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Wat vooraf ging.....
De Kinheimzwervers kregen in 1976 een houten gebouw van de 
gemeente Haarlem. Het gebouw, een oude bibliotheek, werd een 
paar jaar opgeslagen op het terrein van de groep en na een paar jaar 
zijn verscheidene vrijwilligers aan de gang gegaan om het gebouw 
weer in elkaar te zetten. Het gebouw kreeg de naam Balkan en heeft 
zo’n 30 jaar dienst gedaan als clubhuis van de Kameleon Kinheim.
Hier ziet u nog wat foto’s uit die tijd waarop is te zien hoe het 
clubhuis wordt opgebouwd....





Ter nagedachtenis aan onze geliefde Balkan 

Het voelde alsof ik een moord aan het plegen was toen ik één van de tussenwandjes er met een hamer uit 
roste.  Gek eigenlijk, hoe er zoveel jeugdsentiment verstopt kan zitten tussen vier houten muren en een dak. 
Want heel veel meer stelde de Balkan eigenlijk niet voor. Toen ik als kersvers welpje voor het eerst naar binnen 
stapte op mijn eerste scouting-opkomst had ik nog niet kunnen vermoeden dat ik de sloop hiervan mee zou 
gaan maken, laat staan dat ik één van de medeplichtigen zou zijn. 

Toen ik een hele lange tijd geleden (zo voelt het in elk geval wel) 
op ons scoutingterrein kwam aanlopen voor mijn tweede 
welpenkamp dat zich een week lang zou afspelen op ons 
eigen vertrouwde terrein geloofde ik mijn ogen niet. De Balkan 
was omgetoverd tot levensgroot piratenschip, compleet met 
boeg en achtersteven. En naast  dat piratenschip heb ik de 
Balkan in vele andere vormen meegemaakt. Een indoor-jungle, 
multicultureel restaurant, astronauten-trainingscentrum, het 
maakte allemaal niet uit. En wat te denken van het levende 
ganzenbord dat op de vloer was geschilderd? Stuk voor stuk 
herinneringen die zijn overgebleven aan de Balkan. En niet 
alleen die van mij, maar ook van andere welpen, kabouters, 
scouts,  explorers en leiding die door de jaren heen in de 

Balkan  hun opkomsten gedraaid hebben. 

Tien jaar nadat ik als welp bij de Kameleon Kinheim kwam ben 
ik zelf welpenleiding en ik heb nog behoorlijk wat opkomsten als  
leiding meegemaakt in de Balkan. In de tussentijd werden de 
plannen voor een nieuw clubhuis steeds concreter en 
uiteindelijk kwam daar het moment dat we daadwerkelijk 
moesten gaan verhuizen naar het stenen gebouw. Tijdelijk 
natuurlijk. 

Terug naar dat moment van de brute sloop van de Balkan. Het 
leeggehaalde karkas was geen partij voor de bulldozer, die het 
binnen twee minuten had gereduceerd tot een stapel brandhout. 
Toch moet ik eerlijk toegeven dat het slopen best leuk was. 
Samen met Bas de V, Tom en Jelte zijn we tijdens een stamopkomst 
lekker in de weer geweest met hamers voor het grove werk en schroevendraaiers voor het fijne. Maar ja, 
uiteindelijk stond daar tussen de restanten van de tussenmuurtjes alleen de toiletpot nog overeind. Wat waren 
daar ook alweer de plannen van? 

‘Bas, hou even mijn hamer vast, dan ga ik even vragen aan Jelle 
de R. of hij weet wat er met die po moest gebeuren’. 

Ik loop naar buiten. ‘Jelle, die toiletpot he, wat..’- gerinkel van 
porselein klinkt vanuit de Balkan. ‘Laat maar.’ 

Als muren konden praten hadden we een boek kunnen 
volschrijven met de verhalen die de Balkan ons ongetwijfeld te 
vertellen zou hebben gehad.  Het nieuwe clubhuis is een 
supergoede vervanger van de Balkan, maar een aantal mensen, 
waaronder ik, zullen hun leven lang rond blijven lopen met het 
Balkanbloed aan hun handen… laten we ons mond erover 
houden en doen alsof het nooit anders is geweest. 

Kaa.



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.

DE BALKAN IS 
NIET MEER



Een nieuw gebouw

In 2005 benaderde Ienke Verhoeff van de gemeente Haarlem onze 
scoutingvereniging om met ons te overleggen. Zij vertelde dat het 
Sterrencollege op de Verspronckweg in een te oud gebouw zat. Het 
was niet meer goed mogelijk om modern onderwijs te geven. De 
klassen waren te klein en er moesten zogenaamde leerpleinen 
komen. Naast ons scoutingterrein waren sportvelden voor honkbal. 
De gemeente heeft op het Pim Muliierpark ruimte vrij gemaakt voor 
de honkbal, zodat zij konden verhuizen. Op het oude honkbalveld is 
het nieuwe Sterrencollege  gekomen. 

Wij vonden dat als scouting best een goed idee. De honkballen vlogen door ons dak van het stenen gebouw 
(Noordpool) en we waren dat best zat. Wel waren we minder enthousiast over een ander idee van de gemeente 
om een wandelroute over ons terrein aan te leggen langs het water van de Delft. Ook de bewoners van de 
Verspronckweg vonden dat een slecht idee omdat er dan hangjeugd aan de achterkant van hun tuinen zou 
kunnen komen. Uiteindelijk is dat wandelpad er niet gekomen. 

De kinderen van het Sterrencollege moeten veilig naar school kunnen fietsen. Een deel van de kinderen komt uit 
het centrum van Haarlem en het was onmogelijk om ze allemaal over het smalle bruggetje te laten gaan. 
Daarom stelde de gemeente voor om een nieuw fietspad aan te leggen en dat loopt langs het spoor en via een 
nieuwe brug bij de rotonde. Het grote probleem was dat deze route over ons terrein en door ons oude 
scoutinggebouw zou heengaan. Sloop was noodzakelijk. De gemeente bood aan om voor scouting een 
nieuw gebouw te betalen en dat iets meer naar voren op het terrein zou komen zodat het fietspad er achter zou 
passen. Wij hebben als scoutingvereniging gekozen om met de gemeente samen te werken omdat wij het 
maatschappelijke belang van de school en de bereikbaarheid ervan goed konden begrijpen. Ook zou een nieuw 
gebouw extra kwaliteiten bieden ten opzichte van ons oude gebouw, bijvoorbeeld qua energieverbruik. Maar 
het is niet niks dat een gebouw waarin je jarenlang plezierig de scoutingactiviteiten met 100 kinderen en 
vrijwilligers hebt gedaan, wordt gesloopt. Toch heeft tot 2011 geduurd tot het nieuwe gebouw er stond. Het was  
een langdurig en intensief proces dat we samen met de gemeente en andere partijen hebben gehad. 

In 2007 is een programma van eisen opgesteld voor hoe ons nieuwe gebouw er 
moest gaan uitzien. Er zijn diverse offertes opgevraagd. BUKO is toen als 
bouwonderneming gekozen. In een overleg met betrokken partijen in het gebied 
kwam ook de kinderopvang SKOS in beeld. Zij bleken behoefte te hebben aan 
extra capaciteit. Omdat kinderopvang vooral door de week nodig is en scouting 
juist in het weekend activiteiten heeft, lagen er kansen om een combinatie in één 
gebouw te maken. Dit heeft ook veel overleg gevergd en de gemeente heeft zich 
bereid getoond hieraan mee te werken. 

In de onderhandelingen met de gemeente bleek dat zij budget hadden 
uitgetrokken voor een tijdelijk noodgebouw om onze met scouting tijdens de sloop 
en de bouw door te kunnen gaan. Peter Staats had het idee gekregen om de 
gemeente te vragen het gereserveerde bedrag niet aan dit noodgebouw te 
besteden, maar aan het opknappen van het dak van de Noordpool. Wij hebben 
toen BUKO gevraagd om een offerte. Helaas bleek bij de gemeente dat zij minder 
geld hadden en was het niet mogelijk om mee te betalen aan het dak. Onze penningmeesters Liesbeth Draeck 
en Piet Bonfrer hebben met allerlei banken overlegd en de Rabobank heeft ons een lening verstrekt. Het was 
natuurlijk handig om BUKO in een keer de nieuwbouw en het dak van het oude gebouw te laten vervangen. Ook 
hebben we geld gekregen van sponsors om de bouw mogelijk te maken: 

• Stichting Zonnige Jeugd
• Stichting tot behartiging der belangen der Haarlemse Huishoud- en Industrieschool
• Rabobank Velsen en omstreken
• Univé Haarlem



Wij zijn heel blij met die extra bijdragen en daardoor is het gebouw echt heel goed en mooi geworden. 

Een lastig probleem was dat de gemeente wel graag wilde bouwen, maar dat het juridisch niet mocht. Er was 
een nieuwe bestemmingsplan nodig. Het heeft heel lang geduurd voordat dit plan er was en nu is ons gebied 
aangewezen als gebied voor maatschappelijke activiteiten. Dat komt goed uit want scouting en ook 
kinderopvang passen in die omschrijving. 
Een ander probleem was dat ons terrein heel moeilijk voor vrachtwagens te bereiken is. En dat is wel nodig als 
je een oud gebouw sloopt en wil afvoeren. En ook BUKO moest met bouwkranen het terrein op. De enige 
manier om er te komen was langs het Sterrencollege dat toen nog in aanbouw was. Maar de bouwer van die 
school gaf eerst geen toestemming om over hun terrein te rijden. 

Tijdens de gesprekken met de gemeente bleek dat ze te weinig geld hadden om alle wensen van scouting te 
vervullen en zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden voor bezuiniging. Zo heeft de scouting 
en vele ouders zelf meegeholpen aan de sloop van het gebouw. SKOS heeft de nieuwe keuken betaald. 
Maar de gemeente kwam in tijdnood omdat het fietspad op tijd klaar moest zijn voor het  Sterrencollege. 
Daarom heeft de gemeente de tweede helft van het gebouw gesloopt met een bulldozer die toch al op het 
terrein was voor de aanleg van het fietspad. 

Met de leiding en bestuur van Scouting en ook van SKOS hebben we vaak overlegd over de indeling van het 
gebouw. We hebben gekozen voor een grote keuken omdat het leuk is met kinderen samen te koken. Ook 
hebben we gezorgd voor voldoende toiletten en douches om zo het gebouw ook voor overnachten te kunnen 
gebruiken. Er is een goede brandmeldinstallatie aangelegd, zodat het veilig is. 

Als ik nu zie hoe mooi het is geworden, ben ik blij dat het nieuwe gebouw gekomen is. Het had van mij wel een 
paar jaar sneller gemogen, maar ik denk wel dat het zeker 50 jaar zal blijven. 

Bart Witmond
secretaris beheerstichting 
Scouting Kameleon Kinheim
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