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In dit nummer:

Telefoonnummers:

Marala	  Horde:
Mor	  .........................06-‐55725007

Welpen	  Horde:	  
Mang	  ......................06-‐27515949

Scouts:	  
Proekz	  ....................06-‐17292775

Explo’s:	  
Bas	  ........................	  06-‐43723882

Stam:	  
BasHaan	  ................	  06-‐27515949

Van	  de	  redac.e	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  blz.	  2
Telefoonnummers
Bever:	  nieuwe	  start!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  blz.	  3	  	  	  	  	  	  	  	  
Welpen:	  SchaAenjacht	  	  	  	  	  	  	  	  blz.	  4
Scouts:	  Poolnachthike	   	  	  	  	  	  	  blz.	  6
Jaarrekening	   	   	  	  	  	  	  	  blz.	  8
Explo’s:	  Winterhike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  blz.	  10
Vincent’s	  stukje	  	   	  	  	  	  	  	  blz.	  12
Boerenkoolmaal.jd	   	  	  	  	  	  	  blz.	  15
Jantje	  Beton	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  blz.	  16

Van de redactie:

Hallo	  iedereen!

Ja,	  het	  is	  zover.	  2012	  is	  eindelijk	  van	  start	  gegaan.	  Na	  veel	  vuurwerk,	  
champagne	  en	  gelukkig	  geen	  losse	  vingers	  kunnen	  wij	  ons	  in	  ieder	  
geval	  weer	  helemaal	  focussen	  op	  het	  komend	  jaar.	  Hopelijk	  zullen	  er	  
weer	  net	  zoveel	  KK’tje	  uitkomen	  als	  in	  2011	  en	  blijven	  ze	  even	  leuk	  
om	  te	  lezen.	  Wij	  doen	  ons	  best!

Deze	  edi.e	  is	  in	  elk	  geval	  weer	  extra	  dik!	  2012	  is	  nog	  geen	  eens	  
twee	  maanden	  van	  start,	  maar	  er	  zijn	  weer	  ontzeAend	  veel	  dingen	  
gebeurd	  bij	  elke	  speltak.	  De	  boerenkoolmaal.jd	  is	  weer	  langs	  
geweest,	  maar	  dit	  keer	  met	  vampiers	  en	  weerwolven	  in	  de	  buurt.	  
Ook	  de	  Olympische	  Spelen	  van	  Londen	  van	  dit	  jaar	  zijn	  in	  het	  
zonnetje	  gezet	  bij	  de	  BP-‐dag.	  De	  explo’s	  liepen	  de	  Winterhike	  en	  de	  
Scouts	  de	  Poolnachthike	  in	  Almere.	  En	  er	  is	  nog	  veel	  en	  veel	  meer!

Deze	  maand,	  maar	  vooral	  de	  komende	  maanden	  zijn	  belangrijk	  voor	  
de	  Bevers.	  3	  maart	  beginnen	  zij	  weer	  na	  een	  lange	  .jd	  van	  
afwezigheid.	  Ben	  jij	  tussen	  de	  5	  en	  7	  jaar?	  Of	  ken	  je	  misschien	  
iemand	  tussen	  de	  5	  en	  7	  jaar	  oud?	  En	  vind	  je	  het	  leuk	  om	  eens	  te	  
kijken	  hoe	  het	  is	  om	  op	  scou.ng	  te	  ziAen?	  Dan	  is	  dit	  jouw	  kans	  om	  
te	  komen	  kijken:

Wie?	  	   	   Bevers	  bij	  de	  Kameleon	  Kinheim.
Wanneer?	  	   vanaf	  3	  maart	  elke	  zaterdag	  van	  13.00-‐15.00
Wat?	  	   	   Spelen	  met	  leeQijdsgenootjes.
Waar?	  	  	   Verspronckweg	  201B,	  in	  Haarlem.

Komt	  allen!!!!
Hans	  &	  Vincent
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ZATERDAG 3 MAART 2012    
Wie?	  	   	   Bevers	  bij	  de	  Kameleon	  Kinheim.
Wanneer?	  	   vanaf	  3	  maart	  elke	  zaterdag	  van	  13.00-‐15.00
Wat?	  	   	   Spelen	  met	  leeQijdsgenootjes.
Waar?	  	  	   Verspronckweg	  201B,	  in	  Haarlem.

Vanaf	  zaterdag	  3	  maart	  hebben	  de	  bevers	  weer	  elke	  week	  opkomst	  van	  13.00	  –	  15.00	  uur.	  
Er	  komen	  dan	  meteen	  7	  kinderen	  van	  de	  jeugdsportpas	  kijken,	  maar	  er	  zijn	  natuurlijk	  nog	  veel	  
meer	  bevers	  welkom.

Ben	  jij	  tussen	  de	  5	  en	  7	  jaar?	  Vind	  je	  het	  leuk	  om	  iedere	  week	  iets	  spannends	  te	  doen	  met	  andere	  
kinderen	  van	  jouw	  lee^ijd?	  Kom	  bij	  de	  Bevers	  en	  speel	  mee	  in	  Hotsetonija!

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	  huAen	  
bouwen?	  Kom	  dan,	  vanaf	  14	  januari,	  
gerust	  eens	  een	  kijkje	  nemen!

De	  kinderen	  van	  5	  tot	  en	  met	  7	  jaar	  spelen	  
in	  Huize	  Hotsetonija	  samen	  met	  de	  
bewoners	  van	  dit	  huis,	  zo	  hebben	  we	  Noa,	  
Stuiter	  en	  Fleur	  Kleur.	  Samen	  met	  hen	  kan	  
je	  de	  spannendste	  avonturen	  beleven!	  Zo	  
kan	  je	  de	  ene	  week	  een	  spannende	  
speurtocht	  lopen,	  en	  de	  volgende	  week	  
een	  echte	  hut	  bouwen	  en	  de	  week	  daarop	  
weer	  lekker	  kleuren	  of	  verven.

Bij	  het	  spelen,	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
thema,	  gebruiken	  de	  Bevers	  hun	  fantasie	  
en	  dit	  draagt	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  
kinderen.	  Dit	  alles	  gebeurt	  onder	  leiding	  
van	  deskundige	  vrijwilligers

Meer	  informa.e?	  Surf	  naar	  
www.kameleonkinheim.nl
Mailadres:	  kameleonbevers@hotmail.com

Bevernieuws: een	  nieuwe	  start



Welpennieuws:

blz.	  4

Gidsen	  en	  hulpgidsen	  op	  schaWenjacht

We	  schrijven	  11	  februari	  2012.	  Een	  ijskoude	  winter	  trekt	  over	  Europa.	  Wegen	  zijn	  onbegaanbaar	  door	  een	  
drie	  meter	  dikke	  sneeuwlaag,	  huizen	  zijn	  compleet	  ondergesneeuwd	  en	  in	  plaats	  van	  de	  Afsluitdijk	  snijdt	  
het	  verkeer	  tussen	  Amsterdam	  en	  Leeuwarden	  af	  via	  het	  tot	  de	  bodem	  bevroren	  IJsselmeer.	  

Vijf	  onverschrokken	  welpen,	  drie	  man	  leiding.	  Gidsen	  en	  
hulpgidsen	  Jason,	  Spike,	  Maarten,	  Joris	  en	  Fulco	  melden	  zich	  
bij	  Bagheera,	  Mang	  en	  Kaa.	  De	  sneeuw	  hee^	  hen	  er	  niet	  van	  
weerhouden	  te	  reageren	  op	  de	  mysterieuze	  oproep.	  De	  
leiding	  hee^	  aanwijzingen	  gevonden	  dat	  er	  in	  de	  
uitgestrekte	  bossen	  ten	  zuiden	  van	  Haarlem	  een	  
eeuwenoude	  schat	  ligt	  verborgen.	  Deze	  aanwijzingen	  
bestaan	  uit	  niet	  meer	  dan	  een	  coördinaat	  en	  een	  
onbegrijpelijke	  gecodeerde	  boodschap.	  Ook	  de	  leiding	  weet	  
niet	  meer	  dan	  dat.	  

Met	  twee	  speciale	  sneeuwvoertuigen	  op	  rupsbanden	  begeven	  de	  expedi.eleden	  zich	  vanaf	  het	  clubhuis	  
rich.ng	  het	  bos.	  	  Daar	  aangekomen	  horen	  we	  in	  de	  verte	  het	  gehuil	  van	  wolven	  en	  de	  sporen	  van	  een	  
verdwaalde	  ijsbeer	  die	  waarschijnlijk	  via	  de	  bevroren	  Noordzee	  vanuit	  Noorwegen	  is	  aan	  komen	  lopen,	  op	  
zoek	  naar	  voedsel.	  We	  voeren	  het	  coördinaat	  in	  in	  de	  GPS-‐ontvangers	  die	  we	  bij	  ons	  hebben	  en	  een	  ander	  
groepje	  decodeert	  de	  boodschap,	  die	  blijkt	  te	  luiden:	  
‘	  K	  I	  J	  K	  	  	  O	  N	  D	  E	  R	  	  	  E	  E	  N	  	  	  S	  T	  R	  U	  I	  K	  	  	  I	  N	  	  	  E	  E	  N	  	  	  O	  U	  D	  	  	  	  K	  O	  N	  I	  J	  N	  E	  N	  H	  O	  L	  ’.

De	  tocht	  is	  zwaar.	  Dodelijk	  haast.	  Al	  gauw	  is	  iedereen	  het	  gevoel	  in	  de	  tenen	  en	  vingers	  kwijt.	  Het	  gezicht	  
van	  Bagheera	  toont	  duidelijke	  tekenen	  van	  bevriezing:	  zijn	  lippen	  zijn	  blauw	  en	  in	  zijn	  wenkbrauwen	  hangen	  
brokjes	  ijs.	  

We	  weten	  niet	  hoe	  lang	  we	  gelopen	  hebben.	  Het	  kunnen	  uren	  zijn,	  maar	  ook	  dagen.	  Zonder	  de	  GPS	  waren	  
we	  allang	  verdwaald	  geraakt	  in	  de	  eindeloze	  sneeuwstormen.	  Toch	  krijgen	  we	  uiteindelijk	  de	  verlossende	  
boodschap	  van	  en	  van	  de	  GPS-‐ontvangers:	  ‘Bestemming	  Bereikt’.	  We	  staan	  aan	  de	  rand	  van	  een	  meer.	  Aan	  
het	  oppervlak	  ligt	  een	  karper	  roerloos	  met	  wijd	  opengesperde	  bek,	  muurvast	  in	  het	  ijs.	  

Met	  zijn	  allen	  gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  het	  konijnenhol	  uit	  de	  
aanwijzingen	  en	  al	  snel	  hee^	  Joris	  het	  gevonden.	  In	  het	  
konijnenhol	  ligt	  een	  ton.	  Moeizaam	  draait	  hij	  het	  open	  en	  schudt	  
de	  inhoud	  uit	  over	  de	  sneeuw.	  Het	  is	  de	  moeite	  waard	  geweest:	  
een	  flinke	  handvol	  voorwerpen	  die	  eerdere	  schatzoekers	  hebben	  
achtergelaten	  in	  de	  ton,	  allen	  van	  onschatbare	  archeologische	  
waarde.	  De	  regels	  vertellen	  dat	  wij	  één	  voorwerp	  mogen	  
meenemen	  in	  ruil	  voor	  een	  ander.	  De	  keuze	  valt	  op	  een	  boter-‐kaas-‐
en-‐eieren-‐spelletje.	  Het	  gee^	  een	  geruststellend	  gevoel	  dat,	  
mochten	  we	  verdwalen	  op	  de	  terugweg,	  we	  gezellig	  met	  z’n	  allen	  
een	  spelletje	  kunnen	  doen	  voordat	  we	  doodvriezen.	  



blz.	  5

Wij	  laten	  een	  dasdriehoek	  met	  het	  groepslogo	  achter.	  We	  hopen	  dat	  dit	  jaren	  later	  duidelijk	  zal	  maken	  wat	  
er	  met	  ons	  gebeurd	  is,	  mochten	  we	  de	  terugreis	  niet	  overleven.
Na	  ons	  te	  hebben	  opgewarmd	  aan	  de	  warme	  chocomel	  uit	  thermoskannen	  beginnen	  we	  aan	  de	  barre	  
terugtocht.	  

De	  .jd	  dringt.	  We	  weten	  dat	  we	  worden	  opgewacht	  door	  onze	  dierbaren	  op	  het	  clubhuis,	  maar	  we	  zijn	  al	  
veel	  langer	  onderweg	  dan	  we	  van	  tevoren	  hadden	  bedacht.	  We	  weten	  ook	  dat	  de	  hoop	  bij	  hen	  zal	  
vervliegen	  dat	  wij	  levend	  terug	  zullen	  komen.	  Kunnen	  we	  hen	  maar	  bereiken	  om	  te	  vertellen	  dat	  alles	  goed	  
komt,	  maar	  alle	  mobiele	  telefoons	  hebben	  het	  al	  lang	  begeven.	  

Nog	  al.jd	  onderweg.	  Twee	  expedi.eleden	  dreigen	  te	  bezwijken	  onder	  de	  extreme	  kou	  en	  de	  slopende	  
tocht.	  Zij	  worden	  voortgesleept	  in	  een	  geïmproviseerde	  brancard	  door	  de	  rest.	  We	  weten	  eigenlijk	  allemaal	  
dat	  wij	  het	  niet	  gaan	  redden	  met	  z’n	  allen	  thuis	  te	  komen,	  maar	  niemand	  dur^	  het	  uit	  te	  spreken.	  
Langs	  de	  dichtgesneeuwde	  weg	  die	  wij	  volgen	  liggen	  de	  verse	  restanten	  van	  een	  eland.	  De	  tandafdrukken	  
van	  een	  roedel	  wolven	  en	  de	  verdwaalde	  ijsbeer	  zijn	  onmiskenbaar.	  We	  weten	  dat	  we	  vaart	  moeten	  maken:	  
door	  het	  zeer	  schaarse	  voedsel	  zijn	  deze	  dieren	  momenteel	  niet	  zo	  kieskeurig.	  

In	  de	  verte	  klinkt	  geronk.	  Motorgeluid?	  Je	  voelt	  het	  meer	  dan	  dat	  je	  het	  hoort.	  Een	  lage	  bromtoon.	  Het	  
geluid	  zwelt	  aan.	  Voor	  het	  eerst	  sinds	  de	  expedi.e	  is	  het	  gestopt	  met	  sneeuwen,	  waardoor	  de	  tractor	  
langzaam	  zichtbaar	  wordt	  aan	  het	  einde	  van	  de	  weg.	  De	  redding	  is	  nabij…	  

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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Poolnacht hike. 28/1/12

We	  hadden	  twee	  groepen:	  de	  badeend	  en	  de	  an.loop.	  In	  het	  team	  
van	  de	  badeenden	  zaten	  :	  CharloAe,	  BrigiAe,	  Rosa,	  Robbert,	  Sjoerd	  
(b),	  Mar.jn	  (b)	  en	  Maurits.	  De	  an.lopen	  waren:	  Niels,	  Robin,	  Jelle,	  
Sjoerd	  (a),	  Janneke,	  Marianne	  en	  ik.	  	  

Eerst	  hadden	  we	  een	  gewone	  opkomst.	  Na	  de	  opkomst	  gingen	  we	  met	  	  14	  mensen	  	  lunchen	  en	  ons	  klaar	  
maken	  om	  	  naar	  	  het	  	  sta.on	  te	  gaan.	  We	  moesten	  een	  keer	  over	  stappen	  en	  daarna	  met	  de	  bus.	  
Uiteindelijk	  waren	  we	  in	  Almere.	  We	  gingen	  verder	  lopen	  naar	  het	  clubhuis	  en	  daar	  gingen	  we	  avond	  eten.	  
Eerst	  mocht	  je	  iets	  voor	  jezelf	  doen.	  Alle	  jongens	  gingen	  lummelen.	  Eerst	  deden	  de	  meisjes	  ook	  mee	  maar	  
later	  deden	  ze	  wat	  anders.	  Een	  paar	  minuten	  later	  gingen	  we	  avondeten.	  

Toen	  we	  klaar	  waren	  werden	  we	  gebracht	  	  met	  auto’s	  naar	  het	  startpunt.	  De	  An.loop	  begonnen	  als	  eerst.	  
We	  wisten	  eerst	  niet	  welk	  kruispunt	  we	  moesten	  beginnen.	  Maar	  Proekz	  hielp	  ons	  een	  beetje.	  We	  waren	  al	  
gauw	  bij	  de	  eerste	  post,	  waar	  we	  een	  zakje	  chips	  en	  wat	  drinken	  kregen	  en	  uitleg	  over	  het	  spel.	  Er	  mochten	  
maar	  vijf	  mensen	  mee	  doen.	  Marianne	  en	  Janneke	  deden	  niet	  mee.	  Een	  van	  ons	  moest	  vooraan	  5	  meter	  
van	  het	  bord	  wat	  je	  moest	  omgooien	  en	  dan	  steeds	  5	  meter	  verder.	  De	  achterste	  moest	  de	  bal	  gooien	  naar	  
degene	  die	  voor	  haar	  stond	  en	  die	  weer	  naar	  diegene	  daarvoor	  enz.	  We	  waren	  klaar	  met	  het	  spel	  en	  kregen	  
de	  volgende	  route.	  

Volgens	  mij	  hadden	  we	  die	  route	  in	  25	  minuten	  
gelopen	  echt	  snel.	  Daar	  troffen	  we	  Joey	  aan.	  We	  
moesten	  blokjes	  hout	  zagen.	  Niels	  en	  Sjoerd	  
gingen	  zagen	  en	  de	  rest	  ging	  aanmoedigen	  en	  
vasthouden.	  Als	  de	  .jd	  om	  was	  moesten	  we	  
even	  wachten	  voordat	  we	  de	  route	  kregen	  want	  
er	  was	  een	  groepje	  voor	  ons	  en	  er	  moest	  10	  
minuten	  tussen	  ziAen.	  Niels	  had	  s.ckertjes	  
gemaakt	  met	  de	  tekst	  er	  op:	  we	  komen	  uit	  
Haarlem.	  Echt	  grappig	  	  en	  die	  plakten	  we	  dan	  op	  
een	  lantaarnpaal.	  

Toen	  kwamen	  we	  bij	  de	  derde	  post	  daar	  stond	  
Mang.	  We	  moesten	  een	  fiets	  band	  repareren.	  Daarna	  naar	  post	  4	  onze	  een	  na	  laatste	  post	  al.	  Er	  lagen	  
allemaal	  voorwerpen	  en	  die	  moesten	  wij	  dan	  sorteren	  (wat	  een	  vuurtje	  kan	  maken	  bij	  elkaar).	  En	  daarna	  
moesten	  we	  zelf	  een	  vuurtje	  maken.	  

Verder	  naar	  de	  laatste	  post.	  We	  waren	  in	  een	  straatje	  en	  en	  Niels	  zei	  toen:	  “Zijn	  we	  hier	  niet	  al	  eerder	  langs	  
gelopen?”	  En	  toen	  zagen	  we	  opeens	  	  de	  s.cker	  van	  wij	  komen	  uit	  Haarlem!	  Hahaha!	  Robin	  keek	  naar	  de	  
route	  en	  zei	  dat	  we	  de	  route	  al	  een	  keer	  hadden	  gelopen,	  want	  die	  route	  was	  namelijk	  van	  de	  Poolvossen.	  
Echt	  niet	  leuk,	  	  heel	  gedoe	  enzo,	  	  maar	  uiteindelijk	  moesten	  we	  helemaal	  terug	  en	  we	  waren	  al	  op	  de	  hel^.	  
Maar	  het	  was	  toen	  wel	  heel	  grappig	  iedereen	  praten	  over	  alles	  en	  zo,	  vooral	  Niels.	  Dus	  wij	  liepen	  terug	  en	  
we	  waren	  weer	  	  bij	  post	  4.	  Toen	  kregen	  we	  een	  kopje	  soep	  als	  je	  wilde	  en	  daarna	  kregen	  we	  de	  goeie	  route.	  

De	  .jd	  begon	  en	  Niels	  en	  Robin	  zochten	  de	  coördinaten	  op.	  Dat	  duurde	  wel	  een	  .jdje,	  maar	  daarna	  ging	  
alles	  goed.	  We	  waren	  aan	  gekomen	  bij	  post	  5:	  de	  gymzaal.	  Daar	  stond	  Proekz	  ons	  op	  te	  wachten.	  We	  
waren	  ongeveer	  twaalf	  uur	  terug.	  En	  we	  zijn	  nul	  keer	  fout	  gelopen,	  zelfs	  niet	  toen	  we	  de	  verkeerde	  route	  
hadden.	  We	  waren	  de	  derde	  die	  binnen	  kwamen.	  Daarna	  kon	  je	  een	  broodje	  knakworst	  halen	  en	  warme	  
chocomel.	  

Scoutsnieuws:
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Daarna	  gingen	  we	  in	  de	  hal	  wachten	  op	  de	  Badeenden	  maar	  die	  gingen	  een	  van	  de	  laatste	  weg	  of	  ze	  gingen	  
als	  laatste	  weg	  maar	  dat	  weet	  ik	  niet.	  Dus	  was	  dat	  ietsje	  langer	  wachten.	  Daarom	  gingen	  we	  weer	  de	  
gymzaal	  in.	  En	  we	  konden	  nog	  allemaal	  rennen.	  Ik	  dacht	  echt	  dat	  ik	  na	  de	  hike	  niet	  meer	  op	  mijn	  voeten	  kon	  
staan	  maar	  dat	  was	  blijkbaar	  niet	  zo.	  

Even	  later	  kwamen	  de	  Badeenden	  aan	  (wij	  klappen	  
en	  juichen).	  We	  legden	  de	  matjes	  alvast	  neer	  en	  
deden	  allemaal	  iets	  voor	  ons	  zelf.	  Een	  paar	  gingen	  
kletsen	  en	  een	  paar	  met	  een	  bal	  voetballen.	  En	  een	  
groepje	  lag	  al	  in	  hun	  slaapzak.	  Niet	  veel	  later	  moest	  
iedereen	  zich	  klaar	  maken	  om	  te	  gaan	  slapen.	  

De	  volgende	  ochtend	  werden	  we	  wakker	  gemaakt	  
door	  Proekz.	  Zij	  zei	  dat	  we	  alvast	  moesten	  
inpakken,	  omdat	  we	  maar	  .en	  minuten	  hadden.	  We	  
gingen	  met	  iedereen	  terug	  lopen	  naar	  het	  clubhuis	  en	  
daar	  gingen	  we	  ontbijten.	  Proekz	  ging	  afwisselen	  met	  Joey.	  Hij	  jaagde	  ons	  op.	  Iedereen	  was	  klaar	  en	  moest	  
buiten	  verzamelen.	  Toen	  liepen	  we	  met	  ze	  allen	  terug	  en	  gingen	  we	  ontbijten.	  Daarna	  gingen	  we	  bij	  de	  
kampvuurkuil	  ziAen	  en	  gewoon	  praten	  weetje	  wel.	  

En	  nu	  komt	  het:	  De	  prijsuitreiking	  !	  	  De	  Badeenden	  waren	  twaalfde	  geworden.	  Ik	  had	  verwacht	  dat	  wij,	  De	  
An.lopen,	  onder	  de	  Badeenden	  zouden	  eindigen.	  Maar	  toen	  waren	  we	  eerste!	  Ik	  dacht	  echt:

	  “Woow	  Het	  is	  gewoon	  gelukt!	  We	  zijn	  eerste!	  “	  

Dat	  was	  echt	  leuk!

Wen Xing

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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JAARREKENING 2011

Baten en lasten totaal

2010 2011 2011
INKOMSTEN werkelijk begroot werkelijk

Contributies 9.590 8.748 9.236,15

Donaties 703 250 825,00

Acties/groeps- en speltak activ. 3.532 2.500 3.087,33

Kampgeld 8.281 11.750 0,00

Verhuur clubhuis 285 9.460 7.469,50

Subsidies 2.136 2.000 1.895,19

Overige inkomsten 463 200 23.528,49

Totaal inkomsten ! 46.041,66

UITGAVEN

Huisvestingskosten ! ! !
huur clubhuis/ gronden 0 -2.001 -2.333,33

rente lening t.b.v. dakrenovatie 0 -8.500 -797,54

verzekeringen, belastingen opstallen -1.672 -4.618 -2.363,17

onderhoud -2.440 -670 -30.931,18

energie -3.234 -2.940 -2.581,12

overige huisv.kosten -277 -50 0

! -39.006,34
Organisatiekosten

afdracht landelijk bureau -2.463 -2.610 -2.468,84

cursuskosten -136 400 -275,46

verzekering personen -54 -120 -98,58

vergaderkosten -30 -40 -25,00

porti -166 -200 -207,80

administratiekosten -328 -340 -844,41

groepsblad -143 -80 -39,40

representatiekosten -100 -300 -198,65

overige kosten -155 -200 -630,25

! -4.788,39
Zomerkamp

diverse kampen -8281 -11750 0,00

! 0,00
Groepsmateriaal

aanschaf diverse materialen -2187 -1300 -3.604,32

! -3.604,32
Verzekering materiaal

verzekering transport -49 -50 -49,86

! -49,86
Speltak activiteiten

kosten materiaal speltakken -2322 -2030 -2.751,95

# ! -2.751,95
Groepsactiviteiten

kosten groepsactiviteiten -952 -940 -1.388,40

! -1.388,40
Overige uitgaven

diverse kleine uitgaven -249 -400 -845,23

! -845,23

Totaal uitgaven ! -52.434,49

Netto baten lasten ! -6.392,83

KKJaarrek2011 totaal 120130.xls printdatum  22-02-2012 1

Jaarrekening: 
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SCOUTING KAMELEON KINHEIM HAARLEM

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2011

INKOMSTEN
Contributie: Per 31-12-2010 waren er 64 jeugdleden. In de loop van het jaar vertrokken er 12 (2 naar Stam), en kwamen 

er 16 bij. Hiervan 8 via de actie sportpas. Daarnaast waren er per 1-1-2011 11 stamleden tegen 13 per 31-12-
2011.

Donaties: Op het éénmalig verzoek om een extra bijdrage is gelukkig ruimschoots gereageerd.
Activiteiten: De activiteiten zijn wisselend: om saamhorigheid te bevorderen (nieuwjaars, Splash, BP dag, kerst); om geld 

binnen te halen (Jantje Beton, Vomarbonnen, Sponsorloterij) en regionale activiteiten per speltak 
(Beverdoedag, DWEKdag, RSW) 

Zomerkamp: Dit loopt via aparte bankrekeningen. In de groepsraad wordt jaarlijks de maximale bijdrage van de 
ouders/verzorgers vastgesteld. 

Verhuur: Door de beperkte gebruiksvergunning van het stenen gebouw, de sloop van het houten gebouw en de 
vertraagde oplevering van het nieuwe gebouw was in 2011 beperkt nachtverhuur aan andere verenigingen 
mogelijk. Het nieuwe gebouw is voor 3 dagen in week verhuurd aan kinderopvang (SKOS). Ten behoeve 
van de exploitatie wordt door de vereniging een bijdrage ad !  2.000,00 betaald aan de beheerstichting. 

Subsidies: Het betreft een bijdrage van de gemeente Haarlem; deze wordt verstrekt via de regionale verdeelsleutel.
Overige inkomsten: Voor de inrichting van de nieuwbouw hebben we extra middelen ontvangen van  een bank, een 

verzekeringsmaatschappij en een stichting (totaal !  7.500,00). Daarnaast is de stichting een lening aan 
gegaan ad !  15.000,00 voor de vervanging van de dakbedekking en het aanbrengen van isolatie van het 
stenen gebouw. 

UITGAVEN
Huisvestingskosten
huur Op basis van een oude afspraak is de afgelopen jaren geen huur betaald, maar heeft de groep de grond via 

SRO "om niet" in gebruik van de gemeente. In het najaar bleek dat de gemeente voor het nieuwe pand een 
erfpachtregeling vereist. Deze overeenkomst is inmiddels getekend. 

rente, aflossing leningen Per maand wordt naast de rente een aflossing gedaan ad !  250,00.
verzekering opstallen Beide gebouwen zijn verzekerd tegen brand.
OZB Haarlem I.v.m. het gebruik van het terrein "om niet" is alleen het gebruikersdeel in rekening gebracht.
reinigingsrechten Door de gemeente Haarlem in rekening gebrachte lasten. Dit wijzigt per 1 januari 2012.

onderhoud gebouwen Naast reguliere onderhoud extra kosten vervangen dakbedekking en isoleren dak stenen gebouw. 
energiekosten (gas, 
licht,water)

Gasleverantie NUON via meter Vliegende Pijl; electriciteit rechtstreeks via NUON en water via PWN. Als 
gvolg van het gebruik door de SKOS zijn de energiekosten iets gestegen t.o.v 2010.

Organisatiekosten
afdracht 
landelijk/regionaal

Landelijk vastgesteld op basis van aantal ingeschreven leden; inclusief de afdracht voor de regio.

cursuskosten Onkosten aan opleiding (erkenning speltak en/of kamp, EHBO, brandveiligheid).
verzekering WA Kosten bestuursaansprakelijkheidsverzekering; zowel groeps- als het stichtingsbestuur.

vergaderkosten Vergoeding bestuursvergaderingen vereniging (thuis).
porti Postzegels voor brieven m.b.t. contributie/acties en kosten postbus.
groepsblad Onkosten aan afdrukken van KKnieuws 2011 (4 x uitgekomen).
administratiekosten Kopieerkosten, bankkosten, Kamer van Koophandel, Domeinkosten website.
representatiekosten Onkosten specfieke bedankjes afscheid leiding.
overige kosten Kosten feestje 1e paal, kosten diefstal, kosten bestuur bezoek kamp, cadeaubonnen bouwteam bij opening, 

belactie.
Kosten activiteiten
Groepsmateriaal 
(incl.onderhoud)

Kosten van inrichting van het nieuwe gebouw. Daarnaast zijn op verzoek van speltakken tenten, kisten, 
gereedschap en keukenmateriaal aangeschaft.

Verzekering materiaal/ botenOnkosten verzekering materiaal gedurende transport.
Spelmateriaal Uitgaven per speltak; verantwoording via maandelijkse kasstaten
Acties/ groeps- en speltak-
activiteiten

Kosten verbonden aan acties en activiteiten op groepsniveau.

Zomerkamp Betreft het budgettair-neutrale doorbelasting van de ouderbijdrage.
Overige uitgaven
Overige activiteiten Onkosten i.v.m. etentje leiding/bestuur in eigen clubhuis als waardering voor het vele vrijwilligerswerk. 

Kosten opening nieuw gebouw.

KKJaarrek2011 totaal 120130.xls toelichting 1 printdatum 22-02-2012
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Explonieuws:

Het	  was	  weer	  zover,	  de	  jaarlijkse	  Winterhike.	  
Misschien	  is	  het	  woord	  winter	  dit	  jaar	  toch	  iets	  te	  
leAerlijk	  genomen?	  Met	  buiten	  een	  dikke	  laag	  ijs	  
en	  temperaturen	  ver	  onder	  het	  nulpunt,	  waren	  wij	  
ons	  aan	  het	  klaarmaken	  voor	  deze	  lange	  tocht.	  Met	  
de	  trekkersrugzak	  op	  de	  rug	  gingen	  we	  de	  strijd	  aan	  
tegen	  de	  andere	  explogroepen.	  Dit	  jaar	  hadden	  we	  
maar	  één	  groepje,	  wat	  bestond	  uit	  Bart,	  Timon,	  
Daniëlle,	  Lisa	  V,	  Lisa	  M,	  Rana	  en	  Bas.	  Helaas	  konden	  
Lisa	  en	  Lisa	  op	  het	  laatste	  moment	  niet	  meer	  mee	  
en	  moesten	  we	  de	  tocht	  met	  z’n	  vijven	  lopen.	  

We	  verzamelden	  zaterdagochtend	  op	  het	  sta.on	  om	  met	  de	  trein	  naar	  de	  startpost	  in	  Soest	  te	  
reizen.	  In	  Soest	  aangekomen,	  moesten	  we	  nog	  een	  uurtje	  wachten	  voordat	  we	  mochten	  
vertrekken.	  Na	  wat	  uitleg	  over	  de	  tocht	  en	  het	  thema:	  economische	  crisis,	  mochten	  we	  van	  start	  
gaan.	  De	  tocht	  begon	  met	  een	  strippenkaart,	  wat	  ons	  gemakkelijk	  af	  ging.	  Daarna	  kwam	  er	  een	  
andere	  tochAechniek.	  We	  dachten	  dat	  we	  het	  begrepen.	  We	  begrepen	  het	  eigenlijk	  ook,	  alleen	  we 	  
waren	  aan	  de	  onderkant	  begonnen	  in	  plaats	  van	  aan	  de	  bovenkant.	  Dus	  ja,	  dan	  loop	  je	  al	  snel	  fout	  
natuurlijk.	  Al	  die	  .jd	  had	  Bas	  het	  al	  door,	  maar	  die	  liep	  gewoon	  vrolijk	  met	  ons	  mee	  de	  verkeerde	  
rich.ng	  op	  !	  We	  kwamen	  ook	  nog	  andere	  groepjes	  tegen,	  dus	  wij	  hadden	  niet	  door	  dat	  we	  fout	  
liepen.	  Toen	  er	  uiteindelijk	  toch	  niks	  meer	  van	  klopte,	  besloten	  we	  de	  noodenvelop	  open	  te	  
maken.	  De	  noodenvelop	  hebben	  we	  voorzich.g	  aan	  de	  zijkant	  open	  gesneden,	  zodat	  we	  hem	  later	  
weer	  dicht	  konden	  lijmen.	  Dat	  was	  dan	  wel	  weer	  een	  goede	  .p	  van	  Bas	  !	  	  We	  waren	  al	  van	  het	  
kaartje	  af,	  maar	  gelukkig	  kwamen	  we	  twee	  andere	  scou.ngleiders	  tegen	  die	  ons	  konden	  vertellen	  
hoe	  we	  moesten	  lopen.	  Na	  twee	  uur	  lopen,	  zijn	  we	  toch	  aangekomen	  op	  de	  eerste	  post.	  Daar	  
moesten	  we	  levend	  Angry	  Birds	  spelen.	  We	  hadden	  .en	  minuten	  om	  een	  katapult	  te	  maken	  en	  
daarmee	  de	  Angry	  Birds	  afschieten	  op	  een	  stapel	  dozen.	  Na	  dit	  levendige	  spel	  gingen	  we	  verder	  
rich.ng	  de	  tweede	  post.	  Deze	  tochAechniek	  wou	  Bart	  perse	  doen,	  omdat	  we	  de	  vorige	  keer	  fout	  
waren	  gelopen.	  De	  tochAechniek	  bestond	  uit	  een	  grafiek,	  waaruit	  je	  kon	  aflezen	  hoeveel	  meters	  je	  
in	  welke	  rich.ng	  moest	  lopen.	  Dit	  ging	  een	  stuk	  beter	  en	  al	  snel	  kwamen	  we	  op	  de	  post	  aan.	  Op	  
deze	  post	  moesten	  we	  pijl	  en	  boog	  schieten.	  

Nadat	  we	  allemaal	  geschoten	  hadden	  en	  Bart	  een	  pijl	  had	  kwijt	  gemaakt,	  mochten	  we	  door	  naar	  
de	  derde	  post.	  Om	  daar	  te	  komen	  moesten	  we	  vragen	  beantwoorden,	  die	  je	  dan	  de	  juiste	  rich.ng	  
op	  wezen.	  Via	  internet	  op	  onze	  mobieltjes	  konden	  we	  de	  juiste	  vragen	  beantwoorden.	  Net	  voor	  
het	  donker	  begon	  te	  worden,	  kwamen	  we	  aan	  op	  de	  derde	  post.	  Daar	  moesten	  we	  in	  tweetallen	  
een	  parcours	  lopen	  met	  een	  bal	  tussen	  ons	  in	  geklemd.	  Bart	  en	  Timon	  gingen	  duidelijk	  voor	  de	  
snelste	  .jd,	  want	  die	  schoten	  over	  het	  parcours	  heen.
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Na	  het	  rennen	  kregen	  we	  volgende	  routetechniek.	  Deze	  bestond	  uit	  een	  lang	  verhaal,	  waarvan	  we	  
niet	  echt	  begrepen	  wat	  we	  er	  mee	  moesten.	  We	  besloten	  de	  rich.ng	  in	  te	  lopen	  waarin	  we	  het	  
vorige	  groepje	  ook	  hadden	  zien	  vertrekken.	  Halverwege	  hebben	  we	  toch	  de	  noodenvelop	  open	  
gemaakt.	  Een	  beetje	  stom,	  want	  toen	  we	  de	  bocht	  om	  gingen	  zagen	  we	  de	  post	  al,	  maar	  wij	  
hadden	  nooit	  verwacht	  dat	  er	  twee	  posten	  zo	  dicht	  op	  elkaar	  zouden	  ziAen.	  Op	  deze	  post	  moesten	  
we	  geblinddoekt	  knopen	  maken.	  Alle	  knopen	  lukten,	  behalve	  de	  trompetsteek.	  Vanaf	  deze	  post	  
moesten	  we	  een	  doorsteek	  maken	  rich.ng	  de	  eetpost.	  De	  doorsteek	  ging	  goed	  en	  zo	  kwamen	  we	  
bij	  een	  clubhuis	  waar	  we	  gingen	  eten.	  We	  aten	  boerenkool	  met	  worst.	  Na	  het	  eten	  moesten	  we	  
nog	  een	  strip	  tekenen	  over	  iemand	  die	  zijn	  baan	  kwijt	  was	  geraakt	  en	  nu	  iets	  anders	  ging	  doen	  om	  
geld	  te	  verdienen.	  Bart	  had	  al	  snel	  een	  leuk	  idee	  over	  een	  strip	  in	  een	  strip.	  Het	  klonk	  een	  beetje	  
vaag,	  maar	  het	  eindresultaat	  was	  leuk.	  Deze	  strip	  moesten	  we	  bewaren	  en	  op	  de	  volgende	  post	  
inleveren.	  

Vol	  goede	  moed	  gingen	  we	  door	  met	  de	  volgende	  routetechniek.	  Maar	  toen	  we	  de	  routetechniek	  
zagen,	  zakte	  de	  moed	  ons	  toch	  wel	  weer	  een	  beetje	  in	  de	  schoenen.	  Er	  stonden	  allemaal	  handen	  
met	  gaten	  erin	  en	  daar	  moest	  je	  dan	  iets	  mee	  doen.	  Wij	  snapten	  er	  niks	  van	  en	  daarom	  hebben	  we	  

maar	  de	  derde	  noodenvelop	  open	  gemaakt.	  Op	  de	  
zesde	  post	  hebben	  ze	  ons	  de	  routetechniek	  
uitgelegd.	  We	  snapten	  het	  nu	  wel,	  maar	  om	  dat	  nou	  
zelf	  te	  bedenken..	  Dit	  mocht	  de	  pret	  echter	  niet	  
drukken	  en	  we	  begonnen	  aan	  het	  postspel.	  Timon,	  
Daniëlle	  en	  Rana	  moesten	  de	  strip	  die	  we	  net	  
gemaakt	  hadden	  gaan	  uitbeelden	  en	  dan	  moest	  
Bart	  hem	  opnieuw	  gaan	  tekenen.	  Na	  dit	  spel	  kregen	  
we	  de	  volgende	  route,	  waarmee	  je	  flink	  moest	  
puzzelen.	  We	  wilden	  niet	  nog	  een	  noodenvelop	  
open	  maken	  en	  besloten	  om	  de	  lange	  puzzel	  op	  te	  
gaan	  lossen.	  Dat	  lukte	  ons	  en	  uiteindelijk	  kwamen	  

we	  zonder	  problemen	  aan	  op	  de	  post.	  Daar	  moesten	  we	  een	  boodschap	  naar	  elkaar	  seinen.	  Dit	  
ging	  heel	  snel,	  waardoor	  we	  snel	  weer	  door	  konden.	  Deze	  route	  ging	  ook	  niet	  helemaal	  goed	  en	  
ook	  hier	  besloten	  we	  de	  noodenvelop	  open	  te	  maken.	  Timon	  maakte	  de	  noodenvelop	  open	  en	  
toen	  bleek	  het	  de	  verkeerde	  noodenvelop	  te	  zijn.	  We	  hadden	  geen	  goede	  noodenvelop	  mee	  
gekregen,	  dus	  toen	  hee^	  Bas	  gebeld	  met	  iemand	  van	  de	  organisa.e.	  We	  waren	  gelukkig	  dicht	  bij	  
de	  post.	  Op	  deze	  post	  kregen	  we	  warme	  chocolademelk.	  Vanaf	  hier	  hoefden	  we	  alleen	  nog	  met	  
een	  routetechniek	  naar	  de	  eindbestemming	  te	  lopen.	  Dat	  leek	  simpel,	  maar	  toch	  ging	  het	  fout.	  
Toen	  we	  eenmaal	  een	  bord	  tegen	  kwamen	  waarop	  Baarn	  	  aangegeven	  stond	  naar	  de	  kant,	  
besloten	  we	  de	  noodenvelop	  te	  open.	  Na	  een	  lange	  tocht	  van	  ongeveer	  40	  kilometer,	  zijn	  we	  
uiteindelijk	  om	  kwart	  voor	  drie	  ’s	  nachts	  op	  de	  eindbestemming	  aangekomen.	  Nu	  moesten	  we	  nog	  
onze	  tenten	  opzeAen.	  We	  hadden	  wat	  moeite	  met	  de	  haringen	  in	  de	  bevroren	  grond	  te	  krijgen,	  
maar	  na	  een	  .jdje	  stonden	  de	  tentjes	  en	  konden	  we	  lekker	  gaan	  slapen.	  Na	  een	  korte,	  koude	  nacht	  
en	  een	  ontbijtje	  was	  daar	  de	  prijsuitreiking.	  We	  zijn	  zesde	  geworden.	  	  
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Het avontuur gaat verder: Roverway

Zo, we zijn weer een hoofdstuk verder met de Roverway. 
Sinds december vorig jaar zijn er weer een heleboel 
dingen gebeurd met de queeste naar Finland toe. Maar we 
zijn er nog niet…

We? Ja. Ook Jelle de Ruyter gaat naar Finland toe. Hij ging 
ook mee naar het eerste voorbereidingsweekend van 3, 4 
en 5 februari. Dat was heel mooi voor mij, want door de 
plotselinge sneeuwstorm liep het openbaar vervoer zo 
goed als vast. Jelle ging gelukkig met de auto en na wat 
trekken en duwen was er een plekje voor mij vrij 
gemaakt. Erg fijn was dat, maar ik moest wel de auto 
gaan duwen als we stil kwamen te staan. Dat gebeurde 
gelukkig voor mij niet. Wel zijn we even langs Amsterdam 
gegaan om nog iemand op te halen en daarnaast ook de tent met de grote gele M te 
bezoeken voor een snack (ons avondeten dus). 

De reis werd voortgezet door de sneeuw en we kwamen rond negen uur ’s avonds aan 
op scoutinggebouw Harderhaven, dichtbij Harderwijk. Hier werd het weekend 
georganiseerd en er waren al wat mensen, maar nog lang niet iedereen. De hele 
avond hebben we mogen zien dat Roverscouts vanuit heel Nederland kwamen 
binnendruppelen. De meeste met verschrikkelijke verhalen over het openbaar vervoer. 
Ik was blij dat ik niet uren met de trein hoefde. Niet iedereen kwam aan helaas. Een 
deel van de groep redde het gewoon niet en zijn terug gegaan naar huis, om het de 

volgende dag weer te gaan proberen. 

De volgende ochtend kwam ook 
inderdaad de rest van de groep bij 
een prachtige zonsopkomst. Pas nu 
met deze zon was het gebied om het 
gebouw heen goed te bezichtigen. 
Met al het sneeuw en ijs leek het wel 
alsof we al in Finland waren. Het hele 
Veluwemeer was bevroren tot aan 
Harderwijk! Het was die nacht -20 
graden Celsius geweest. Een pluim 
aan de rovers die buiten in hun tent 
geslapen hebben (sorry ik niet…).

Met de groep compleet kon het programma pas echt beginnen. Echter begon het 
anders niet heel erg prettig: mededelingen. De Finse organisatie heeft doorgeven 
welke patrouilles wel hun path mogen doen en welke helaas niet. Je zal maar net zien 

Vincents stukje:
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dat de patrouille waar ik in zit zijn keus niet gekregen heeft. Alle patrouilles hebben 
groen licht van de Finnen gekregen, behalve mijn patrouille genaamd De Struikrovers. 
Dat was voor ons een deceptie, want we hadden er juist zoveel zin in om te gaan 
hiken en overleven in Lapland. Dat zit er niet meer in, maar we hebben wel een 
andere aangewezen gekregen. Je krijgt ongeveer hetzelfde programma, maar dan in 
het oosten van Finland. Dat klonk als muziek in de oren. Prachtige omgeving en 
hiken? Helemaal perfect!

Het programma ging verder in de 
buitenlucht en wel in het centrum 
van Harderwijk. Jelle was deel van 
Team Programma maar ik mocht 
niet weten op de heenreis wat we 
gingen doen precies. Per patrouille 
was het de bedoeling om via een 
website hints te krijgen waar de 
volgende post was. De website kon 
met behulp van een smartphone 
worden bezocht. Maar helaas was 
de ontwikkelde site van Jelle uit de 
lucht gehaald. Probleem. In plaats 
daarvan kregen wij gewoon een 
kaartje met de posten daarop en 
lopen maar! 

Op elke post kreeg je een opdracht per patrouille en daar kon je punten voor krijgen. 
We hebben een zo hoog mogelijke toren moeten maken van spaghetti en plakband. 
Daarnaast hebben we een zo groot mogelijk kanonskogel moeten maken. Ook een 
opvallende opdracht was het spelen van een scène uit Monty Phyton and the Holy 
Grail. Die was enigszins mislukt, omdat iedereen zo’n beetje uitgleed over het ijs door 
het vele gelach. In een klein restaurantje hebben we bitterballen mogen eten en 
bestelden we extra lekker warme chocolademelk. Life couldn’t be better. Het was 
ontzettend gezellig, het weer was fantastisch ondanks de kou en gratis bitterballen. 
Wat wil een mens nog meer?

Terug op het clubhuis heeft een groepje nog op het ijs geschaatst, maar al snel 
moesten de voorbereidingen worden getroffen voor het avondeten. Dat werd aan ons 
zelf overgelaten. Met dank aan Team Programma kregen wij typisch Finse groenten 
die we vrijwel nooit zien, laat staan eten. Ik zou niet eens meer weten wat er allemaal 
in zit, maar het enige meisje uit onze patrouille wist wat ze moest doen. De mannen 
hebben ervoor gezorgd dat zij haar werk kon doen. Uiteindelijk hadden we een prima 
groetenstoofpot op tafel staan. Het was wel pittig door de pepers die we erbij kregen. 
Iedereen had er drie tot zijn beschikking. Iemand van Team Programma dacht dat het 
paprika’s waren. Sommige patrouilles hebben toen blindelings drie pepers in hun 
avondeten gedaan met als gevolg dat de glazen water als zoete broodjes over de 
toonbank gingen. 
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’s Avonds was de gezelligheid te vinden 
rondom de bar. Een groot feest werd 
georganiseerd dat de aanwezige zeventig 
personen deed dansen en lachen. Na een 
leuke pubquiz ging het de dak van het 
gebouw er af. Apres Skihut was het thema 
wat door iedereen goed doorgevoerd werd. 
Ontzettend leuk!

De volgende dag werden de laatste 
technische aspecten wat betreft de reis 
doorgenomen en afspraken gemaakt. Hierna 
was het zo goed als over helaas, maar we 
kunnen terugkijken op een heel mooi 
weekend waarin we iedereen beter hebben 
leren kennen en leuke dingen gedeeld 
hebben. In april is pas het volgende weekend 
weer, maar De Struikrovers zijn we 
vastberaden om eerder al wat met elkaar te 
gaan doen. Na zo’n ijzig en koud weekend 
zijn wij in ieder geval klaar voor Finland. Here 
we come! 

Groetjes van Vincent 
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8 januari: boerenkoolmaal0jd
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In	  de	  brief	  	  “dit	  zijn	  ac.es”,	  hebben	  wij	  jullie	  verteld	  over	  de	  Jantje	  Beton	  
collecte.	  Deze	  collecte	  wordt	  gehouden	  van	  5	  t/m10	  maart	  2012.	  Van	  de	  
opbrengst	  mogen	  wij	  50%	  voor	  onze	  groep	  houden	  en	  50%	  gaat	  naar	  andere	  
jeugddoelen.	  
Op	  de	  informa.eavond	  in	  mei	  2011	  hebben	  wij	  met	  u	  besproken	  hoe	  belangrijk	  
deze	  collecte	  voor	  onze	  groep	  is	  en	  ook	  hoe	  axankelijk	  wij	  zijn	  van	  uw	  /	  jullie	  
hulp	  om	  deze	  ac.e	  tot	  een	  succes	  te	  maken.

Ook	  dit	  jaar	  hebben	  wij	  weer	  doelen	  voor	  deze	  ac.e:
-‐	  In	  de	  Noordpool	  hebben	  wij	  een	  nieuwe	  c.v.-‐installa.e	  moeten	  laten	  plaatsen,	  omdat	  de	  oude	  
installa.e	  stuk	  was	  en	  niet	  meer	  gerepareerd	  kon	  worden.	  Een	  grote	  onverwachte	  kostenpost.
-‐	  Dit	  seizoen	  zijn	  wij	  geconfronteerd	  met	  vandalisme,	  inbraak	  en	  diefstal.	  Daarom	  willen	  wij	  het	  
buitenhek	  verder	  laten	  doortrekken	  om	  zodoende	  vandalisme,	  inbraak,	  diefstal	  en	  loslopende	  
honden	  te	  weren…..
Hiervoor	  willen	  we	  ook	  een	  gedeelte	  van	  de	  opbrengst	  gebruiken.	  
-‐	  Als	  uw	  zoon/dochter	  collecteert	  gaat	  5%	  van	  zijn/haar	  opbrengst	  naar	  de	  betreffende	  speltak.
 
Maandag	  5	  maart,	  dinsdag	  6	  maart	  en	  woensdag	  7	  maart	  gaat	  onze	  scouHnggroep	  
collecteren.
Wij	  starten	  om	  18.00	  uur	  en	  lopen	  tot	  ongeveer	  20.00	  uur.	  

Daarna	  is	  er	  voor	  iedereen	  chocolademelk,	  koffie	  en	  thee	  met	  koek.

Natuurlijk	  is	  het	  te	  riskant	  om	  de	  jongere	  kinderen	  alleen	  te	  laten	  lopen.	  Vandaar	  dat	  wij	  een	  
beroep	  op	  de	  ouders	  van	  de	  welpen	  en	  de	  marala’s	  doen,	  ook	  een	  avond	  mee	  te	  lopen	  en	  hun	  kind
(eren)	  te	  begeleiden.
De	  scouts	  lopen	  in	  groepjes.	  Omdat	  er	  nu	  minder	  leiding	  bij	  de	  scouts	  is,	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  
ouders,	  die	  deze	  groepjes	  willen	  begeleiden.	  Dus	  meld	  u	  aan,	  uw	  hulp	  is	  meer	  dan	  welkom.

We	  collecteren	  met	  Jantje	  Betonbussen	  en	  vertrekken	  vanuit	  het	  groepsgebouw.	  Voor	  de	  ouders,	  
scouts	  en	  explorers:	  kom	  op	  de	  fiets	  (of	  evt.	  met	  de	  auto),	  want	  sommige	  straten	  liggen	  iets	  uit	  de	  
buurt.	  

Wij	  rekenen	  er	  op	  dat	  u	  en	  uw	  kind(eren)	  in	  grote	  getale	  aanwezig	  zullen	  zijn	  om	  de	  groep	  te	  
helpen.	  

Graag	  zo	  spoedig	  mogelijk	  per	  e-‐mail	  doorgeven	  aan	  Liesbeth	  	  (p.draeck@hccnet.nl)	  of	  Piet	  	  
(bonfrer@hetnet.nl),	  of	  op	  www.kameleonkinheim.nl	  	  zodat	  wij	  weten	  op	  hoeveel	  mensen	  wij	  
kunnen	  rekenen.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

Met	  vriendelijke	  groeten
Liesbeth	  Draeck,	  groepspenningmeester	  	  tel:	  023-‐5272427

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Piet	  Bonfrer,	  s.ch.ngspenningmeester	  	  	  	  tel:	  023-‐5258863

5, 6 en 7 maart: Jantje	  Beton
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Het	  Jantje	  Beton	  Diner!
Dit	  jaar	  willen	  wij	  een	  nieuw	  concept	  gaan	  introduceren:

Om	  iedereen	  in	  de	  gelegenheid	  te	  stellen	  mee	  te	  kunnen	  lopen,	  gaan	  wij	  maal.jden	  aanbieden.
De	  leiding,	  bestuur	  en	  enkele	  ouders	  zullen	  eenvoudige	  warme	  maal.jden	  bereiden.
De	  kosten	  hiervoor	  bedragen	  €	  2,-‐-‐	  per	  persoon.	  Te	  voldoen	  bij	  deelname.

Er	  kan	  gegeten	  worden	  tussen	  17.20u	  en	  17.45	  u.

Ouders	  kunnen	  hun	  kinderen	  en	  zichzelf	  opgeven	  voor	  deze	  maal.jden	  via	  de	  mail	  tot	  uiterlijk	  
1maart.
Hierbij	  vermelden	  op	  welke	  avond(en)	  en	  met	  hoeveel	  personen.

Gee^	  u	  zich	  op	  voor	  deelname	  aan	  een	  maal.jd,	  maar	  kunt	  u	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  niet	  
deelnemen,	  dan	  brengen	  wij	  u	  toch	  deze	  kosten	  in	  rekening.	  Dit	  i.v.m	  de	  gemaakte	  kosten	  van	  de	  
inkoop.

Liesbeth	  Draeck:	  p.draeck@hccnet.nl
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BP-dag 18 februari 2012


