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Kameleon Kinheim

Het	  begin	  van	  een	  nieuw	  scou0ng	  seizoen	  konden	  we	  niet	  groter	  aanpakken	  
dan	  door	  de	  opening	  van	  een	  nieuw	  gebouw.	  Na	  vele	  jaren	  van	  wachten,	  
plannen,	  regelen	  en	  soms	  begeleid	  met	  wat	  frustra0e	  konden	  we	  de	  opening	  
vieren	  met	  een	  groot	  en	  geslaagd	  feest.	  
Een	  feest	  die	  we	  gezellig	  met	  de	  kinderen	  en	  leiders	  van	  de	  buitenschoolse	  
opvang	  Skos	  hebben	  gevierd.
Ik	  ben	  benieuwd	  waar	  de	  opgelaten	  ballonnen	  terecht	  gekomen	  zijn,	  want	  er	  
stond	  een	  goede	  bries.

Eerder	  dit	  jaar	  is	  er	  in	  het	  KK-‐tje	  en	  op	  de	  KK-‐site	  een	  oproep	  gedaan	  voor	  het	  
verzinnen	  van	  twee	  namen,	  voor	  het	  nieuwe	  en	  het	  stenen	  gebouw.	  We	  
hebben	  een	  leuke	  verzameling	  namen	  ingezonden	  gekregen.	  De	  nieuwe	  namen	  
die	  we	  binnen	  de	  vereniging	  zullen	  gaan	  horen	  zijn	  "Zuidpool"	  en	  "Noordpool"	  
die	  respec0evelijk	  voor	  het	  nieuwe	  als	  stenen	  gebouw	  gebruikt	  gaan	  worden.	  
Het	  leuke	  van	  deze	  namen	  is	  dat	  beide	  gebouwen	  werkelijk	  aan	  de	  zuid-‐,	  
noordkant	  staan	  als	  je	  bij	  de	  vlaggenmast	  staat.

Tevens	  maak	  ik	  gebruik	  van	  de	  gelegenheid	  om	  jullie	  te	  informeren	  over	  de	  
komende	  verkiezing	  voor	  twee	  bestuursfunc0es	  in	  de	  beheers0ch0ng.	  De	  
beheers0ch0ng	  houdt	  zich	  bezig	  met	  het	  beheren	  van	  de	  gebouwen	  en	  
materialen.
Wij	  zijn	  opzoek	  naar	  ouders	  die	  zich	  hiervoor	  willen	  inzeHen.	  Mocht	  je	  meer	  
willen	  weten	  wat	  de	  beheers0ch0ng	  inhoud	  of	  is	  je	  enthousiasme	  reeds	  
gewekt,	  dan	  horen	  wij	  dat	  graag.	  Voor	  meer	  informa0e	  of	  opgeven	  kan	  je	  
terecht	  bij	  Bart	  Witmond	  of	  mij.	  Op	  de	  site	  staan	  onze	  contact	  gegevens.
Op	  28	  november	  zullen	  de	  vacante	  func0es	  verkozen	  worden,	  wanneer	  je	  
interesse	  is	  gewekt	  dan	  verzoeken	  we	  je	  voor	  14	  november	  aan	  te	  melden.

Tot	  ziens	  en	  veel	  scou0ng	  plezier	  het	  komende	  seizoen,

Milroy	  van	  der	  Bor
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Overvliegen                         Overcrashen

De	  hangar	  van	  het	  vliegveld	  op	  de	  Zuidpool	  stond	  vol	  met	  welpen,	  marala’s,	  scouts	  en	  explo’s	  die	  met	  z’n	  
allen	  klaarstonden	  om	  de	  eerste	  vlucht	  te	  nemen	  van	  de	  Zuidpool	  naar	  de	  Noordpool.	  Het	  grote	  vliegtuig	  
stond	  op	  1	  oktober	  klaar	  en	  alle	  leden	  van	  de	  Kameleon	  Kinheim	  zijn	  door	  de	  douane	  heen	  gekomen	  en	  
hebben	  plaats	  mogen	  nemen	  in	  het	  vliegtuig	  van	  ROSTA,	  ofwel	  de	  Royal	  Scou0ng	  Transfer	  Associa0on.	  “We	  
wensen	  u	  een	  pre\ge	  vlucht,”	  werd	  van	  te	  voren	  gezegd.	  Dat	  ging	  toch	  wel	  wat	  
anders	  dan	  verwacht.

Een	  van	  motoren	  begaf	  het	  en	  kwam	  in	  vuur	  en	  vlam	  te	  staan.	  Piloot	  Pruts	  hee_	  
hierna	  het	  vliegtuig	  op	  zekere	  hoogte	  veilig	  aan	  de	  grond	  gekregen.	  Er	  kwam	  veel	  
rook	  vrij	  en	  de	  kinderen	  renden	  naar	  buiten.

Waar	  waren	  ze?	  Niemand	  wist	  dat	  precies	  te	  vertellen.	  Op	  dat	  moment	  stond	  er	  
een	  man	  op	  die	  klaarblijkelijk	  ook	  mee	  vloog	  met	  ROSTA.	  De	  man	  heeHe	  Beer	  
Grillz	  en	  hij	  is	  een	  echte	  survivalexpert.	  In	  een	  rap	  tempo	  had	  iedereen	  kleine	  
groepjes	  gevormd	  en	  het	  eiland	  van	  noord	  tot	  zuid	  verkend.	  De	  welpen	  wisten	  
precies	  te	  vertellen	  waar	  je	  kokosnoten	  kon	  vinden	  en	  wat	  de	  beste	  plekjes	  ware	  n	  om	  te	  vissen.	  De	  marala’s	  
vonden	  maïs	  en	  ananas.	  De	  scouts	  hebben	  zich	  veel	  bezig	  gehouden	  met	  een	  kaart	  maken	  van	  het	  eiland.

Bij	  het	  drinken	  kwam	  de	  lokale	  bosjesman	  langs.	  De	  kids	  waren	  niet	  de	  enige	  op	  het	  eiland.	  
Deze	  bosjesman	  was	  twin0g	  jaar	  eerder	  neergestort	  en	  het	  eiland	  beviel	  hem	  eigenlijk	  wel,	  
dus	  werd	  hij	  als	  een	  hippie	  één	  met	  de	  natuur.	  Hij	  vertelde	  dat	  er	  een	  gevaarlijke	  route	  
bestaat	  van	  dit	  eiland	  af	  naar	  de	  bewoonde	  wereld.	  De	  bosjesman	  zei	  alleen	  niet	  waar	  dat	  
was	  en	  wilde	  het	  alleen	  vertellen	  als	  hij	  in	  het	  bezit	  kwam	  van	  heel	  veel	  sperzieboontjes.	  

De	  welpen,	  de	  marala’s,	  de	  scouts	  en	  de	  explo’s	  hebben	  bij	  verschillende	  huis-‐,	  tuin-‐	  en	  
keukenklusjes	  geholpen	  en	  door	  deze	  karweitjes	  bij	  elkaar	  100	  sperziebonen	  gekregen.	  De	  
bosjesman	  werd	  erg	  blij,	  maar	  waarschuwde	  wel	  dat	  de	  route	  echt	  te	  gevaarlijk	  was	  om	  
allemaal	  te	  doen.	  De	  overvliegers	  

kregen	  de	  taak	  op	  zich	  om	  de	  gevaarlijke	  survivalroute	  
te	  trotseren	  door	  het	  water	  heen.	  Zij	  werden	  echter	  
geteisterd	  door	  piraat	  Tom	  en	  haai	  Jelte	  die	  langs	  de	  
route	  waren	  opgesteld.	  Al	  zwemmend	  en	  klauterend	  
wist	  iedereen	  gelukkig	  de	  overkant	  te	  halen	  waar	  ze	  
werden	  opgevangen	  door	  de	  ouders	  en	  hun	  nieuwe	  
speltak	  natuurlijk.	  Ze	  stuurden	  een	  noodvliegtuig	  om	  
de	  rest	  van	  de	  groep	  te	  redden.	  En	  de	  bosjesman?	  Die	  
bleef	  lekker	  op	  het	  eiland.	  Per	  slot	  van	  rekening	  had	  hij	  
daar	  ook	  Facebook.	  Hij	  komt	  niks	  tekort.
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Maralanieuws:	  	  	  	  	  	  	  

We	  hebben	  weer	  een	  aantal	  opkomsten	  gehad,	  waaronder	  twee	  grote	  opkomsten.	  Met	  het	  
Overvliegopkomst	  hebben	  we	  afscheid	  genomen	  van:	  Marianne,	  Frederieke,	  Sieta,	  Catherine,	  Julia	  en	  Mijke.	  
Behalve	  Sieta	  zijn	  de	  meiden	  overgevlogen	  naar	  de	  Scouts.	  We	  wensen	  hun	  veel	  plezier.	  Verder	  hee_	  Hathi	  
als	  leiding	  afscheid	  genomen	  en	  Rikie	  Tikie	  Tavie	  neemt	  even	  een	  half	  jaar	  pauze,	  zodat	  ze	  zich	  kan	  storten	  
op	  school	  en	  op	  de	  Explorers.	  Maar	  gelukkig	  kwam	  Mor	  helpen.	  We	  hopen	  dat	  Mor	  het	  naar	  haar	  zin	  blij_	  
houden	  en	  graag	  bij	  ons	  leiding	  wil	  worden.

Maar	  behalve	  afscheid	  hebben	  we	  ook	  weer	  twee	  echte	  Marala’s	  erbij,	  nl	  
Jeeda	  en	  Eva.	  Zij	  zijn	  voor	  de	  herfstvakan0e	  geïnstalleerd.	  
Er	  werd	  een	  parcour	  gemaakt,	  waar	  ze	  steeds	  bij	  verschillende	  tafels	  terecht	  
kwamen.	  Ze	  moesten	  op	  blokken	  lopen	  om	  naar	  de	  eerste	  tafel	  te	  komen.	  Bij	  
de	  eerste	  tafel	  aangekomen,	  moesten	  Jeeda	  en	  Eva	  proeven.	  Nu	  zou	  je	  
denken:	  “Proeven,	  dat	  is	  heel	  makkelijk.”	  Maar	  met	  een	  blinddoek	  op,	  is	  dat	  
best	  spannend.	  Gelukkig	  ging	  het	  erg	  goed	  en	  konden	  de	  meiden	  naar	  de	  
tweede	  tafel.	  Op	  scou0ng	  moet	  je	  een	  aantal	  knopen	  kennen	  en	  daar	  kan	  je	  
niet	  vroeg	  mee	  beginnen,	  dus	  ook	  al	  bij	  je	  installa0e	  moet	  dat	  natuurlijk	  
geoefend	  worden.	  Toen	  alles	  in	  de	  knoop	  zat,	  gingen	  Jeeda	  en	  Eva	  naar	  de	  
derde	  tafel.	  Bij	  de	  derde	  tafel	  lag	  daar	  een	  hele	  puzzel	  op	  hun	  te	  wachten.	  
Wanneer	  de	  puzzel	  gemaakt	  was,	  kwam	  de	  belo_e	  en	  de	  wet	  van	  de	  Marala’s	  

te	  voorschijn.	  Dit	  hadden	  ze	  nodig	  voor	  het	  
officiële	  gedeelte.	  Bij	  de	  laatste	  tafel,	  inderdaad	  de	  vierde	  tafel,	  stonden	  Yulia	  
en	  Zoë	  op	  de	  meiden	  te	  wachten.	  De	  meiden	  moesten	  nl	  raden	  wat	  voor	  
dieren	  Yulia	  en	  Zoë	  aan	  het	  uitbeelden	  waren.	  Dat	  was	  erg	  leuk.
Jeeda	  en	  Eva	  hadden	  al	  wat	  opkomsten	  meegemaakt	  en	  nu	  mocht	  ieder	  een	  
spel	  uitkiezen	  die	  zij	  erg	  leuk	  vonden.	  Jeeda	  koos	  het	  Weerwolvenspel.	  Dat	  is	  
een	  erge	  spannende	  kringspel,	  waarbij	  iedereen	  om	  de	  beurt	  wakker	  moet	  
worden	  en	  helaas	  ook	  een	  paar	  mensen	  vermoord	  worden.	  Wanneer	  
iedereen	  wakker	  mag	  worden,	  gaan	  ze	  kijken	  wie	  de	  weerwolven	  waren	  en	  
dan	  is	  het	  afwachten	  of	  je	  de	  juiste	  persoon	  uitkiest.
Na	  dat	  spel	  kwam	  de	  officiële	  gedeelte	  waarbij	  Jeeda	  en	  Eva	  een	  echte	  Marala	  
werden.	  Vanaf	  nu	  horen	  ze	  er	  echt	  bij	  en	  dragen	  zij	  ook	  een	  blouse	  met	  
daarbij	  de	  groepsdas.

Eva	  mocht	  natuurlijk	  ook	  nog	  een	  spel	  bedenken	  en	  zij	  koos	  voor	  Kree_en0k.	  De	  0kker	  schui_	  hierbij	  op	  
handen	  en	  voeten	  door	  de	  zaal.	  Wordt	  je	  ge0kt	  dan	  ben	  jij	  ook	  0kker	  en	  moet	  je	  ook	  op	  je	  handen	  en	  
voeten	  de	  anderen	  gaan	  0kken.
Helaas	  was	  toen	  de	  opkomst	  afgelopen.	  We	  hopen	  dat	  Jeeda	  en	  Eva	  het	  naar	  hun	  zin	  blijven	  houden	  bij	  ons	  
en	  dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  andere	  Marala’s.

Groetjes	  van	  de	  Maralaleiding

Wanneer	  u	  boodschappen	  doet	  bij	  de	  Vomar,	  wilt	  u
dan	  de	  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	  scou0nggroep.
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Explonieuws:

Tweede editie van het explorergala 2011 

Elk	  jaar	  moeten	  helaas	  weer	  mensen	  overvliegen	  van	  de	  ene	  speltak	  naar	  de	  andere.	  Zo	  ook	  dit	  jaar	  
natuurlijk.	  Drie	  explorers	  hebben	  helaas	  hun	  groep	  moeten	  gedag	  zeggen	  en	  ziHen	  nu	  sinds	  het	  overvliegen	  
bij	  de	  stam.	  
Maar	  Marc,	  Joey	  en	  Vincent	  hebben	  zijn	  niet	  met	  s0lle	  trom	  vertrokken.	  Hun	  afscheid	  is	  een	  groot	  speltakel	  
geweest	  voor	  explorers	  en	  voor	  ouders.	  Namelijk	  hebben	  de	  drie	  ex-‐explorers	  een	  gala	  georganiseerd	  dat	  
heel	  erg	  leek	  op	  een	  uitreiking	  van	  de	  Oscars.	  

Op	  dat	  concept	  zijn	  ze	  verder	  gaan	  borduren.	  De	  der0en	  explo’s	  van	  vorig	  seizoen	  waren	  voor	  verschillende	  
categorieën	  genomineerd	  op	  grond	  van	  foto’s	  van	  het	  afgelopen	  seizoen	  en	  filmbeelden	  van	  Vincent	  die	  
met	  zijn	  camera	  vier	  uur	  aan	  video’s	  hee_	  geschoten	  in	  Italië.	  

Voor	  iedereen	  werd	  het	  een	  happening	  om	  nooit	  te	  vergeten.	  De	  winnaars	  van	  de	  verschillende	  nomina0es	  
zijn	  hieronder	  nog	  eens	  na	  te	  lezen.	  Allemaal	  kwamen	  de	  explo’s	  met	  een	  glimlach	  van	  oor	  tot	  oor	  de	  deur	  
uit	  met	  allemaal	  een	  kleine	  beker	  in	  zijn	  of	  haar	  hand.	  Echter	  ging	  het	  feestje	  wat	  langer	  door,	  want	  op	  
diezelfde	  avond	  was	  ook	  nog	  eens	  een	  exclusieve	  a_erparty	  georganiseerd.	  Kortom,	  het	  was	  een	  avond	  vol	  
met	  hapjes	  &	  drankjes,	  grappige	  filmpjes	  én	  lekker	  veel	  dansen.

De	  begeleiding	  hoopt	  na	  deze	  avond	  dat	  een	  tradi0e	  geboren	  is.	  De	  verwach0ng	  is	  dat	  elk	  jaar	  de	  
vertrekkende	  explo’s	  een	  feest	  als	  deze	  organiseren.	  Vorig	  jaar	  was	  er	  namelijk	  precies	  zo’n	  gala	  ook	  al	  
georganiseerd	  door	  de	  begeleiding	  van	  toenter0jd.	  Dit	  jaar	  dus	  weer,	  maar	  dan	  door	  de	  vertrekkende	  explo’	  
Marc,	  Joey	  en	  Vincent.	  Hoe	  zal	  dat	  volgend	  jaar	  gaan?	  Geniet	  maar	  eerst	  van	  het	  nieuwe	  seizoen.

Groetjes	  van	  Vincent

 Winnaars:

 Beste	  10	  seconden	  roem	   	   Lisa	  V
	   Beste	  TV	  programma	   	   	   Bas
	   Beste	  blondine	   	   	   	   Marcella
	   Beste	  Beste	  fotografie	   	   	   Bart
	   Beste	  schone	  slaper	  	   	   	   Marc
	   Beste	  ar0s0eke	  crea0e	   	   	   Maam	   	   	  
	   Beste	  idee	   	   	   	   Simone
	   Beste	  geklede	  explo	   	   	   Rana
	   Beste	  actrice	   	   	   	   Andrea
	   Beste	  performance	   	   	   Joey
	   Beste	  look	   	   	   	   Lisa	  M
	   Beste	  opvallende	  pose	   	   	   Timon
	   Beste	  camerawerk	   	   	   Vincent
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Welpennieuws:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Welpen	  in	  de	  startblokken.

Het	  nieuwe	  schooljaar	  is	  alweer	  een	  0jdje	  bezig,	  en	  daarmee	  ook	  het	  nieuwe	  scou0ngseizoen.	  Voor	  een	  
aantal	  welpen	  werd	  het	  hoog	  0jd	  om	  de	  sprong	  te	  nemen	  naar	  de	  scouts.	  Veel	  0jd	  om	  afscheid	  van	  deze	  
welpen	  te	  nemen	  was	  er	  niet,	  want	  er	  was	  slechts	  één	  gewone	  opkomst	  ingepland	  tussen	  het	  eind	  van	  de	  
zomervakan0e	  en	  het	  overvliegen.	  

Wat	  is	  er	  dan	  eigenlijk	  allemaal	  gebeurd	  sinds	  het	  laatste	  KK’tje?	  (de	  speciale	  Bye-‐Bye-‐Balkan-‐edi0e	  niet	  
meegerekend).	  Nou,	  eigenlijk	  heel	  wat.	  W	  hebben	  een	  week	  doorgebracht	  in	  het	  mooie	  Valkenburg	  in	  Zuid-‐
Limburg,	  op	  uitnodiging	  van	  een	  wat	  norse,	  arrogante	  en	  wel	  erg	  modebewuste	  boer.	  Of	  wij	  even	  een	  week	  
fruit	  komen	  plukken	  voor	  hem,	  omdat	  er	  een	  bende	  rovers	  ac0ef	  is	  die	  hem	  steeds	  besteelt.	  Tegen	  een	  
weekje	  Valkenburg	  zeiden	  we	  natuurlijk	  geen	  nee,	  maar	  een	  week	  hard	  werken	  zagen	  we	  niet	  zo	  ziHen.	  In	  
plaats	  daarvan	  zijn	  we	  op	  onderzoek	  uit	  gegaan:	  wie	  is	  die	  mysterieuze	  roversbende	  die	  boer	  Toine	  steeds	  
dwarszit?	  En	  waarom	  dragen	  ze	  zulke	  maskers?	  Het	  kwartje	  viel	  snel.	  	  Blijkbaar	  zijn	  de	  legendarische	  
Bokkenrijders,	  die	  in	  de	  18de	  eeuw	  Zuid-‐Limburg	  en	  omgeving	  onveilig	  maakten,	  nog	  al0jd	  ac0ef.	  	  
Toch	  viel	  het	  niet	  mee	  trouw	  te	  blijven	  aan	  de	  norse	  boer	  Toine	  omdat	  Servaas,	  de	  kapitein	  van	  de	  
Bokkenrijders,	  eigenlijk	  best	  wel	  een	  toffe	  
peer	  bleek	  te	  zijn.	  Kaartjes	  regelen	  voor	  
het	  lokale	  pretparkje	  en	  het	  zwembad,	  om	  
ons	  zo	  te	  verstoppen	  voor	  de	  Scout	  die	  ons	  
inmiddels	  ook	  op	  de	  hielen	  zat,	  hij	  draaide	  
er	  zijn	  hand	  niet	  voor	  om.	  En,	  wie	  had	  dat	  
verwacht,	  dankzij	  onze	  uitstekende	  
bemiddelingsvaardigheden	  konden	  boer	  
Toine	  en	  kapitein	  Servaas	  het	  aan	  het	  eind	  
van	  de	  week	  prima	  met	  elkaar	  vinden.	  Zo	  
werd	  het	  ondanks	  de	  vele	  regen	  toch	  nog	  
een	  mooie	  week.	  

Met	  het	  vertrek	  van	  allebei	  de	  Mar0jnen,	  
Tjalle	  en	  Collin	  is	  de	  welpengroep	  
gekrompen	  tot	  twaalf	  welpen.	  We	  vinden	  
het	  jammer	  dat	  we	  onze	  meest	  ervaren	  welpen	  moeten	  missen,	  maar	  we	  wensen	  hen	  natuurlijk	  heel	  veel	  
plezier	  bij	  de	  scouts!	  
De	  leiding	  staat	  klaar	  om	  weer	  een	  nieuw	  seizoen	  te	  vullen	  met	  leuke,	  spannende,	  leerzame	  en	  rare	  
opkomsten.	  Dit	  gaan	  we	  doen	  samen	  met	  nest	  rood	  bestaande	  uit	  Luuk,	  Lesley,	  Joris	  en	  Wessel,	  nest	  blauw	  
met	  Max,	  Jason,	  Rick	  en	  Natan	  en	  nest	  groen	  met	  Spike,	  Maarten,	  Levy	  en	  Fulco.	  Wij	  hebben	  er	  zin	  in!	  

De	  Welpenleiding	  

Vriendenloterij
Bent u al lid van de Vriendenloterij, 
ga dan naar www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=200195 
en speel mee ten gunste van de Scoutinggroep Kameleon Kinheim. 
Vijftig procent van elk lot gaat dan naar onze Groepskas!!
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De Scouts tijd van:    Daniëlle
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Bij	  de	  scouts	  heb	  ik	  een	  hele	  leuke	  0jd	  gehad.	  Het	  eerste	  jaar	  was	  
alles	  nog	  heel	  spannend	  en	  nieuw	  en	  het	  was	  veel	  leuker	  dan	  de	  
kabouters	  vond	  ik.	  
Als	  scout	  was	  ik	  al0jd	  heel	  fana0ek.
Aan	  de	  patrouille	  wedstrijden	  deed	  ik	  dan	  ook	  alles	  om	  te	  
winnen.	  Maar	  het	  leukste	  van	  de	  scouts	  is	  dat	  je	  het	  heel	  leuk	  
met	  z'n	  allen	  hebt.
Vooral	  0jdens	  weekenden	  naar	  andere	  patrouilles	  overlopen	  en	  
hele	  nachten	  proberen	  op	  te	  blijven	  (dit	  mislukte	  meestal).	  
Dit	  zorgde	  ervoor	  dat	  ik	  ongeveer	  de	  hele	  zondag	  lag	  te	  slapen	  om	  mijn	  slaap	  in	  te	  halen.	  
Ook	  hadden	  we	  al0jd	  bergen	  vol	  snoep	  mee	  en	  aten	  we	  dat	  in	  de	  tent	  op.	  En	  dan	  ook	  de	  hikes.	  Daar	  zag	  
al0jd	  iedereen	  tegen	  op	  en	  ik	  ging	  er	  eigenlijk	  van	  tevoren	  al	  vanuit	  dat	  onze	  patrouille	  verkeerd	  ging	  lopen.	  
De	  eerste	  jaren	  was	  dat	  ook	  het	  geval,	  maar	  het	  ging	  steeds	  beter.
Achteraf	  gezien	  was	  die	  o	  zo	  zware	  hike	  eigenlijk	  heel	  gezellig	  en	  had	  je	  veel	  beleefd.	  Het	  kamp	  was	  het	  
absolute	  hoogte	  punt	  van	  het	  jaar.	  
Elke	  dag	  en	  nacht	  was	  het	  een	  feest.	  Er	  werd	  weer	  overgelopen	  en	  dan	  probeerde	  je	  natuurlijk	  niet	  gepakt	  
te	  worden	  door	  de	  leiding.	  
Er	  waren	  al0jd	  allerlei	  tack0eken	  over	  hoe	  je	  moest	  overlopen	  zonder	  gepakt	  te	  worden	  door	  de	  leiding.	  

Het	  was	  eigenlijk	  al0jd	  een	  spelletje	  tussen	  de	  leiding	  en	  de	  scouts.	  En	  als	  je	  dan	  
gepakt	  werd	  dan	  moest	  je	  buiten	  slapen.
Ik	  was	  al0jd	  zo	  slim	  om	  de	  mensen	  naar	  mijn	  tent	  te	  laten	  komen	  zodat	  ik	  nooit	  
buiten	  hoefde	  te	  slapen	  of	  in	  de	  vroege	  ochtend	  moest	  corvëen!	  
Nu	  nog	  steeds	  wordt	  er	  veel	  gepraat	  over	  de	  weekenden,	  scou0ngwedstrijden	  
en	  de	  scouts	  kampen.	  Maar	  vooral	  over	  de	  Haarlem	  JamboreHe	  2011	  wordt	  nog	  
veel	  gepraat.
Dat	  vond	  ik	  het	  leukste	  kamp	  en	  heb	  heel	  veel	  nieuwe	  buitenlandse	  vrienden	  
gemaakt.	  Dit	  kamp	  was	  dan	  ook	  een	  goede	  afslui0ng	  van	  mijn	  scouts	  0jd.
Ik	  ga	  de	  overgebleven	  scouts	  heel	  veel	  missen	  en	  natuurlijk	  ook	  alle	  avonturen.	  

Het	  was	  een	  super	  leuke	  0jd!



De Scouts tijd van:    Evelien

Ik	  heb	  de	  afgelopen	  4	  jaar	  veel	  meegemaakt	  bij	  de	  scouts:	  
verschillende	  leidingen,	  de	  RSW	  en	  de	  LSW,	  
poolnachthike,	  JamboreHe	  enz.	  Ook	  heb	  ik	  bij	  
verschillende	  scouts	  in	  de	  patrouille	  gezeten.	  
In	  mijn	  tweede	  jaar	  mocht	  ik	  al	  meteen	  mee	  naar	  de	  LSW.	  
Dat	  was	  best	  wel	  spannend	  omdat	  het	  mijn	  eerste	  jaar	  
was	  dat	  ik	  naar	  de	  RSW	  mocht	  en	  dat	  we	  daarna	  meteen	  
naar	  de	  LSW	  mochten.	  Het	  was	  ook	  heel	  erg	  leuk	  en	  we	  
zijn,	  voor	  een	  eerste	  keer,	  heel	  hoog	  geëindigd.	  
Dat	  weekend	  zal	  ik	  echt	  nooit	  vergeten!
De	  poolnachthike	  was	  ook	  zoiets	  spannends	  omdat	  dat,	  net	  als	  de	  RSW	  en	  LSW,	  de	  eerste	  keer	  was	  dat	  we	  
dat	  gingen	  doen.	  We	  moesten	  van	  20.00	  uur	  tot	  hoe-‐	  laat-‐je-‐het-‐zelf-‐maakte	  lopen.	  Daarmee	  bedoel	  ik	  als	  
je	  langzaam	  liep,	  je	  heel	  laat	  op	  de	  finish	  aankwam.	  Deze	  finish	  was	  een	  sporthal.	  We	  mochten	  in	  een	  
sporthal	  slapen,	  nou	  ja	  slapen,	  het	  slapen	  kwam	  er	  niet	  van.	  Ik	  heb	  denk	  ik	  maar	  drie	  uur	  geslapen.	  Tot	  onze	  
grote	  verbazing	  hadden	  we	  gewonnen.	  En	  ik	  vergeet	  nooit	  meer	  dat	  Niels	  de	  hele	  0jd	  zei:	  “We	  komen	  uit	  
Haarlem!”	  We	  hadden	  gewonnen	  terwijl	  Donna	  haar	  teen	  had	  gebroken	  en	  ik	  mijn	  enkel	  had	  gekneusd.	  

Toen	  kwam	  de	  JamboreHe.	  Dat	  was	  echt	  het	  leukste	  kamp	  wat	  ik	  heb	  
meegemaakt.	  Ik	  had	  er	  eerst	  niet	  zo	  veel	  zin	  in.	  Dat	  kwam	  omdat	  mijn	  Engels	  
echt	  heel	  belabberd	  was.	  Maar	  nu	  drie	  maanden	  later,	  is	  mijn	  Engels	  
verbeterd,	  heb	  ik	  nog	  steeds	  contact	  met	  mensen	  uit	  West	  Virginia,	  en	  heb	  ik	  
herinneringen	  aan	  de	  geweldige	  0jd	  met	  de	  scouts	  die	  ik	  nooit	  meer	  ga	  
vergeten!!	  De	  ac0viteiten	  die	  er	  waren	  waren	  leuk,	  de	  mensen	  die	  er	  waren	  
waren	  leuk,	  de	  scouts	  waarmee	  we	  naar	  de	  JamboreHe	  gingen	  waren	  leuk,	  
en	  natuurlijk	  de	  leiding	  die	  dit	  had	  georganiseerd	  en	  dit	  in	  werking	  had	  gezet,	  
was	  ook	  heel	  leuk.
Jammer	  genoeg	  is	  mijn	  0jd	  bij	  de	  scouts	  nu	  voorbij	  en	  ga	  ik	  naar	  de	  Explo’s.	  
Ik	  had	  nog	  wel	  wat	  langer	  willen	  blijven.	  Wat	  ik	  het	  ergst	  ga	  missen,	  is	  denk	  
ik	  de	  gezelligheid	  van	  de	  scouts	  en	  de	  leiding,	  maar	  ook	  dat	  we	  geen	  keukens	  
meer	  gaan	  maken,	  geen	  kookwedstrijden	  en	  andere	  dingen	  die	  je	  alleen	  bij	  
de	  scouts	  doet.	  Ondanks	  dat	  heb	  ik	  wel	  onwijs	  veel	  zin	  in	  mijn	  0jd	  bij	  de	  
Explo’s.	  Ik	  ben	  al	  2	  avonden	  bij	  een	  opkomst	  geweest	  en	  ik	  vond	  het	  
harts0kke	  leuk.	  Wat	  je	  allemaal	  met	  Dre_	  kunt	  doen…..

Leiding	  en	  scouts:

Bedankt	  voor	  de	  vier	  leuke	  jaren	  en	  ik	  ga	  jullie	  missen!

Evelien
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Explonieuws:

Bella Italia

In	  vogelvlucht	  een	  verhaaltje	  voor	  elf	  explo’s	  die	  naar	  
Italië	  gingen.	  Na	  heel	  veel	  andere	  avontuurlijke	  tripjes	  
zoals	  Roemenië	  en	  Zwitserland,	  werd	  er	  voor	  dit	  jaar	  
gekozen	  om	  naar	  een	  warm	  land	  te	  gaan	  waar	  de	  explo’s	  
zeker	  weten	  dat	  het	  droog	  is.	  Misschien	  was	  Zwitserland	  
om	  die	  reden	  niet	  al0jd	  een	  succes.	  

Het	  hele	  avontuur	  begon	  in	  eigen	  land,	  maar	  dan	  niet	  in	  
Haarlem,	  maar	  in	  Eindhoven.	  Vanaf	  Eindhoven	  vlogen	  de	  
explo´s	  naar	  Rome	  toe.	  Maar	  dat	  doen	  ze	  niet	  voordat	  ze	  
de	  hele	  stad	  Eindhoven	  verkend	  hebben.	  Met	  twee	  
slopende	  spellen	  die	  door	  de	  begeleiding	  Bas	  en	  Simone	  
bedacht	  waren,	  hebben	  de	  explo´s	  Eindhoven	  in	  alle	  vier	  windrich0ngen	  kunnen	  zien.	  Er	  werd	  overnacht	  in	  
een	  van	  de	  studentenhuizen	  van	  Eindhoven.	  Gezellig	  hebben	  de	  mannen	  op	  de	  kamer	  Familiy	  Guy	  gekeken. 

Nadat	  Vincent	  zijn	  camera	  had	  opgehaald	  uit	  Haarlem	  (die	  hij	  vergeten	  was)	  en	  Bas	  de	  0ckets	  voor	  de	  trein	  
(ook	  vergeten),	  kwamen	  de	  elf	  rode	  honden	  aan	  op	  Eindhoven	  Airport	  en	  de	  reis	  liep	  voorspoedig	  tot	  aan	  
de	  landing.	  Deze	  kan	  je	  meer	  vergelijken	  met	  een	  val,	  want	  het	  vliegtuig	  van	  Ryanair	  kwam	  met	  een	  klap	  
neer.	  Erg	  onpre\g!	  Snel	  even	  wat	  gegeten	  bij	  de	  McDonalds	  en	  daarna	  snel	  de	  trein	  pakken	  in	  Rome	  
rich0ng	  Bassano	  Romano.	  Bij	  dit	  sta0on	  was	  het	  labelterrein	  waar	  de	  explo’s	  de	  komende	  nachten	  zoude	  n	  
verblijven.	  Om	  twaalf	  uur	  ’s	  nachts	  stond	  alles	  klaar	  en	  werd	  het	  opeens	  muiss0l.

Deze	  s0lte	  hield	  aan	  tot	  acht	  uur	  	  ’s	  ochtends	  	  toen	  opeens	  een	  aantal	  explo’s	  gillend	  en	  schreeuwend	  de	  
tent	  uit	  vluchHen	  vanwege	  de	  hiHe	  in	  de	  tent.	  Een	  koude	  douche	  kwam	  dan	  ook	  zeker	  goed	  van	  pas.	  Toch	  
hebben	  explo’s	  al0jd	  behoe_e	  aan	  meer.	  De	  dagplanning	  was	  simpel:	  op	  zoek	  naar	  verfrissing.	  Na	  6	  km	  
lopen	  rich0ng	  het	  sta0on	  werd	  de	  trein	  rich0ng	  Brachanno	  genomen.	  Hier	  is	  een	  immens	  meer	  te	  vinden	  
waar	  de	  explo’s	  lang	  hebben	  lopen	  speHeren	  en	  zwemmen.	  

Ook	  de	  volgende	  dag	  werden	  er	  een	  aantal	  explo’s	  in	  hun	  tenten	  
weggebrand,	  want	  om	  acht	  uur	  ’s	  ochtends	  staat	  de	  zon	  al	  vrij	  
hoog.	  De	  zon	  is	  eigenlijk	  wel	  een	  goede	  wekker	  en	  de	  explo’s	  
hadden	  ook	  alle	  0jd	  van	  die	  dag	  nodig	  voor	  hun	  trip	  naar	  de	  grote	  
stad	  Rome.	  Na	  weer	  6	  km	  lopen	  naar	  het	  sta0on	  werd	  weer	  de	  
trein	  gepakt	  en	  na	  ongeveer	  twee	  uurtjes	  rijden	  kwamen	  de	  
explo’s	  in	  Rome	  aan.	  Hier	  begon	  de	  tocht	  van	  Rana	  en	  Lisa	  V	  om	  
de	  hele	  groep	  te	  leiden	  door	  de	  grote	  stad.	  Vanaf	  het	  Va0caan	  
werden	  ze	  verder	  geleid	  langs	  de	  Engelenburcht,	  de	  Trinifontein,	  
het	  Pantheon	  en	  als	  laatste	  het	  Colosseum.	  Een	  lange	  zware	  dag,	  

maar	  wel	  met	  heel	  veel	  indrukken	  van	  de	  Romeinse	  0jd	  en	  de	  Renaissance.	  Alsof	  zoveel	  lopen	  nog	  niet	  
genoeg	  was,	  waren	  de	  laatste	  6	  km	  naar	  de	  tentjes	  toch	  nodig…

Met	  volle	  bepakking	  werd	  de	  vijfde	  dag	  van	  het	  kamp	  ingezet	  om	  naar	  het	  sta0on	  te	  lopen	  en	  van	  daaruit	  
met	  vier	  verschillende	  treinen	  naar	  onze	  volgende	  bestemming	  te	  gaan,	  namelijk	  Verona	  en	  omgeving.	  Veel	  
reizen	  is	  slopend,	  dus	  voor	  veel	  explo’s	  stond	  er	  maar	  één	  ding	  op	  het	  programma:	  slapen!	  
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Aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  stonden	  er	  weer	  tentjes	  overeind	  op	  een	  camping	  met	  heel	  veel	  Nederlanders	  een	  
prach0g	  meer.	  Maar	  er	  was	  geen	  avondeten…hoe	  gaan	  de	  explo’s	  dat	  doen	  dan?	  Stuur	  Maam	  en	  Lisa	  M	  
maar.	  Omdat	  deze	  twee	  dames	  voor	  het	  eerst	  mee	  ging	  op	  kamp,	  kregen	  ze	  tradi0egetrouw	  een	  opdracht	  
die	  vervuld	  moest	  worden.	  Hun	  opdracht	  was	  simpel:	  kom	  aan	  avondeten.	  Door	  veel	  te	  vragen	  aan	  
Nederlandse,	  Duitse	  en	  Engelse	  campinggangers	  werd	  een	  grote	  maal0jd	  voorbereid	  voor	  de	  elf	  explo’s	  in	  
een	  paar	  uurtjes	  0jd.	  Complimenten	  aan	  de	  dames	  dus! 

De	  volgende	  dag	  was	  in	  principe	  de	  hikedag,	  maar	  men	  had	  besloten	  om	  niet	  door	  te	  laten	  gaan.	  Als	  je	  eens	  
kijkt	  hoeveel	  die	  explo’s	  hebben	  gelopen	  de	  afgelopen	  vijf	  dagen,	  dan	  is	  een	  extra	  hikedag	  zeker	  overbodig.	  
Daarnaast	  moet	  je	  dat	  warme	  weer	  oppassen.	  In	  plaats	  daarvan	  werd	  unaniem	  besloten	  voor	  een	  
zwembad-‐	  en	  oriënta0edag!	  Heel	  veel	  zwemmen	  en	  een	  beetje	  de	  omgeving	  verkennen.	  ’s	  Avonds	  kwam	  
het	  toch	  op	  wat	  wandelen	  aan.	  Een	  rondje	  om	  het	  meer	  is	  geen	  verkeerd	  idee	  en	  de	  sfeer	  is	  meer	  dan	  
op0maal.	  Toen	  de	  nacht	  vie,	  werden	  verschillende	  lights0cks	  gebroken	  en	  was	  iedereen	  met	  verschillende	  
neonlichten	  verlicht.

Klimmen!	  Een	  belangrijk	  deel	  van	  het	  kamp.	  Elk	  kamp	  moet	  zo’n	  dag	  hebben	  die	  dag	  was	  aangebroken.	  De	  
spullen	  waren	  mee,	  het	  gebied	  was	  uitgezocht	  en	  er	  was	  nog	  een	  touw	  kwijt.	  Alles	  ging	  perfect	  voor	  de	  
explo’s,	  totdat	  ze	  bij	  het	  gebied	  kwamen	  diep	  in	  de	  middag.	  Het	  bleek	  een	  waardeloos	  gebied	  te	  zijn	  waar	  
helemaal	  geen	  klimroutes	  waren.	  Nergens	  in	  dat	  gebied	  was	  iets	  uitdagends	  te	  vinden	  en	  voor	  sommigen	  
van	  de	  groep,	  was	  dat	  heel	  frustrerend	  en	  vervelend.	  Met	  gebogen	  hoofden	  liepen	  ze	  terug	  naar	  het	  
sta0on.	  Onderweg	  wist	  de	  begeleiding	  de	  explo’s	  weer	  wat	  vrolijker	  te	  maken	  met	  ijsjes.	  Tot	  hun	  verbazing	  
waren	  ze	  niet	  de	  enige	  kids	  in	  dat	  dorp.	  Er	  waren	  granieten	  beeldjes	  van	  kinderen	  die	  verstoppertje	  aan	  het	  
spelen	  zijn.	  De	  dag	  was	  weer	  helemaal	  goed.	  En	  Joey	  hee_	  zijn	  klimskills	  weten	  te	  verbeteren:	  gebruik	  het	  
sta0on	  als	  klimmuur.	  

	  

Oké,	  we	  lopen	  tegen	  het	  einde	  van	  het	  kamp	  aan.	  Er	  zijn	  nog	  twee	  dagen	  over.	  Deze	  dag	  staat	  in	  het	  teken	  
van	  de	  stad	  Verona	  en	  de	  verjaardag	  van	  Lisa	  M.	  Met	  het	  Italiaanse	  openbaar	  vervoer	  kwamen	  de	  explo’s	  
aan	  in	  de	  roman0sche	  stad	  van	  Europa.	  De	  stad	  waar	  het	  verhaal	  van	  Romeo	  &	  Julia	  zich	  afspeelt.	  Ontstaat	  
hierdoor	  ook	  wat	  roman0ek	  bij	  de	  explo’s?	  Nou,	  nee,	  dat	  niet.	  Echter	  was	  het	  wel	  een	  mooie	  dag	  waarin	  
Rana	  en	  Lisa	  V	  de	  explo’s	  weer	  goed	  wist	  te	  begeleiden	  door	  de	  stad	  heen.	  	  

	  ’s	  Avonds	  een	  heerlijk	  diner	  weten	  te	  krijgen	  op	  een	  terrasje	  en	  dat	  was	  beter	  dan	  de	  rest	  van	  het	  eten	  wat	  
de	  explo’s	  doe	  week	  hadden	  (afgezien	  van	  de	  pizza’s).	  Die	  nacht	  was	  het	  de	  opdracht	  aan	  de	  explo’s	  om	  te	  
overnachten	  op	  de	  luchthaven	  van	  Verona.	  Dat	  ging	  niet	  zonder	  slag	  of	  stoot.	  Om	  één	  uur	  ’s	  nachts	  was	  er	  
niemand	  meer	  te	  vinden	  afgezien	  van	  elf	  Haarlemse	  explo’s.	  Het	  dak	  ging	  er	  van	  af,	  want	  het	  was	  ontzeHend	  
gezellig	  en	  de	  explo’s	  kwamen	  met	  de	  meest	  crea0eve	  en	  ar0s0eke	  crea0es.	  
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Om	  zeven	  uur	  ’s	  ochtends	  hee_	  de	  Italiaanse	  poli0e	  de	  
explo’s	  wakker	  gemaakt	  en	  ze	  erop	  geaHendeerd	  dar	  
slapen	  op	  matjes	  op	  de	  luchthaven	  verboden	  was.	  Maakt	  
niet	  uit,	  ze	  waren	  toch	  in	  zekere	  zin	  uitgerust.	  Verder	  was	  
de	  vliegtuigreis	  beter	  dan	  de	  heenreis.	  Gelukkig	  maar,	  
want	  iedereen	  begon	  een	  beetje	  chagrijnig	  te	  worden.	  Aan	  
het	  eind	  van	  de	  dag,	  de	  30e	  van	  augustus,	  was	  iedereen	  
veilig	  en	  wel	  terug	  in	  Haarlem.	  Nu	  wil	  iedereen	  24	  uur	  niks	  
meer	  met	  scou0ng	  te	  maken	  hebben.	  Tijdelijk	  zijn	  de	  
explo’s	  er	  klaar	  mee,	  maar	  er	  zijn	  wel	  hele	  mooie	  
herinneringen.	  Of	  zoals	  Timon	  het	  zou	  zeggen:	  Lachen,	  
gieren	  en	  brullen!	  	  

Groeten	  van	  Vincent
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Graag	  wil	  ik	  jullie	  een	  verhaal	  vertellen.	  Een	  lang	  verhaal	  dat	  over	  
mij	  gaat	  dat	  ik	  zo	  veel	  mogelijk	  probeer	  in	  te	  korten	  tot	  slechts	  één	  
enkel	  A4’tje.	  Dit	  is	  geen	  makkelijke	  klus,	  omdat	  ik	  veel	  heb	  
meegemaakt	  en	  ik	  een	  ontzeHend	  leuke	  0jd	  heb	  beleefd	  op	  de	  22e	  
World	  Scout	  Jamboree	  in	  Zweden	  afgelopen	  zomer	  van	  27	  juli	  tot	  
en	  met	  8	  augustus	  dit	  jaar.

Voor	  mij	  begon	  de	  WJ	  eigenlijk	  al	  in	  2007	  
wanneer	  ik	  als	  deelnemend	  scoutje	  mee	  deed	  
bij	  de	  Haarlem	  JamboreHe.	  Scou0ng	  bestond	  
toen	  honderd	  jaar	  een	  paar	  afgezanten	  van	  de	  
Kameleon	  Kinheim	  waren	  op	  de	  World	  
Jamboree	  in	  Engeland	  waar	  Baden	  Powell	  
honderd	  jaar	  daarvoor	  scou0ng	  opgericht	  hee_.	  
Op	  de	  laatste	  avond	  van	  de	  JamboreHe	  werd	  
dat	  natuurlijk	  gevierd	  met	  heel	  veel	  shows	  en	  
vuurwerk.	  Ik	  hoor	  de	  presentator	  nog	  zeggen:	  	  
“Tot	  over	  vier	  jaar!”	  Maar	  vanaf	  dat	  moment	  
had	  ik	  al	  andere	  plannen. 

Het	  is	  8	  februari	  2010	  wanneer	  in	  Den	  Bosch	  de	  selec0e	  plaatsvindt	  voor	  Nederlandse	  medewerkers	  voor	  
de	  WJ,	  ofwel	  voor	  het	  Interna0onal	  Service	  Team	  (IST).	  Gelukkig	  voor	  de	  500	  aankomende	  IST’ers,	  was	  er	  
geen	  selec0e;	  iedereen	  mocht	  mee	  samen	  met	  de	  bijna	  1100	  deelnemers	  vanuit	  heel	  Nederland.	  Ik	  was	  
zeker	  blij,	  want	  dit	  was	  het	  begin	  voor	  een	  heel	  lang	  avontuur.

De	  eerste	  drie	  dagen	  van	  oktober	  in	  het	  jaar	  van	  2010	  was	  er	  een	  speciaal	  weekend	  georganiseerd	  voor	  de	  
IST-‐leden.	  Hierbij	  speelde	  ik	  de	  rol	  als	  cameraman	  en	  heb	  ik	  verslag	  gedaan	  van	  het	  weekend	  die	  ik	  zelf	  niet	  
erg	  bijzonder	  vond.	  Al	  met	  al	  was	  het	  wel	  leuk	  om	  heel	  veel	  van	  je	  collega’s	  al	  te	  leren	  kennen,	  dus	  ik	  was	  
niks	  voor	  niks	  helemaal	  met	  de	  trein	  naar	  Ommen	  
gereisd	  (wat	  verder	  wel	  een	  heel	  eind	  is).

Op	  de	  27e	  van	  juli	  was	  het	  dan	  zover.	  Once	  in	  a	  
life*me	  zou	  eindelijk	  gaan	  beginnen	  bij	  sta0on	  
Duivendrecht	  waar	  ik	  met	  de	  bus	  werd	  opgehaald	  
om	  uiteindelijk	  naar	  Rinkeby	  in	  Zweden	  af	  te	  reizen.	  
Samen	  met	  Luka	  van	  de	  BrigiHa	  maakten	  we	  plaats	  
en	  vertrokken	  we.	  Sindsdien	  is	  de	  0jd	  heel	  snel	  
gegaan	  en	  voor	  we	  het	  wisten,	  waren	  we	  al	  weer	  
een	  dag	  verder.

Het	  terrein	  valt	  op	  verschillende	  manieren	  te	  
beschrijven.	  Voordat	  de	  deelnemers	  arriveerden	  
was	  het	  een	  groot	  leeg	  heuvelach0g	  grasveld	  met	  in	  het	  midden	  een	  klein	  bos	  en	  er	  liep	  een	  klein	  
zandweggetje	  naast.	  Vanuit	  het	  medewerkersterrein	  (Spring)	  kon	  je	  het	  Jamboreecentrum	  dat	  1,5	  km	  
verder	  lag	  zien.	  Nadat	  de	  30.000	  deelnemers	  waren	  aangekomen,	  kreeg	  een	  prach0g	  gevoel	  dat	  door	  mijn	  
aderen	  gierde.	  Overal	  zag	  je	  tenten.	  Als	  je	  op	  je	  hoogste	  punt	  stond,	  was	  het	  uitzicht	  schiHerend	  om	  te	  zien.	  
Ik	  kan	  mij	  goed	  2007	  herinneren,	  maar	  de	  WJ	  was	  toch	  echt	  wel	  een	  stapje	  groter	  en	  kolossaler.	  Iedereen	  
was	  over	  de	  het	  hele	  militaire	  terrein	  geseHeld	  verdeeld	  over	  vier	  subkampen:	  Spring,	  Summer,	  Autumn	  en	  
Winter.	  Het	  kon	  gaan	  beginnen.

Internationale koorts
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Als	  medewerker	  was	  ingedeeld	  bij	  Adult	  Ressources	  and	  Services.	  Dit	  hield	  dat	  ik	  werk	  moest	  gaan	  
verrichten	  voor	  mijn	  eigen	  collega’s	  die	  ergens	  anders	  werkten.	  Ik	  kreeg	  het	  meest	  sullige	  baantje	  dat	  er	  
bestaat:	  Listening	  Ear.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  als	  medewerkers	  (ofwel	  IST’ers)	  een	  probleem	  hebben	  en	  ze	  willen	  
daar	  over	  praten	  om	  hun	  hart	  te	  luchten,	  dan	  was	  ik	  daarvoor	  bedoeld.	  IST’ers	  konden	  naar	  mij	  toe	  gaan	  en	  
mij	  aanspreken.	  In	  het	  begin	  leek	  mij	  het	  leuk,	  maar	  al	  vrij	  snel	  werd	  duidelijk	  dat	  niemand	  behoe_e	  aan	  ons 	  
had.	  Ons?	  Ja,	  gelukkig	  was	  ik	  niet	  de	  enige.	  Ik	  had	  een	  hele	  leuke	  patrouille	  met	  twee	  dames	  uit	  Zweden,	  
een	  Oostenrijkse	  en	  een	  Finse.	  

Het	  was	  elke	  dag	  zeven	  uur	  werken	  en	  dan	  werd	  je	  overgenomen	  door	  de	  andere	  Listening	  Ear-‐patrouille.	  
Zowel	  0jdens	  dienst	  als	  daarna	  hebben	  we	  lekker	  over	  het	  terrein	  geslenterd	  en	  veel	  meegemaakt	  van	  de	  
World	  Jamboree.	  We	  hebben	  kunnen	  zien	  dat	  voor	  de	  deelnemers	  heel	  vele	  leuke	  dingen	  waren	  bedacht	  
om	  te	  doen.	  Het	  zou	  die	  €2.000	  waard	  zijn.	  Sowieso	  is	  het	  een	  prach0g	  evenement	  om	  mee	  te	  maken,	  of	  je	  
nu	  werknemer	  bent	  of	  deelnemer.

Noem	  een	  willekeurig	  land	  en	  ik	  denk	  wel	  dat	  ik	  iemand	  uit	  dat	  land	  
ken.	  Ik	  heb	  kennis	  gemaakt	  met	  scouts	  uit	  Zweden,	  Finland,	  
Oostenrijk,	  Zwitserland,	  Frankrijk,	  Japan,	  Brazilië,	  Amerika,	  India,	  	  
Libanon,	  Zuid-‐Afrika	  en	  Australië.	  Vooral	  met	  de	  Australiërs	  ben	  ik	  
veel	  opgetrokken	  de	  laatste	  week.	  Ik	  had	  ze	  nog	  helemaal	  niet	  gezien	  
en	  ik	  dacht	  dat	  ze	  prak0sch	  onzichtbaar	  waren	  voor	  het	  grote	  publiek.	  
Dit	  bleef	  ik	  volhouden,	  totdat	  ik	  in	  de	  rij	  stond	  voor	  de	  lunch	  en	  achter	  
mij	  een	  drietal	  Australiërs	  stonden.	  We	  begonnen	  met	  praten	  en	  het	  
klikte	  heel	  goed.	  Samen	  met	  hun	  ben	  ik	  wezen	  lunchen	  en	  toen	  waren	  
we	  met	  z’n	  drieën.	  Echter,	  binnen	  twin0g	  minuten	  kwamen	  er	  nog	  
acht	  Australiërs	  bij	  en	  met	  een	  van	  de	  meiden	  heb	  ik	  een	  shirt	  weten	  
te	  swoppen.	  Nu	  is	  dat	  Australische	  shirt	  mij	  veel	  te	  klein,	  maar	  ik	  heb	  
elke	  Aussie	  van	  het	  con0gent	  gevraagd	  of	  ze	  er	  wat	  op	  willen	  schrijven	  
en	  zo	  heb	  ik	  een	  gesigneerd	  shirt	  waar	  ik	  erg	  veel	  plezier	  van	  heb.	  
Daarnaast	  heb	  ik	  weer	  wat	  logeeradresjes	  waar	  ik	  welkom	  ben	  als	  ik	  
naar	  Australië	  ga.	  Best	  handig!
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Wat	  heb	  je	  dan	  zo	  nu	  en	  dan	  gedaan	  zal	  men	  
zich	  afvragen?	  Van	  alles	  en	  nog	  wat.	  Ik	  heb	  met	  
mijn	  buurtjes	  uit	  Ede	  lekker	  gefeest	  en	  bij	  de	  
opening	  voor	  de	  IST’ers	  een	  polonaise	  in	  gang	  
gezet	  die	  daarna	  door	  honderd	  anderen	  werd	  
gevolgd.	  Ik	  heb	  met	  heel	  veel	  mensen	  
gesproken	  over	  scou0ng	  in	  andere	  landen	  en	  
hoe	  ze	  in	  Zweden	  zijn	  gekomen.	  Ik	  heb	  
afwisselend	  gegeten	  in	  de	  Dining	  Hall.	  Er	  was	  
daar	  bijna	  nooit	  een	  toetje,	  dus	  nam	  ik	  al0jd	  
knäckerbrood	  bij	  het	  ontbijt,	  lunch	  en	  dus	  als	  
dessert.	  Met	  de	  rest	  van	  de	  Nederlandse	  
IST’ers	  hebben	  we	  een	  feestje	  gemaakt	  bij	  het	  
Holland	  Food	  House	  waar	  het	  al0jd	  ontstellend	  

druk	  was,	  omdat	  iedereen	  (waar	  je	  ook	  vandaan	  komt)	  zin	  had	  in	  poffertjes.	  Ik	  ben	  ook	  op	  zoek	  geweest	  
naar	  de	  Roemeense	  scouts,	  maar	  die	  heb	  ik	  helaas	  niet	  kunnen	  vinden.	  Swoppen	  was	  ook	  heel	  erg	  
belangrijk	  daar	  en	  ik	  heb	  een	  behoorlijke	  verzameling	  weten	  op	  te	  bouwen.	  Ik	  heb	  de	  koning	  van	  Zweden	  
gewoon	  op	  het	  terrein	  waar	  hij	  ook	  verbleef	  en	  bij	  de	  slui0ng	  Europe	  gezien	  met	  hun	  beste	  nummer:	  The	  
Final	  Countdown.	  Verder	  kan	  ik	  nog	  kwijt	  dat	  ik	  onbedoeld	  heel	  veel	  gefilmd	  heb	  (hoe	  kan	  het	  ook	  anders).	  
Deze	  filmbeelden	  hoop	  ik	  binnenkort	  te	  verwerken	  en	  mijn	  filmpje	  ook	  op	  de	  site	  te	  zeHen.	  Al	  met	  al	  heb	  ik	  
een	  top	  kamp	  beleefd	  met	  heel	  veel	  leuke	  ervaringen	  en	  veel	  interna0onale	  contacten.

Sinds	  ik	  terug	  ben	  uit	  Zweden	  heb	  ik	  echt	  last	  van	  interna0onale	  koorts.	  En	  dat	  komt	  niet	  doordat	  ik	  twee	  
dagen	  met	  koorts	  in	  mijn	  tent	  heb	  gelegen	  de	  eerste	  dagen	  dat	  ik	  in	  Zweden	  was	  (hierdoor	  miste	  ik	  de	  grote	  
show),	  maar	  gewoon	  echt	  omdat	  ik	  het	  een	  mooi	  verschijnsel	  vind	  dat	  heel	  veel	  scouts	  uit	  de	  hele	  wereld	  
naar	  één	  plek	  komen	  om	  zich	  met	  elkaar	  te	  verbinden	  en	  te	  iden0ficeren.	  Elke	  scout,	  of	  je	  nu	  jong	  of	  oud	  
bent,	  ervaren	  of	  net	  nieuw,	  jij	  bent	  One	  of	  the	  30	  million!!!	  Ik	  ben	  daar	  heel	  erg	  trots	  op	  en	  ik	  zal	  zeker	  weer	  
een	  interna0onaal	  kamp	  bezoeken.	  De	  eerst	  volgende	  voor	  mij	  is	  de	  Roverway	  in	  Finland	  komende	  zomer.	  
Vrienden	  van	  de	  WJ	  gaan	  daar	  ook	  heen	  en	  het	  lijkt	  me	  super	  om	  weer	  zoiets	  mee	  te	  maken	  en	  hun	  ook	  
weer	  te	  ontmoeten.	  Ik	  heb	  het	  juiste	  besluit	  genomen	  om	  eens	  te	  kijken	  bij	  de	  World	  Jamboree.	  Vanaf	  dit	  
punt	  weet	  ik	  zeker	  dat	  ik	  niet	  zo	  snel	  zal	  stoppen	  met	  scou0ng.	  En	  hopelijk,	  wanneer	  het	  geld	  een	  beetje	  
mee	  zit,	  zal	  ik	  over	  vier	  jaar	  in	  Japan	  ziHen	  bij	  de	  23e	  World	  Scout	  Jamboree.	  Zie	  ik	  jou	  dan	  ook?	  

Groetjes	  van	  Grote	  Peer	  Vincent
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Zaterdag 24 september was het dan eindelijk zover. Onder een 
heerlijk zonnetje werd in het bijzijn van enthousiaste jeugdleden, 
ouders en genodigden het nieuwe clubhuis officieel geopend. 
Geheel in thema werden alle gasten ontvangen door Bob de 
Bouwer, samen met Wendy. 

In het nieuwe gebouw konden alle gasten zich tegoed doen aan limonade en koffie met gebak en 
ondertussen kon men kijken naar een diashow over de bouw van het clubhuis.

Op het terrein werd door scouting en SKOS een aantal activiteiten georganiseerd. Zo kon men daar 
pannenkoeken eten en konden de kinderen deelnemen aan spijkerbroek hangen, een hindernisbaan, 
puzzelen, kratstacken en natuurlijk stokbrood bakken. 

Het officiële gedeelte werd geleid door Bart Witmond die in het kort nog 
even vertelde hoe de bouw van het gebouw tot stand was gekomen. 
Hierna werd er een quiz a la kopspijker gespeeld tussen scouting en 
SKOS. De winnaar was uiteindelijk Milroy van de Bor die de spijker het 
beste had geraakt.
Na de quiz was het woord aan Milroy van de Bor, die als 
groepsvoorzitter Peter Staats en Bart bedankte voor hun enorme inzet 
waarmee zij de bouw mede mogelijk 

hebben gemaakt. Peter was helaas afwezig, maar Bart kreeg een 
aandenken en een cadeaubon overhandigt.
Daarna was het woord aan de verschillende genodigden, zoals 
het SKOS , wat het gebouw doordeweeks gebruikt voor de 
naschoolse opvang, en de Rabobank Velsen en Omstreken die 
ons een cheque van € 3000 overhandigde.

De wethouder van de gemeente Haarlem, Dhr. van der Hoek, was degene die 
na een korte toespraak, het teken gaf voor de opening van het nieuwe clubhuis. 
Onder oorverdovend gefluit van de uitgedeelde fluitjes werden er ballonnen 
met naamkaartjes opgelaten door de aanwezige scouts en SKOS kinderen.  
Als laatste moest er natuurlijk nog een naam voor het nieuwe gebouw onthult 
worden. De naam is gekozen uit de inzendingen van een prijsvraag en werd 
onthult door een welp en een van de SKOS kinderen. Het nieuwe clubhuis heet  
voortaan: “Zuidpool”

Opening nieuwbouw: 
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Hierbij	  maak	  ik	  gebruik	  van	  de	  gelegenheid	  om	  jullie	  te	  informeren	  over	  de	  komende	  verkiezing	  voor	  twee	  
bestuursfunc0es	  in	  de	  beheers0ch0ng.	  De	  beheers0ch0ng	  houdt	  zich	  bezig	  met	  het	  beheren	  van	  de	  
gebouwen	  en	  materialen.
Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  ouders	  die	  zich	  hiervoor	  willen	  inzeHen.	  Mocht	  je	  meer	  willen	  weten	  wat	  de	  
beheers0ch0ng	  inhoud	  of	  is	  je	  enthousiasme	  reeds	  gewekt,	  dan	  horen	  wij	  dat	  graag.	  
Voor	  meer	  informa0e	  of	  opgeven	  kan	  je	  terecht	  bij	  Bart	  Witmond	  of	  mij.	  Op	  de	  site	  staan	  onze	  contact	  
gegevens.

Op	  28	  november	  zullen	  de	  vacante	  func0es	  verkozen	  worden,	  wanneer	  je	  interesse	  is	  gewekt	  dan	  
verzoeken	  we	  je	  voor	  14	  november	  aan	  te	  melden.

Bestuurverkiezingen: 
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