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Kameleon Kinheim

Nog een paar weken te gaan en dan gaan we een groots jubileum 
kamp vieren. Alle speltakken gaan mee, de Bevers tot en met de 
Explo's. We hebben er zin in. Kijken of we het jubileumkamp van 5 
jaar geleden kunnen overtreffen. Hopelijk zit het weer nu wel mee, 
want toen hadden we meer regen dan zonneschijn.

Een andere maar minder leuk bericht is de vertraging van de 
nieuwbouw. We hebben nog geen bouwvergunning door een 
verlate indiening van het bestemmingsplan. Gek genoeg moet de 
gemeente eerst nog zelf het bestemmingplan goedkeuren. De 
project leider van de gemeente schatte in dat wij pas na de 
zomervakantie de nieuwbouw vergunning zouden kunnen
verwachten. Het betekend dus weer een vertraging van zeker 2 
maanden wat ongetwijfeld nog uit kan lopen ivm vakanties en de 
bouwvak.

Dus voor nu kunnen wij ons volledig op het jubileumkamp richten 
met veel plezier en gezelligheid en spannende activiteiten.

Een fijn kamp 

Milroy
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Bevernieuws:

Hoi	  lezers	  van	  het	  KK-‐tje,
De	  bevers	  hebben	  weer	  een	  hoop	  leuke	  dingen	  gedaan	  afgelopen	  weken.Te	  
beginnen	  met	  de	  installaNe	  van	  Zoe(IS	  MET	  PUNTJES	  OP	  E!!)	  en	  Jochem.	  Zij	  
werden	  22	  mei	  namelijk	  echte	  bever.	  En	  natuurlijk	  mochten	  zij	  ook	  hun	  handje	  
ergens	  op	  doen.	  Dit	  was	  nog	  een	  beetje	  raar,	  omdat	  we	  sinds	  kort	  op	  de	  zolder	  

zi,en.	  Waardoor	  er	  nog	  geen	  goede	  muur	  was	  klaargemaakt.	  
Maar	  Jochem	  en	  Zoe	  mochten	  hun	  handje	  op	  een	  groot	  wit	  laken	  
doen,	  en	  omdat	  dat	  wel	  een	  beetje	  erg	  leeg	  was	  hebben	  de	  
andere	  bevers	  ook	  hun	  hand	  er	  bij	  gezet!	  Maar	  dat	  was	  niet	  de	  
enige	  plek	  waar	  hun	  handje	  op	  kwam…	  Indira	  haar	  T-‐shirt	  was	  namelijk	  ook	  bezaaid	  met	  handjes	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  opkomst!
Natuurlijk	  hebben	  de	  bevers	  29	  mei	  ook	  meegelopen	  met	  de	  Sponserhike!	  En	  ze	  hebben	  veel	  
kilometers	  gelopen	  om	  geld	  op	  te	  halen	  voor	  het	  zomerkamp.	  En	  hoewel	  nog	  niet	  iedereen	  langs	  zijn	  
of	  haar	  sponsers	  is	  geweest,	  hebben	  we	  al	  veel	  geld	  binnen	  gehaald!
En	  5	  juni	  was	  het	  erg	  nat,	  maar	  wel	  erg	  leuk!	  We	  hadden	  twee	  kijkers,	  namelijk	  Mano	  en	  Armin.	  We	  
hadden	  als	  thema	  “water”.	  En	  dat	  leverde	  leuke	  momenten	  op.	  Zo	  moesten	  ze	  een	  beker	  water	  over	  
hun	  hoofd	  aan	  de	  volgende	  in	  de	  rij	  geven,	  om	  zo	  de	  bak	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  rij	  te	  vullen.	  Tot	  
iedereen	  nat	  was	  geworden,	  toen	  begon	  het	  watergevecht!	  Iedereen	  was	  kletsnat	  aan	  het	  eind	  van	  
de	  ochtend,	  gelukkig	  hadden	  we	  genoeg	  verkleed	  kleren	  en	  was	  het	  lekker	  weer!

Groetjes	  van	  alle	  Bevers,	  
	   	   	   	   Rafiki	  en	  Noemi,
	   	   	   	   	   	   	   Indira	  en	  Tasia	   

InstallaNe	  kabouters	  22	  mei

Op	  22	  mei	  hadden	  we	  installaNe	  er	  werden	  5	  kabouters	  geïnstalleerd	  en	  2	  kabouterleiding.	  Eerst	  gingen	  we	  
openen,	  daarna	  werd	  de	  groep	  in	  5	  groepjes	  verdeeld.	  Ieder	  groepje	  moest	  1	  nog	  niet	  geïnstalleerde	  kabouter	  
dingen	  aanleren.	  Dit	  was	  bijv.	  de	  pla,e	  knoop,	  wat	  houden	  de	  dorpjes	  van	  Bambilie	  in?,	  het	  oefenen	  van	  de	  
opening	  en	  sluiNng.	  Toen	  we	  daarmee	  klaar	  waren	  gingen	  we	  buiten	  nog	  Britse	  Buldog	  doen,	  ondertussen	  
kwamen	  er	  ouders	  binnen.	  En	  na	  het	  spelletje	  Britse	  Buldog,	  begon	  het	  formele	  deel,	  de	  echte	  installaNe.	  Eerst	  
werden	  Krissa(Marcella)	  en	  Drinske(Maaike)	  geïnstalleerd	  door	  Anke,	  de	  groepsbegeleidster.	  Toen	  dat	  klaar	  was	  
heee	  Krap	  de	  5	  kabouters	  geïnstalleerd.	  Het	  was	  een	  leuke	  opkomst	  

Kabouternieuws:



Welpennieuws:

De	  welpen	  op	  pad	  in	  Utrecht!

Op	  15	  mei	  was	  het	  eindelijk	  zover:	  de	  Scouts2day	  in	  Utrecht!	  De	  welpen	  hebben	  er	  weken	  naar	  uitgezien,	  en	  
niet	  zonder	  reden:	  in	  totaal	  ruim	  20.000	  scouts	  uit	  heel	  Nederland	  zouden	  verspreid	  over	  de	  dag	  naar	  Utrecht	  
komen	  ter	  ere	  van	  het	  100-‐jarig	  bestaan	  van	  ScouNng	  Nederland.	  

De	  dag	  begon	  vroeg.	  Om	  kwart	  voor	  8	  ’s	  ochtends	  stonden	  
we	  bijelkaar	  op	  perron	  3	  van	  het	  Haarlem	  StaNon.	  En	  niet	  
alleen	  wij:	  van	  alle	  richNngen	  kwamen	  mensen	  in	  scouNng-‐
uniform	  	  van	  diverse	  scouNnggroepen	  aangefietst.	  Gelukkig	  
werden	  er	  die	  dag	  extra	  treinen	  ingezet,	  want	  overal	  waar	  je	  
keek	  werden	  de	  bankjes	  bezet	  door	  kinderen	  in	  groene,	  rode	  
en	  beige	  uniform.	  
Na	  een	  enkele	  overstap	  op	  Amsterdam	  Centraal	  kwamen	  we	  
aan	  in	  Utrecht.	  Daar	  werd	  al	  snel	  duidelijk	  waar	  we	  heen	  
moesten:	  de	  verschillende	  leeeijdsgroepen	  werden	  door	  
middel	  	  van	  gekleurde	  trossen	  ballonnen	  naar	  het	  juiste	  veld	  
geleid.	  
Voor	  de	  welpen	  en	  kabouters	  was	  een	  groot	  park	  ingericht	  met	  acNviteiten.	  Daarvoor	  moesten	  we	  wel	  een	  
eindje	  lopen	  vanaf	  het	  staNon	  van	  Utrecht,	  maar	  meteen	  bij	  het	  binnenlopen	  van	  het	  park	  zagen	  we	  een	  grote	  
klimwand	  staan.	  Dat	  begon	  al	  goed!	  Ook	  stond	  er	  een	  ‘mobiele	  grot’:	  een	  grote	  aanhangwagen	  waarin	  een	  
compleet	  doolhof	  was	  ingericht.	  Het	  bleek	  als	  welp	  nog	  niet	  mee	  te	  vallen	  om	  daar	  de	  uitgang	  in	  te	  vinden,	  
want	  de	  leiding	  hoorde	  regelmaNg	  wanhopig	  gebonk	  vanuit	  de	  aanhanger	  komen.	  Verder	  waren	  er	  superveel	  
andere	  spelletjes	  te	  doen	  als	  touwtrekken,	  sjoelen,	  vissen,	  torens	  bouwen	  van	  satéprikkers	  en	  papier	  en	  noem	  
maar	  op.	  Ook	  was	  het	  park	  bezaaid	  met	  kraampjes	  met	  eten,	  drinken	  en	  scouNngspullen	  als	  zakmessen,	  
badges	  en	  insignes.	  Het	  door	  de	  welpen	  meegebrachte	  geld	  werd	  greNg	  uitgegeven.	  

Met	  de	  zakken	  vol	  net	  aangeschaee	  welpengadgets	  begaven	  we	  ons	  aan	  het	  
begin	  van	  de	  middag	  richNng	  de	  Jaarbeurs:	  een	  enorme	  zaal	  waar	  een	  groot	  
podium	  was	  ingericht	  en	  ruimte	  voor	  duizenden	  toeschouwers.	  Een	  aantal	  
welpen	  werd	  langzaamaan	  een	  beetje	  opgewonden,	  want	  straks	  ging	  
gebeuren	  waar	  ze	  die	  nacht	  wakker	  om	  hadden	  gelegen:	  een	  optreden	  van	  
Nick	  en	  Simon	  in	  levenden	  lijve!	  
Toen	  alle	  scouts	  van	  de	  eerste	  lichNng	  van	  die	  dag	  (ruim	  8000!)	  hun	  
aangewezen	  stoeltje	  hadden	  gevonden,	  kwam	  Sipke-‐Jan	  Bousema	  het	  
podium	  op.	  Het	  was	  Njd	  voor	  wat	  optredens:	  een	  toneelstuk	  waarin	  een	  
verhaal	  uit	  het	  Jungle	  Boek	  werd	  nagespeeld	  met	  enorme	  poppen	  van	  Shere	  
Kahn	  de	  Njger,	  Hathi	  de	  olifant	  en	  Kaa	  de	  slang.	  Voor	  elke	  pop	  waren	  vijf	  
mensen	  nodig	  om	  hem	  te	  bewegen!	  Ook	  kregen	  we	  een	  videoboodschap	  te	  
zien	  van….	  Prinses	  Máxima!	  
En	  daarna	  was	  het	  eindelijk	  zover:	  Nick	  en	  Simon	  kwamen,	  onder	  een	  groot	  
applaus,	  het	  podium	  op.	  Na	  een	  aantal	  nummers,	  waarbij	  een	  enkele	  welp	  
(niet	  van	  onze	  groep!)	  het	  niet	  kon	  laten	  om	  Simon	  een	  liefdevolle	  omhelzing	  
te	  geven,	  werd	  het	  Njd	  om	  weer	  richNng	  huis	  te	  keren.	  Voor	  ons	  zat	  de	  dag	  
erop,	  maar	  niet	  voor	  de	  organisaNe	  van	  de	  Scouts2day:	  hen	  stond	  nog	  twee	  
van	  zulke	  lichNngen	  van	  elk	  8000	  scouts	  te	  wachten!

Kortom,	  het	  was	  een	  geslaagde	  en	  spectaculaire	  dag.	  Een	  beter	  
verjaardagsfeest	  kon	  ScouNng	  Nederland	  zich	  niet	  wensen!

Namens	  alle	  welpen	  en	  leiding,

Kaa	  



Wat	  hebben	  de	  explo’s	  gedaan	  in	  laatste	  weken?

De	  weken	  voor	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar,	  en	  natuurlijk	  voor	  het	  groepskamp,	  zijn	  de	  explo’s	  heel	  druk	  
bezig	  geweest.	  Niet	  zozeer	  alleen	  met	  opkomsten,	  maar	  ook	  met	  veel	  kampacNes.	  De	  explo’s	  hebben	  zich	  
namelijk	  in	  het	  zweet	  gewerkt	  om	  geld	  te	  verdienen	  voor	  het	  kamp	  van	  Zwitserland	  dat	  de	  explo’s	  begin	  
augustus	  zullen	  hebben.	  In	  dit	  arNkeltje	  voor	  het	  KK’tje	  geven	  we	  even	  kort	  weer	  de	  leukste	  en	  
belangrijkste	  opkomsten	  die	  we	  gedaan	  hebben:

2	  april	  2010	  -‐	  Filmopkomst	  1
De	  eerste	  filmopkomst	  van	  het	  jaar.	  Vorig	  jaar	  hebben	  we	  een	  succesvolle	  film	  gehad,	  namelijk	  De	  
Verschrikkelijke	  Barman,	  met	  o.a.	  Bas	  de	  Vries	  (nu	  bij	  de	  stam)	  als	  verschrikkelijke	  barman.	  Een	  horror	  van	  
de	  ergste	  soort	  kan	  je	  het	  zeker	  noemen.	  Dit	  jaar	  echter	  hebben	  we	  op	  ons	  andere	  genres	  gericht.	  Zo	  is	  
onder	  leiding	  van	  Joey	  Staats	  een	  compleet	  andere	  richNng	  verkozen.	  Het	  hoorde	  een	  avonturenfilm	  te	  
zijn,	  maar	  het	  werd	  meer	  een	  komedie.	  Samen	  met	  een	  paar	  andere	  explo’s	  heee	  hij	  de	  film	  Bassie	  &	  
Adriaan	  en	  de	  verloren	  dolfijn	  gemaakt.	  Een	  doldwaas	  avontuur	  voer	  hoe	  Bassie	  en	  Adriaan	  op	  zoek	  gaan	  
naar	  een	  dolfijn	  die	  ergens	  op	  het	  scouNngterrein	  verstopt	  zit.	  Erg	  vermakelijk	  voor	  alle	  
leeeijdscategorieën,	  van	  bevers	  tot	  zelfs	  de	  explo’s.	  De	  stam	  kan	  er	  nog	  een	  puntje	  aan	  zuigen.
Daarnaast	  is	  ook	  een	  andere	  film	  gemaakt,	  genaamd	  CSI	  KK.	  Op	  het	  eerste	  gezicht	  een	  doodnormale	  CSI	  	  
aflevering	  van	  RTL	  4,	  maar	  wel	  met	  een	  mysterieus	  kantje.	  De	  moord	  is	  namelijk	  gepleegd	  met	  als	  moNef	  
een	  klein	  beeldje.	  Maar	  aan	  het	  einde	  van	  de	  film	  weet	  men	  nog	  steeds	  niet	  of	  het	  nou	  kunst	  was	  of	  niet.	  
Daar	  kom	  je	  achter	  bij	  de	  tweede	  filmopkomst.

9	  april	  2010	  –	  OV-‐opkomst
Naar	  mijn	  mening	  de	  beste	  opkomst	  van	  het	  jaar.	  Ik	  heb	  zelf	  geprobeerd	  om	  een	  
spannende	  opkomst	  te	  organiseren	  met	  veel	  avontuur.	  Het	  thema	  Wie	  is	  de	  Mol	  kwam	  
daar	  in	  me	  op.	  Dat	  was	  uiteindelijk	  een	  hele	  geslaagde	  opkomst,	  maar	  de	  OV-‐opkomst	  
van	  Simone	  Bonfrer	  en	  Bas	  van	  Noorden	  overtrof	  dit.	  Een	  spannende	  race	  tussen	  twee	  
teams	  waarbij	  vragen	  beantwoord	  moeten	  worden	  terwijl	  je	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  
reist	  naar	  IJmuiden.	  Zowel	  de	  bus	  als	  de	  trein	  werd	  hier	  gebruikt.	  Twee	  teams	  streden	  
tegen	  elkaar	  om	  zoveel	  mogelijk	  enveloppen	  te	  vinden	  met	  daarin	  cijfers	  en	  le,ers.	  
Wie	  aan	  het	  eind	  het	  grootste	  getal	  kon	  maken	  (met	  le,ers	  en/of	  cijfers)	  won.	  Op	  
staNon	  Haarlem	  is	  toen	  gebleken	  dat	  machten	  boven	  vermenigvuldigingen	  gaan.	  

23	  april	  2010	  –	  Fietsopkomst
We	  maken	  een	  grote	  sprong	  in	  de	  Njd.	  De	  fietsopkomst	  was	  gerelateerd	  aan	  de	  OV-‐opkomst.	  Ook	  hierbij	  
waren	  twee	  teams	  die	  van	  hot	  naar	  her	  moesten	  fietsen	  om	  vragen	  te	  beantwoorden.	  Wie	  uiteindelijk	  de	  
meeste	  vragen	  goed	  had	  beantwoord	  won.	  Gelukkig	  kregen	  we	  allemaal	  van	  te	  voren	  een	  cursus	  banden	  
plakken	  van	  Timon	  Box	  en	  een	  kijkje	  in	  de	  geschiedenis	  van	  het	  fietsen	  gepresenteerd	  door	  Joey.

	   	   	  	  	  	  	  	  	  7	  mei	  2010	  –	  Pio-‐extreme
	   	   	  	  	  	  	  	  	  We	  hebben	  niet	  zo	  hoog	  hoeven	  te	  pionieren	  voor	  het	  overvliegen.	  We	  kwamen	  dus	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  op	  het	  idee	  om	  onszelf	  eens	  te	  overtreffen	  door	  iets	  moois	  te	  bouwen	  met	  enkel	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  piopalen	  en	  touw.	  Uiteindelijk	  kregen	  we	  een	  mooi	  bouwwerk	  overeind,	  waarbij	  het	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  we	  voor	  elkaar	  kregen	  om	  twee	  banken	  uit	  ons	  hok	  op	  drie	  hoog	  te	  krijgen.	  Hier	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  hebben	  een	  aantal	  mensen	  lekker	  op	  kunnen	  zi,en	  en	  chillen.	  De	  rest	  moest	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  genoegen	  nemen	  door	  op	  de	  begane	  grond	  te	  zi,en.	  Voordeel:	  daar	  was	  de	  bar	  met	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  eten.	  Nadeel:	  al	  het	  zand	  uit	  de	  schoenen	  van	  anderen	  boven	  ons	  kwam	  op	  ons	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  neerdalen.

Explo nieuws:

Sponsorloterij
Bent u al lid van de Sponsor loterij, dan kunt u de clubgegevens wijzigen 
via www.sponsorloterij.nl/clubs/speel mee voor eigen club/omzetten loten 
(of bellen: 0900-3001400) en deze omzetten ten gunste van de 
Kameleon Kinheim Scoutinggroep.

http://www.sponsorloterij.nl/clubs/speel
http://www.sponsorloterij.nl/clubs/speel


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

9	  mei	  2010	  –	  Klussen	  bij	  Gerard
Een	  kampacNe!	  Zoals	  de	  laatste	  Nen	  jaar	  is	  het	  gebruikelijk	  dat	  we	  een	  kampacNe	  doen	  op	  de	  
boerderij	  van	  Gerard,	  gelegen	  tussen	  Haarlem	  en	  Velserbroek	  in	  tegenover	  het	  crematorium.	  
Daar	  waar	  we	  ook	  ons	  survivalweekend	  hadden,	  was	  de	  plek	  waar	  we	  veel	  konden	  gaan	  verdienen.
Maar	  naast	  het	  harde	  werken	  om	  de	  boerderij	  weer	  op	  te	  knappen,	  was	  er	  ook	  een	  weten-‐
schappelijk	  onderzoek.	  Vorig	  jaar	  kreeg	  ik	  blaren	  op	  mijn	  	  handen	  van	  het	  harken.	  Gerard	  zei	  
toenterNjd	  dat	  je	  daar	  dan	  geen	  jaar	  meer	  blaren	  zou	  krijgen.	  Dat	  ging	  ik	  vandaag	  ui,esten.	  Na	  een	  
vier	  à	  vijf	  uur	  werken	  (met	  lekker	  veel	  pauze)	  moesten	  we	  de	  hypothese	  van	  Gerard	  gelijk	  geven	  
dat	  je	  inderdaad	  geen	  blaren	  krijgt	  op	  je	  handen.	  Als	  troostprijs	  kregen	  we	  smak	  kampgeld.

14	  mei	  2010	  –	  Kijkopkomst	  klimmen
We	  hadden	  het	  iets	  te	  laat	  aangekondigd,	  maar	  op	  deze	  zonnige	  avond	  hadden	  we	  
een	  kijkopkomst	  voor	  de	  scouts.	  Het	  aantal	  scouts	  dat	  kwam	  opdagen	  as	  ook	  erg	  
gering,	  namelijk	  eentje.	  Dat	  verpes,e	  niet	  de	  sfeer,	  want	  het	  was	  mooi	  weer	  en	  
iedereen	  had	  wel	  zin	  in	  een	  beetje	  klimmen.	  Zeker	  na	  zo’n	  winterperiode	  waarin	  het	  
eigenlijk	  te	  koud	  en	  te	  glad	  was	  om	  naar	  Spaarnwoude	  toe	  te	  trekken.	  Ik	  had	  aan	  het	  
eind	  geen	  last	  in	  mijn	  benen,	  hoewel	  de	  dag	  ervoor	  de	  Dawnhike	  was.	  Maar	  mijn	  
armen	  voelden	  we	  een	  aantal	  dagen	  daarna	  nog	  sNjf	  aan.	  We	  kunnen	  er	  met	  z’n	  allen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  wel	  over	  eens	  zijn	  dat	  het	  de	  mooiste	  klimavond	  was	  van	  het	  jaar.

15	  mei	  2010	  –	  Scouts2Day
Een	  klein	  clubje	  explo’s	  was	  wel	  voor	  om	  een	  kijkje	  te	  nemen	  op	  15	  mei.	  Op	  deze	  dag	  werd	  
de	  Scouts2Day	  georganiseerd	  in	  Utrecht.	  Naast	  de	  welpen	  en	  kabouters	  waren	  er	  ook	  
explorers	  van	  de	  Kameleon	  Kinheim	  aan	  het	  rondlopen	  in	  de	  straten	  van	  Utrecht,	  opzoek	  
naar	  Doctor	  X.	  Elk	  explorerteam	  moest	  opzoek	  gaan	  naar	  Doctor	  X,	  die	  zich	  schuilhield	  in	  
Utrecht.	  Om	  de	  vijf	  minuten	  kregen	  we	  een	  sms	  waar	  hij	  was,	  maar	  elke	  keer	  als	  we	  daar	  
aankwamen	  was	  hij	  alweer	  verdwenen.	  We	  hebben	  hem	  maar	  twee	  keer	  kunnen	  pakken,	  
terwijl	  de	  Brigi,a	  (ja	  ja,	  die	  de	  Winterhike	  wonnen)	  Doctor	  X	  drie	  keer	  wist	  te	  pakken.	  Wacht	  
maar	  tot	  februari	  2011	  wanneer	  we	  dan	  onze	  revanche	  nemen.	  Over	  het	  algemeen	  was	  het	  
verder	  een	  geslaagde	  dag	  waarbij	  we	  Nick	  &	  Simon	  en	  Sipke	  Jan	  Bousema	  in	  het	  echt	  zagen.

4	  juni	  2010	  –	  Filmopkomst	  2
We	  maken	  weer	  een	  vogelvlucht	  richNng	  juni.	  Op	  de	  filmopkomst	  van	  april	  is	  bedacht	  dat	  we	  nog	  een	  film	  wilden	  
gaan	  maken	  over	  onder	  andere	  dat	  beeldje.	  Bas	  en	  ik	  hebben	  rond	  de	  tafel	  gezeten	  en	  een	  plot	  bedacht.	  Op	  4	  juni	  
hebben	  we	  de	  scènes	  gefilmd.	  Een	  geslaagde	  avond	  en	  begin	  juli	  zal	  de	  film	  uitkomen	  voor	  de	  explorers.	  Dezelfde	  
personages	  van	  CSI	  KK	  komen	  weer	  voor	  en	  natuurlijk	  dat	  beeldje.	  Wat	  was	  daar	  zo	  mysterieus	  aan?	  Wat	  heee	  de	  
Russische	  maffia	  ermee	  te	  maken?	  En	  bovenal:	  wat	  is	  in	  vredesnaam	  de	  Ntel	  van	  die	  film?	  

	   	   	   	   	   	   5	  juni	  2010	  –	  Kleverparkdag
	   	   	   	   	   	   De	  recentste	  en	  grootste	  kampacNe	  voor	  een	  explorer.	  Een	  hele	  
	   	   	   	   	   	   dag	  fungeren	  als	  staf	  van	  de	  organisaNe	  van	  de	  Kleverparkdag.	  Een	  
	   	   	   	   	   	   dag	  vol	  met	  heen	  en	  weer	  lopen	  en	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  die	  dag	  
	   	   	   	   	   	   een	  groot	  succes	  wordt	  voor	  iedereen.	  Gelukkig	  was	  het	  mooi	  
weer,	  maar	  dat	  kan	  ook	  in	  je	  nadeel	  werken,	  maar	  met	  voldoende	  drinken	  en	  veel	  enthousiasme	  kom	  je	  al	  een	  
eind.	  Zo	  hebben	  we	  een	  mooi	  bedrag	  opgehaald	  voor	  ons	  kamp	  te	  Zwitserland.	  

	  We	  gaan	  de	  komende	  weken	  ook	  nog	  een	  heleboel	  doen.	  We	  hopen	  je	  bij	  het	  volgende	  KK’tje	  daar	  mee	  over	  te	  
vertellen.	  Tot	  die	  Njd	  moet	  je	  maar	  smachten	  naar	  spanning	  met	  deze	  verhalen.

Vincent



Jantje Beton:

Jantje	  Betoncollecte	  door	  de	  KK	  heeQ	  3140,85	  euro	  opgebracht.

1,	  2,	  en	  3	  maart	  hebben	  onze	  leden,	  leiding	  en	  bestuur	  gecollecteerd	  voor	  Jantje	  Beton.	  Wij	  werken	  aan	  deze	  
collecte	  mee,	  omdat	  we	  de	  hele	  van	  de	  opbrengst	  zelf	  mogen	  houden.	  Dat	  betekent	  dit	  jaar	  ruim	  1500	  euro	  
voor	  onze	  groep!	  
De	  opkomst	  was	  helaas	  niet	  zo	  massaal	  als	  andere	  jaren.	  Daarom	  zijn	  we	  de	  ouders	  die	  met	  de	  kinderen	  
meekwamen	  -‐en	  vaak	  zelf	  ook	  gingen	  collecteren-‐	  zeer	  dankbaar.	  Ook	  zijn	  we	  de	  explorers	  en	  hun	  begeleiding	  
zeer	  dankbaar	  dat	  zij	  op	  vrijdagavond	  nog	  extra	  gecollecteerd	  hebben.	  Mede	  daardoor	  zijn	  uiteindelijk	  alle	  
straten	  gelopen.
Afgelopen	  zaterdag	  kwamen	  alle	  groepen	  van	  Haarlem	  en	  omstreken	  die	  gecollecteerd	  hadden	  hun	  bussen	  
inleveren	  in	  het	  Regiogebouw.	  Milroy	  (groepsvoorzi,er)	  en	  ik	  hebben	  geholpen	  met	  het	  legen	  van	  de	  bussen	  
en	  het	  tellen	  van	  de	  opbrengst.	  
Rob	  van	  Gaal,	  de	  directeur	  van	  Jantje	  Beton	  kwam	  langs	  bij	  het	  Regiogebouw	  om	  eens	  te	  kijken	  hoe	  e.e.a.	  in	  
zijn	  werk	  gaat.	  Ik	  heb	  hem	  toen	  kunnen	  vertellen	  hoe	  onze	  scouNnggroep	  de	  collecte	  organiseert.	  Hij	  was	  zeer	  
onder	  de	  indruk	  van	  de	  manier	  waarop	  wij	  dat	  doen	  en	  vroeg	  mij	  de	  ouders	  en	  kinderen	  heel	  hartelijk	  te	  
bedanken	  voor	  hun	  hulp	  om	  deze	  collecte	  tot	  een	  succes	  te	  maken.	  Bij	  deze!!	  We	  hopen	  volgend	  jaar	  weer	  op	  
uw	  hulp.

Liesbeth	  Draeck,	  penningmeester

Scouts nieuws:

Scouts	  op	  geheime	  spionage	  training

De	  RIVD	  heee	  afgelopen	  week	  de	  beelden	  vrijgegeven	  van	  een	  geheim	  spionnen	  trainingskamp.	  De	  
beelden	  zijn	  vrijgeven	  nadat	  discussie	  over	  het	  bestaansrecht	  van	  de	  spion	  en	  de	  hoge	  kosten	  van	  het	  
ministerie	  van	  Defensie,	  hoog	  zijn	  opgelaaid.	  Met	  deze	  beelden	  wil	  de	  RIVD	  laten	  zien	  dat	  de	  miljoenen	  die	  
in	  de	  geheime	  afdeling	  van	  Defensie	  gepompt	  worden,	  ook	  daadwerkelijk	  gebruikt	  worden	  voor	  spionnen	  
training.	  ParNjleiders	  halen	  vel	  uit	  naar	  demissionair	  minister	  van	  Middelkoop.	  

De	  beelden	  betreffen	  een	  geheim	  spionage	  trainingskamp	  in	  Haarlem.	  Op	  de	  beelden	  is	  te	  zien	  hoe	  een	  
aantal	  leden	  van	  de	  scouNnggroep	  Kameleon	  Kinheim,	  training	  krijgen	  in	  vechtsport,	  ondervragingen,	  
liegen,	  maken	  en	  ontcijferen	  van	  gecodeerde	  informaNe	  en	  observeren	  op	  een	  aantal	  drukke	  omgevingen.	  
De	  scouts	  zijn	  op	  vrijdag	  begonnen	  en	  hebben	  daar	  al	  hun	  idenNteitsbewijzen	  moeten	  inleveren.	  Met	  
behulp	  van	  een	  aantal	  trainers	  is	  hun	  een	  andere	  idenNteit	  aan	  gemeten	  en	  hebben	  ze	  de	  opdracht	  
gekregen	  een	  bijpassend	  karakter	  op	  te	  bouwen.	  De	  volgende	  ochtend	  zijn	  ze	  op	  pad	  gestuurd	  met	  de	  
fiets	  en	  halverwege	  ‘ontvoerd’	  met	  2	  auto’s.	  Via	  de	  draagvleugelboot	  zijn	  de	  scouts	  vertrokken	  naar	  
Amsterdam	  Centraal	  om	  daar	  een	  postbode	  te	  observeren.	  Na	  een	  rit	  met	  bus	  en	  trein	  zijn	  ze	  via	  
Amsterdam	  Sloterdijk	  naar	  Haarlem	  gereisd	  waar	  ze	  door	  bezoekers	  van	  de	  Ikea	  zijn	  gezien	  op	  de	  
woonkamer	  afdeling.	  Wat	  zich	  daarna	  heee	  afgespeeld	  is	  onduidelijk.	  De	  beelden	  laten	  nog	  wel	  een	  serie	  
ondervragingen	  zien	  die	  vermoedelijk	  zaterdagavond	  zijn	  uitgevoerd.	  Scouts	  werden	  met	  2	  tegelijk	  naar	  
een	  donkere	  kamer	  geleid	  alwaar	  ze	  door	  2	  trainers	  met	  een	  zaklamp	  werden	  ondervraagd.	  
Aan	  het	  einde	  is	  nog	  te	  zien	  hoe	  een	  aangeslagen	  scout	  wordt	  weggeleid	  maar	  meer	  is	  er	  van	  de	  avond	  
niet	  te	  zien.	  

Wat	  zich	  de	  volgende	  dag	  heee	  afgespeeld	  blije	  vooralsnog	  onduidelijk.	  De	  RIVD	  laat	  weten	  dat	  er	  op	  
zondag	  een	  aantal	  vaardigheden	  zijn	  getoetst	  maar	  wil	  niets	  uit	  laten	  over	  de	  aard	  van	  deze	  vaardigheden.	  
Waar	  de	  scouts	  zich	  nu	  bevinden	  is	  onduidelijk,	  de	  RIVD	  laat	  weten	  dat	  de	  scouts	  via	  het	  
getuigenbeschermingsprogramma	  een	  andere	  idenNteit	  hebben	  gekregen	  en	  dat	  ze	  niet	  meer	  in	  
Nederland	  zijn.	   



Scouts hebben fun op Fundays



Scouts hebben fun op Fundays
Door:	  Sappol

Lowlands/Pinkpop	  maar	  dan	  voor	  scouNng,	  dat	  is	  de	  eerste	  indruk	  die	  ik	  
kreeg	  nadat	  ik	  met	  de	  auto	  het	  parkeerterrein	  van	  de	  Walibi	  Fundays	  
opreed.	  Op	  het	  vakanNepark	  van	  Walibi	  Flevo	  zijn	  even	  na	  20:00,	  
honderden	  scouts,	  explo’s,	  stam	  en	  hier	  en	  daar	  wat	  welpen,	  bezig	  om	  
hun	  tent	  op	  te	  ze,en.	  Een	  aantal	  vroege	  vogels	  heee	  de	  tenten	  al	  staan	  
en	  probeert	  geld	  te	  verdienen	  aan	  de	  laat	  arriverende	  scouNnggroepen.	  
“Broodjes	  hamburger,	  2	  euro!!	  Frikadellen	  1	  euro!!”.	  Hoewel	  ik	  nog	  niet	  
gegeten	  heb	  en	  het	  aanbod	  erg	  aanlokkelijk	  is,	  ga	  ik	  er	  toch	  niet	  op	  in	  
en	  duw	  samen	  met	  3	  scouts	  hijgend	  en	  puffend	  de	  aanhanger	  naar	  ons	  
terrein.	  Verspreid	  over	  2	  subkampen	  beleven	  een	  paar	  honderd	  scouts	  
hier	  een	  gezellig	  weekend	  dat	  zich	  vooral	  afspeelt	  in	  a,racNepark	  
Walibi	  Flevo.	  Een	  heel	  weekend	  lang	  onbeperkt	  toegang	  tot	  het	  
a,racNepark	  en	  zaterdagavond	  nog	  een	  gezellig	  feest	  op	  het	  Walibi	  
terrein.	  Kortom,	  genoeg	  redenen	  om	  er	  erg	  veel	  zin	  in	  te	  hebben!

Na	  een	  rit	  van	  3,5	  uur	  (wat	  in	  75	  min	  had	  gekund)	  waarin	  we	  gemiddeld	  
20	  km/uur	  gereden	  hadden,	  wist	  ik	  even	  niet	  meer	  waarom	  we	  dit	  ook	  
alweer	  deden.	  De	  temperatuur	  trok	  zich	  niets	  aan	  van	  het	  feit	  dat	  het	  
inmiddels	  20:30	  was	  en	  zelfs	  in	  mijn	  korte	  broek	  zwee,e	  ik	  nog	  als	  een	  
gek.	  Gelukkig	  hoefde	  we	  ‘alleen	  maar’	  2	  grote	  tenten	  op	  te	  ze,en.	  Zo	  
gepiept	  zou	  je	  denken,	  helaas	  bleek	  dit	  niet	  het	  geval.	  10	  scouts	  die	  zich	  
tegelijk	  op	  een	  zak	  met	  slecht	  gemerkte	  stokken	  gooien	  en	  waarin	  3	  
mensen	  de	  leiding	  nemen	  om	  het	  frame	  te	  bouwen,	  bleek	  niet	  echt	  te	  
werken.	  Met	  wat	  hulp	  en	  iets	  betere	  samenwerking,	  ging	  dit	  gelukkig	  wat	  
beter.	  Ondertussen	  was	  Anne	  (mijn	  vriendin	  die	  dit	  weekend	  mee	  was	  als	  extra	  leiding)	  bezig	  om	  een	  
bungalowtent	  op	  te	  ze,en.	  Achteraf	  gezien	  een	  hele	  uitdaging	  aangezien	  er	  stokken	  ontbraken	  en	  de	  
stokken	  helemaal	  niet	  gemerkt	  waren.	  Toch	  hielden	  we	  stoïcijns	  vol	  dat	  we	  ergens	  een	  fout	  maakten	  en	  
heb	  ik	  geholpen	  het	  frame	  nogmaals	  op	  te	  ze,en,	  toch	  bleef	  het	  frame	  te	  klein	  voor	  het	  tentdoek.	  Nadat	  
ook	  Nikkie	  en	  Proekz	  aangekomen	  waren,	  hebben	  zij	  nog	  eens	  geprobeerd	  de	  	  tent	  de	  baas	  te	  zijn,	  helaas	  
heee	  de	  tent	  toch	  gewonnen.	  Met	  reservestokken,	  bekers,	  touw	  en	  een	  hoop	  creaNviteit,	  hebben	  we	  toch	  
nog	  iets	  kunnen	  maken	  van	  de	  tent.	  Een	  hoop	  geschreeuw,	  geduw	  en	  gekibbel	  later,	  had	  ook	  iedereen	  een	  
plaatsje	  gevonden	  in	  een	  van	  de	  2	  tenten	  en	  tegen	  23:30	  lag	  iedereen	  eindelijk	  in	  zijn	  bed!	  Een	  lange	  dag	  
en	  een	  erg	  korte	  nacht	  bleek	  de	  volgende	  ochtend!
Voor	  het	  rusNgste	  subkamp	  dat	  om	  23:00	  sNl	  hoort	  te	  zijn	  was	  het	  nog	  bijzonder	  druk.	  Het	  geschreeuw,	  
gepraat,	  gecorrigeer	  van	  de	  leiding	  	  was	  overal	  op	  het	  terrein	  te	  horen	  als	  het	  gezoem	  van	  een	  kolonie	  
muggen.	  Limburgse	  welpen	  die	  om	  23:30	  nog	  oorlogje	  aan	  het	  spelen	  zijn	  tussen	  onze	  tenten,	  explorer	  
groepen	  die	  de	  luidkeels	  zingend	  naar	  het	  WC-‐gebouw	  lopen,	  onze	  Brabantse	  collega’s	  die	  wanhopig	  
proberen	  hun	  kinderen	  tot	  slapen	  te	  manen	  om	  3:00	  ’s	  nachts	  en	  daar	  tussendoor	  nog	  onze	  eigen	  scouts	  
die	  om	  het	  half	  uur	  hard	  fluisterend	  besluiten	  om	  weer	  in	  de	  andere	  tent	  te	  gaan	  liggen.	  Moe	  als	  we	  
waren	  hebben	  we	  het	  lekker	  laten	  gaan	  (ze	  komen	  zichzelf	  morgen	  wel	  weer	  tegen)	  en	  luisterend	  naar	  het	  
gezoem	  van	  het	  terrein	  zijn	  we	  in	  slaap	  gevallen.	  

Al	  om	  7:15	  zi,en	  de	  eerste	  scouts	  aangekleed	  op	  de	  banken	  te	  mopperen	  dat	  ze	  honger	  hebben	  (toch	  
vreemd	  als	  je	  ziet	  wat	  ze	  allemaal	  voor	  snoep	  en	  chips	  mee	  hebben)	  en	  te	  klagen	  over	  een	  kolonie	  mieren	  
die	  in	  en	  rond	  hun	  tassen	  liep	  (niet	  zo	  vreemd	  als	  je	  ziet	  wat	  ze	  allemaal	  voor	  snoep	  en	  chips	  mee	  
hebben).	  Ik	  ga	  er	  niet	  op	  in	  en	  stort	  mij	  op	  de	  meest	  belangrijke	  taak	  als	  leiding,	  koffie	  ze,en!	  Hier	  staat	  of	  
valt	  je	  dag	  bij!	  Om	  7:50	  zit	  iedereen	  bij	  de	  banken	  en	  we	  besluiten	  dat	  het	  overbodig	  is	  de	  scouts	  om	  8:00	  
te	  gaan	  wekken,	  daar	  gaat	  ons	  plan	  ;)!	  Na	  het	  ochtendritueel	  van	  ontbijten,	  lunchpakketjes	  smeren,	  regels	  
uit	  leggen,	  hameren	  op	  insmeren	  en	  veel	  water	  drinken,	  begeven	  we	  ons	  naar	  de	  ingang	  van	  het	  park.	  Het	  
is	  9:40	  als	  we	  op	  Walibi	  Plaza	  staan	  en	  het	  is	  nu	  al	  20	  graden.	  In	  ruil	  voor	  Proekz’s	  ID-‐kaart	  regelen	  we	  een	  
rolstoel	  voor	  Rosa	  die	  last	  heee	  van	  haar	  enkel.	  Verbazingwekkend	  hoeveel	  scouts	  de	  rolstoel	  willen	  
duwen	  als	  Rosa	  wordt	  uitgelegd	  dat	  ze	  voorrang	  krijgt	  bij	  de	  a,racNes	  en	  3	  personen	  mag	  meenemen.	  
Iedereen	  maakt	  zich	  klaar	  om	  het	  park	  in	  te	  gaan	  en	  Anne	  en	  ik	  lopen	  terug	  naar	  de	  auto	  om	  nog	  wat	  
boodschappen	  te	  doen	  in	  Dronten.	  



Om	  11:10	  zijn	  we	  terug	  in	  het	  park	  en	  besluiten	  meteen	  de	  verkoeling	  op	  te	  zoeken	  in	  de	  ‘boomstammen’.	  
Overal	  om	  ons	  heen	  lopen	  scouts	  van	  verschillende	  leeeijden	  luidkeels	  te	  zingen,	  te	  yellen	  of	  gewoon	  om	  
aandacht	  te	  vragen.	  De	  enkele	  ‘gewone	  bezoeker’	  kijkt	  vol	  verbazing	  naar	  de	  invasie	  van	  scouNngmensen	  
en	  ik	  zucht	  nog	  is	  diep	  als	  ik	  de	  zoveelste	  groep	  explo’s/stam	  voorbij	  hoor	  lopen	  die	  beter	  in	  een	  stadion	  
thuishoren.	  Gelukkig	  zie	  ik	  overal	  lachende	  gezichten	  en	  hoewel	  het	  warm	  en	  druk	  is,	  vermaakt	  iedereen	  
zich	  prima!

Na	  een	  volle	  dag	  pretpark	  met	  minimal	  nachtrust,	  is	  iedereen	  toch	  wel	  een	  beetje	  gesloopt	  als	  we	  terug	  
zijn	  op	  het	  kampterrein.	  De	  aanmeldingen	  voor	  de	  disco	  die	  avond	  lopen	  dan	  ook	  hard	  terug.	  We	  eten	  
gezamenlijk	  soep	  en	  broodjes	  knakworst	  (ze	  waren	  heerlijk	  Niels!)	  en	  spelen	  na	  het	  eten	  een	  spelletje	  
weerwolven	  van	  wakkerdam.	  Al	  snel	  staan	  er	  enkele	  anders	  scouts	  om	  ons	  heen	  die,	  te	  horen	  aan	  het	  
veelvuldige	  commentaar,	  het	  spel	  al	  vaker	  gespeeld	  hebben.	  Als	  we	  daarna	  naar	  de	  disco	  gaan	  zijn	  er	  maar	  
10	  scouts	  die	  mee	  gaan.	  De	  rest	  blije	  bij	  Nikkie	  en	  Proekz	  achter	  en	  vermaakt	  zich	  met	  badmintonnen,	  
voetballen	  of	  iets	  anders.	  Het	  feest	  blijkt	  in	  het	  Walibi	  theater	  te	  zijn	  maar	  om	  21:45	  is	  het	  zo	  druk	  en	  
gezellig	  als	  de	  begrafenis	  van	  een	  ongehuwde	  en	  kinderloze	  zwerver.	  De	  band	  speelt	  alsof	  ze	  voor	  
uitverkocht	  Ahoy	  staan	  maar	  de	  set-‐list	  sluit	  niet	  aan	  bij	  het	  jonge	  publiek.	  De	  band	  neemt	  vervolgens	  
even	  pauze	  (slimme	  keus	  ;)	  )	  en	  2	  scouts	  besluiten	  terug	  te	  gaan	  naar	  de	  tenten.	  Ook	  wij	  vragen	  ons	  af	  of	  
we	  nog	  zullen	  blijven	  maar	  als	  de	  band	  terugkomt	  is	  de	  set-‐list	  een	  stuk	  toegankelijker	  en	  al	  gauw	  is	  daar	  
toch	  nog	  het	  beloofde	  feest.	  Als	  ik	  om	  23:00	  terugloop	  om	  Nikkie	  af	  te	  lossen,	  is	  het	  gezellig	  druk	  en	  gaat	  
Mitchel	  helemaal	  los	  op	  de	  door	  het	  Brabantse-‐publiek	  ingeze,e;	  ‘Bier	  en	  t**ten,	  shalalala.	  Om	  0:30	  is	  
iedereen	  weer	  terug	  in	  de	  tent	  en	  hoewel	  we	  in	  de	  verte	  nog	  de	  aeerparty	  horen	  is	  het	  beduidend	  sNller	  
op	  het	  terrein.	  Zowaar	  een	  redelijk	  goede	  nachtrust!

De	  volgende	  ochtend	  is	  het	  wederom	  vroeg	  opstaan.	  Terwijl	  de	  scouts	  nog	  halfwakker	  worden	  en	  hun	  
tassen	  aan	  het	  inpakken	  zijn,	  wordt	  de	  tent	  om	  hun	  heen	  afgebroken.	  Hoewel	  sommige	  scouts	  als	  halve	  
zombies	  rondlopen,	  helpt	  iedereen	  mee	  om	  wederom	  voor	  openingsNjd	  in	  Walibi	  te	  kunnen	  zijn!	  In	  
minder	  dan	  een	  uur	  is	  alles	  opgeruimd	  en	  kan	  er	  rusNg	  gegeten	  worden.	  Om	  9:45	  staan	  we	  weer	  op	  Walibi	  
Plaza	  waar	  we	  dit	  keer	  2	  rolstoelen	  moeten	  regelen.	  Want	  ook	  Charlo,e	  heee	  dusdanige	  last	  van	  haar	  
enkel	  dat	  lopen	  niet	  gaat.	  We	  kijken	  toe	  hoe	  een	  overdreven	  vrolijke	  en	  enthousiaste	  presentator	  een	  
scout	  naar	  voren	  haalt	  om	  te	  assisteren	  bij	  de	  ‘openen-‐van-‐het-‐park-‐show’.	  Hij	  stelt	  de	  dame	  een	  vraag	  
maar	  weet	  niet	  dat	  het	  meisje	  haar	  stem	  kwijt	  is	  geraakt.	  Ze	  wil	  antwoorden	  maar	  komt	  niet	  verder	  dan	  
een	  hees	  gepiep.	  De	  presentator	  pakt	  het	  leuk	  op	  en	  het	  park	  wordt	  gelukkig	  alsnog	  geopend.	  Wederom	  
een	  gezellige	  dag	  en	  leiding	  besluit	  een	  rondje	  te	  lopen	  langs	  de	  Robin	  Hood	  en	  de	  Golliath.	  Het	  is	  lekker	  
rusNg	  en	  bijna	  overal	  kan	  je	  zo	  doorlopen,	  ideaal!	  Om	  15:00	  is	  (bijna)	  iedereen	  weer	  terug	  en	  lopen	  we	  
naar	  het	  inmiddels	  uitgestorven	  terrein.	  Langzaam	  worden	  de	  kinderen	  opgehaald	  en	  strompelen	  moe	  
naar	  de	  auto’s.	  Tegen	  16:30	  stapt	  ook	  de	  leiding	  in	  de	  auto	  en	  zit	  het	  weekend	  erop.

Het	  was	  een	  vermoeiend	  maar	  onwijs	  gezellig	  weekend!	  Volgend	  jaar	  zeker	  weer!

Quotes
De	  pratende	  fontein	  bij	  Walibi	  nadat	  een	  vervelend	  welpje	  zijn	  act	  probeert	  dwars	  te	  zi,en:	  ‘kan	  iemand	  
dit	  jongetje	  komen	  halen,	  ik	  ben	  geen	  Ikea	  ballenbak	  waar	  je	  kinderen	  kan	  dumpen!

Een scout uit de tent naast ons waarneer Sappol de kinderen toe spreekt met de tekst: Sappol: 
‘voor de mensen die niet weten hoe laat het is, het is 0:00. Tijd om te slapen!
Een scout uit de tent naast ons: ‘voor de mensen die niet weten hoe laat het is… KOOP EEN 
HORLOGE!’




