen al de takken aan met de bus aan het lokaal. Zet tijdens het wachten
een mondmasker op en hou afstand. Via Facebook houden we jullie op de hoogte.

Kampadres
Rue de Durbuy 24, 6990 Melreux

In geval van uiterste nood…
Voor zéér dringende gevallen kan je het kamp rechtstreeks contacteren via de GSM
van Ziphius (0494/83.24.92). Indien zij niet bereikbaar is, kan je contact opnemen
met Kaketoe (0497/18.13.10) of Kauw (0488/32.31.53).

Bij dit Kamp Impeeke vind je:
Per kind één medische fiche (één fiche per deelnemer invullen): Deze gegevens zijn
essentieel opdat je kind in de beste omstandigheden op kamp kan gaan. Deze
gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
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Inschrijven & kampprijs
Kampprijs
Kamp Bevers

€80

Kamp Welpen | Ashanti | Matabelen

€160

Wat is inbegrepen?
➢

12 dagen (6 dagen voor Bevers) volpension (onder tenten) op een verzorgd
kampterrein met een boordevol 205-scouting programma

➢

Heen- en terugreis met de bus of trein, evenals transport van het persoonlijk
materiaal

➢

Huur van het terrein en andere faciliteiten

➢

Gebruik en transport van het kampeermateriaal

➢

Een ongelofelijke ervaring in de natuur

Hoe in te schrijven?
Stap 1
Schrijf je in via het online inschrijvingsformulier (jullie ontvangen dit binnenkort via
mail).
Geef de medische fiche af (één per kind) aan de leiding, stuur het via mail (in PDF)
naar ziphius@impeesa.be of per post naar “Kato Michiels, Van Peltstraat 23, 2018
Antwerpen” ten laatste op 10 juli.

Stap 2
Het kampgeld storten vóór 10 juli op de eenheidsrekening.
Je betaalt op de eenheidsrekening BE72 0682 4107 3016 met de vermelding
ZK21 + naam, voornaam en tak van je kind(eren).
Bijvoorbeeld: ZK21 Peeters Joske Welpen
Heb je vragen of moeilijkheden rond de financiële kant van het zomerkamp, spreek
dan gerust iemand van de (eenheids)leiding aan. Zij zoeken graag samen met jou
naar een oplossing (bv een afbetalingsplan).
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Post naar kamp
Alle Impeesianen ontvangen graag post op kamp, hoe sneller hoe beter. Stuur alvast
een brief nog voor ze vertrokken zijn. Dat verzacht daar waar nodig ook het
heimweesyndroom. Je stuurt best je post onder gesloten omslag naar het
kampadres. De leiding verdeelt dagelijks alle ontvangen post onder de leden.
SCOUTS IMPEESA
Naam Voornaam / Tak
p/a M. Eric LAFFINEUSE
Rue de Durbuy 24
6990 MELREUX
Zorg ervoor dat jouw post voldoende
gefrankeerd is!

Post naar huis
Op kamp nemen we een momentje vrij om een brief te sturen naar het thuisfront, de
bomma’s en bompa’s, de tantes en nonkels, de beste vriend(in), …
Om dit vlot te laten verlopen, vragen we om de namen en adressen op zelfklevende
etiketten mee te geven, eventueel reeds op enveloppen gekleefd. Het bespaart veel
tijd en werk voor de leiding. Schrijf er ook bij wie dit is voor je kind. Een bever en
welp weten vaak niet wie Jos en Anna zijn, maar weet wel wie oma en opa is.
In het kampgeld zijn er dit jaar drie postkaartjes met zegel inbegrepen. Zo kan
iedereen een extra kaartje sturen nu er geen bezoekdag is.
Tijdens het kamp kan je kind kaartjes aankopen. Wij verkopen deze aan € 1,50/ stuk,
incl. postzegel.
We verrekenen dit bedrag rechtstreeks met het zakgeld. Zelf postzegels meegeven
heeft weinig nut: ze gaan verloren, worden onbruikbaar door nat weer of ze komen
ongebruikt in de bagage terug thuis. Hou dus rekening met het aantal kaartjes dat je
je kind wil laten versturen als je zakgeld meegeeft!
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Samen veilig op kamp
Mag ik meegaan?
➢ Je mag mee tenzij je ziek bent of in de vijf dagen voor kamp
ziek bent geweest.
➢ Behoor je tot een risicogroep? Dan heb je toestemming nodig
van je ouders of dokter.
Wat is er anders dit jaar?
➢ Elke tak (Bevers, Welpen, Ashanti , Matabelen) is een bubbel waarin we
samen eten, spelen, slapen….
➢ De leiding blijft eveneens binnen zijn eigen tak-bubbel.
➢ Broers en zussen die in een verschillende tak zitten kunnen
geen contact hebben met elkaar tijdens het kamp.
➢ Leden en leiding blijven minimaal op 1,5 meter afstand van de
kookploeg en dragen indien nodig een mondmasker.
➢ Er is geen bezoekdag.
Elke tak heeft zijn eigen stukje op het terrein
➢ Het kampterrein wordt verdeeld in aparte delen per tak-bubbel, tussen elk
deel is er een strook van minstens 1,5 meter.
➢ Aan de zijkant van het terrein is een doorgang voorzien zodat alle takken
hun eten kunnen ophalen bij de kookploeg.
➢ Elke tak heeft zoals steeds zijn eigen hudo (toilet).
➢ Elke tak heeft een vaste plek waar de leden hun handen
kunnen wassen.
Elke tak heeft zijn eigen materiaal
➢ De kookploeg voorziet een speciale zone voor het
ophalen en terugbrengen van eten.
➢ Materiaal dat door de kookploeg wordt voorzien, zoals kookpotten, bidons
voor water of de bakken met foerage, worden gemarkeerd zodat
deze steeds naar dezelfde tak gaan.
➢ Alle materiaal blijft zo veel mogelijk binnen één tak, of wordt
grondig ontsmet voor het gebruikt kan worden door een andere
tak.
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Waarop letten we extra?
➢ We wassen regelmatig onze handen, hoesten in de elleboog,
niezen in een papieren zakdoek die we daarna weggooien in
een afgesloten vuilbak.
➢ We zorgen voor voldoende (nacht)rust op kamp.
➢ De tenten worden extra verlucht tijdens de dag.

Wat als ik ziek word op kamp?
➢ Leden die ziek worden, ongeacht de symptomen, worden in de quarantaine
tent ondergebracht.
➢ Als ouder kom je je kind zo snel mogelijk zelf ophalen. Het
kampadres kan je op p5 vinden.
➢ De leiding van elke tak houdt gedurende het hele kamp een
logboek bij van mensen buiten de tak waarmee de leden
eventueel in contact zijn gekomen .

Wat kan ik als ouder doen?
➢ Het is wettelijk verboden je kind mee op kamp te sturen als het ziek is of
ziek is geweest tijdens de vijf dagen voor het kamp.
➢ Indien je kind ziek wordt op kamp kom je hem of haar zo snel mogelijk
ophalen op het kampterrein
➢ Behoort je kind, of iemand uit je gezin, tot een risicogroep?
Dan moet je een schriftelijke toestemming geven dat je
kind mee op kamp mag. Dit kan je zelf schrijven of laten
opmaken door de dokter. Dit geldt ook voor leiding die nog
geen 18 jaar is.
➢ Heb je kinderen in verschillende takken? Zorg dat ze op voorhand weten dat
ze tijdens het kamp niet naar hun broer of zus mogen.
➢ Is je kind 12 jaar of ouder? Geef hem of haar dan 3 mondmaskers mee
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Ik ga op kamp en ik neem mee…
De “Waslijst” is het centrale gedeelte van dit Kamp Impeeke. Dit is wat we
verwachten dat je kind bij heeft op kamp, of wat juist niet. De hoeveelheden die we
hier geven, zijn slechts indicatief. Elk kind heeft zijn eigen noden, pas daar dan ook de
hoeveelheden die we voorstellen naar aan. Naamteken alle kleren!

Bevers

Welpen

Ashanti &
Matabelen

meer info

Welpen, Ashanti en Matabelen, dit jaar pak je in voor twee weken!

kids-ID

1

1

-

p13

medicatie + info in waterdicht genaamtekend doosje

1

1

1

p13

zakgeld

1

1

1

p14

perfect uniform met botinnen

1

1

1

lunchpakket voor 1ste middag + drinken

-

1

1

+12-jarigen: identiteitskaart

-

-

1

mondmaskers

-

-

3

Rugzak of duﬀelzak, geen valies of koﬀer!

1

1

1

klein rugzakje voor dagtocht, uitstappen, …

1

1

1

apart klein (rug)zakje om uniform in op te bergen

1

1

-

slaapzak

1

1

1

p15

luchtmatras of slaapmatje
(bevers slapen op een veldbedje voorzien door de eenheid)
plakgerief en reservedopjes

-

1

1

p15

-

1

1

warme pyjama

1

2

2

deken voor koude nachten

1

1

1

gamelset of 2 plastiek borden (plat & diep)

1

1

1

onbreekbare beker

1

1

1

bestekset (mes/vork/lepel/koffielepel)

1

1

1

Bij vertrek afgeven aan de leiding

Bij vertrek aanhebben / meenemen

Bagage

Slapen

Eetgerief (verpakt in linnen zakje)

10

plastiek potje (soepbol of tupperware potje)

1

1

1

keukenhanddoeken (naamtekenen)

2

4

4

drinkenbus (1L - 1.5L - verplicht!

1

1

1

eierdopje

1

1

1

douchegel en shampoo

1

1

1

tandenborstel, tandpasta, bekertje

1

1

1

kam en/of borstel

1

1

1

washandje

1

2

2

wasknijpers

5

10

10

toiletzak om dit alles in op te bergen

1

1

1

opplooibaar wasbakje

1

1

1

handdoek

2

2

2

intieme verzorging (maandverband, tampons, …)

-

-

Schat
zelf in

ondergoed

5

11

11

BH’s/topjes

-

-

4

gewone kousenparen

5

10

10

grijze uniform sokken

2

4

4

warme truien (incl. Impeesa-sweater)

2

3

3

lange broeken

2

3

3

korte broeken (shorts)

3

4

4

T-shirts

5

10

10

Impeesa-T-shirt (of bever/welp-t-shirt)

1

3

3

goede waterdichte regenjas/pak

1

1

1

zwemgerief

1

1

1

Hoge, waterdichte rubberen laarzen

1

1

1

Stevige stapschoenen (botinnen van uniform)

1

1

1

Sportschoenen

1

1

1

Watersandalen (liefst met gesloten tip)

1

1

1

pakjes papieren zakdoeken

2

3

3

stoﬀen vuillinnenzak (GEEN plastiek)

1

1

1

Wasgerief/hygiëne

p15

Kledij

p14

Schoenen

p16

Allerlei

11

veiligheidsvestje

1

1

1

speeldas

1

1

1

Zonnebril

1

1

1

oude kranten (om schoenen te drogen)

1

2

2

zonnepet

1

1

1

zonnecrème, muggenmelk, tekenmelk

1

1

1

zit-zit

1

1

1

zaklamp met reserve batterijen

1

1

1

knuﬀeldier

1

1

1

knopenkoord

-

1

1

welpenboekje

-

1

-

persoonlijk logboekje

-

-

1

zakmes (bv. Opinel nr. 8)

-

-

1

patrouillemateriaal

-

-

1

themakledij (kijk op de takpagina)

1

1

1

zeiltje ter bescherming van de matras

1

1

-

extra wasgerief en pyjama

1

2

-

pampers

5

p15

p15

Enkel voor bedwateraartjes

Setjes ondergoed voor Bevers
Om de dagelijkse hygiëne te garanderen, en het onze leiding iets makkelijker te
maken, vragen we om per dag een setje ondergoed te maken. Neem voor elke dag
een apart zakje, met daarop de dag vermeld (+ min. 1 setje reserve) met daarin
ondergoed en kousen.
Zo kan de leiding dagelijks controleren of elke Bever proper ondergoed draagt. Voor
de Bevers is dit verplicht; voor Welpen kan dit ook makkelijk zijn.
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Praktische informatie
Kids-ID
Bij de Bevers en de Welpen worden de kids-ID’s bewaard door de leiding. Overhandig
de kaart bij het vertrek. De opgehaalde kaarten worden op het einde terug
overhandigd aan de ouders.

Medicatie op Kamp
Als je kind medicatie moet innemen tijdens het kamp, geef dit
dan bij het vertrek af aan de respectievelijke takleiding.
Vermeld zeer duidelijk:
•
•
•
•

Naam en voornaam
Het gebruik (wanneer in te nemen) en de juiste
dosering
Met welk doel het geneesmiddel ingenomen wordt
Zorg voor voldoende medicatie in een afgesloten doosje

Vul de medische fiche met zorg in en laat het zeker aan de leiding weten als je kind
kortelings voor het kamp nog ziek was.

Tussenkomst Mutualiteit
Bijna alle mutualiteiten/ziekenfondsen betalen een deel terug van de kampprijs, via
de regeling “tussenkomst jeugdvakanties”. Eventuele benodigde stempels en
“bevestigingen van deelname” kan je steeds verkrijgen bij de eenheidsleiding
(contact, zie pagina 2).

Niet meenemen op Kamp
•
•
•
•

Geen snoepgoed, ook niet bij vertrek
Geen speelgoed, gameboy e.a. elektronica, mp3-speler, iPod, GSM, …
Geen alcohol, drugs e.a. verdovende middelen
Geen juwelen of andere waardevolle spullen

De leiding en/of de eenheid kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij
schade, diefstal en/of verlies indien onze leden bovenstaande zaken toch
meebrengen op kamp! Ook niet als de Leiding tijdens het kamp deze voorwerpen in
bewaring houdt.
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Brildragers
Neem zeker een stevige brillendoos mee om je bril ‘s nachts
veilig in op te bergen. Denk ook aan brillendoekjes.

Zakgeld
Voor alle duidelijkheid: zakgeld is een optie, geen noodzaak. Alles is voorzien en
inbegrepen in de kampprijs.
Bevers en Welpen -> Hebben enkel zakgeld nodig als ze extra kaartjes of postzegels
willen aankopen op kamp.
JVG -VG -> beheren hun zakgeld zelf en zijn er zelf verantwoordelijk voor.

Naamtekenen
We vragen aan iedereen om ALLES te naamkentekenen. Zo vinden we
steeds de rechtmatige eigenaar terug tijdens en op het einde van het
kamp.

Verloren voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden terug mee naar huis genomen door de
leiding en worden gewassen. Ben je iets kwijt? Vind je bij het uitpakken
thuis vreemde spullen? Stuur een berichtje naar de leiding

Regenkledij
Hiermee bedoelen we niet “nen dikke frak”, maar wel degelijk een jas die
bestand is tegen langdurige regen en wind. Bij aanhoudende regen raken
zowel een “anorak” als een “K-way” door en door nat en worden ze dus
onbruikbaar.
Zorg er zeker voor dat je kind(eren) één van onderstaande zaken meebrengt op kamp.
Mocht je dit nog niet bezitten, in de AS Adventure, Kampeerder of Decathlon vind je
zeer kwalitatief materiaal tegen een redelijke prijs.
• Regenjas (aub niet in K-way stof)
• Oliejekker (in stevige PVC)
• Goede regenjas, bvb. in gore tex (meestal iets duurder
type)

Veiligheidsvestje
Om op een veilige manier te kunnen rondwandelen, vragen we met
aandrang dat alle leden een fluorescerende kazuifel bijhebben. Je
kan dit aanschaffen in de Shop.
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Zit-Zit
Een zit-zit is een licht en plat kussen dat aan één kant waterdicht is, zoals een deken
om op te picknicken of kniematjes voor in de tuin. We gebruiken ze om rond het
kampvuur te zitten, zorg dat ze vuil mogen worden!

Slaapzak
Zorg voor een degelijke slaapzak. Informeer u bij
Decathlon of je favoriete kampeershop.
Wat ook helpt is een fleece binnenslaapzak , deze past
perfect in de vorm van je slaapzak en zal je lekker warm
houden!

Slaapmatje
Niet enkel een goede slaapzak is van belang, ook een degelijk matje helpt om de
koude ‘s nachts buiten te houden. In detenten is enkel een grondzeil aanwezig, een
yoga-matje isoleert helaas niet. Ook hier kan je je informeren bij Decathlon of je
favoriete kampeershop.

Plooibaar wasbakje
Een persoonlijk wasbakje dat je in je rugzak kan steken. Dit jaar zullen we het extra
hard nodig hebben.

Mondmasker
Zorg dat je kind (vanaf 12 jaar) minstens 3 mondmaskers mee
heeft op kamp. Onder het motto “Eens scout/gids staat open
voor de natuur en is milieubewust” zijn dit bij voorkeur
herbruikbare mondmaskers. Naamteken je mondmaskers. Wij zullen uiteraard ook
mondmaskers voorzien.

15

Watersandalen
Dit jaar zitten we op kamp naast een rivier. De bodem van deze rivier bestaat uit
stenen. Op blote voeten in deze rivier gaan kan soms nogal pijnlijk en zelfs gevaarlijk
zijn, dus neem watersandalen of waterschoenen mee. Dit zijn gesloten schoenen die
tegen water kunnen. Slippers zijn niet voldoende, deze vallen gemakkelijk uit en dan
zijn ze soms niet terug te vinden. Sportschoenen die dagelijks worden gedragen
voldoen ook niet, want deze drogen niet snel genoeg.

De rugzak - enkele tips
Pak samen met je kind(eren) hun rugzak in. Zo weten ze
waar alles zit. Ashanti zouden in staat moeten zijn om zelf
hun rugzak op ordentelijke wijze in te pakken. Dat is immers
een Teervoet proef.
Zorg ervoor dat je rugzak groot genoeg is. Mocht je een
nieuwe rugzak kopen, opteer dan voor een inhoud 65-70 liter.
Dat is een ideale maat, je kan dit type rugzak blijven
gebruiken tot bij de leiding.
Stop alles in je rugzak. Vermijd losse zakjes met schoenen en
pakjes die verloren kunnen gaan. Naamteken ook je rugzak,
slaapzak en luchtmatras of matje. Opgerolde broeken en T-shirts nemen een pak
minder plaats in je rugzak. Bovendien let op kamp toch niemand op wat kreukjes.
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Kriebelbeestjes op kamp
Op kamp, paaskamp of zomerkamp, komen ze stiekem
te voorschijn: de kriebelbeestjes!
Op kamp gaan is steeds een belevenis voor alle leden,
groot of klein. Lekker samen slapen dicht bij elkaar in de
tent. Spelen en ravotten met je beste vrienden en
vriendinnen. Helaas zijn er ook dikwijls ongewenste
gasten op ons kamp: de kriebelbeestjes of luizen.
We vragen met aandrang om uw kind na te kijken op
luizen voor het vertrek op kamp en indien nodig te
behandelen. Op kamp heeft de leiding noch de tijd noch
de middelen om luizen te bestrijden.

Alvast bedankt !

Teken op kamp
Had jij al eens een tekenbeet? Je kunt ze overal in de natuur tegenkomen, dus niet
alleen als je het bos intrekt, maar ook als je buiten speelt. En van een teek kun je ziek
worden. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om tekenziekten te
voorkomen.
Tijdens het kamp worden alle leden regelmatig gecontroleerd op
teken door de leiding. Dit om het risico zo klein mogelijk te
houden. Bovendien wordt je na het kamp ingelicht of je kind
teken heeft gehad en waar op het lichaam.
Let tot een maand na kamp op symptomen
Hou de plek rond de plaats van de beet een maand lang in het oog. Komt er een rode
vlek rond de beet die almaar groter wordt? Of krijg je gedurende die maand andere
symptomen die lijken op griep (gewrichtspijn, koorts, spierpijn)? Ga dan naar je
huisarts en meld de tekenbeet. De ziekte van Lyme kan behandeld worden met
antibiotica.
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Aankomst bevers
Het kamp start op zondag 25 juli voor de bevers.
Wij zijn volop bezig met de start van het kamp voor de bevers te regelen. Enkele
praktische zaken zijn nog niet duidelijk. Daarom ontvangen jullie de info over het
vertrek op de kampinfo op zaterdag 26 juni.
Plan alvast niet te veel in op 25 juli.
Einde kamp bevers
De bevers komen eveneens met de bus terug naar huis.
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Castores kampthema
Dag dappere bevers
We hebben jullie hulp nodig. Onze geliefde savanne wordt bedreigd door stropers.
We willen zo snel mogelijk alle dieren beschermen en de stropers doen stoppen.
Willen jullie ons daarbij helpen? Via onze walkie talkie hebben we opgevangen dat de
stropers willen toeslaan in de laatste week juli. Hier moeten we een stokje voor
steken!
Vergeet zeker niet de juiste kledij mee te nemen zodat je niet opvalt in de savanne.
Je kan bijvoorbeeld een hoedje meenemen. Zo ben je ineens beschermd tegen de
felle zon. De eerste dagen zullen jullie samen met ons alle dieren en de savanne leren
kennen. Zo heeft ons terrein geen geheimen voor jullie en kunnen we samen de
stropers wegjagen.
Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen. Met hoe meer we zijn, hoe beter we
iedereen kunnen beschermen.
Tot snel!
De rangers van de savanne
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Wontolla kampthema
Hey welpen,
Ik ben Larry Daley, de conciërge van een nieuw museum dat opent op 30 juli 2021. Ik
vind het super spannend en ik heb heel veel zin in mijn nieuwe job. Maar de laatste
tijd zijn er wat rare dingen aan de hand… Ik heb het gevoel dat de kunstwerken ’s
nachts bewegen? Ik weet dat dit heel gek klinkt maar ik vind elke ochtend
standbeelden terug op een ander plaats. Of de mensen op de schilderijen lijken
ineens een nieuwe pose te hebben. Naast dat heb ik nog een bezorgdheid. Er lopen
de laatste dagen rare figuren rond het museum. Elke dag opnieuw de 3 zelfde
mensen. Ze zien er heel verdacht uit en ik ben bang dat ze iets van plan zijn met het
museum. Het museum gaat bijna open en er mag nu echt niets fout gaan. Willen
jullie samen met mij op onderzoek gaan naar al die vreemde gebeurtenissen? Haal
jullie beste speurneuzen dan maar al boven want ik verwacht jullie op 19 juli om
7u45 aan het lokaal.

Groeten en hopelijk tot binnenkort!
Larry Daley, conciërge van het museum

PS: neem zeker detective kledij mee!
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Ashanti kampthema
Welkom op het spel der spelen, welkom in München, welkom bij het evenement der
sporten, welkom op de Olympische Spelen!
Jullie, onze grootste atleten der aarde (ook wel België genoemd) worden verwacht
om deel te nemen en ons land te verdedigen. Wij zien jullie graag in jullie mooiste
sport-outfit.
De Olympische Spelen gaan door van 19 juli 2021 tot 30 juli 2021. Het kan wel
verrassend fris zijn in het verre München. Check dus zeker de weersvoorspellingen.
Ons hotel is zonder verwarming dus zorg ervoor dat je warme spullen meeneemt
voor ’s nachts. Overdag kan het dan weer wel warm worden… Neem dus van alles
wat mee!
Wij verwachten dat jullie in topvorm zijn! Wees bereid voor trainingen en
wedstrijden. Er zullen voldoende rust momenten ingepland staan in jullie schema.
Jullie krijgen een onvergetelijke ervaring in die weken, dat staat vast!
Oh en trouwens, wij reizen dit jaar met de trein. Wij verwachten jullie dus allen in
perfect uniform om 8u30 STIPT aan Berchem station. Op vrijdag 16 juli kunnen jullie
je rugzak afzetten aan het lokaal tussen 18 en 20u.
De weg naar huis leggen we af met de bus.
Begin alvast te stretchen.
Tot snel,
De commissie van de Olympische Spelen
Korte opsomming:
•
•
•

•

Sportkledij = belangrijk
8u30 aan Berchem station.
Vrijdag 16 juli tussen 18u en
20u rugzak afzetten aan het
lokaal
We gaan met de bus naar
huis
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Matabelen kampthema

Gij allen krijgt een brief.
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Wil jij al onze avonturen volgen
op kamp?
Benieuwd wat we allemaal uitspoken op kamp?
Volg ons dan op sociale media en mis niets!

Facebook
www.facebook.com/scouts205impeesa

Instagram
www.instagram.com/scouts.impeesa
VU : ISABELLE VERMEIR, Peter Benoitlaan 31, 2100 Deurne

P802145

