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Van de redactie:

Beste	  lezer,

Dit	  keer	  geen	  stukje	  van	  onze	  voorziJer.	  Van	  de	  redac)e	  	  zal	  in	  
deze	  laatste	  edi.e	  van	  dit	  jaar	  worden	  opgevuld	  door	  de	  makers	  
van	  het	  KK’tje.	  Wij	  willen	  graag	  met	  jou	  terug	  blikken	  op	  2011.	  

Voor	  de	  groep	  was	  2011	  een	  spannend	  en	  groots	  jaar.	  Iedereen	  
kan	  zich	  nog	  wel	  de	  .entallen	  ballonnen	  herinneren	  die	  de	  lucht	  
in	  gingen	  bij	  de	  opening	  van	  het	  nieuwe	  gebouw.	  Iedereen	  kan	  
zich	  dan	  ook	  herinneren	  wat	  voor	  puinhoop	  het	  terrein	  was,	  
voordat	  de	  Zuidpool	  er	  daadwerkelijk	  stond.	  
Daarnaast	  hebben	  de	  scouts	  een	  bijzondere	  .jd	  gehad	  bij	  de	  
Haarlem	  JamboreJe	  deze	  zomer.	  De	  explorers	  mogen	  
terugblikken	  op	  een	  succesvol	  Fes.valli	  di	  Balli.	  Kabouters	  zijn	  
omgetoverd	  van	  Welpen	  2.0	  tot	  de	  Marala’s.	  En	  de	  welpen?	  Zij	  
hebben	  dit	  jaar	  mogen	  ontdekken	  hoe	  het	  is	  om	  insecten	  te	  eten.	  

De	  bovenstaande	  gebeurtenissen	  zijn	  nog	  maar	  een	  klein	  deel	  van	  
wat	  er	  allemaal	  gebeurd	  is	  in	  2011.	  Voor	  ons	  als	  redac.e	  vinden	  
wij	  het	  ontzeJend	  leuk	  om	  al	  deze	  verhalen	  te	  horen,	  op	  te	  
schrijven	  en	  daarna	  met	  iedereen	  te	  delen	  via	  het	  KK’tje.	  Ook	  voor	  
2012	  hopen	  wij	  dat	  elke	  speltak	  weer	  met	  leuke,	  spannende	  en	  
grappige	  verhalen	  naar	  ons	  toe	  komt.	  Met	  de	  terugkomst	  van	  de	  
Bevers	  hebben	  wij	  zes	  speltakken	  die	  allemaal	  andere	  dingen	  
meemaken.	  Graag	  delen	  wij	  die	  verhalen	  met	  jou,	  ook	  in	  2012!	  

Alvast	  fijne	  feestdagen	  en	  een	  gelukkig	  nieuwjaar!

Hans	  Roosen	  en	  Vincent	  Witmond



Sinterklaasopkomst welpen:
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De	  pepernoten	  lagen	  alweer	  maanden	  in	  de	  winkel	  en	  de	  Sint	  was	  ook	  al	  een	  .jdje	  in	  ons	  land,	  dus	  was	  het	  
natuurlijk	  geen	  verassing	  dat	  de	  opkomst	  van	  3	  december	  in	  het	  thema	  stond	  van	  de	  goedheiligman.	  En	  om	  
de	  Sint	  een	  handje	  te	  kunnen	  helpen	  in	  deze	  voor	  hem	  drukke	  weken,	  werden	  de	  welpen	  vandaag	  opgeleid	  
tot	  super	  hulp	  pieten!

De	  opkomst	  begon	  met	  een	  toepasselijk	  spel	  genaamd	  schoorsteen.k.	  Als	  je	  ge.kt	  werd	  moest	  je	  s.l	  staan	  
en	  met	  beide	  armen	  een	  rondje	  maken,	  de	  schoorsteen.	  Je	  kon	  bevrijdt	  worden	  als	  een	  van	  de	  welpen	  zich	  
door	  jouw	  schoorsteen	  wist	  te	  wurmen.	  Tijdens	  dit	  spel	  bewezen	  al	  de	  welpen	  dat	  ze	  professionele	  
schoorsteenkruipers	  zijn	  ,	  want	  er	  waren	  maar	  liefst	  vijf	  .kkers	  nodig	  voordat	  iedereen	  in	  een	  schoorsteen	  
was	  veranderd!

Na	  deze	  opwarmer	  was	  het	  .jd	  om	  ook	  de	  andere	  pieten-‐skills	  te	  testen.	  Binnen	  was	  door	  Mang	  een	  
estafeJe	  klaargezet	  waarbij	  om	  schoorstenen	  heen,	  over	  daken	  en	  door	  schoorstenen	  heen	  moest	  worden	  
gelopen.	  	  Maar	  dit	  was	  niet	  het	  enige.	  Ook	  werd	  iedere	  welp	  stevig	  aan	  de	  tand	  gevoeld	  wat	  betre]	  zijn	  
zangtalenten.	  En	  nee,	  dit	  was	  niet	  een	  doorsnee	  talentenjacht	  zoals	  bijvoorbeeld	  The	  Voice	  of	  X-‐Factor,	  dit	  
ging	  nog	  veel	  verder!	  Iedereen	  moest	  in	  de	  estafeJe	  laten	  zien	  dat	  een	  sinterklaasliedje	  niet	  alleen	  	  in	  
normale	  volgorde	  te	  zingen	  was,	  maar	  dat	  het	  ook	  achteruit	  kon.	  	  Kortom,	  niets	  was	  te	  moeilijk	  voor	  de	  
welpen!	  	  Het	  hele	  gebeuren	  was	  een	  spannende	  wedstrijd	  want	  na	  drie	  rondes	  hadden	  alle	  drie	  de	  teams	  
een	  keer	  gewonnen!

Na	  deze	  spannende	  estafeJe	  mochten	  de	  welpen	  de	  jassen	  weer	  aantrekken	  voor	  een	  potje	  Kwalleballen	  
met	  de	  zak	  van	  Sinterklaas.	  Hier	  werden	  twee	  groepen	  gevormd	  en	  kreeg	  iedere	  welp	  in	  een	  groep	  één	  
nummer.	  De	  teams	  werden	  tegenover	  elkaar	  gezet	  met	  in	  het	  midden	  de	  geliefde	  en	  soms	  ook	  gevreesde	  
zak	  van	  Sinterklaas.	  Vervolgens	  begon	  het	  spel.	  Op	  het	  moment	  dat	  je	  jouw	  nummer	  hoorde,	  moest	  je	  zo	  
snel	  mogelijk	  naar	  de	  zak	  toe	  rennen	  en	  de	  zak	  zien	  te	  veroveren	  van	  jouw	  tegenstander	  met	  het	  zelfde	  
nummer.	  Dit	  was	  een	  hevige	  strijd	  tussen	  beide	  welpenteams,	  de	  eind	  standen	  lagen	  dan	  ook	  
angstaanjagend	  dicht	  bij	  elkaar!

Tegen	  half	  vier,	  en	  na	  een	  ac.ef	  begin	  van	  de	  middag	  was	  het	  .jd	  voor	  
limo	  met	  gruwelijk	  véél	  pepernoten!	  Tot	  onze	  grootste	  verassing	  hadden	  
de	  pieten	  die	  de	  hele	  middag	  al	  over	  het	  terrein	  rondliepen,	  sprongen	  en	  
duikelde	  ook	  iets	  voor	  ons	  achtergelaten!	  	  Er	  lag	  een	  grote	  zak	  
cadeautjes	  en	  ook	  nog	  een	  los	  pakket	  voor	  de	  hele	  groep	  welpen	  klaar.	  
Toen	  na	  het	  drinken	  van	  de	  limonade	  en	  vele	  stukgebeten	  	  nagels	  later,	  	  
de	  pakjes	  eindelijk	  mochten	  worden	  opengescheurd...	  Kwam	  er	  uit	  de	  
twee	  grote	  cadeaus	  een	  prach.ge	  houten	  honkbalset	  	  met	  twee	  
knuppels	  en	  een	  bal	  uit	  de	  verpakking!	  De	  losse	  cadeautjes	  voor	  al	  de	  
welpen	  waren	  ook	  niet	  mis:	  een	  echt	  dinosaurus	  ei	  en	  voldoende	  
chocoladegeld	  om	  na	  de	  basisschool	  meteen	  met	  pensioen	  te	  kunnen,	  
kwam	  uit	  de	  pakjes!

Het	  laatste	  deel	  van	  de	  opkomst	  werd	  besteedt	  aan	  het	  uitproberen	  van	  de	  net	  gekregen	  honkbalpullen.	  Ze	  
werkten	  prima,	  zo	  goed	  zelfs	  dat	  de	  bal	  al	  snel	  uit	  t'	  zicht	  verdwenen	  was	  en	  er	  met	  man	  en	  macht	  gezocht	  
moest	  worden.

	  Het	  verlanglijstje	  van	  de	  welpen	  voor	  volgend	  jaar	  is	  dus	  al	  bekend:	  extra	  ballen!	  Nu	  maar	  hopen	  dat	  de	  
Sint	  de	  Welpen,	  het	  komend	  jaar,	  weer	  zulke	  braven	  kindertjes	  vind	  (Knipoog)!



Explonieuws:	  Texel’s	  got	  talent!	  
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Het	  was	  weer	  zover	  de	  Texeltocht,	  alweer	  de	  

twaalfde	  edi.e.	  Zoals	  elk	  jaar	  houd	  de	  begeleiding	  
het	  geheim	  waar	  we	  heengaan	  en	  zeggen	  voor	  het	  
gemak	  dat	  we	  naar	  Texel	  gaan!	  Dit	  jaar	  gingen	  we	  
naar	  Hilversum,	  we	  liepen	  rich.ng	  het	  gooi.	  Je	  
loopt	  .jdens	  de	  Texel	  in	  groepjes	  van	  3	  tot	  4	  
personen.	  De	  groepjes	  waren	  dit	  jaar:	  Lisa	  Lisa	  en	  
Daniëlle,	  Rana	  Timon	  Evelien	  en	  Andrea,	  Maam	  
Caitlin	  en	  Bart.	  

Het	  thema	  van	  dit	  jaar	  was	  ‘’Texel’s	  got	  talent’’,	  dus 	  
dat	  betekend	  dat	  wij	  onze	  talent	  en	  moesten	  laten	  
zien	  doormiddel	  van	  spelletjes	  op	  de	  posten,	  en	  natuurlijk	  ook	  .jdens	  de	  tocht	  zelf!	  

We	  moesten	  om	  10	  uur	  verzamelen	  op	  het	  sta.on	  in	  de	  grote	  hal,	  waarna	  we	  vertrokken	  naar	  ’’bestemming	  
onbekend’’.	  De	  bestemming	  werd	  bij	  mij	  pas	  duidelijk	  toen	  ik	  op	  het	  bord	  keek	  van	  het	  sta.on;	  daarop	  zag	  
ik	  staan:	  Hilversum!	  We	  moesten	  een	  .jdje	  wachten	  tot	  we	  mochten	  vertrekken	  en	  namen	  daarvan	  veel	  
gebruik	  door	  even	  een	  broodje	  te	  halen	  bij	  de	  Albert	  Heijn!

Toen	  mochten	  we	  eindelijk	  vertrekken,	  bij	  de	  eerste	  post	  moesten	  we	  in	  een	  bootje	  naar	  een	  eilandje	  varen	  
maar	  wat	  bleek!	  Onze	  boot	  was	  lek,	  Bart	  en	  Caitlin	  waagden	  het	  er	  toch	  op	  en	  racete	  naar	  het	  eiland	  en	  
terug.	  Na	  wat	  geklooi	  met	  een	  origami	  ster	  en	  na	  het	  verwerken	  van	  ons	  verdriet	  over	  het	  openmaken	  van	  
een	  noodenvelop	  snelden	  we	  ons	  langs	  het	  groepje	  van	  Rana	  en	  gingen	  naar	  de	  2e	  post!	  Hier	  moesten	  we	  
een	  gedicht	  schrijven	  wat	  niet	  onze	  sterkste	  punt	  bleek	  te	  zijn,	  voor	  de	  dichters	  onder	  ons	  ik	  zal	  jullie	  ons	  
gedicht	  besparen!	  Toen	  gingen	  we	  lopen	  naar	  de	  volgende	  post,	  na	  wat	  gedoe	  met	  de	  tochJechniek	  en	  het	  
openen	  van	  de	  noodenvelop	  (en	  het	  inhalen	  van	  het	  groepje	  van	  Rana).	  Kwamen	  we	  aan	  bij	  de	  volgende	  
post	  waar	  we	  een	  heuse	  act	  moesten	  opvoeren,	  een	  iemand	  moest	  jongleren,	  een	  iemand	  moest	  balletje	  
balletje	  doen,	  en	  een	  iemand	  moest	  bierfiltertje	  bierfiltertje	  doen.	  Hier	  bleken	  wij	  uitermate	  goed	  in	  te	  zijn	  
(	  caitlin	  wat	  minder	  in	  jongleren	  )	  maar	  toch	  onze	  act	  was	  fameus,	  onvergetelijk	  en	  weerzinwekkend	  was	  
gingen	  we	  verder	  naar	  de	  volgende	  post.	  	  Onze	  voeten	  begonnen	  al	  een	  beetje	  te	  huilen,	  maar	  we	  gingen	  
braaf	  door,	  op	  naar	  de	  volgende	  post!	  Hier	  kwamen	  we	  opeens	  een	  man	  met	  een	  bladblazer	  tegen	  die	  zij	  
dat	  dit	  ‘’eigen	  terrein’’	  was,	  maar	  gelukkig	  mochten	  we	  rus.g	  terug	  naar	  de	  weg	  lopen.	  Na	  een	  lange	  
omweg	  kwamen	  we	  eindelijk	  aan	  bij	  de	  vierde	  post;	  het	  begon	  al	  donker	  te	  worden.	  Toen	  we	  aangekomen	  
waren	  bij	  de	  post	  moesten	  we	  in	  tweetallen,	  tussen	  ons	  hoofd	  en	  middel	  een	  bal	  houden.	  Zo	  moesten	  we	  
lopen	  naar	  de	  overkant	  en	  wisselend	  van	  persoon	  weer	  terug.	  Ook	  hier	  waren	  we	  aardig	  goed	  in,	  dus	  gingen	  
we	  vrolijk	  door	  naar	  post	  5,	  de	  eet-‐post!	  Ons	  maagje	  begon	  al	  te	  knorren	  en	  daarom	  liepen	  we	  zowaar	  nog	  
sneller.	  Bij	  de	  post	  genoten	  we	  van	  een	  stevig	  kopje	  groenten-‐	  of	  kippensoep	  met	  een	  broodje	  knakworst!	  
Nadat	  we	  alle	  foute	  liedjes	  hadden	  gehoord	  liepen	  we	  door	  naar	  de	  post.	  We	  hadden	  de	  nummers	  nodig	  
voor	  de	  nieuwe	  tochJechniek,	  maar	  dat	  we	  niet	  het	  beste	  zijn	  in	  liedjes	  luisteren	  bleek	  toen	  we	  
verdwaalden!	  Na	  het	  openen	  van	  een	  noodenvelop	  liepen	  we	  in	  een	  hard	  tempo	  door	  naar	  de	  volgende	  
post.	  Hier	  moesten	  we	  een	  liedje	  zingen	  en	  wij	  kozen	  voor	  ‘granate’	  van	  Bruno	  Mars.	  Na	  het	  omzeilen	  van	  
alle	  hierdoor	  veroorzaakte	  verkeersongevallen	  gingen	  we	  verder	  met	  het	  laatste	  deel	  van	  de	  tocht.	  We	  
kwamen	  aan	  op	  de	  post,	  nogal	  verbaast	  dat	  we	  er	  nu	  al	  waren	  maar	  toch	  blij!	  



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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We	  gingen	  het	  sunderklaas	  spel	  spelen,	  HET	  oer-‐
Hollandse	  Texelse	  spel	  wat	  wij	  ook	  vieren!	  Hierbij	  
moet	  je	  een	  cadeautje	  zo	  onmogelijk	  uit-‐pakbaar	  
inpakken.	  Zoals	  bijvoorbeeld	  de	  surprise	  van	  
Timon,	  die	  bestond	  uit	  de	  over	  datum	  producten	  
uit	  zijn	  koelkast!	  En	  de	  surprise	  van	  een	  tot	  nu	  toe	  
nog	  anoniem	  persoon	  (we	  verdenken	  Simone)
bestond	  uit	  haar-‐gel	  waarin	  ze	  de	  cadeautjes	  had	  
gestopt.	  

Toen	  we	  klaar	  waren	  kregen	  we	  te	  horen	  wie	  er	  
‘Texel’s	  got	  talent’	  gewonnen	  hadden,	  en	  ja	  hoor	  

we	  kregen	  te	  horen	  dat	  ONS	  team	  ja	  ONS	  team	  had	  gewonnen	  waarna	  we	  een	  feestje	  vierde	  en	  een	  
overwinningsdansje.

Na	  dit	  feest	  gingen	  we	  nog	  even	  kletsen	  waarna	  we	  ‘’naar	  bed’’	  gingen.	  In	  hoeverre	  je	  ‘naar	  bed’	  kan	  
uitdrukken	  natuurlijk.

De	  volgende	  morgen,	  waar	  iedereen	  weer	  fris	  en	  frui.g	  zijn	  slaapzakje	  uitkwam,	  genoten	  we	  van	  een	  
ontbijtje	  en	  maakten	  we	  ons	  en	  het	  gebouw	  weer	  spik	  en	  span	  om	  vervolgens	  het	  gebouw	  te	  verlaten.	  We	  
liepen	  naar	  het	  sta.on	  en	  gingen	  met	  de	  trein	  terug	  naar	  H’lem.	  Na	  een	  korte	  afslui.ng	  liepen	  Maam,	  
Timon,	  en	  Lisa	  Meesters	  Haarlem	  sta.on	  uit,	  toen	  Maam	  nog	  even	  vol	  van	  de	  trap	  af	  viel!	  Toen	  iedereen	  
thuis	  was	  gingen	  de	  meeste	  vroeg	  naar	  bedje	  toe,	  en	  dit	  keer	  wel	  echt	  slapen!
al	  met	  al,	  een	  superweekend.

Bart	  Heijink	  en	  Maam	  van	  der	  Blij

Mijn	  zonnebril

Zonnebrillen	  groot	  en	  klein
Kon	  die	  maar	  al)jd	  bij	  me	  zijn
Storm	  wind	  regen	  en	  licht	  houdt	  jij	  tegen
Mijn	  liefde	  voor	  jou	  heb	  ik	  al	  )jden	  verzwegen
Zoveel	  merken	  te	  bedenken
Het	  maakt	  niet	  uit	  wat	  jij	  mij	  zou	  schenken
Zonnebril	  o	  zonnebril	  jij	  blijD	  voor	  mij	  al)jd	  bestaan
Zonnebril	  ja	  zonnebril	  ik	  laat	  je	  nooit	  meer	  gaan

https://clubs.vriendenloterij.nl/beneficiary-zoekresultaten/beneficiarysearchresult/200195
https://clubs.vriendenloterij.nl/beneficiary-zoekresultaten/beneficiarysearchresult/200195
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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	  scou.nggroep.
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De	  avond	  opkomst	  bij	  de	  scouts	  

Bij	  de	  scouts	  heb	  ik	  twee	  avond	  opkomsten	  mee	  gemaakt.	  Dat	  was	  het	  kijken	  naar	  een	  film.	  Maar	  ‘s	  avonds	  
naar	  het	  bos	  gaan	  was	  nieuw	  voor	  mij.	  	  En	  niet	  alleen	  voor	  mij	  maar	  ook	  andere	  nieuwe	  scouts.	  We	  
kwamen	  allemaal	  aan	  om	  half	  8.	  Natuurlijk	  konden	  we	  niet	  openen	  omdat	  de	  zon	  al	  onder	  was.	  Toen	  
iedereen	  er	  was	  moesten	  we	  opstellen	  dat	  de	  leiding	  kon	  zeggen	  wat	  er	  deze	  avond	  allemaal	  te	  verwachte	  
was.	  
Nadat	  	  de	  leiding	  klaar	  met	  de	  uitleg	  liepen	  we	  met	  ze	  alle	  naar	  het	  bos	  toe.	  Onder	  weg	  was	  echt	  vet	  
gezellig.	  Op	  een	  geven	  moment	  liepen	  we	  bij	  het	  sterren	  college	  en	  zij	  iemand	  ik	  ben	  me	  zaklamp	  kwijt.	  
Hoe	  je	  een	  zaklamp	  kwijt	  kan	  raken	  die	  in	  je	  jas	  zak	  zit,	  vraag	  me	  niet	  hoe,	  maar	  hij	  kreeg	  het	  voor	  elkaar.	  
Op	  de	  terug	  weg	  moest	  hij	  hem	  maar	  zoeken	  van	  Proekz.	  
Eenmaal	  aan	  gekomen	  in	  het	  bos	  moesten	  we	  in	  een	  cirkel	  staan.	  En	  werd	  het	  spel	  nog	  een	  keer	  uitgelegd.	  	  
Team	  rood	  moest	  naar	  de	  één	  kant	  en	  team	  blauw	  naar	  de	  andere	  kant.	  Ik	  zelf	  zat	  bij	  team	  blauw.	  Na	  dat	  de	  
vlagen	  waren	  verstopt	  kregen	  we	  onze	  kaartjes.	  Ik	  was	  een	  bom.	  Janneke	  en	  ik	  liepen	  samen	  en	  zij	  was	  een	  
Generaal.	  We	  liepen	  samen	  naar	  het	  terrein	  van	  het	  rode	  team.	  Wij	  hadden	  afgesproken	  wat	  we	  ook	  doen	  
wij	  moeten	  en	  zullen	  die	  vlag	  vinden.	  Dus	  wij	  zoeken	  met	  een	  zaklampje	  en	  een	  mobieltje	  met	  een	  beetje	  
licht.	  Het	  werd	  ook	  steeds	  mis.ger	  dus	  de	  zaklamp	  had	  op	  een	  geven	  moment	  bijna	  geen	  zin	  meer.	  We	  
zochten	  en	  zochten	  maar	  	  en	  soms	  hoorden	  we	  mensen	  voor	  bij	  lopen	  en	  mensen	  gillen	  omdat	  ze	  van	  
elkaar	  schrokken.	  Op	  een	  geven	  moment	  kwam	  ik	  CharloJe	  tegen	  en	  die	  zij	  Els	  	  ik	  heb	  Brigit	  gevonden.	  
Dacht	  echt	  waarom	  zoek	  je	  mijn.	  Vroeg	  het	  aan	  CharloJe	  en	  zij	  zei	  nou	  dat	  hadden	  els	  en	  ik	  afgesproken	  wij	  
hadden	  het	  spel	  gewonnen	  als	  we	  jou	  vonden.	  Ik	  en	  Janneke	  weg	  rennen	  natuurlijk.	  Toen	  kwamen	  we	  Niels	  
tegen.	  En	  liepen	  we	  met	  zijn	  drieën.	  We	  hadden	  het	  hele	  grond	  gebied	  van	  team	  rood	  afgezocht.	  Op	  een	  
geven	  moment	  dachten	  we	  van	  ja	  zo	  ver	  mogen	  we	  zeker	  niet	  komen.	  Dus	  probeerden	  we	  maar	  terug	  te	  
lopen.	  En	  ook	  zoekend	  natuurlijk.	  Onderweg	  hoorden	  we	  wat	  in	  de	  bosjes	  en	  liepen	  we	  daar	  heen.	  En	  
gingen	  we	  daar	  even	  kijken	  of	  daar	  wat	  lag.	  En	  ja	  hoor	  Janneke	  pakten	  de	  vlag	  maar	  had	  het	  eerst	  niet	  door.	  
Wij	  schreeuwend	  terug	  lopen	  wij	  hebben	  de	  vlag.	  En	  gewonnen!!!!

Het	  was	  zeker	  wel	  een	  gezellige	  en	  geslaagde	  opkomst.	  Onderweg	  terug	  werd	  gelukkig	  	  de	  kwijtgeraakte	  
zaklamp	  terug	  gevonden.	  

Brigit
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Scoutsweekend	  29-‐30	  Oktober

We	  kregen	  een	  mailtje	  van	  ene	  H.K.H.	  Prinses	  M.A.V.I.L.L.	  (Mogen	  Alle	  Volkeren	  In	  Liefde	  Leven).	  In	  deze	  
mail	  stond	  dat	  haar	  rijk,	  Far	  Far	  Away,	  ruzie	  had	  gekregen	  met	  sprookjesfiguren	  uit	  het	  andere	  rijk.	  Ze	  had	  
samen	  met	  haar	  broer,	  Prince	  Charming,	  al	  geprobeerd	  de	  ruzie	  op	  te	  lossen	  met	  een	  bosje	  bloemen,	  
chocolaatjes	  en	  zelfs	  een	  boek	  over	  heldere	  en	  opbouwende	  communica.e,	  maar	  niets	  mocht	  helpen.	  
Uiteindelijk	  hebben	  ze	  zich	  opgegeven	  voor	  het	  programma	  “Bonje	  met	  de	  Buren”	  maar	  ook	  dit	  was	  te	  
vergeefs.	  Prince	  Charming	  zei	  dat	  ze	  niet	  anders	  kunnen	  dan	  deze	  strijd	  aan	  gaan.	  Gelukkig	  staat	  de	  Puss	  in	  
Boots	  aan	  zijn	  zijde,	  maar	  die	  gaf	  aan	  het	  niet	  alleen	  te	  redden.	  Daarom	  vroegen	  ze	  om	  onze	  hulp.	  En	  
natuurlijk	  wilden	  wij	  ze	  wel	  helpen!

Zaterdag	  om	  negen	  uur	  sloegen	  wij	  op	  het	  Naaldenveld	  ons	  kamp	  op.	  Nadat	  alle	  tenten	  waren	  opgezet,	  de	  
keukens	  waren	  gepioneerd	  en	  alles	  was	  ingericht,	  kwamen	  er	  twee	  slechteriken	  uit	  het	  andere	  rijk	  langs	  om	  
af	  te	  spreken	  om	  zondag	  de	  ‘oorlog’	  te	  voeren.	  Prince	  Charming	  vond	  oorlog	  voeren	  een	  te	  grof	  woord	  dus	  
maakte	  er	  ‘een	  kopje	  thee	  drinken’	  van	  en	  ging	  weer	  verder	  met	  het	  verzorgen	  van	  zijn	  nagels.	  Prince	  
Charming	  is	  eigenlijk	  een	  watje!	  Hij	  is	  de	  hele	  .jd	  met	  zijn	  uiterlijk	  bezig	  en	  weet	  ook	  helemaal	  niks	  van	  
oorlog	  voeren.	  Maar	  ja,	  dat	  regelen	  we	  later	  wel.	  
Later	  die	  middag	  gingen	  we	  een	  hike	  lopen.	  We	  fietsten	  gezamenlijk	  naar	  het	  	  startpunt	  en	  er	  waren	  vanuit	  
dat	  punt	  vijf	  rondjes	  gemaakt.	  Elke	  straat	  een	  nieuwe	  techniek.	  Toen	  we	  ze	  allemaal	  hebben	  uitgelopen,	  
gingen	  we	  terug	  naar	  ons	  kamp	  en	  hadden	  een	  rust-‐uurtje.	  Toen	  ging	  de	  bel	  en	  moesten	  we	  het	  eten	  halen:	  
pasta!	  Na	  het	  eten	  afwassen	  en	  oefenen	  voor	  de	  bonte	  avond.
Bij	  de	  bonte	  avond	  werd	  gezongen,	  geacteerd	  en	  meer.	  Toen	  Prince	  Charming	  even	  weg	  was	  hadden	  we	  
besproken	  dat	  een	  oorlog	  winnen	  onder	  leiding	  van	  de	  Prince	  niet	  mogenlijk	  was.	  Het	  idee	  was	  om	  de	  
Prince	  te	  hypno.seren	  en	  dat	  hij	  bij	  het	  codewoord	  ‘peanut	  buJer’	  heel	  agressief	  zou	  zijn	  en	  bij	  het	  woord	  
‘jelly’	  weer	  zijn	  eigen	  zou	  worden.	  De	  avond	  liep	  af	  en	  iedereen	  ging	  slapen.

De	  volgende	  morgen	  luidde	  de	  bel	  weer	  en	  was	  het	  .jd	  om	  het	  ontbijt	  te	  halen.	  Na	  het	  ontbijt	  weer	  
afwassen	  en	  beginnen	  met	  inpakken.	  Nadat	  alles	  was	  ingepakt	  werden	  de	  keukens	  afgebroken	  en	  de	  tenten	  
weer	  opgevouwen	  en	  opgeruimt.	  Nadat	  alles	  in	  tassen,	  zakken	  en	  kisten	  was	  gedaan	  was	  het	  .jd	  voor	  
sporten	  op	  het	  sportveld.	  Ster	  had	  gelukkig	  weer	  een	  topspel	  bedacht	  en	  iedereen	  speelden	  mee.	  Toen	  we	  
weer	  terug	  gingen	  naar	  ons	  terrein,	  gingen	  we	  ziJen	  en	  wat	  drinken.	  Maar	  toen	  kwamen	  de	  slechteriken	  er	  
aan	  en	  vroeg	  of	  er	  nog	  mensen	  waren	  die	  wilden	  overlopen,	  voordat	  hij	  hun	  hoofd	  eraf	  zou	  snijden.	  
Gelukkig	  wou	  niemand	  dit	  en	  ging	  de	  strijd	  los.	  We	  riepen	  volgens	  plan	  het	  codewoord	  ‘peanut	  buJer’	  en	  
Prince	  Charming	  ging	  helemaal	  los	  met	  het	  worstelen.	  Het	  ging	  er	  hevig	  aan	  toe,	  maar	  tensloJe	  was	  de	  
duim	  van	  onze	  Prince	  sterker	  dan	  de	  tegenstander,	  en	  lag	  zijn	  duim	  bovenop	  die	  van	  de	  slechterik.	  We	  
hebben	  gewonnen!

En	  ze	  leefden	  nog	  lang	  en	  gelukkig!
	  

Niels	  Lambers
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Een nieuw avontuur: Roverway
Sinds	  de	  World	  Jamboree	  heb	  ik	  ontzeJend	  veel	  zin	  om	  vaker	  naar	  
interna.onale	  scou.ngkampen	  te	  gaan.	  Ik	  ben	  door	  iedereen	  op	  de	  WJ	  
enthousiast	  gemaakt.	  Er	  komt	  dit	  jaar	  een	  jamboreJe	  in	  Denenmarken.	  
Volgend	  jaar	  zal	  er	  een	  speciaal	  kamp	  zijn	  in	  Canada	  dat	  de	  Moot	  heet.	  
Bovendien	  organiseren	  de	  Belgen	  in	  2013	  ook	  een	  groot	  kamp	  dat	  voor	  
iedereen	  toegankelijk	  is.	  Het	  neusje	  van	  de	  zalm	  is	  toch	  echt	  wel	  de	  
Australische	  JamboreJe	  in	  2014.	  Ik	  hoop	  dat	  mijn	  budget	  dit	  allemaal	  aan	  kan.	  
Alsof	  dat	  allemaal	  nog	  niet	  genoeg	  is,	  want	  het	  jaar	  daarna	  wordt	  alweer	  de	  
volgende	  WJ	  georganiseerd	  in	  Japan.	  Kortom,	  er	  is	  ontzeJend	  veel	  te	  doen	  de	  
komende	  4	  jaar.	  

Maar	  dat	  is	  allemaal	  wel	  heel	  ver	  weg	  en	  bovendien	  kost	  het	  nog	  eens	  heel	  
veel	  geld.	  Toch	  heb	  ik	  een	  alterna.ef:	  Roverway	  2012	  in	  Finland.	  Komende	  zomer	  mogen	  de	  Finnen	  
Roverway	  organiseren	  en	  op	  de	  World	  Jamboree	  had	  ik	  al	  besloten	  dat	  ik	  mee	  zou	  gaan.	  Het	  lijkt	  mij	  een	  
prach.ge	  ervaring,	  maar	  bovendien	  kom	  ik	  dan	  weer	  oude	  vrienden	  van	  de	  WJ	  tegen	  en	  hopelijk	  ook	  veel	  
nieuwe!	  

Roverway	  is	  een	  interna.onaal	  kamp	  dat	  elk	  twee	  jaar	  gehouden	  wordt.	  Twee	  jaar	  terug	  was	  IJsland	  het	  
gastland.	  Het	  kamp	  bestaat	  uit	  twee	  delen	  wat	  bij	  elkaar	  acht	  dagen	  is.	  De	  eerste	  vier	  dagen	  volg	  je	  een	  
bepaald	  Path	  ofwel	  trail.	  En	  dit	  kan	  dan	  van	  alles	  zijn.	  Finland	  hee]	  zes.g	  op.es	  waaruit	  men	  kan	  kiezen.	  
Dit	  kan	  variëren	  van	  een	  stedentrip	  in	  het	  zuiden	  van	  Finland	  tot	  overleven	  en	  bergbeklimmen	  in	  Lapland.	  
Wanneer	  deze	  vier	  dagen	  voorbij	  zijn,	  komt	  iedereen	  naar	  één	  plek	  toe	  voor	  het	  gezamenlijke	  kamp	  dat	  vier	  
dagen	  duurt.	  Dit	  zal	  in	  de	  buurt	  van	  Helsinki	  zijn.

Zaterdag	  10	  december	  was	  ik	  te	  vinden	  in	  Utrecht	  voor	  de	  allereerste	  bijeenkomst	  van	  het	  Nederlands	  
Con.gent	  van	  de	  Roverway.	  Verschil	  met	  de	  WJ	  is	  dat	  ik	  mee	  ga	  als	  deelnemers,	  niet	  al	  medewerker.	  De	  
Roverway	  is	  bedoeld	  voor	  Roverscouts	  tussen	  de	  16	  en	  22	  jaar.	  Met	  een	  glimlach	  van	  oor	  tot	  oor	  kan	  ik	  
vertellen	  dat	  ik	  met	  mijn	  19-‐jarige	  lee]ijd	  blij	  ben	  als	  deelnemer	  naar	  dit	  kamp	  te	  mogen	  van	  20	  tot	  en	  met	  
28	  juli.
In	  Utrecht	  heb	  ik	  samen	  met	  vier	  anderen	  een	  patrouille	  gevormd.	  Eén	  van	  deze	  mensen	  is	  nog	  aan	  het	  
twijfelen	  of	  hij	  mee	  wilt.	  Ik	  hoop	  dat	  we	  hem	  nog	  over	  de	  streep	  kunnen	  trekken,	  want	  wij	  hebben	  met	  z’n	  
allen	  ervoor	  gekozen	  om	  te	  gaan	  hike	  en	  overleven	  in	  Lapland.	  Zelfs	  al	  is	  het	  hartje	  zomer,	  dan	  nog	  is	  het	  ijs	  
op	  de	  koude	  toendra	  te	  vinden.	  Een	  hele	  mooie,	  maar	  pirge	  uitdaging.	  Ik	  heb	  er	  onwijs	  veel	  zin	  in	  en	  ik	  
hoop	  dat	  het	  door	  de	  Finse	  organisa.e	  wordt	  goed	  gekeurd.	  

Het	  eerste	  groepsweekend	  zal	  in	  februari	  worden	  gehouden.	  Tegen	  die	  .jd	  heb	  ik	  meer	  informa.e	  en	  
verhalen	  over	  de	  Roverway.	  Er	  is	  in	  ieder	  geval	  een	  leuk	  nieuwtje:	  Een	  hoge	  official	  binnen	  de	  Kameleon	  
Kinheim	  is	  er	  ook	  bij!	  Wie?	  Jelle	  de	  Ruyter!

Groetjes	  van	  Vincent

Vincent’s stukje:
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Beste	  iedereen,	  
	  
Sinds	  1	  september	  is	  de	  groep	  Kameleon	  Kinheim	  weer	  druk	  bezig	  met	  het	  opzeJen	  
van	  een	  Bever-‐groep.	  Na	  een	  jaartje	  geen	  Bevers	  te	  hebben	  
gehad	  wil	  de	  groep	  weer	  de	  speltak	  opzeJen.	  Maar	  zonder	  leiding	  geen	  Bevers	  dus	  
eerst	  was	  hier	  een	  speurtocht	  naar.	  Uit	  het	  verre	  oosten	  hebben	  wij	  Sjoerd,	  hij	  is	  van	  
het	  oosten	  naar	  Haarlem	  verhuisd	  en	  zocht	  hier,	  na	  zelf	  jaren	  een	  bevergroep	  te	  
hebben	  gedraaid,	  naar	  een	  Bevergroep.	  

Daarnaast	  hee]	  de	  groep	  Sabine	  weten	  te	  strikken,	  Sabine	  hee]	  
zelf	  zoons	  op	  de	  groep	  ziJen	  en	  vindt	  het	  een	  leuk	  ini.a.ef	  om	  
weer	  een	  Bevergroep	  te	  starten	  dus	  wil	  ze	  hier	  graag	  bij	  helpen.	  
Dan	  hebben	  we	  nog	  Lisa,	  een	  enthousiaste	  Explorer	  die	  nu	  al	  wil	  
proeven	  van	  het	  leiding	  zijn.
En	  tot	  slot	  hebben	  we	  Lieske,	  zij	  is	  al	  sinds	  haar	  5de	  lid	  van	  de	  
Kameleon	  Kinheim	  en	  na	  even	  te	  zijn	  gestopt	  met	  leiding	  zijn	  is	  zij	  
weer	  terug	  bij	  de	  groep	  als	  Beverleiding.

Deze	  enthousiaste	  vrijwilligers	  zijn	  al	  druk	  bezig	  met	  
voorbereidingen	  treffen,	  zo	  wordt	  er	  flink	  geklust	  aan	  de	  zolder	  
waar	  de	  Bevers	  vanaf	  januari	  2012	  zullen	  gaan	  draaien.	  En	  er	  wordt	  
druk	  gekeken	  naar	  knutselmateriaal,	  bankjes,	  stoeltjes,	  tafeltjes	  en	  

speelmateriaal.	  En	  wanneer	  dit	  allemaal	  klaar	  is	  zijn	  de	  Bevers	  good	  to	  go!	  
	  	  	  	  
Maar	  zonder	  Bevers	  geen	  Bevergroep,	  dus	  
kent	  u	  iemand	  met	  kinderen	  tussen	  de	  5	  en	  7	  
jaar,	  of	  hee]	  u	  zelf	  een	  dochter	  of	  zoon	  in	  die	  
lee]ijd	  en	  vindt	  hij/zij	  het	  leuk	  om	  elke	  
zaterdagmiddag	  weer	  iets	  anders	  te	  doen?	  
Van	  kleuren	  en	  kleien	  tot	  aan	  speurtochten	  
lopen	  en	  huJen	  bouwen?	  Geef	  het	  door	  of	  
kom	  een	  kijkje	  nemen	  op	  14	  januari,	  dan	  
hebben	  wij	  onze	  eerste	  opkomst.

 
U	  kunt	  contact	  met	  ons	  opnemen	  met	  Lieske	  
Draeck	  (draeckje@hotmail.com)
Meer	  informa.e	  vindt	  u	  op	  
www.kameleonkinheim.nl

Bevernieuws: een	  nieuwe	  start

mailto:draeckje@hotmail.com
mailto:draeckje@hotmail.com
http://www.kameleonkinheim.nl/
http://www.kameleonkinheim.nl/
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Beste	  Welp,	  Marala	  of	  Scout,	  

In	  deze	  duistere	  december	  dagen	  kijk	  je	  natuurlijk	  naar	  de	  spannendste	  films	  
die	  je	  vinden	  kan,	  daarin	  krieoelt	  het	  van	  de	  meest	  onheilspellende	  figuren:	  je	  
buurman,	  het	  monster	  onder	  je	  bed	  en	  alles	  wat	  zwart	  is,	  vliegt	  en/of	  bijt…
Toch	  is	  niet	  alles	  wat	  het	  lijkt..	  want	  drupt	  daar	  langs	  Dracula’s	  lippen	  wel	  
bloed?...en	  zit	  daar	  iets	  groens	  tussen	  de	  tanden	  van	  die	  weerwolf?	  

Het	  lijkt	  er	  op	  dat	  er	  toch	  het	  een	  en	  ander	  gaande	  is	  in	  onze	  onderwereld..
De	  Explorers	  zijn	  zo	  dapper	  geweest	  om	  het	  een	  en	  ander	  aan	  voor	  ondzerzoek	  te	  doen,	  dit	  willen	  ze	  
graag	  met	  jouw	  delen…

Zaterdag	  8	  januari	  zal	  de	  tradi.onele	  boerenkoolmaal.jd	  plaats	  vinden,	  alsvanouds	  georganiseerd	  
door	  de	  explorers	  van	  de	  Kameleon	  Kinheim.	  De	  kosten	  voor	  dit	  heerlijk	  maal	  zijn	  €3,-‐	  (gelieve	  
betalen	  bij	  aanvang)	  en	  je	  kan	  om	  19.00	  weer	  opgehaald	  worden	  vanaf	  de	  Zuidpool	  (het	  nieuwe	  
gebouw!).	  Mocht	  je	  onverhoopt	  toch	  niet	  kunnen,	  neem	  dan	  van	  te	  voren	  even	  contact	  op	  met	  je	  
leiding!

De	  Marala’s	  en	  de	  Welpen	  starten	  om	  14.00	  uur	  op	  het	  clubhuis,
De	  Scouts	  starten	  om	  11.00	  uur.

Alvast	  fijne	  feestdagen	  en	  een	  gelukkig	  Nieuwjaar!

De	  explorers

P.S.	  Vergeet	  niet	  aan	  de	  leiding	  te	  melden	  als	  je	  een	  bepaald	  dieet	  hebt	  of	  vegetariër	  bent	  en	  
dergelijke,	  dan	  houden	  de	  explorers	  daar	  rekening	  mee.

Vergeet	  niet	  mee	  te	  nemen	  (voor	  iedereen):
-‐	  Welpen:	  je	  BMS	  (Bord,	  Mok	  en	  Spork)	  /	  niet-‐welpen:	  je	  BMK	  (Bord,	  Mok	  en	  besteK)	  
-‐	  Je	  BMK-‐foudraal*
-‐	  Bij	  regenach.g	  weer:	  regenkleding
-‐	  Bij	  koud	  weer:	  muts,	  sjaal	  en	  handschoenen
-‐	  3	  euro
-‐	  Sowieso	  zijn	  goede	  schoenen	  om	  op	  te	  wandelen	  warm	  aan	  te	  bevelen.

De	  scouts	  moeten	  daarnaast	  verplicht	  meenemen:
-‐	  Je	  eigen	  fiets
-‐	  Een	  drinksysteem	  (veldfles,	  colaflesje,	  camelbak,	  etc..)	  van	  tenminste	  ½	  liter
-‐	  Een	  lunchpakket
-‐	  Als	  je	  die	  in	  huis	  hebt	  een	  kompas	  en	  kaarthoekmeter
-‐	  PL’s	  en	  APL’s	  als	  je	  die	  hebt	  een	  mobiele	  telefoon

*	  Een	  al-‐dan-‐niet	  plas.c	  tasje	  om	  je	  BMK	  vuil	  in	  mee	  naar	  huis	  te	  nemen	  om	  het	  daar	  in	  alle	  rust	  te	  
kunnen	  reinigen

8 januari: boerenkoolmaal5jd


