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Het	  is	  dan	  eindelijk	  zover,	  de	  bouw	  van	  ons	  nieuwe	  clubhuis	  isbegonnen.
Inmiddels	  staat	  het	  gebouw	  en	  wordt	  de	  laatste	  fase	  ingegaan.	  Dit	  betekent	  het	  
op	  orde	  maken	  van	  het	  buitenterrein	  en	  het	  afwerken	  van	  de	  binnenzijde	  van	  het	  
gebouw.	  Op	  de	  site	  proberen	  we	  zoveel	  mogelijk	  foto's	  te	  plaatsen,	  want	  nu	  gaat	  
het	  snel	  en	  het	  is	  leuk	  om	  alle	  vooruitgang	  te	  zien.	  De	  verwachte	  opleverdatum	  
van	  18	  maart	  lijkt	  vooralsnog	  gehaald	  te	  worden.

Op	  het	  moment	  dat	  ik	  dit	  stukje	  schrijf,	  wordt	  ook	  het	  dak	  van	  het	  stenen	  
gebouw	  vervangen.	  Er	  komen	  hetzeflde	  soort	  dakplaten	  als	  op	  het	  nieuwe	  
clubhuis.	  De	  extra	  Velux	  ramen	  zijn	  al	  geplaatst	  en	  komt	  er	  een	  degelijke	  isolaWe.	  
Straks	  zullen	  we	  er	  in	  beide	  gebouwen	  dus	  weer	  warmpjes	  bij	  zi,en.
	  
Ik	  maak	  gelijk	  van	  de	  gelegenheid	  gebruik	  om	  jullie	  te	  wijzen	  op	  wat	  wijzigingen	  
in	  de	  samenstelling	  van	  het	  groepsbestuur.
In	  januari	  heeX	  de	  groepsraad	  twee	  nieuwe	  groepsbestuursleden	  benoemd;	  
Marjan	  van	  IJsselstein	  en	  Renske	  Draeck,	  beiden	  zullen	  -‐als	  duo-‐	  de	  funcWe	  van	  
groepsbegeleidster	  vervullen.	  Hierdoor	  hebben	  we	  Wjdelijk	  8	  bestuursleden,	  
maar	  Peter	  Staats	  heeX	  aangegeven	  zijn	  funcWe	  te	  zullen	  neerleggen	  op	  het	  
moment	  dat	  het	  nieuwe	  clubgebouw	  opgeleverd	  wordt.	  Deze	  situaWe	  is	  hierdoor	  
van	  Wjdelijke	  aard.	  
Op	  iets	  langere	  termijn	  zal	  de	  funcWe	  van	  groepspenningmeester	  vacant	  komen.	  
Liesbeth	  Draeck	  heeX	  nu	  ca	  13	  jaar	  met	  verve	  invulling	  gegeven	  aan	  het	  
penningmeesterschap,	  maar	  zal	  per	  1	  juli	  2012	  haar	  taak	  neerleggen.	  Deze	  
funcWe	  vraagt	  om	  specifieke	  kennis	  en	  kunde	  (en	  enig	  financieel	  inzicht),	  dus	  wij	  
zijn	  druk	  op	  zoek	  naar	  iemand	  die	  deze	  funcWe	  zou	  kunnen	  vervullen.	  Uiteraard	  
doen	  wij	  daarbij	  een	  beroep	  op	  u	  als	  ouder.	  Bent	  u	  of	  kent	  u	  de	  financiële	  man/
vrouw	  die	  wij	  zoeken?	  

Veel	  lees	  plezier	  met	  dit	  KK'tje	  en	  mocht	  u	  of	  iemand	  die	  u	  kent	  zich	  in	  willen	  
ze,en	  voor	  de	  Kameleon	  Kinheim	  in	  de	  funcWe	  van	  penningmeester	  dan	  horen	  ik	  
dat	  graag!

Ons	  ‘oude’	  gebouw	  wordt	  nog	  steeds	  de	  nieuwbouw	  genoemd	  en	  de	  
nieuwbouw	  de	  nieuwe	  nieuwbouw.	  Dat	  moet	  anders!	  Verzin	  een	  naam	  voor	  een	  
of	  beide	  gebouwen.	  Licht	  je	  keuze	  kort	  toe	  in	  een	  
alinea.	  Iedereen	  kan	  meedoen	  en	  je	  kan	  zo	  vaak	  
meedoen	  als	  je	  wil.	  Stop	  je	  idee	  in	  de	  kopijbus	  of	  
stuur	  het	  naar:	  prijsvraag@kameleonkinheim.nl	  
Vergeet	  niet	  je	  naam	  en	  gegevens	  erbij	  te	  
vermelden.	  Wordt	  jouw	  naam	  gekozen,	  dan	  win	  je	  
een	  scoutshop-‐cadeaubon	  en	  wordt	  jouw	  naam	  
eeuwig	  gebruikt	  om	  onze	  gebouwen	  aan	  te	  duiden!

Prijsvraag:



Welpen 2.0 nieuws:

Welpenglossy:
De	  welpen	  hebben	  hun	  eigen	  kledingfesWjn	  gehad.
Ze	  mochten	  zelf	  kleding	  maken	  om	  deze	  vervolgens	  op	  de	  catwalk	  te	  laten	  zien.	  	  Zelf	  kleren	  gemaakt	  met	  kleding	  
combinaWe	  van	  bestaande	  kleding,	  kleurijke	  samenstellingen	  en	  op	  maat	  gemaakt.	  Daarna	  even	  leren	  om	  op	  de	  
catwalk	  te	  lopen,	  hoe	  moeten	  je	  benen,	  waar	  moet	  je	  kijken	  en	  wat	  voor	  mooie	  poses	  kun	  je	  maken.	  
Een	  echte	  metamorfose	  met	  make-‐up	  en	  de	  haren	  in	  model.	  	  Een	  fotograaf	  legde	  alles	  vast.	  	  	  Een	  week	  later	  
kregen	  alle	  deelnemers	  een	  eigen	  welpen	  glossy.
Hier	  enkele	  aleeldingen	  uit	  die	  glossy.	  



Welpennieuws: Welpen op diamantdievenjacht

Op	  zaterdag	  5	  maart	  zijn	  de	  welpen	  naar	  de	  Baden-‐Powell-‐dag	  geweest	  op	  het	  Naaldenveld.	  Robert	  Baden-‐Powell	  
is	  de	  man	  die	  zo’n	  honderd	  jaar	  geleden	  in	  Engeland	  de	  scouWng	  heeX	  opgericht.	  Elk	  jaar	  wordt	  dit	  gevierd	  in	  de	  
vorm	  van	  een	  acWviteit	  voor	  jongens-‐	  en	  meisjeswelpen.	  Meestal	  zijn	  dat	  verschillende	  spelletjes	  in	  een	  grote	  
sporthal,	  maar	  deze	  keer	  is	  er	  voor	  ons	  een	  programma	  in	  de	  (nog	  wel	  erg	  frisse)	  buitenlucht	  bedacht.	  

Om	  één	  uur	  ’s	  middags	  hebben	  we	  ons	  verzameld	  rondom	  de	  leiding	  die	  voor	  de	  gelegenheid	  een	  mooie	  oranje	  
hoed	  op	  heeX.	  Dat	  is	  ook	  wel	  nodig,	  want	  aangezien	  er	  meerdere	  scouWnggroepen	  aan	  de	  BP-‐dag	  meedoen	  is	  het	  
soms	  wel	  lasWg	  om	  je	  eigen	  groep	  terug	  te	  vinden!	  De	  sportpassers	  Sierd	  en	  Joshua	  doen	  vandaag	  gezellig	  met	  ons	  
mee.	  

Samen	  met	  alle	  andere	  welpen	  	  van	  andere	  scouWnggroepen	  verzamelen	  we	  ons	  op	  het	  
grote	  zanderige	  sportveld.	  Een	  meneer	  met	  snor	  en	  grijze	  detecWve-‐hoed	  en	  –jas	  komt	  
ons	  vertellen

	  dat	  er	  een	  flinke	  hoeveelheid	  diamanten	  is	  ontvreemd!	  De	  dader	  moet	  zich	  nog	  ergens	  
bevinden	  op	  het	  Naaldenveld.	  Het	  Naaldenveld	  is	  wel	  erg	  groot	  en	  bestaat	  uit	  meerdere	  
terreinen	  verspreid	  door	  het	  hele	  bos,	  maar	  de	  snor-‐detecWve	  heeX	  geluk	  vandaag.	  Met	  
al	  die	  welpen	  moet	  het	  namelijk	  wel	  lukken	  het	  Naaldenveld	  af	  te	  speuren	  naar	  de	  dader!	  

Toch	  blijkt	  dat	  niet	  mee	  te	  vallen.	  Er	  lopen	  namelijk	  ineens	  wel	  
erg	  veel	  vreemde	  snuiters	  rond	  op	  het	  Naaldenveld.	  Wat	  te	  
denken	  van	  een	  dokter	  in	  een	  lange	  wi,e	  jas	  en	  een	  schijnbare	  
liefde	  voor	  Canada?	  Of	  een	  topmodel	  met	  een	  groot	  li,eken	  op	  
haar	  wang?	  
Al	  deze	  mensen	  maken	  	  zichzelf	  toch	  wel	  verdacht	  met	  
vreemde	  uitspraken	  en	  Wps	  die	  elkaar	  tegen	  lijken	  te	  spreken.	  
Een	  stratenmaker	  met	  een	  kruiwagen	  vol	  bakstenen,	  een	  hoed	  
op	  en	  ook	  al	  een	  lelijk	  li,eken	  op	  zijn	  wang	  komt	  niet	  echt	  
geloofwaardig	  over	  met	  zijn	  alibi.	  Aangezien	  de	  welpen	  van	  de	  
Kameleon	  Kinheim	  behoorlijk	  slim	  zijn	  hebben	  wij	  al	  gauw	  door	  
dat	  deze	  meneer	  niet	  deugt	  met	  die	  rare	  bezigheid	  van	  hem.	  Wie	  gaat	  er	  nou	  een	  straatje	  leggen	  middenin	  het	  
bos?	  Maar,	  toch	  zoeken	  wij	  nog	  even	  verder.	  Misschien	  spreekt	  die	  stratenmaker	  wel	  de	  waarheid	  en	  beschuldigen	  
wij	  hem	  voor	  niets.	  We	  komen	  twee	  koks	  tegen	  die	  zeggen	  helemaal	  niets	  gezien	  of	  gedaan	  te	  hebben.	  En	  waarom	  

zouden	  ze	  ook,	  want	  dan	  brandt	  hun	  eten	  aan.	  We	  besluiten	  ze geen	  vragen	  meer	  te	  stellen	  over	  waarom	  ze	  dan	  

tegen	  een	  WC-‐gebouwtje	  aan	  zi,en	  in	  plaats	  van	  in	  de	  keuken	  te	  staan.	  We	  hebben meer	  mensen	  te	  ondervragen.	  

Maar,	  toch	  zoeken	  wij	  nog	  even	  verder.	  Misschien	  spreekt	  die	  stratenmaker	  wel	  de	  waarheid	  en	  beschuldigen	  wij	  
hem	  voor	  niets.	  We	  komen	  twee	  koks	  tegen	  die	  zeggen	  helemaal	  niets	  gezien	  of	  gedaan	  te	  hebben.	  En	  waarom	  
zouden	  ze	  ook,	  want	  dan	  brandt	  hun	  eten	  aan.	  We	  besluiten	  ze	  geen	  vragen	  meer	  te	  stellen	  over	  waarom	  ze	  dan	  
tegen	  een	  WC-‐gebouwtje	  aan	  zi,en	  in	  plaats	  van	  in	  de	  keuken	  te	  staan.	  We	  hebben	  meer	  mensen	  te	  

ondervragen.Die	  meneer	  met	  zijn	  strohoed	  en	  rubberboot	  maakt	  
zichzelf	  ook	  wel	  erg	  verdacht.	  Want	  is	  het	  eigenlijk	  wel	  een	  meneer?	  Of	  
is	  die	  snor	  nep?	  En	  wat	  wil	  hij	  of	  zij	  gaan	  doen	  met	  die	  rubberboot?	  
Een	  vrouw	  uitgedost	  in	  oranje	  kleding	  en	  de	  Nederlandse	  driekleur	  op	  
haar	  wangen	  geschminkt	  maakt	  ook	  geen	  goede	  indruk.	  Logisch	  ook	  
wel,	  want	  als	  je	  een	  onzichtbaar	  schaatsteam	  aan	  gaat	  moedigen	  
middenin	  de	  duinen	  dan	  zit	  er	  toch	  wel	  een	  steekje	  bij	  je	  los.	  Toch	  
doen	  wij	  even	  vrolijk	  mee	  en	  moedigen	  de	  onzichtbare	  MarkTuitert,	  
Sven	  Kramer	  en	  Marianne	  Timmer	  aan	  die	  over	  de	  al	  even	  onzichtbare	  
schaatsbaan	  voorbij	  komen	  geschaatst.



Ons	  detecWve-‐werk	  wordt	  gewaardeerd,	  want	  we	  krijgen	  allemaal	  een	  
beker	  warme	  chocolademelk.	  De	  welpengooien	  het	  snel	  achterover,	  
want	  we	  hebben	  nog	  een	  hoop	  rare	  figuren	  aan	  de	  tand	  te	  voelen.	  Een	  
vrouw	  met	  verrekijker	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  gele	  kanariepiet.	  Naast	  haar	  
ligt	  een	  flinke	  verzameling	  vogelaars-‐boeken.	  Zoals	  gezegd	  zijn	  onze	  
welpen	  niet	  dom,	  dus	  leggen	  we	  haar	  even	  haarfijn	  uit	  dat,	  als	  ze	  graag	  
een	  kanarie	  wil	  zien,	  ze	  hier	  op	  het	  Naaldenveld	  niet	  helemaal	  op	  de	  

juiste	  plaats	  is. Als	  dank	  krijgen	  we	  ook	  van	  haar	  een	  nieuwe	  hint.	  
Eigenlijk	  is	  iedereen	  er	  nu	  wel	  van	  overtuigd	  dat	  de	  rare	  stratenmaker	  de	  
diamanten	  waarschijnlijk	  achterover	  heeX	  gedrukt.	  Hoewel	  de	  vele	  hints	  
die	  we	  krijgen	  elkaar	  vaak	  tegenspreken,	  leiden	  ze	  toch	  bijna	  allemaal	  naar	  de	  stratenmaker	  met	  handschoenen,	  
hoed	  en	  li,eken.	  

Inmiddels	  is	  het	  bijna	  drie	  uur,	  dus	  Wjd	  om	  weer	  richWng	  het	  
grote	  sportveld	  te	  gaan	  voor	  de	  ontknoping.	  Maar	  niet	  voordat	  
we	  allemaal	  een	  lekker	  broodje	  met	  knakworst	  hebben	  
verorberd.	  
Onze	  vermoedens	  blijken	  juist	  te	  zijn.	  Alle	  vreemde	  figuren	  uit	  
het	  bos	  staan	  in	  een	  rijtje	  naast	  elkaar,	  en	  de	  stratenmaker	  
gedraagt	  zich	  erg	  zenuwachWg	  en	  heeX	  een	  schuldige	  blik	  in	  zijn	  
ogen.	  Na	  een	  lichte	  maar	  massale	  dwang	  breekt	  hij.	  Ja,	  hij	  heeX	  
de	  diamanten	  gepikt	  maar	  hij	  was	  echt	  van	  plan	  ze	  te	  verkopen	  
en	  van	  het	  geld	  allemaal	  cadeautjes	  voor	  ons	  te	  kopen!	  Helaas	  
stratenmaker,	  maar	  daar	  trappen	  wij	  niet	  in.	  Onder	  luid	  gejoel	  
van	  de	  grote	  groep	  welpen	  worden	  de	  diamanten	  teruggegeven	  

en	  de	  stratenmaker	  afgevoerd.	  En	  wij?	  Wij	  gaan	  terug	  naar	  huis.	  We	  hebben	  voorlopig	  wel	  even	  genoeg	  rare	  
druiven	  gezien.	  

Groetjes,
de	  Welpen.	  

Jantje Beton:

Hoera,	  onze	  Jantje	  Betoncollecte	  heeX	  dit	  jaar	  €	  2910,57	  opgeleverd!
Hiervan	  krijgen	  wij	  +/-‐€1420,-‐-‐	  voor	  onze	  eigen	  groep.
Onze	  speciale	  dank	  gaat	  uit	  naar	  de	  explorers	  die	  4	  avonden	  gelopen	  hebben.
Ook	  de	  scouts	  waren	  goed	  vertegenwoordigd,	  dank	  jullie	  wel!	  
De	  Welpen	  en	  Welpen	  2.0	  waren	  dit	  jaar	  helaas	  wat	  minder	  goed	  vertegenwoordigd,	  maar	  degene	  die	  gelopen	  
hebben,	  bedankt!
Elke	  week	  zijn	  onze	  leidingteams	  druk	  bezig	  om	  leuke	  programma’s	  voor	  de	  kinderen	  te	  verzorgen,	  daarnaast	  
wisten	  zij	  ook	  nog	  Wjd	  vrij	  te	  maken	  om	  een	  of	  meerdere	  avonden	  te	  collecteren,	  petje	  af!	  
Zo	  ook	  voor	  alle	  bestuursleden	  en	  plusscouts,	  die	  iedere	  avond	  kwamen	  helpen.	  	  	  
Hartelijk	  dank	  voor	  alle	  inzet	  en	  hulp.	  

Liesbeth	  Draeck	  en	  Piet	  Bonfrer,	  penningmeesters.



Scouts nieuws: meerdere moorden en slapeloze nachten

Dat	  is	  in	  het	  kort	  het	  scouts	  kennismakingsweekend	  geweest.
Ieder	  jaar	  nog	  voor	  het	  installeren	  gaan	  de	  scouts	  op	  weekend.	  Dit	  om	  te	  zorgen	  dat	  de	  overvliegers,	  the	  scouts	  to	  
be,	  een	  goed	  idee	  hebben	  van	  de	  scouts.	  Want	  wanneer	  je	  eenmaal	  geinstalleerd	  bent	  is	  er	  geen	  terugweg	  meer!!

Wanneer	  je	  niet	  van	  lange	  teksten	  lezen	  houd	  kun	  je	  nu	  gelijk	  doorgaan	  naar	  de	  conclusie.	  Voor	  het	  hele	  verhaal	  
tot	  in	  de	  kleine	  details	  kun	  je	  hier	  verder	  lezen.

Lange	  verhaal:
We	  sliepen	  gewoon	  op	  het	  clubhuis	  om	  de	  tenten	  op	  een	  wat	  warmer	  moment	  tevoorschijn	  te	  halen.	  Voor	  het	  
eerst	  je	  tent	  leren	  opze,en	  is	  iets	  dat	  we	  liever	  niet	  doen	  als	  het	  donker	  is.

Een	  tsaar	  had	  de	  scouts	  uitgenodigd	  om	  te	  komen	  logeren	  en	  hij	  had	  wat	  dingen	  waar	  
ze	  hem	  mee	  konden	  helpen.
Om	  8	  uur	  kwamen	  de	  scouts	  allemaal	  aan.	  In	  het	  scouts/welpen	  lokaal	  was	  met	  krijt	  
aangegeven	  waar	  iedereen	  mocht	  liggen.	  Dit	  gebeurde	  redelijk	  snel.	  Hilda	  hee,e	  
iedereen	  welkom	  en	  vertelde	  dat	  zij	  boven	  werden	  verwacht	  voor	  een	  drankje.	  (Hilda	  
is	  de	  personal	  assistent	  van	  de	  Tsaar.	  )

Boven	  leerde	  de	  scouts	  al	  het	  personeel	  kennen.	  De	  personal	  trainer,	  de	  kokkin,	  en	  de	  
loodgieter/tuinman/.	  Zijn	  maitresse	  zou	  de	  volgende	  dag	  pas	  komen.	  Tijdens	  het	  
drankje	  vertelde	  de	  PA	  van	  de	  tsaar	  dat	  zij	  slecht	  nieuw	  hadden.	  De	  tsaar	  was	  
overleden.	  Hoe	  wisten	  ze	  ook	  niet.	  De	  poliWe	  had	  hun	  dit	  nieuws	  verteld	  maar	  verder	  
niets.	  Kort	  daarna	  kwam	  er	  een	  notaris	  binnen	  wandellen	  die	  iedereen	  vertelde	  dat	  de	  Tsaar	  zijn	  testament	  
enigszins	  onduidelijk	  was.
De	  naam	  van	  de	  trouwe	  bediende	  die	  alles	  zou	  gaan	  erven	  stond	  doorgkrast	  en	  wat	  deze	  bediende	  zou	  erven	  was	  
ook	  doorgekrast.	  Om	  de	  bediende	  er	  niet	  bij	  te	  hebben	  moesten	  zij	  hun	  verdiet	  even	  ergens	  anders	  verwerken.
De	  notaris	  riep	  de	  hulp	  van	  de	  scouts	  in.	  Aan	  hun	  de	  taak	  om	  de	  bedienden	  beter	  te	  leren	  kennen	  en	  te	  
achterhalen	  wie	  de	  trouwe	  bediende	  was.

Na	  een	  Training	  met	  de	  Personal	  Trainer	  gingen	  de	  scouts	  moe	  van	  
het	  sporten	  naar	  bed.	  Toen	  zij	  net	  allemaal	  sWl	  lagen	  te	  slapen	  
werden	  zij	  wakker	  van	  het	  harde	  gegil	  van	  de	  PA	  en	  de	  kokkin.	  Ze	  
moesten	  naar	  buiten.	  daar	  zagen	  ze	  het	  lijk	  van	  de	  trainer.	  gelukkig	  
was	  de	  poliWe	  snel	  ter	  plaatsen	  en	  konden	  ze	  rusWg	  slapen.	  RusWg	  
was	  echter	  niet	  mogelijk.	  De	  NS	  had	  zonder	  overleg	  dit	  weekend	  
uitgekozen	  om	  aan	  het	  spoor	  te	  werken.	  Misschien	  omdat	  ze	  dan	  
sWekem	  een	  uur	  langer	  hadden	  i.v.m	  de	  wisseling	  van	  zomer-‐	  naar	  
winterWjd.

Na	  dus	  een	  korte	  en	  rumoerige	  nacht	  gingen	  de	  scouts	  in	  patrouilles	  verder	  op	  onderzoek	  uit.	  Waarbij	  ze	  ook	  
kennis	  maakte	  met	  de	  maîtresse	  die	  net	  aangekomen	  was.
Ze	  wisselden	  elkaar	  af	  met	  de	  volgende	  dingen:

Koken	  bij	  de	  kokkin.	  De	  lunch	  en	  de	  Russische	  bietensoep	  waar	  de	  tsaar	  zo	  van	  hield.
De	  begrafenis	  plannen	  bij	  de	  PA.
De	  chauffeur/tuinman/loodgieter	  had	  een	  tocht	  voor	  hen	  waarbij	  hij	  overal	  heen	  ging.

Het	  vergaren	  van	  informaWe	  was	  wel	  erg	  moeilijk,	  al	  het	  personeel	  vond	  zichzelf	  de	  trouwste	  bediende	  en	  had	  nare	  
roddels	  over	  de	  anderen.	  Zo	  zou	  de	  tuinman/loodgieter/chauffeur	  de	  vinger	  van	  de	  Tsaar	  hebben	  afgeknipt	  bij	  het	  
snoeien.	  De	  PA	  was	  jaloers	  omdat	  ze	  zelf	  graag	  de	  maîtresse	  van	  de	  Tsaar	  wou	  zijn.	  En	  de	  maîtresse	  hield	  alleen	  
maar	  van	  hem	  vanwege	  zijn	  geld.

Om	  wat	  ruimte	  te	  maken	  voor	  ondervragen	  werd	  het	  eten	  als	  speed-‐eten	  gedaan.	  Eten	  in	  speed-‐date	  sWjl.	  Na	  elke	  
drie	  minuten	  verschoof	  iedereen	  met	  bord	  en	  bestek	  twee	  plaatsen	  naar	  rechts,	  het	  personeel	  bleef	  zi,en.	  Zo	  
kreeg	  iedereen	  de	  Wjd	  om	  wat	  vragen	  te	  stellen.



Na	  het	  eten	  was	  het	  Wjd	  om	  met	  de	  maîtresse	  op	  reis	  te	  gaan.	  Het	  bleek	  dat	  zij	  al	  jaren	  op	  
haar	  vluchten	  naar	  de	  Tsaar	  van	  alles	  het	  land	  in	  smokkelde.	  Dus	  alle	  scouts	  ook	  aan	  de	  
smokkel.
Hier	  kregen	  we	  wel	  dorst	  van	  dus	  het	  personeel	  ging	  vast	  vooruit	  om	  drinken	  klaar	  te	  
ze,en.	  Toen	  de	  scouts	  het	  terrein	  op	  liepen	  zagen	  ze	  de	  kokkin	  heel	  hard	  op	  het	  hoofd	  
van	  de	  PA	  inslaan	  met	  een	  schuimspaan.	  Toen	  ze	  de	  scouts	  zag	  rende	  ze	  weg.	  Gelukkig	  
heeX	  de	  poliWe	  haar	  snel	  te	  pakken	  kunnen	  krijgen.	  Ze	  legde	  uit	  dat	  zij	  de	  bastaard	  
dochter	  van	  de	  Tsaar	  was.	  Maar	  omdat	  ze	  niet	  erkend	  was	  zou	  ze	  de	  erfenis	  alleen	  
kunnen	  krijgen	  door	  de	  rest	  te	  vermoorden	  en	  als	  laatste	  over	  te	  blijven.

Omdat	  de	  Trainer	  en	  de	  PA	  dood	  waren,	  de	  kokkin	  de	  moordenaar	  was	  en	  de	  maîtresse	  haar	  tripjes	  naar	  de	  Tsaar	  
gebuikte	  voor	  het	  geld	  kreeg	  	  uiteindelijk	  de	  chauffeur	  de	  erfenis.	  Een	  mooi	  beeldje	  dat	  miljoenen	  waard	  is.

Nu	  alles	  was	  opgelost	  konden	  we	  met	  een	  gerust	  hart	  gaan	  slapen	  zou	  je	  denken.	  Maar	  nee	  hoor,	  de	  NS	  ging	  
uitgebreid	  door.	  En	  de	  scouts	  zelf	  ook.	  De	  leiding	  was	  in	  ploegendienst	  op	  maar	  hebben	  zich	  niet	  hoeven	  vervelen.	  
Er	  was	  een	  beetje	  heimwee	  en	  er	  waren	  slaapwandelaars.

De	  volgende	  ochtend	  hebben	  we	  opgeruimd	  en	  hebben	  we	  de	  scouts	  uitgezwaaid	  naar	  huis.

Conclusie:
Na	  een	  weekend	  vol	  moorden	  en	  zonder	  slaap	  hebben	  alle	  scouts	  to	  be	  zich	  laten	  installeren.	  Wat	  maar	  bewijst	  
hoe	  stoer	  zij	  zijn.	  Maar	  weinig	  mensen	  willen	  in	  een	  groep	  blijven	  waar	  moord,	  roddels	  en	  Russische	  bietensoep	  de	  
normaalste	  zaak	  van	  de	  wereld	  zijn.
Hiermee	  hebben	  de	  scouts	  nu	  4	  patrouilles	  met	  ieder	  7	  super-‐scouts.

Na	  ruim	  13	  jaar	  penningmeester	  van	  de	  groep	  te	  zijn	  geweest,	  heb	  ik	  de	  definiWeve	  beslissing	  genomen	  om	  
deze	  funcWe	  neer	  te	  leggen.	  Uiteraard	  kan	  de	  scouWnggroep	  niet	  zonder	  een	  penningmeester,	  vandaar	  deze	  
oproep	  aan	  ouders,	  of	  andere	  familieleden,	  vrienden	  en	  kennissen	  van	  onze	  jeugdleden.

Het	  is	  een	  afwisselende	  funcWe	  waarbij	  je	  contact	  hebt	  met	  de	  leidingteams	  alsmede	  met	  de	  ouders	  van	  de	  
jeugdleden.	  Mocht	  u	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  het	  vervullen	  van	  deze	  funcWe,	  of	  hebt	  u	  vragen?	  Dan	  kunt	  u	  mij	  
gerust	  bellen	  of	  e-‐mailen.

Met	  vriendelijke	  groet,	  

Liesbeth	  Draeck

023-‐5272427
p.draeck@hhcnet.nl

Gezocht: Penningmeester



In	  Almere	  lopen	  de	  scouts	  van	  alle	  scouWng	  groepen	  ieder	  jaar	  de	  
Poolnacht	  hike.	  Deze	  hike	  is	  rond	  het	  laatste	  weekend	  van	  januari	  
en	  begint	  om	  half	  6	  's	  avonds.	  Om	  het	  kader	  van	  scouts	  weer	  een	  
kader	  weekend	  te	  geven	  hebben	  we	  ze	  ingeschreven	  voor	  deze	  hike.

Op	  zaterdag	  na	  de	  opkomst	  vertrokken	  we	  met	  zijn	  allen.	  Het	  kader	  
en	  d	  leiding	  (aangevult	  door	  Mang)	  liepen	  met	  rugtassen	  op	  naar	  de	  
trein.	  Op	  Haarlem	  staWon	  stapte	  we	  op	  de	  trein	  richWng	  Amsterdam	  
om	  daar	  over	  vte	  stappen	  op	  de	  trein	  naar	  Almere-‐Buiten.	  De	  eerste	  
trein	  was	  erg	  druk	  en	  niet	  alle	  tassen	  paste	  even	  goed	  door	  de	  
deuren	  die	  de	  coupes	  afsluiten	  van	  de	  gang.	  Dus	  na	  wat	  duw	  trek	  
werk	  zijn	  we	  maar	  in	  een	  halletje	  gaan	  staan.	  Dit	  paste	  maar	  net.

Na	  de	  trein	  reis	  liepen	  we	  naar	  de	  moeder	  van	  Proekz	  zodat	  we	  daar	  konden	  eten.	  We	  aten	  boerenkool	  met	  
worst,	  en	  konden	  even	  ontspannen	  voor	  de	  grote	  tocht.
Bij	  vertrek	  gaf	  de	  moeder	  van	  Proeks	  de	  scouts	  een	  berg	  snoep	  mee,	  die	  nog	  voor	  de	  tweede	  post	  op	  ging,	  en	  
liepen	  we	  naar	  de	  startpost.

De	  scouts	  konden	  hun	  rugtassen	  bij	  de	  startpost	  achterlaten,	  deze	  werden	  naar	  de	  overnachtplek	  gebracht.	  En	  ze	  
kregen	  alle	  informaWe	  over	  de	  hike.
Wat	  er	  Wjdens	  de	  hike	  gebeurde	  weten	  we	  als	  scoutsleiding	  niet,	  dus	  hier	  onder	  een	  aantal	  dingen	  die	  over	  de	  
porto's	  door	  kwamen.

“KK	  scouts	  Gillende	  wentelteexes	  scoren	  90	  punten	  met	  morse	  in	  tegenstelling	  tot	  andre	  patrioulles,	  zij	  scoren	  12	  
punten.”

“Patrioulle	  Gillende	  Wentelteexes	  terug	  op	  post	  i.v.m	  enkel	  Evelien.	  Deze	  is	  verbonden,	  post	  EHBO-‐ers	  check	  elke	  
keer	  even	  a.u.b”	  

“	  Donna	  van	  de	  Gillende	  WentelteeXjes	  is	  uitgevallen,	  i.v.m	  gebroken	  teen.	  (deze	  was	  al	  gebroken	  voor	  de	  start.)	  
kan	  zij	  worden	  opgehaalt	  van	  de	  post.”

Dit	  zijn	  wat	  teksten	  die	  ik	  hoorde	  van	  andere	  leiding	  over	  ons	  kader:

“	  Wat	  een	  leuke	  scouts.	  Ze	  deelden	  iedreen	  snoep	  uit	  op	  de	  post”

“	  Wat	  zijn	  ze	  gemoWveerd!”

In	  de	  Sporthal	  (overnachWngsplek)	  Haalde	  ik	  de	  scouts	  binnen.	  Dit	  
was	  om	  1	  uur	  's	  nachts.	  Ze	  kregen	  warme	  chocolademelk	  en	  een	  
brootje	  knakworst.	  Niels	  was	  per	  direct	  	  van	  mening	  dat	  we	  zouden	  
winnen.	  Zijn	  beste	  argument	  was	  “	  We	  komen	  uit	  Haarlem”.	  
De	  scouts	  legde	  hun	  spullen	  klaar	  en	  kregen	  contact	  met	  de	  
Coelacanthtroep	  van	  de	  scouts	  uit	  Almere-‐Haven.	  Ze	  besloten	  naast	  
elkaar	  te	  gaan	  liggen.	  Om	  3	  uur	  'snachts	  ging	  het	  licht	  uit	  en	  moesten	  
de	  scouts	  “slapen”.

“s	  morgens	  stonden	  we	  op	  en	  liepen	  we	  naar	  de	  ontbijt	  plek,	  waar	  
ook	  de	  prijsuitreiking	  was.	  Tijdens	  de	  prijsuitreiking	  kregen	  onze	  
scouts	  te	  horen	  dat	  ze	  eerste	  zij	  geworden	  met	  een	  verschil	  van	  100	  punten.	  Wij	  als	  leiding	  zijn	  van	  mening	  dat	  dit	  
niet	  komt	  omdat	  we	  uit	  haarlem	  komen,	  maar	  dat	  dit	  is	  omdat	  ze	  goed	  hebben	  samen	  gewerkt	  en	  eigenlijk	  best	  
veel	  weten.	  Hopman	  Frank	  uit	  Almere	  denkt	  wel	  dat	  Niels	  gelijk	  heeX	  en	  is	  daarom	  van	  plan	  om	  in	  Haarlem	  
alWtude	  trainingen	  te	  gaan	  doen	  met	  zijn	  scouts.

Wat	  het	  ook	  is.	  Kader:	  Super	  gedaan!!

Poolnachthike 2011:



Hallo	  Allemaal,	  
Zoals	  de	  meeste	  van	  jullie	  al	  zullen	  weten,	  heeX	  de	  scouWngroep	  Kameleon	  Kinheim	  een	  nieuwe	  
groepbegeleidster,	  sterker	  nog,	  het	  zijn	  er	  twee!
In	  dit	  KK’tje	  willen	  wij	  graag	  	  onszelf	  even	  voorstellen.

Renske	  Draeck
Al	  vanaf	  mijn	  5e	  levensjaar	  ben	  ik	  lid	  bij	  scouWng	  Kameleon	  Kinheim.	  Alle	  speltakken	  heb	  ik	  doorlopen,	  van	  bever	  
tot	  explo.	  Toen	  ik	  15	  was	  ben	  ik	  een	  kijkje	  gaan	  nemen	  bij	  de	  bevers,	  als	  leiding.	  Ik	  ben	  daar	  een	  jaartje	  leiding	  
geweest	  en	  ben	  daarna	  samen	  met	  Bas	  van	  Noorden	  en	  John-‐Paul	  Staats	  de	  uitdaging,	  om	  scoutsleiding	  te	  
worden,	  aangegaan.	  ToenderWjd	  waren	  Anke,	  mijn	  oudste	  zus,	  en	  Milroy	  van	  der	  Bor	  ook	  nog	  scoutsleiding.	  Zij	  
hebben	  ons	  tot	  goede	  leiding	  opgeleid.	  Na	  een	  aantal	  jaar	  scoutsleiding,	  heb	  ik	  de	  overstap	  gemaakt	  naar	  het	  

kabouterleidingteam.	  Na	  een	  aantal	  jaar	  kabouterleiding	  te	  zijn	  geweest	  met	  Hannah	  van	  
der	  Blij	  en	  mijn	  zus	  Lieske	  Draeck,	  hebben	  we	  afgelopen	  januari	  gedrieën	  besloten	  te	  
stoppen	  met	  leiding	  zijn.	  Rond	  dat	  moment	  gaf	  Anke	  aan	  te	  gaan	  stoppen	  met	  
groepbegeleiding.	  
Marjan	  en	  ik	  hebben	  deze	  bestuursfuncWe	  met	  zijn	  tweeën	  opgepakt	  en	  doen	  dat	  nu	  met	  
veel	  plezier.
Ik	  ben	  22	  jaar,	  woon	  in	  Haarlem	  en	  naast	  scouWng,	  houd	  ik	  mij	  bezig	  met	  mijn	  studie	  
Diergeneeskunde.	  Ik	  werk	  bij	  TNT	  Post,	  werk	  op	  kinderboerderijen	  in	  Haarlem	  en	  mijn	  grote	  
liefde	  is	  paarden.

Marjan	  van	  IJsselsteyn
Als	  moeder	  van	  drie	  kinderen	  die	  lid	  zijn	  van	  scouWng	  Kameleon	  Kinheim,	  met	  een	  
man	  die	  in	  het	  groepsbestuur	  zit,	  kon	  het	  eigenlijk	  niet	  anders	  ,	  dan	  dat	  ik	  ook	  weer	  
acWef	  bezig	  wilde	  zijn	  met	  scouWng.	  Nou	  hoor	  ik	  u	  denken,	  weer?	  Ja,	  want	  veel	  
mensen	  weten	  niet	  dat	  al	  van	  kleins	  af	  aan	  lid	  ben	  van	  scouWng.	  We	  woonden	  in	  
Den	  Helder	  en	  vanaf	  mijn	  6e	  ging	  ik	  regelmaWg	  met	  mijn	  moeder	  mee	  naar	  
scouWng.	  Later	  ben	  ik	  naar	  Haarlem	  verhuist,	  	  en	  ging	  samen	  met	  mijn	  man	  Ralph	  
leiding	  gaan	  geven	  aan	  de	  Welpen.	  Dit	  heb	  ik	  alWjd	  met	  veel	  plezier	  gedaan,	  maar	  
was	  genoodzaakt	  ermee	  te	  stoppen	  toen	  mijn	  man	  een	  auto-‐ongeluk	  kreeg.	  
We	  zijn	  nu	  een	  aantal	  jaar	  verder	  en	  ik	  voelde	  dat	  er	  weer	  ruimte	  in	  mijn	  leven	  was	  
voor	  scouWngacWviteiten.	  Vandaar	  dat	  ik	  nu	  samen	  met	  Renske	  de	  leukste	  funcWe	  in	  
het	  groepsbestuur	  vervul,	  namelijk	  groepbegeleidster	  zijn!

Nieuwe groepbegeleidsters:



Explo nieuws:

Vriendenloterij
Bent u al lid van de Vriendenloterij loterij, dan kunt u de clubgegevens 
wijzigen via https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=200195 
mee voor eigen club/omzetten loten (of bellen: 0900-3001400) en deze 
omzetten ten gunste van de Kameleon Kinheim Scoutinggroep.

De	  explorers	  deden	  begin	  februari	  mee	  aan	  de	  Winterhike.	  Onder	  regenachWge	  en	  koude	  omstandigheden	  werd	  
op	  zaterdag	  een	  hike	  gelopen	  waaraan	  10	  teams	  van	  verschillende	  groepen	  vanuit	  de	  regio	  meededen.	  Na	  ruim	  
15	  kilometer	  (als	  je	  goed	  liep)	  met	  volle	  bepakking,	  kwamen	  de	  explo’s	  moe	  maar	  voldaan	  aan	  op	  het	  eindpunt,	  
het	  clubhuis	  van	  De	  Buffalo’s	  in	  Zandvoort.	  De	  volgende	  ochtend	  bleek	  een	  4e	  en	  5e	  plek	  te	  zijn	  behaald.	  Beide	  
teams	  in	  het	  linkerrijtje	  dus	  en	  daar	  zijn	  we	  trots	  op.



Groepsontwikkeling	  Kameleon	  Kinheim

19	  februari	  kwamen	  leiding	  en	  bestuur	  van	  de	  groep	  bij	  elkaar	  om	  te	  kijken	  hoe	  de	  groep	  zich	  ontwikkelt	  en	  
wat	  er	  nog	  aan	  de	  groep	  te	  verbeteren	  valt.	  Groepsontwikkeling	  is	  een	  project	  waar	  ScouWng	  Nederland	  
landelijk	  mee	  aan	  de	  slag	  gaat	  per	  volgend	  jaar.	  Onze	  groep	  was	  één	  van	  de	  pilotgroepen.	  De	  dag	  werd	  
begeleidt	  door	  twee	  dames	  van	  het	  landelijk	  bureau	  en	  van	  de	  regio.	  

Eind	  2010	  was	  een	  enquête	  naar	  de	  leiding,	  de	  ouders	  en	  de	  oudere	  jeugdleden	  verstuurd,	  de	  resultaten	  
daarvan	  waren	  in	  een	  presentaWe	  verwerkt.	  Hieronder	  een	  samenva}ng.

PresentaHe

De	  ledenontwikkeling	  van	  de	  Kameleon	  Kinheim	  is	  redelijk	  stabiel	  vlak	  boven	  de	  80	  jeugdleden	  de	  afgelopen	  
zeven	  jaar	  en	  dat	  is	  tegen	  de	  landelijke	  –dalende-‐	  trend	  in.	  Qua	  ledenaantal	  is	  de	  Kameleon	  Kinheim	  de	  derde	  
groep	  van	  Haarlem.	  Het	  aantal	  jongens	  en	  meisjes	  onder	  de	  jeugdleden	  is	  bijna	  volledig	  in	  balans	  en	  dat	  is	  
ruim	  beter	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde	  (er	  zi,en,	  landelijk	  gezien,	  meer	  jongens	  dan	  meisjes	  bij	  scouWng)	  .	  

De	  ouders	  en	  jeugdleden	  geven	  de	  leiding	  en	  de	  acWviteiten	  gemiddeld	  dikke	  voldoendes	  die	  bovendien	  
boven	  het	  landelijk	  gemiddelde	  liggen.	  De	  staf	  geeX	  de	  acWviteiten	  een	  lager	  cijfer	  dan	  de	  ouders	  en	  

jeugdleden	  en	  ziet	  met	  name	  verbetermogelijkheden	  in	  de	  
voorbereiding	  van	  de	  acWviteiten.Het	  aantal	  jeugdleden	  per	  
staflid	  is	  bij	  onze	  groep	  veel	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  
gemiddelde.	  

De	  respons	  van	  de	  enquête	  was	  voor	  de	  drie	  groepen	  
respondenten	  nét	  boven	  de	  55%,	  wat	  hoog	  is	  voor	  een	  
enquête	  via	  de	  mail.	  De	  ouders	  zijn	  vaak	  zelf	  scout	  geweest,	  ze	  

waarderen	  de	  inzet	  en	  creaWviteit	  van	  de	  leiding,	  minder	  sterke	  punten	  vinden	  ze	  de	  communicaWe	  tussen	  de	  
staf	  en	  henzelf,	  het	  gebouw	  (op	  dit	  moment)	  en	  ze	  zouden	  graag	  meer	  avontuurlijke	  acWviteiten	  zien.	  

De	  kaderleden	  willen	  graag	  meer	  ambassadeur	  zijn	  voor	  scouWng,	  ze	  vinden	  dat	  ze	  dat	  nu	  onvoldoende	  zijn	  in	  
hun	  omgeving,	  daarnaast	  moeten	  acWviteiten	  beter	  voorbereid	  worden	  en	  moet	  er	  meer	  afwisseling	  van	  de	  
acWviteiten	  zijn.	  Het	  bestuur	  moet	  zichtbaarder	  zijn	  bij	  acWviteiten.	  De	  vrijwilligers	  vinden	  dat	  er	  een	  gezellige	  
informele	  sfeer	  onderling	  is	  en	  dat	  de	  waardering	  voor	  hun	  inzet	  goed	  is.	  Een	  aandachtspunt	  is	  het	  plezier	  in	  
de	  opkomsten	  van	  de	  leiding	  zelf.	  Het	  percentage	  vrijwilligers	  wat	  de	  cursussen	  gevolgd	  heeX	  is	  ruimschoots	  
hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde.	  

Bij	  de	  acWviteiten	  is	  de	  algemene	  acWviteitenplanning	  (de	  jaarplanning)	  goed	  voor	  elkaar,	  ook	  wordt	  gelet	  op	  
de	  ‘SCOUTS-‐visie’	  en	  zijn	  er	  creaWeve	  spelideeën.	  	  Verbetering	  valt	  er	  te	  behalen	  bij	  de	  overgang	  (de	  
aansluiWng)	  tussen	  de	  verschillende	  speltakken,	  de	  doorlopende	  leerlijn.

De	  financiën	  zijn	  goed	  op	  orde,	  daar	  is	  iedereen	  zeer	  tevreden	  over.	  Op	  dat	  gebied	  zijn	  er	  weinig	  tot	  geen	  
verbeterpunten.	  Wellicht	  zou	  de	  communicaWe	  over	  de	  besteedde	  middelen	  nog	  iets	  beter	  kunnen	  dan	  hij	  nu	  
is.

De	  accommodaWe	  wordt	  op	  dit	  moment	  verbouwd	  (het	  stenen	  gebouw)	  en	  nieuw	  gebouwd.	  Op	  veel	  punten	  
valt	  daar	  op	  dit	  moment	  een	  hoop	  aan	  te	  verbeteren,	  dat	  zijn	  de	  vrijwilligers	  en	  ouders	  roerig	  met	  elkaar	  
eens.	  Aandachtspunten	  zijn	  na	  de	  ver-‐	  en	  nieuwbouw:	  de	  bewegwijzering,	  de	  bereikbaarheid	  door	  
hulpdiensten,	  de	  uitnodigendheid	  van	  de	  gebouwen	  en	  de	  speltak-‐eigen-‐sfeer	  in	  de	  ruimtes.

Rapportcijfer	  van	  de	  respondenten	  voor	  twee	  
onderwerpen(	  tussen	  haakjes	  het	  landelijk	  
gemiddelde):
Voor	  \	  Van	   Ouders	   Jeugd	   Leiding	  
Ak;viteiten:	   7,8	  (7,6)	   8	  	  (7,4)	   7	  
Leiding:	   8,1	  (7,6)	   8,6	  (8)	  



Wanneer	  u	  boodschappen	  doet	  bij	  de	  Vomar,	  wilt	  u
dan	  die	  Klant-‐is-‐Koningkaart	  gebruiken?Bij	  het	  afrekenen
van	  de	  boodschappen	  worden	  de	  totaalbedragen
steeds	  op	  de	  kaart	  opgeteld,	  hiervan	  wordt	  0,5%	  door
de	  Vomar	  overgemaakt	  naar	  onze	  scouWnggroep.

Plan	  van	  Aanpak	  verbeterpunten

Na	  de	  presentaWe	  werd	  gekeken	  wat	  er	  uit	  de	  presentaWe	  aan	  verbeterpunten	  naar	  voren	  kwam.	  Vervolgens	  
mocht	  iedereen	  stemmen	  welke	  verbeterpunten	  zij	  belangrijk	  vonden.	  De	  groep	  kwam	  zo	  tot	  vijf	  
verbeterpunten	  waarvoor	  teams	  gevormd	  gaan	  worden	  om	  deze	  aan	  te	  pakken.	  Op	  de	  
groepsontwikkelingsdag	  werd	  een	  begin	  gemaakt	  voor	  een	  Plan	  van	  Aanpak.	  Gekozen	  werd	  voor	  vijf	  
onderwerpen.

Jonge	  leiding:	  Onze	  groep	  heeX	  veel	  jonge	  leiding.	  Er	  zal	  worden	  gekeken	  hoe	  zij	  beter	  een	  plek	  kunnen	  
krijgen	  binnen	  de	  leidingteams	  en	  hoe	  zij	  hun	  kwaliteiten	  het	  best	  kunnen	  ontwikkelen.

Werving	  leiding:	  De	  KK	  heeX	  weinig	  leiding	  rondlopen	  in	  vergelijking	  met	  andere	  groepen	  van	  gelijke	  groo,e.	  
Het	  is	  van	  groot	  belang	  dat	  er	  meer	  leiders	  bij	  komen,	  alleen	  explorers	  werven	  is	  niet	  genoeg,	  er	  zal	  leiding	  
van	  buiten	  moeten	  worden	  geworven.

Plezier	  bij	  leiding	  zijn:	  In	  vervolg	  op	  het	  vorige	  verbeterpunt,	  de	  druk	  op	  de	  leiding	  is	  groot	  bij	  onze	  groep,	  
nog	  los	  van	  acWviteiten	  buiten	  scouWng	  die	  ook	  Wjd	  en	  aandacht	  opeisen	  als:	  studie,	  school	  en	  andere	  
hobby’s.	  Hoe	  zorg	  je	  dat	  scouWng	  niet	  die	  vervelende	  verplichWng	  is,	  maar	  dat	  het	  ook	  aangenaam	  is	  om	  
leiding	  te	  zijn?

Materiaal/clubhuis:	  Het	  zal	  u	  niet	  ontgaan	  zijn,	  er	  staat	  een	  nieuw	  clubgebouw	  en	  er	  is	  flink	  verbouwd	  aan	  
het	  stenen	  gebouw.	  Het	  indelen	  van	  de	  gebouwen	  is	  dus	  heel	  belangrijk.	  Daarnaast	  gaan	  we	  de	  kans	  grijpen	  
om	  met	  het	  nieuwe	  materiaalhok	  het	  materiaal	  ook	  beter	  te	  organiseren	  en	  beheren.

Doorlopende	  leerlijn:	  Alle	  speltakken	  draaien	  hun	  programma	  en	  zorgen	  voor	  een	  eigen	  ontwikkeling,	  wat	  er	  
aan	  afstemming	  gebeurt	  is	  vaak	  op	  informele	  basis.	  Wat	  verwachten	  we	  van	  een	  welp,	  scout	  of	  explorer	  aan	  
het	  begin	  en	  eind	  van	  zijn/haar	  Wjd	  bij	  die	  speltak?	  Hoe	  zorgen	  we	  er	  voor	  dat	  de	  kinderen	  wat	  leren	  zonder	  
dat	  het	  te	  schools	  wordt.

We	  gaan	  als	  groep	  meteen	  met	  deze	  punten	  aan	  de	  slag.	  Hoewel	  de	  loopWjd	  voor	  het	  project	  totaal	  twee	  jaar	  
is,	  	  verwachten	  we	  al	  snel	  resultaten.	  We	  houden	  u	  hier	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  ontwikkeling.	  Bovendien	  hier	  
nog	  een	  oproep.	  Als	  u	  wat	  denkt	  bij	  te	  kunnen	  dragen	  op	  één	  van	  de	  bovenstaande	  onderwerpen,	  dan	  kunt	  u	  
zich	  bij	  mij	  voor	  een	  team	  aanmelden!

Jelle	  de	  Ruyter
Coördinator	  Groepsontwikkeling



De Kameleon Kinheim Explo�’s 
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Een avond geheel in Italiaanse stijl 
met een vleugje Hollandse 

gezelligheid en verrassende act´s. 

Entree: �€ 5,-                                                   
(incl. een hapje en een drankje en 1 bingo kaart) 

extra Bingo kaarten: �€ 1,- per stuk 

Met elke bingokaart brengt je de explo�’s weer 
een kilometer dichter bij hun kampbestemming. 

Wanneer? Vrijdag 8 april 2011 

Waar? Op het Clubhuis 

Hoe laat? Aanvang 19.45 uur                       

De ballen rollen tot 22.00 uur daarna kunt u 
nog even borrelen. 

Meld je aan via www.kameleonkinheim.nl


