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Voorwoord kampleiders
Beste Fraeylema’s
Het scouting seizoen is bijna afgelopen, wat betekent dat het zomerkamp er weer aan
komt. Nog een paar weekjes en we mogen weer. Voor velen toch het mooiste kamp van
het jaar. Gezellig met je eigen clubje op kamp. Eigen regels, eigen dingen doen.
Dit jaar gaan weer naar het vertrouwde Duitsland. En wel naar Eltern vlakbij
Haselünne langs de Hase. We staan dit jaar op het grote terrein. Het is alweer een
aantal jaren geleden dat we hier gestaan hebben. Het is één van de mooier kampeer
terreinen waar wij graag komen. Helaas is dit de laatste keer dat we hier mogen
kamperen. Vanwege nieuwe regels mag er hier niet langer dan vijf dagen achter elkaar
gekampeerd worden. Wij gaan altijd 8 dagen op kamp. Zo blijven er eigenlijk nog
maar 2 vaste kampeerterrein over, dus we moeten dit jaar opzoek naar nieuwe
terreinen.
Zoals je verder in het kampboekje kunt lezen hebben we dit jaar weer veel
verschillende thema’s . Van onderzoekers tot buitenaardse wezen, van musical tot
gabbers. Kortom het zal er weer kleurrijk uitzien dit jaar bij de thema presentatie.
Vorig jaar in Denemarken hebben wij de Deense groep uitgenodigd om dit jaar met
ons op kamp te gaan. Zo kunnen ze zien hoe wij normaal kamperen en wat we allemaal
doen. Ook krijgen we dit jaar dan ook een kleine groepje Denen op bezoek. Ze zullen
in het begin van het kamp meedraaien.
Volgens ons wordt het dit jaar weer een ouderwets gezellig zomerkamp. De leiding is
druk bezig met de laatste voorbereidingen. De stam is druk bezig om de trekkers en
het materiaal klaar te maken. Dus we kunnen bijna op kamp!
Iedereen veel plezier en we zien jullie in Eltern!
De kampleiders
Lianne Vermuë en Jan Erik Zuur
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Bevers

Hey mister DJ
Laat eens horen hoe ‘t klinkt
Laat eens voelen hoe ’t swingt
Hey – Disco!
Dit jaar is het eindelijk weer zover… De bevers gaan weer mee op zomerkamp!
Om dat te vieren gaan we er een spetterend feest van maken! De komende twee dagen staan in het
thema van glitter, glamour, een goede beat en knipperende lichten op de dansvloer..
De bevers zullen hier hun beste dansmoves gaan vertonen…Vind je het leuk om ook eens heerlijk los te
gaan, kom dan de komende twee dagen langs op het kampterrein van de bevers. Daar zullen ze je de
beste danspasjes leren….
Wie durft?!?!

Welpen
Bob is altijd druk bezig met het testen van de natuurwetten. “Hoe komt het dat een steen valt als je hem
loslaat pap? Draait de aarde nou om de zon of de zon om de aarde?”. Altijd maar bezig en bezig, vaak
niet opgeven tot hij het antwoord weet.
Maar op een dag weet hij niet meer wat hij kan doen. Hoe krijg ik dit nou toch goed voor elkaar? Hij wil
een experiment uitvoeren met menthos maar komt er maar niet uit.
Bob is natuurlijk een echte nerd en kijkt dus even op internet. Verdorie hier staat ook al niks op! Hoe
kan ik nou toch zorgen dat er een chemische reactie plaats vind tussen een fles cola en menthos, wat is
de juiste verhouding?
Helemaal hopeloos als hij is gaat hij naar de wetenschapswinkel, maar daar kunnen ze hem ook niet
helpen. Ten einde raad meldt hij zich dan ook bij de welpen van scouting Fraeylema, die er bekend om
staan hun medemens te helpen. De leiding bedenkt zich niet en besluit om met het team van Braniac en
de welpen te zorgen dat Bob zijn raadsel opgelost kan worden. Zou het ze lukken om Bob te helpen? Zal
hij dankzij hun niet langer zich radeloos hoeven te helpen? Op zomerkamp in Haselüne zullen ze er in
ieder geval alles aan doen om de missie goed te beëindigen.
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Kabouters

Bambilië producties presenteert:
FRAEYLEMA KABOUTERS - DE MUSICAL

Deze zomer zal Bambilië producties haar nieuwe musical in het theater brengen.
Fraeylema kabouters - de musical, is een verhaal gebaseerd op verschillende sprookjes gemixt met het
echte scoutinggevoel.
De combinatie van zang, dans en acteerwerk op het hoogste niveau, samen met het spetterende verhaal
maakt dat deze productie nu al een succes genoemd kan worden.
Wie de hoofdrollen gaan vertolken in deze nieuwe hitmusical is nog niet bekend, maar de audities zijn
in volle gang.
Op het trainingskamp in Eltern worden de nieuwe
sterren klaargestoomd voor de
spetterende première op 10 juli.

Met vriendelijke groet,
Productieteam Bambilië producties
Martine Lesterhuis
Nelleke van Tilburg
Lieke te Winkel
Willemiek Fikkers
Avelien Nicolai

Vendel en Verkenners
Hopmans Logboek, Sterrendatum 890304
Na een korte plaspauze op de planeet Pluto, bliep, hebben we eindelijk onze bestemming
bereikt.
De planeet, bliep, Aarde.
Na deze planeet grondig, bliep, onderzocht te hebben,
hebben wij, bliep, een vreemde levensvorm ontdekt, de Fraeylema.
De komende week zullen wij bliep deze levensvorm grondig bestuderen.
Einde, bliep, logboek.
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Rowans

Tirol
Gutentag meine freunde, heut ist so ein schöner tag
Darum gehen wir diese sommer zu Tirol. Est is da so schön
In die grosse bergen konnen sie gut Jodel’n und Rodel’n.
Skieen oder waldhorn spielen in die Alpen ist ka sünd
Wir sullen in unsere lederhose die ganze woche van die tiroler schönheid genieten. Die
activiteiten sind, ein grose fustocht bei wilde dieren,
vielleicht mussen wir springen, fliegen, swimmen en doorgaan om die folgende dagen
zu konnen vlot varen oder wasserskieen. Wir sollen sehen ob wir etwas von die
Kultuur konnen prufen, als we onze fahrad zuruck vinden.

Sherpa’s

Hé wil jij je traktor wel even uit de PC hoofdstraat halen?
Welkom bij de Gooische Sherpoes.
Gewapend met onze veldfles met Champagne en onze Guccibrillen gaan we naar st.
Tropez, Cannes en Dubai. Hier gaan we een luxe cruise maken en genieten van de
prachtige natuur. Enig, enig. Verder staat een beautydagje gepland, om alle nieuwe
huidcellen weer een kans te geven. Verder doen we in Parijs mee aan de stiletto-run,
hier hebben we natuurlijk veel voor geoefend. En natuurlijk gaan we nog een dagje
shoppen in New York.
En vergeet niet; Beter verwend dan verwaarloosd.
En Beter duur dan niet te koop.
Tot ziens op het zomerkamp,
De Gooische Fraeylema Sherpoes.
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Stam
Uitgestorven gemeenschap teruggevonden in Eltern.
Iedereen dacht dat ze al uitgestorven waren. Tot voor kort. In het Duitse Eltern is
midden in het bos een groep gabbers gevonden. Het is voor het eerst sinds 1999 dat er
mensen van deze groep zijn gesignaleerd. De gabbers blijken te behoren tot de
hardcoreformatie Fraeylema. Deze groep probeert vanuit het woud de gabberscene
een nieuw leven in te blazen. Hun doelstelling is de hardcore-muziek weer wereldwijd
tot één van de populairste muziekgenres te maken.
Onder Leiding van DJ Hakkende Horrorvoet, een gabber van de eerste generatie, gaan
de leden van de Fraeylema op zoek naar nieuwe gabbers. Gemotiveerd door de
keiharde beats struinen ze bos en land af om iedereen te overtuigen van het nut van de
hardcore-muziek. Kortom, pak je Aussie, Nike air maxx en tondeuse uit de kast en
zoek op zolder naar je Thunderdome cd’s, want ze zijn terug. Hardcore never dies!
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Praktische informatie
Noodnummers
De kampleiders tijdens dit kamp zijn Jan Erik Zuur en Lianne Vermue, zij zijn alleen in noodgevallen te
bereiken. We willen u dan ook vragen niet de leiding te bellen.
Jan Erik Zuur
Lianne Vermue

06-50231449
06-15411554

Verzekering
De organisatie gaat uiteraard preventief te werk om risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Als er
onverhoopt toch iets gebeurd is het belangrijk het volgende te weten:
Als lid van Scouting Nederland ben je tijdens scoutingactiviteiten aanvullend WA en Ongevallen
verzekerd. Nagenoeg iedereen heeft in de privésfeer al bepaalde risico’s afgedekt door een
verzekering, bijv. ziektekosten verzekering, of een reisverzekering. De scoutingverzekering heeft een
secundaire dekking. Dit houdt in dat in principe een eventuele schade eerst bij een andere
verzekering ter afhandeling wordt aangeboden. De scoutingverzekering treedt in werking als de
schade elders niet verhaalbaar blijkt te zijn.
De belangrijkste zaken die niet onder de dekking van de scoutingverzekering vallen zijn de volgende:
schade veroorzaakt door of met een motorvoertuig (auto’s, brommers, scooters e.d.).
met opzet veroorzaakte schade, schade ontstaan door overmatig gebruik van alcohol en/of drugs etc.
Het bestuur van Scouting Fraeylema wil dan ook op het volgende wijzen:
• De reis naar het kamp (door onder andere de Rowans) per brommer of scooter is geheel voor
eigen risico.
• De busreis, reis per auto naar het kamp vanaf de centrale verzamelplaats is wel verzekerd.
• Neem geen waardevolle spullen mee (bijv. duur foto en/of videoapparatuur); indien dit wel
meegenomen wordt, dient men hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.
• Voor leidinggevenden is het belangrijk een W.A.P.-verzekering te hebben (Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren)
• Neem altijd ziekenfonds/ziektekostenverzekering gegevens mee
• Minimaal een kopie van ID-kaart (of van paspoort)
Voor de Rowans en Sherpa’s die waarschijnlijk op vrijdag naar het kampterrein gaan, de
vrijdag is niet verzekerd. Dit omdat het niet in de officiële kamp week valt.
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Vertrek en aankomst
De bus zal zaterdag 4 juli om 10:30 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats bij het haventje. Op
zaterdag 11 juli zal de bus om 11:00 uur vertrekken vanaf het kampterrein. De bus zal dan rond 12:30
uur terug zijn op de parkeerplaats bij het haventje. Bij vertrek dient iedereen er in volledig uniform, dus
blouse, das en blauwe broek te zijn.

Inzamelen en ophalen van bagage
Alle spullen worden met de trekkers vervoerd naar Eltern , deze zullen op vrijdag 3 juli vertrekken. Het
is de bedoeling dat Vendel, Verkenners, Rowans en Sherpa’s hun bagage op donderdag 2 juli
brengen. Het verzamelen van bagage is tussen 19:00 en 20:00 uur bij Henk de Haan te Hellum (feest
locatie) De welpen en kabouters gaan met de bus zij kunnen hun bagage met de bus meenemen.

Zakgeld
Alleen de onderstaande speltakken zijn in gelegenheid om iets te kopen. Er is per speltak een
maximum bedrag afgesproken.
Vendel/Verkenners € 15,Rowans en Sherpa’s hebben geen budget.

Foto’s
Na het zomerkamp zijn alle foto’s terug te zien op het site van de freaylema.
www.fraeylema.nl
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Bagage
Om te slapen:
Slaapzak, matrasje/matje géén luchtbed, warme pyjama, klein hoofdkussen, (voor de jongere
speltakken een extra warme pyjama) en je knuffel
Kleding:
Voldoende sokken, ondergoed, korte broek, lange broek, t t’shirts, zwemkleding, warme kleren, jas
een pet (tegen de zon)
Om te wassen:
Handdoeken, washandje, teiltje, badslippers, een toilettas met zeep, kam/borstel, tandenborstel,
tandpasta, zeep, shampoo en evt. een spiegeltje, beker en voor de meisjes met lange haren
voldoende haarelastiekjes
Overig:
Veldfles of bidon, regenkleding, zakmes, zaklamp, stevige wandelschoenen, extra schoenen, boek,
spelletjes, iets voor de vuile was zoals een kussensloop of 2 stoffen tassen, fruit voor in de fruitpot, 3
gemerkte theedoeken, 1 gemerkt vaatdoekje, muggenolie, zonnebrandcrème (deze beide gemerkt),
rugzak voor alle speltakken en voor de verkenners en vendel en rowans en sherpa’s nog een hike
rugzak, voor de jongere speltakken snoep voor in de snoeppot.
Verkenners, mok, bord en bestek.
Eventuele medicijnen.
Een lunchpakket voor eerste zaterdag, geef u kind géén energydrink mee.
Vendel en verkenners gaan op de fiets, dus een goede fiets, bandenplakset en een genoeg eten en
drinken voor de heenreis. Daarbij is het handig om wat extra mueslirepen voor tijdens de hike
Mobiele telefoons dienen thuis gelaten te worden.
Niet te vergeten: een GOED HUMEUR EN UNIFORM AAN OP DE VERTREKDAG.
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Bezoekdag
Woensdag 8 juli is er weer bezoekdag, iedereen is tussen 19:00 en 21:00 uur welkom.
Het zou fijn zijn als iedereen zich aan deze tijden zou houden.
Route:
Route naar het Zomerkampterrein, Eltern
1
2
3
4
5
6

Neem de A7 op richting Duitsland
Volg na 30 km op het knooppunt Autobahndreieck Bunde de A31 richting Meppen/Papenburg
Neem na 51 km afslag Meppen richting Meppen/Haselünne/Emmen(NL)/Schöninghsdorpf
Ga na 300 m rechtsaf op de B402 (E233)
Volg de B402 voor 25,3 km (u komt dan afslagen Haselünne voorbij). Op de T-splitsing gaat u
linksaf Eltern in
Sla bij het af bij het paadje aan de rechterkant vlak voor het bordje met een hoorn afgebeeld
(notruf)
U komt nu bij het ‘oude’ terrein aan en kunt hier parkeren er zal wel ergens een aanwijzing zijn
(trekker of iets dergelijks). Als u dan naar de Hase loopt dan kunt u rechts af naar de Rowans
en Sherpa’s of links af naar de andere speltakken.
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