De allerlaatste Sjivaldy van
dit jaar…
Hierin vind je:
- Alles over het kamp!

De Sjimmuren kregen een nieuw kleurtje! Het
resultaat zie je op deze foto.

De groepsleiding
Liefste sjimmers, sjimpathisanten, ouders en opvoeders,
Het is al weer zover! De laatste sjivaldy van dit Sjimjaar!
Het is een zeer belangrijke editie want in deze sjivaldy vinden jullie alle
informatie over ons zomerkamp.
Maar voor we jullie alles gaan vertellen over ons kamp willen we eerst
nog even terugblikken op de voorbije sjimactiviteiten.
Zo zijn we allemaal gaan zwemmen in de Rozenbroeken. Een zeer leuke
namiddag was dat vol zwem- en pannenkoekplezier! We amuseerden ons
rot in de wildwaterbaan en in de vele glijbanen. We willen langs deze weg
Rotary Gent Zuid nog eens bedanken om deze activiteit mogelijk te
maken. Merci!
Eind mei was het dan terug tijd voor onze blokactiviteiten. We toverden
de sjim om in een ware cinemazaal met echte popcorn. En als afsluiter
van dit sjimjaar gingen we in de jungle op zoek naar de wilde dieren!
Na zo’n geweldig jaar kan het kamp alleen maar knallen! We hebben er
on-ge-loof-lijk veel zin in!
Hoe kan ik nu inschrijven? Wanneer vertrekken we precies en hoe
komen we terug? Wat moet ik meenemen? Wie gaat er voor ons
koken? Waar gaan we naartoe? Wat gaan we zoal beleven op kamp? Je
vindt alle antwoorden terug verder in deze
sjivaldy!
Na het kamp kunnen we uitkijken naar
de start van volgend scoutsjaar
met als eerste activiteit de overgang
op 22 september 2013!
Tot op kamp!
De groepsladies,
Fien, Sarah en Pauline

Contact
Groepsleiding
Pauline Van Rentergem: 0472 58 51 84
Sarah De Smet: 0496 78 76 80
Fien Verstraete: 0477 39 42 00
>>> groepsleiding@sjimakabe.be

Kapoenen
Stijn: 0472 53 54 55
En Sarah M, Matthias, Annelies en Celine
>>> kapoenen@sjimakabe.be

Wouters
Ibe: 0471 19 89 55
En Maarten, Virginie, Lise en Klaas
>>> wouters@sjimakabe.be

Jonggivers
Michiel: 0470 51 53 90
En Veerle, Evelien, Hannah en Kathleen
>>> jonggivers@sjimakabe.be

Givers
Hanna: 0499 28 45 51
En Aline, Kim, Roos, Heleen en Thomas
>>> givers@sjimakabe.be
Neem ook een kijkje op onze website!

www.sjimakabe.be

Prikbord
Gezocht
De sjim is op zoek naar
nieuwe leiding!
Ervaring is niet nodig,
goesting des te meer!
Mailen kan naar de
groepsleiding indien je
iemand kent.

Tine

Overgang
We blikken al even vooruit op
volgend
scoutsjaar... De eerste activiteit
zal plaatsvinden op zondag 22
september.
Natuurlijk in het sjimlokaal,
en van 14u tot 17u30.

Wie zijn de kampfoeriers?

Tine ken je alvast! Zij
stond vele jaren als
leiding in de sjim! Dit
jaar gaf ze leiding bij de
SIK. Maar omdat ze haar
hart verloor aan de sjim
gaat ze dit jaar mee als
foerier!
Verkleden en koken
zijn haar hobby’s dus
ambiance verzekerd
met dit vurig
penseelaapje in de
keuken!

Isabelle

Deze schone deerne,
afkomstig van scouts SintBarbara, heeft heel veel
goesting om jullie
heerlijke gerechten
voor te schotelen op
Sjimkamp! Ze is niet alleen
een uitstekende kokkin
maar ook als je je niet
lekker voelt kan je bij haar
terecht. Isabelle is immers
dokter in spe! Met Isabelle
mee krijg je misschien een
heerlijke zalmfilet!

Pieter

Ook Pieter is een
bekend gezicht! Hij
gaf twee jaar leiding
bij de jonggivers en
toonde zijn
kookkunsten vorig
jaar al op Sjimkamp!
Deze sterke man is
de rots in onze
branding.
Geen aangebrande
aardappelen met
Pieter achter het
fornuis!

Praktische info
Datum

Voor de Kapoenen:
Zaterdag 13 juli tot donderdag 18 juli.
Voor de Wouters, Jogi’s en Givers:
Zaterdag 13 juli tot zaterdag 20 juli.

Kampplaats

Hopperdomein De Winner
Winnerstraat 40
3900 Overpelt
Bij het gebruik van GPS dien je ‘Groenstraat
Overpelt’ in te geven.
Volg vanaf hier bewegwijzering De Winner

Contact

Pauline Van Rentergem (groepsleiding)
0472585184
Enkel voor noodgevallen: 011 64 01 86

Vertrek

We verzamelen op zaterdag 13 juli aan de parking
bij de Watersportbaan (Yachtdreef), om 9u15.
De bus vertrekt om 9u30 stipt.
Wanneer je aankomt, ga dan eerst bij je eigen
takleiding. Die ontvangt graag je:
- medicatie
- SIS-kaart & kleefbriefje van de mutualiteit
- eventuele wijzigingen van je medische fiche
- eventuele buzzypas of begeleiderskaart
Niet vergeten dus!

Praktische info
Terugreis

Kapoenen:
We verwachten je op donderdag 18 juli om
11u op de kampplaats. We praten nog even na
en even later kan je terug naar je vertrouwde
bedje thuis!
Wouters, Jogi’s en Givers:
We verwelkomen je familie/opvoeders op de
kamp- plaats op zaterdag 20 juli vanaf 13u30.
Om 14u toont elke tak hoe zij het kamp beleefd
hebben. Natuurlijk zullen een hapje en een
drankje ook niet ontbreken!
Tegen 15u30 kunnen jullie met een valies vol
leuke herinneringen naar huis

Prijs

Kapoenen: 110 euro
Wouters, Jogi’s & Givers: 125 euro
In die prijs is alles inbegrepen (eten, slapen,
busvervoer, verzekering...).

Inschrijven

Inschrijven doe je door het inschrijvingsgeld te
storten ten laatste op 29 juni:
- op het rekeningnummer van de Sjim:
BE 49 0682 4540 4771
- met mededeling: ‘sjimkamp’ + ‘tak’ + ‘naam’
Achteraan in deze Sjivaldy vind je hoe je een deel
van het kampgeld kunt terugkrijgen...

Thema
Sjim presents

De belevenissen van Jommeke

HET GEHEIM VAN SJIM
Inderdaad, het nieuwe album van Jommeke is uit en kijk, ditmaal gaat
onze blonde held samen op tocht met de Sjim!

Hoezo?
Het is toch ‘het geheim van DE Sjim’
hoor ik jullie al zeggen?

= DE SJIM
want Sjim is ook een eiland in de Stille Zuidzee en dat betekent
dat dit eiland een groot
geheim heeft, want diep
verborgen op dit eiland ligt er
iets verstopt. Iets dat al meer dan
4000 jaar het daglicht niet meer heeft gezien…

TOP SECRET

Gelukkig zijn Jommeke en zijn vrienden steeds bereid om op avontuur te
gaan en om zo het geheim van Sjim op te lossen!

Thema
Jommeke… De held van het verhaal.
Hij is slim, dapper en makkelijk
herkenbaar aan zijn strooien dakje. Zijn
papegaai Flip is altijd bij hem.

Filiberke, Annemieke en
Rozemieke… De beste vrienden
van Jommeke. Zonder hen zou
Jommeke nooit zo veel avonturen
beleven!
Professor Gobelijn, die zich altijd
vergist, Mic Mac Jampudding en
Arabella die in Schotland wonen…
Nog meer vrienden van Jommeke!

De slechterik Anatool, de
eeuwige vijand van Jommeke, Kwak
en Boemel, de handlangers van
Anatool. Wat zouden ze nu weer van
plan zijn om Jommeke het leven zuur te
maken?
En natuurlijk, Choco, de aap van de Miekes…

Kampplaats:
We gaan dit jaar op kamp naar het hopperdomein De Winner! Het is de
allereerste keer dat we daar op kamp gaan dus ook voor ons is het
spannend!
Wij gingen op prospectie en kunnen jullie al wat meer vertellen over deze
supercoole kampplaats:
Het domein bevindt zich midden in de Limburgse bossen! Genoeg
plaats om buiten te spelen en zelfs als het weer even niet meezit hebben
we nog gigantisch veel speelruimte binnen! Zo beschikt elke tak over
een eigen lokaal, hebben we een grote refter en genoeg
slaapkamers om een heerlijk dutje te doen!
Al benieuwd hoe het er allemaal uitziet? Hier een klein voorsmaakje:

De Winner

Bagage
Elk jaar opnieuw een moeilijke vraag! In het midden van
deze Sjivaldy vind je zoals steeds een checklist: er staat op wat er
allemaal in je valies moet steken en hoeveel je van elks meeneemt. Zo
kan de leiding bij het inpakken controleren of alles terug in je valies zit!
Slaapgerief: een hoofdkussen vind je ter plaatse. Kussensloop en
hoeslaken moet je meebrengen!
Ook een warme slaapzak is onontbeerlijk.
Wouters, Jonggivers, Givers slapen ook eens in
tenten: vergeet dus geen slaapmatje mee te
brengen. Als je een luchtmatras gebruikt, zorg
dan ook voor een pomp!
Vergeet natuurlijk ook je uniform niet… Je weet wel: t-shirt,
scoutsdas, eventueel scoutshemd. Dan ben je goed herkenbaar als we
de straat op gaan!
Zet overal je naam in, bijvoorbeeld op het etiketje. Zéker handdoeken,
washandjes, sokken etc…! Zo vindt elk kledingstuk vlotjes zijn eigenaar
terug. Anders wordt het voor ons onmogelijk om alles uit elkaar te
houden!
Wat heb je niet nodig en laat je dus thuis: GSM, MP3-speler,
computerspelletjes, geld, je slecht humeur, de regen...
Tip: als je sjimmer kaartjes of brieven wil schrijven
naar huis, schrijf op voorhand de adressen op een omslag
of op etiketten, en kleef er al postzegels op. Dat maakt het
een hoop gemakkelijker!

Schrijf a.j.b. in alle kledij je naam!

Korting op kampprijs?
Wist je dat Sjimkamp veel
minder dan €125 kan kosten?
Ziekenfonds
Van je ziekenfonds kan je iets terugkrijgen, als je het nodige formulier invult.
De groepsleiding ondertekent met plezier! Deze premies gelden meestal
voor kinderen tot 16 à 18 jaar. Informeer bij je mutualiteit voor een formulier
(de meeste vind je ook online).
- Christelijke Mutualiteit: €15 per kamp.
- Socialistische Mutualiteit/Bond Moyson: €15 per kamp.
- Liberale Mutualiteit: 2 euro per overnachting.
- Onafhankelijk Ziekenfonds: €5 per dag
(€6,5 voor mindervalide kinderen).

- Neutraal Ziekenfonds: €30 per kamp
(tot €250 vr. jongeren m/e handicap).

- Partena: €40 per kamp
(tot €250 voor jongeren met verhoogde kinderbijslag).

- Euromut: 2,50 euro per kampdag.

Belastingen
Sjimmers die op 13 juli ’13 nog geen 18 jaar zijn, kunnen het kampgeld fiscaal
aftrekken. Volgend jaar kunnen wij je een attest bezorgen als bewijsstuk.
• Het gaat om een uitbreiding voor kinderen met een handicap tot 18
jaar, t.o.v. het attest voor kinderen tot 12 jaar.
• Per opvangdag en per kind mag het bedrag niet hoger zijn dan €11,20.
Voor ons kamp van 8 dagen is dat dus €89,6.
• Je kan dit enkel doen voor kinderen die je fiscaal ten laste hebt.
• Het gaat over het aanslagjaar 2012 (1 januari - 31 december), dus niet
in de belastingsbrief die je nu moet invullen.
• Het gaat over een vermindering van je belastbaar inkomen. Wie geen
inkomen heeft in 2013, kan niets aftrekken.

Wie in 2012 meeging op kamp, en toen nog geen 18 jaar was, kan nu
een attest krijgen om bij je aangifte te steken. Mail naar
groepsleiding@sjimakabe.be!

Aftellen!
Om het wachten draaglijker te maken, kan je hier aftellen naar het
sjimkamp! Doorstreep elke dag die voorbij is, en voor je het weet is het
13 juli...
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Kleurplaat

Hopper Winkel
Lange Violettestraat 33
9000 Gent

Openingsuren:
Woensdag, donderdag & vrijdag:
14u tot 18u
Zaterdag: 10u tot 12u &
13u tot 17u30

Het groepsnummer van de Sjim:

O1415G

