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EXTREEM
KK’tje      

KAMELEON KINHEIM VS WINTERWEER: 1-0
“Een	  scout	  echter	  gaat	  door	  “en	  schopt”,	  zoals	  Baden	  Powell	  al8jd	  zei:	  “de	  on-‐	  uit	  onmogelijk”

In	  deze	  dagen	  van	  extreem	  en	  bar	  
winterweer,	  waarin	  onze	  gehele	  
na5onale	  infrastructuur	  meermalen	  
volledig	  was	  ontwricht	  gaat	  scou5ng	  
gewoon	  door.	  Waarom?	  Een	  scout	  laat	  
zich	  niet	  tegenhouden	  door	  een	  beetje	  
sneeuw,	  wind	  of	  Ye5.	  Bar	  weer	  is	  waar	  
een	  scout	  van	  geniet.	  Scou5ng	  is	  
extreem,	  want	  het	  leven	  is	  extreem.	  En	  
deze	  extreme	  5jden	  vragen	  om	  een	  
extreem	  KKtje,	  niet	  alleen	  omdat	  onze	  
vaste	  redacteur,	  Hans,	  door	  hartklachten	  
is	  geveld,	  maar	  ook	  omdat	  het	  kan!

Niet	  alleen	  het	  weer	  is	  extreem,	  ook	  de	  
omstandigheden	  waarin	  onze	  groep	  zich	  
bevindt	  zijn	  dat.	  Door	  het	  gemis	  van	  ons	  
gammele,	  maar	  vertrouwde	  houten	  
gebouw,	  de	  Balkan,	  draait	  onze	  gehele	  
groep	  met	  zo’n	  beetje	  al	  het	  materiaal	  in	  
ons	  stenen	  gebouw.	  Een	  gebouw	  wat	  

ooit	  is	  neergezet	  voor	  twee	  speltakken	  
wordt	  nu	  door	  vijf	  speltakken	  gebruikt	  en	  
puilt	  uit.	  Ook	  de	  riolering	  doet	  het	  
5jdelijk	  niet	  meer	  en	  onze	  groep	  is	  in	  
deze	  barre	  winter	  dan	  ook	  op	  twee	  dixies	  
aangewezen	  om	  in	  een	  zekere	  –zeer	  
menselijke-‐	  behoeMe,	  op	  extreme	  wijze,	  
te	  voorzien.	  

De	  hoop	  is	  dat	  zo	  snel	  mogelijk	  ons	  
nieuwe	  gebouw	  uit	  de	  blubber	  kan	  
verrijzen	  die	  zich	  achter	  het	  bouwhek	  
bevindt,	  maar	  de	  bouwdatum	  wordt	  
telkens	  vooruitgeschoven.	  Voor	  iedere	  
gewone	  Nederlander	  reden	  om	  
wanhopig	  te	  worden,	  het	  bijltje	  er	  bij	  
neer	  te	  gooien	  of	  de	  pijp	  aan	  Maarten	  te	  
geven.	  Een	  scout	  echter	  gaat	  door	  “en	  
schopt”,	  zoals	  Baden	  Powell	  al5jd	  zei:	  
“de	  on-‐	  uit	  onmogelijk”	  en	  lacht	  om	  
extreme	  omstandigheden	  die	  hem.	  

De Kerstspecial 
van het ‘KK’tje’ met 

als gastredactie; 

‘de Klimjunkies’

Jaargang 2010        No. 6                                         niet-leden €98,65   leden  € 0  

Het	  5jdelijk	  redac5eteam	  van	  het	  KKtje	  
presenteert	  dan	  ook	  met	  trots	  deze	  
speciale	  edi5e:	  KKtje	  Extreem,	  opdat	  het	  
lachen	  je	  niet	  vergaat….

Uw	  (gast)Redac.e
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Extreme avonturen van 18 Welpen
Er	  waren	  eens	  18	  welpen……

En	  in	  hun	  vrije	  tijd	  deden	  deze	  welpen	  
allemaal	  leuke,spannende	  en	  actieve	  dingen	  
samen.

Zo	  hebben	  zij	  samen	  halloween	  gevierd.	  Ze	  
hebben	  geleerd	  hoe	  ze	  als	  echte	  spoken	  
tikkertje	  moesten	  spelen.	  Als	  echte	  heksen	  
op	  de	  tweezitsbezemsteel	  over	  banken	  en	  
door	  hoepels	  moesten	  vliegen.	  De	  welpen	  
hebben	  geleerd	  hoe	  ze	  door	  middel	  van	  het	  
maken	  van	  maskers	  andere	  mensen	  kunnen	  
laten	  schrikken.	  En	  als	  klap	  op	  de	  vuurpijl	  
hebben	  ze	  de	  weerwolven	  van	  wakkerdam	  
verslagen.

Ook	  zijn	  er	  weer	  gewone	  jongens	  
geïnstalleerd	  tot	  welp	  wat	  onze	  roedel	  nu	  
nog	  gezelliger	  maakt.	  We	  hebben	  twee	  
nieuwe	  aspirant	  welpen	  verwelkomd.	  En	  
we	  hopen	  dat	  die	  lang	  bij	  ons	  blijven.	  Hoe	  
meer	  welpen	  hoe	  meer	  lol.

We	  hebben	  met	  z`n	  allen	  een	  nachtje	  in	  het	  
clubhuis	  geslapen,	  daar	  leerden	  wij	  een	  
sultan	  kennen.	  Deze	  sultan	  vroeg	  ons	  hem	  
te	  helpen	  af	  te	  vallen,	  te	  zorgen	  dat	  hij	  wat	  
vrolijker	  werd	  en	  te	  zorgen	  dat	  hij	  goed	  kon	  
slapen.	  Deze	  sultan	  wilde	  wij	  natuurlijk	  
maar	  al	  te	  graag	  helpen.	  We	  hebben	  

onderleiding	  van	  Bagheera	  gesport.	  We	  zijn	  
langs	  de	  fakir	  geweest	  die	  ons	  leerde	  
slangen	  te	  bezweren	  en	  die	  ons	  de	  Hilm	  
aladdin	  te	  leen	  gaf	  ter	  ontspanning	  zodat	  
we	  die	  nacht	  goed	  zouden	  slapen.	  De	  
volgende	  dag	  zijn	  we	  allemaal	  op	  het	  
vliegende	  tapijt(trein)	  gestapt	  richting	  
Leiden	  waar	  we	  naar	  het	  museum	  van	  de	  
oudheid	  zijn	  geweest.	  Leuk	  was	  dat	  er	  een	  
vertelling	  was	  over	  de	  overeenkomsten	  
tussen	  de	  Egyptische	  magie	  en	  Harry	  
Potter.Wat	  wel	  jammer	  was	  is	  dat	  de	  
professor	  het	  allemaal	  niet	  zo	  heel	  goed	  
snapte	  en	  volgends	  onze	  geleerde	  welpen	  
klopte	  er	  niets	  van	  het	  verhaal.

En	  moeders	  jullie	  welpen	  hebben	  in	  de	  
keuken	  gestaan.	  Ja	  heus,	  niet	  om	  te	  snoepen	  
maar	  om	  te	  koken.	  We	  hebben	  zelf	  spiesjes	  
met	  fruit	  en	  chocolade	  cornHlakes	  gemaakt.	  
Dus	  kom	  je	  handen	  te	  kot	  bij	  het	  bereiden	  
van	  het	  kerst	  diner	  je	  weet	  waar	  je	  zijn	  
moet.	  Helaas	  zijn	  ze	  nog	  niet	  zo	  bedreven	  in	  
het	  afwassen.

Al	  met	  al	  dus	  weer	  leuke	  weken	  vol	  met	  
leuke	  activiteiten!!!
Wij	  wensen	  jullie	  allemaal	  veel	  plezier	  met	  
kerst	  en	  oud	  en	  nieuw	  en	  hopen	  jullie	  in	  
2011	  allemaal	  weer	  te	  zien.

Groetjes,

Mang,	  Kaa,	  Chil,	  Bagheera	  en	  Ikkie

Texel = Extreme Posten 
Natuurlijk wordt er 
tijdens het lopen ook hier 
en daar een post 
aangedaan. De posten van 
dit jaar bestonden onder 
andere uit; spotten van 
vriezen, vliegeren op het 
strand, Titanic 
reddingsboot varen en 
natuurlijk een extreem 
hapje soep met worst! En 
dat allemaal bij een 
gevoelstemperatuur van 
-10!

TEXEL XIWELP

Sultan Khamel Hussein was 
Sultan van Egypte 9 
december 1914 tot 9 oktober 
1917. Hij volgde zijn vader 
Ismaël de Grote op, die vanaf 
1863 de Egyptische 
suikerindustrie op de kaart 
had gezet en het 
postsysteem had ingevoerd.
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SINT
Paniek en chaos bij de eerste 
pieten opkomst van onze nieuwe 
evenementen coördinator 
Zaterdag 4 december was het Zwarte 

Pietenopkomst. Sinterklaas was in het land en 

had enkele afgezanten naar het clubgebouw 

van de Kameleon Kinheim gestuurd. De 

kabouters en welpen hadden daar samen 

opkomst, ter gelegenheid van dit feestje. Als 

kersverse evenementen-coördinator van de KK 

ben ik verantwoordelijk voor het organiseren 

van evenementen als het overvliegen, de 

Pietenopkomst, de kerstopkomst en andere 

evenementen. Eerst nam Bart Gerritsma deze 

taak op zich, maar die is vanwege zijn werk 

naar Australie en daarom neem ik  het nu over.

Ik kreeg niet echt een introductie hoe ik het 

aan moest pakken. Ik had ook niet eerder een 

Pietenopkomst meegemaakt, dus ik wist niet 

hoe het er uit moest zien. Gelukkig wist de 

commissie dat wel. De leden uit de 

Pietencommissie hadden goed hun best 

gedaan: er waren brieven gemaakt, Pieten 

geregeld, koek en pepernoten gekocht en 

draaiboeken uitgewerkt.

We begonnen de opkomst met 

Sinterklaasliedjes maken, maar al snel kwamen 

er Pieten binnen stormen die iedereen 

bekogelden met pepernoten. Toen de rust was 

teruggekeerd vertelden de Pieten dat ze een 

fout hadden gemaakt. In plaats van cadeautjes 

voor de kinderen hadden ze per ongeluk 

stoomboot onderdelen ingepakt, en verstopt in 

de buurt van het clubhuis. Ze hadden 

opgeschreven waar de pakjes ongeveer lagen. 

Gelukkig wilden de kinderen wel helpen om de 

stoomboot onderdelen te zoeken.

Toen alle pakjes gevonden waren bleek er voor 

de kinderen ook nog iets te zijn: "We zijn hier 

niet helemaal zonder lege handen naar toe 

gekomen", zei Piet. Voor de kabouters waren 

er armbandjes en bellenblaas en voor de 

welpen waren er elektrische insecten. Een echt 

welpen cadeau. Nadat de Pieten vertrokken 

waren gingen we nog even naar buiten, om in 

de sneeuw te spelen. De kinderen werden 

opgehaald en de leiding veegde nog even een 

laag pepernoten uit het welpenhok.

Sjoerd

Evenementen Coördinator 

TEXEL XI

 Texel = Surprises
Het doel van de Texel is 
natuurlijk lopen en 
gezelligheid maar wat voor 
vele explo’s misschien nog 
wel belangrijker is, zijn 
de surprise! Ieder jaar 
worden deze weer groter, 
smeriger, gevaarlijker en 
vooral EXTREMER dan ooit! 
Bovenstaande foto’s geven 
een kleine impressie.
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Het wachten op Explo’s
Lief dagboek het was vanochtend 8:15 
toen de wekker ging. Ik dacht; ‘Zal ik mij 
nog even omdraaien’  maar nee de plicht 
roept ik moet van daag op pad naar 
‘Texel’. Lekker de hele dag lopen met je 
trekkers tas op je rug. Iets over 9:30 
kwam ik aan op het station en toen zag ik 
Timon al staan. Nu was het alleen nog 
even wachten op de rest. Het duurde niet 
veel langer tot dat de rest ook kwam aan 
druppelen alleen de begeleiding en Rana 
waren er nog niet en Lisa Voet kwam ook 
net aan lopen. Het was inmiddels al tien 
voor tien geweest en ik dacht ik bel de 
begeleiding maar is. Ik belde Simone op 
en die zei; “zijn jullie al compleet??” ik 
zei; “nee we missen alleen Rana nog”. Ik 
zou haar terug bellen als we compleet 
waren. Niet veel later belden Simone op, 
dat zij Rana was tegen gekomen op weg 
naar het perron. Dus zij ze dat we naar 
perron 5 moesten komen.

De theorie van Timon
Later in de trein kregen we de theorieën 
van Timon te horen waarom we naar 
Breukelen zouden gaan. Hij had het 
hellemaal uit gezocht van het verzamelen 
tot aan het eind punt (overnachtingsplek). 
Maar helaas we gaan niet naar Breukelen 
maar naar……… De bordjes van 
Beverwijk, Uitgeest en Castricum vlogen 
langzaam voor bij maar op station 
Alkmaar moesten we uit stappen. Daar 
gingen wij in de bus. Het duurde even 
vanwege wat geklooi met de buskaartjes 
maar toen zaten we en waren we op weg 
naar??? We kwamen in de buurt van 
Bergen zal dat de locatie dan zijn? Nee 
we gingen er in de buurt van Hargen/
Groet de bus uit.

De ruime inhoud van de doos.
Hier kregen wij uit leg over de route en 
wat de bedoeling was. We kregen 
allemaal één doos in onze handen 
gedrukt hier zat van alles in zoals; 
yakboter, thee, sultana’s, één kralen 
ketting, vlaggetjes, pepernoten, 
veiligheidshesje, chocolade sigaretten, 
een kompas en het tocht(notitie)boekje. 

Timon en ik hadden de hele 
doos geïnspecteerd hele 
maal kapot gescheurd of er 
ergens iets van hints of 
verborgen dingen stonden.
we begonnen allemaal om 
het kwartier. Het groepje 
van Lisa V, Bart en 
Marcella vertrokken om 
ongeveer half 12 als 
eerste. Daarna zou het 
groepje van Rana, Marc en 
Lisa M vertrekken en dan Timon 
en ik. De begeleiding moest iets eerder 
vertrekken naar de post dus vroegen ze 
of wij nog even geduldig wilden wachten 
tot 12 uur.

Lekker vliegeren aan het strand
Iets voor 12 uur vertrokken Timon en ik 
we dachten we beginnen wel gewoon 
langzaam maar al gauw bij ongeveer het 
8ste of 9e kruispunt zaten wij rustig te 
pauzeren tot we het groepje van Rana op 
eens zagen aan komen lopen. Ze waren 
fout gelopen!! HaHa.  Ze vroegen of we 
nog even wilden wachten met weg gaan 
van de picknick tafel. Na ongeveer 10 
minuten gingen we weer verder Timon 
zag een ingang van een bunker en dook 
daar al snel in en daar vond hij ook een 
bonus punt voor de tocht. Na ongeveer 
20 minuten lopen kwamen we op post 1 
aan wonderbaarlijk maar niet erg 
onverwacht was het groepje van Rana er 
nog niet dus we lagen 2e. hier moesten 
we vliegeren het was de bedoeling om de 
vlieger zo hoog mogelijk te krijgen. Na 
zo’n 70 meter vonden we het wel goed en 
storten de vlieger neer. Als we wilden 
konden we veel verder hoor. Hier na 
vervolgde we onze weg. Na een stuk over 
het strand te hebben gesjokt keken we 
achter om om te kijken hoe het ander 
team aan het vliegeren was en toen 
zagen we hem neerstorten in de duinen 
door Marc. Maar ze hadden ons wel in 
gehaald zij hadden ongeveer 90 meter 
hoog gevlogen. 

Het spotten der Vriezen
Later  gingen we de duinen weer in hier 
moesten we met het kompas werken. 
Af en toe namen we even pauze gewoon 
omdat het kon, we deden toch rustig aan. 
Na een tijdje te hebben gelopen waren we 
even de weg kwijt maar we zagen in de 
tekst staan ‘hoogste punt’ en we zagen 
op het kaartje waar we naast stonden een 
uitkijkpunt staan dus we dachten we 
gaan daar maar heen. Het duurde even 
voordat we op de post waren aan 
gekomen maar we waren er, op post 2. 
Hier moesten we Vriezen spoten door 
middel van een verrekijker.

Het stoeien met kralen
Na deze post gingen we verder met een 
kralen route en dat was leuk joh. Het 
begin ging wel lekker toen we rustig op 
een heuveltje lagen en de mountain- 
bikers om onze oren vlogen kregen ik een 
sms van Marcella; Ze waren verdwaalt en 
snapte niks van die kralen en wisten ook 
niet waar ze waren. Niet veel later waren 
we zelf ook de weg een beetje kwijt we 
dachten we lopen hier wel door het gaat 
wel goed. Maar op een gegeven moment 
hadden we wel zo iets van we weten nu 
egt niet meer waar we heen moesten dus 
hadden we de nood envelop open 
getrokken. Ik was op me heen wezen 
kijken naar iets van een naam van dat 
pad maar ik kwam een huisje tegen en 
daar gingen we even langs om te vragen 
waar we waren op de kaart we bleken 
niet ver van de post te zijn we stonde bij 
een natuurhuisje genaamd “de 
uilenvanger” op post 3 moesten we een 
parcours afleggen maar er Timon was 

TEXEL XI
Extreem weer, wandelen, explo’s, een ninja 
& Sunderklaas, wat wil je nog meer?

Mang a.k.a
The Outdoor 

Ninja
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‘gewond’ dus ik moest hem slepen langs 
pionnetjes. Dit deden we in 1 minuut 
rond. Toen vervolgde we onze weg met 
de kralen en dit ging nu wel weer goed 
alleen toen we de duinen uit gingen belde 
ik eerst Marcella op om te vragen of zij 
recht of links was gegaan toen ze de 
duinen uit ging. Maar het bleek dat ze 
met haar eigengroepje en die van Marc 
nog in de duinen zat en wonderbaarlijk 
stonden ze op het zelfde punt waar wij 
1uur eerder stonden bij de 
…’Uilenvanger’.

Het wachten op de bus
Timon en ik liepen maar verder maar toen 
we bij een rotonde aan kwamen bleek dit 
de verkeerde te zijn geweest want, we 
hadden rechts af gemoeten in plaats van 
links. Toen dachten we want, er was daar 
1 bus halte we pakken de bus wel dan 
hoeven we niet nog is 1 uur terug te lopen 
maar na ongeveer 30 minuten wachten 
kwam hij nog niet. We maakten nog 
grapjes of we zouden gaan liften maar 
nee dat deden we maar niet. Tot dat er 
een auto voor ons stopten en een jonge 
dame vroeg of we een lift wouden en daar 
zeiden we geen nee tegen (normaal doen 
wij dit niet maar dit vonden we een 
uitzondering). Dus kregen we een lift en 
de mensen in de auto vertelde dat er 
tegen de tijd nooit bussen rijden. Ze 
hadden ons nu bij de juiste rotonde 
afgezet. Toen lagen we op eens 1ste dus 
dat was wel mooi meegenomen toen we 
wat verder door liepen kwam Bas langs 
fietsen en zij dat we verder op na het 
bruggetje links af moesten. 

Warm kopje soep en een broodje worst
Toen we bijna bij de post waren (nog zo’n 
800 meter) kwam Bas weer voorbij en zei 
dat we goed gingen en de ander groepjes 
net over het bruggetje gingen. Op de post 
konden we even rustig zitten eten een 
lekker kopje soep en een broodje worst 

(dit had de begeleiding weer goed 
gefikst). Na even bij gekomen te zijn en 
de andere groepjes gingen wij weer op 
pad. Op weg richting post 5 tevens de 
ene laatste post. We moesten onze weg 
vervolgen met een strippenkaart alleen dit 
ging niet zo lekker als we geplant hadden 
en we stopten even bij een pompstation 
hier maakten we weer een noodenvelop 
open anders zouden we nooit op de post 
aan komen.

Titanic in Bergen
Na een stuk te hebben gelopen waren we 
op post 5. Hier moesten we door middel 
van een roeiboot de boei aan tikken die 
midden op het water lag (nou niet echt 
water het was meer een volledige 
ijsmassa) prikkend, wrikkend en roeiend 
kwamen we langzaam steeds dichter bij 
de boei na deze vier te hebben aan getikt 
mochten we terug. Het verbaasde mij en 
Bastiaan dat de boot nog heel was na 
deze Titanic ijs aanvaring.
Later hoorde we dat Bart de roei spanen 
had ge sloopt (de lompe boer). 
Voor het volgende route deel moesten wij 
een raar liedje met trommels en bellen en 
een lading ge hummm de weg vervolgen. 
Trommels betekende links af, bellen 
rechts af en dat ge hummm rechtdoor. 
Timon en ik hadden het na zo’n 3 minuten 
van het liedje wel gehad en we wisten 
ook niet hoe we anders verder moesten 
dus besloten we maar een nood envelop 
open te maken.

Loeiende sirenes
Tegen 10 uur kwamen we bij de kamp 
locatie aan we dachten we steken 2 
fakkels aan dat is leuk om mee aan te 
komen maar er was nog niemand. Na 30 
minuten kwam Jelle en die had de sleutel 
en hij vroeg of wij de haard vuur aan 
wilden steken en het een beetje gezellig 
te maken voor straks. Alleen na ongeveer 
20 á 30 minuten ging het brand alarm af 

van wegen de rook ontwikkeling het bleek 
dat het luik niet open stond het was een 
oorverdovend kabaal die brand sirenes. Ik 
belde meteen Simone op en die zei wat ik 
moest doen maar dat bleek niet te 
werken. Maar niet veel later kwam Jelle 
aan rijden en die heeft toen na een tijdje 
het alarm uit weten te krijgen. Tegen half 
12, kwart voor 12 was iedereen er 
ongeveer en na het in orde maken van de 
bedden. Waren we met z’n allen 
begonnen aan de traditionele sunderklaas 
surprise. Tegen een uur of 2 of 3 lag 
iedereen in bed na een dode en zware 
dag voor sommigen en sliep ‘bijna’ 
iedereen meteen.

Zondag 12 december 2010,

Een gezongen ode aan Bart
Vandaag stonden we om iets over elven 
op na wat geklooi in de slaapruimte. Toen 
gingen we eten maar we konden niet naar 
de wc want (ook hier was het riool nu 
kapot). Na het eten gingen we met z’n 
allen opruimen en klaar maken voor 
vertrek terug naar Haarlem en naar huis. 
Tegen 13:00 uur trokken wij de deur 
achter ons dicht en na dat Marc en Timon 
de surprise van de vorige avond hadden 
weg gegooid gingen we op pad. In de 
Trein moesten we voor het spel van Bart 
een ode geven in de vorm van zang en dit 
moesten we in de trein bedenken. Op 
station Haarlem moesten we dit ter 
gehoor brengen en toen bleek dat wij 
(Timon, Bas, Marc en ik) hadden 
gewonnen met onze ‘Oh Oh cherso’ 
versie.

Hier was de Texel XI aan zijn eind 
gekomen en  gingen we allemaal naar 
huis.

Door: Joey Staats
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Kabouters crashen in 
jungle!

Enkele weken is het vliegtuig van de 
kabouters vermist geweest. 
Autoriteiten hadden de zoekacties 
naar de groene meiden van onze 
groep inmiddels gestaakt. Gelukkig 
zijn de dames op eigen kracht uit de 
jungle gekomen, sterker, ze hebben 
er kampement opgeslagen en zijn 
van plan voorlopig in de jungle te 
blijven. Ook is hun speltak 
omgedoopt tot “Welpen”.

In de jungle gelden nieuwe regels, zo 
werk je niet meer samen in volkjes, 
maar in nesten, betekent “spits je 
oren” dat je goed moet luisteren en 
komt er een nieuwe opening (die 
anders is dan die van de jongens-
welpen). 

De leiding is in dieren 
gemetamorfoost. Het leidingteam 
bestaat uit Chil (een gekleurde vogel), 
Rikki Tikki Tavi (een stokstaartje) en 
Raksha (de moeder-wolf). Chil heeft 
gelukkig al ervaring in de Jungle. 
Dankzij het nieuwe team werden de 
koffers goed ingepakt, wat onmisbaar 
is gebleken voor het overleven van 
deze extreme omgeving en is een 
giftige rivier overgestoken. 

Inmiddels is de jungle al heel gewoon 
geworden en is er pas een film 
opgenomen. Een ware thriller, waarbij 
Milou en Frederique forensisch 
onderzoek uitvoeren naar een snee in 
de buik van Rikki Tikki Tavi. De film is 
inmiddels in post-productie en 
hopelijk binnenkort op het witte doek 
te bewonderen, of anders op de site 
van de groep.

Nu	  je	  voor	  je,	  laten	  we	  zeggen:	  “je	  
behoe5e”	  op	  twee	  dixie-‐toile<en	  bent	  
aangewezen	  die	  buiten	  het	  gebouw	  in	  de	  
vrieskou	  staan,	  wordt	  het	  ?jd	  voor	  een	  
handleiding	  plassen	  en	  poepen	  onder	  0.	  
In	  dit	  deel	  wordt	  vooral	  het	  afwenden	  
van	  “acute	  aanvriezing”	  behandeld.	  In	  
volgende	  delen	  in	  deze	  reeks	  zal	  
ingegaan	  worden	  op	  het	  afvegen	  of	  liever	  
het	  van	  de	  autoruit	  bekende	  “aErabben”	  
van	  de	  restanten.

Acute	  bevriezing	  is	  het	  grootste	  gevaar	  
bij	  het	  doen	  van	  je	  behoe5e.	  Het	  
vastvriezen	  aan	  de	  bril	  staat	  daarbij	  op	  
nummer	  één,	  het	  beste	  is	  het	  om,	  zoals	  
bij	  vrouwen	  wel	  bekend	  is,	  boven	  de	  bril	  
te	  zweven,	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  
brandweer	  je	  los	  moet	  dooien.	  Bij	  het	  
afscheiden	  van	  vaste	  en	  vloeibare	  stoffen	  
geldt	  dat	  deze	  een	  temperatuur	  hebben	  
die	  bij	  benadering	  gelijk	  is	  aan	  je	  
lichaamstemperatuur.	  Laat	  dit	  je	  niet	  
verleiden	  tot	  de	  gedachte	  dat	  je	  rus?g	  
een	  boek	  of	  ?jdschri5	  kunt	  lezen!	  Bij	  het	  
afscheiden	  van	  vloeistoffen	  geldt	  het	  bij	  
mannen	  welbekende	  “goed	  uitschudden”	  
om	  te	  voorkomen	  dat	  je	  “een	  blauwtje	  
loopt”,	  zoals	  dat	  in	  het	  plasjargon	  heet.	  
Bij	  het	  afscheiden	  van	  vaste	  stoffen	  is	  het	  
van	  belang	  stevig	  te	  drukken	  en	  vlot	  af	  te	  
knijpen,	  om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  een	  
bruine	  kolom	  aan	  je	  “wangen”	  (zoals	  dat	  
in	  poepjargon	  heet)	  vormt,	  die	  alleen	  
met	  een	  flinke	  ijsbijl	  kan	  worden	  
verwijderd.	  	  	  

Succes!

EXTREEM WC
Plassen en poepen onder 0, 
een handleiding
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Boerenkoolmaaltijd 2011

De bewoners van Kolendael moeten verhuizen naar 
een nieuw huis, maar er is nog niet bekend wie er 
in het nieuwe huis gaat wonen. Er is een ruzie 
ontstaan tussen de familie Flodder en de 
Bewoners uit Loenatik, want ze kwamen er 
niet uit van wie het nieuwe huis nou zou 
worden. Dus zijn er van de ene op de andere 
dag spullen zoekgeraakt en zijn zelfs sommige 
bewoners verdwenen… Aangezien het nieuwe huis 
in de buurt wordt gebouwd van ons clubhuis zijn wij om 
hulp gevraagd.

De boerenkoolmaaltijd begint op 8 januari 2011 op 
het clubhuis, om 11:00 voor de scouts en om 

14:00 voor de welpen en kabouters. 

Let op! De boerenkoolmaaltijd eindigt op 
Speeltuin “de glasblazers”, 
Scheepmakersdijk 10 , 2011 AT,  Haarlem 

om 19:00 voor alle speltakken.

Bijgeleverd bij dit KK’tje vind u ook een brief.

Balkan
door: Dingo Kijkshorn

Je	  naam	  suggereert	  een	  verre	  streek.
Borsjt	  en	  Baklava,	  tussen	  Omsk	  en	  
Oterleek.

Waar	  ik	  in	  de	  jungle	  van	  Bambilië	  zat,
Nu	  ben	  je	  weg,	  nu	  ben	  je	  plat.

LOREM IPSUM ALIQUAM BIBENDUM CURABITUR DAPIBUS

Sodales nulla
Ante auctor 
excepturi 
wisi, dolor 
lacinia eros 
condimentum 
dis, sodales.

Lacus nunc
Feugiat at. In 
orci ligula 
suscipit 
luctus, sed 
dolor, ut diam 
mauris.

Ut facilisis
Ante in dui 
ac, turpis 
donec, fusce, 
quasi amet 
urna tempor 
amet sit.

Cras volutpat
Mattis justo 
massa sed, 
odio feugiat 
gravida nunc. 
Quam ac vel 
est dapibus.

Voor meer 
info en de brief 

kijk op de 
site!

DE BALKAN IS 
NIET MEER

EXTREME SCOUTING PLANNING  18 DECEMBER 25 DECEMBER 1 JANUARI 8 JANUARI

Kerstopkomst 
voor alle 
speltakken. 
Het spektakel 
begint om 
10:00 - 12:30

Ook kerstmis 
vieren is 
extreem en 
daarom is er 
geen opkomst 
natuurlijk!

Na een extreem 
oud en nieuw 
moet er 
natuurlijk ook 
extreem gerust 
worden. Geen 
opkomst dus!

Ouderwetse 
boerenkoolmaal
tijd voor de 
hele groep!
Scouts: 11:00 
-19:00
DWEK: 14:00 - 
19:00 


