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In dit nummer:

Telefoonnummers:

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

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

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

Explo’s:	  
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BasJaan	  ................	  06-‐27515949
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Van de voorzitter:

Het	  scou)ng	  seizoen	  nadert	  weer	  zijn	  eind	  en	  het	  weer	  wordt	  beter.
De	  leiding	  is	  naast	  het	  draaien	  van	  de	  speltak	  opkomsten	  weer	  volop	  
bezig	  met	  de	  voorbereidingen	  van	  de	  zomerkampen.	  
Naast	  de	  gewone	  opkomsten	  zijn	  er	  ook	  nog	  een	  paar	  leuke	  
ac)viteiten	  geweest.	  Zo	  hadden	  de	  Marala’s	  een	  druk	  bezocht	  
“pannenkoekenrestaurant”,	  de	  Welpen	  hadden	  op	  het	  Naaldenveld	  
een	  gezellig	  ouder/kind	  weekend	  en	  de	  Explo’s	  hadden	  weer	  een	  
gezellige	  Dawnhike	  gevolgd	  door	  een	  goed	  verzorgde	  brunch.	  
De	  scouts	  hebben	  bij	  twee	  ac)viteiten	  een	  geweldige	  presta)e	  
neergelegd,	  als	  eerste	  geëindigd	  bij	  de	  Poolnachthike	  en	  als	  tweede	  
bij	  de	  Regio	  Scou)ng	  Wedstrijden	  Haarlem.	  Door	  hun	  tweede	  plaats	  
bij	  de	  RSW	  heeK	  de	  Kameleon	  Kinheim	  binnen	  korte	  )jd	  zich	  weer	  
van	  deelname	  aan	  de	  Landelijke	  Scou)ng	  Wedstrijden	  verzekerd.

Achter	  de	  schermen	  is	  recentelijk	  een	  bestuurswisseling	  geweest,	  
Petra	  Bouquet	  heeK	  het	  penningmeesterschap	  over	  genomen	  van	  
Liesbeth	  Draeck.	  Ik	  bedank	  Liesbeth	  voor	  haar	  tomeloze	  inzet	  de	  
afgelopen	  15	  jaar	  op	  deze	  func)e.	  Liesbeth	  zal	  de	  groep	  niet	  verlaten	  
en	  zal	  nog	  ac)ef	  blijven	  als	  plusscout.
Daarnaast	  ben	  ik	  heel	  blij	  dat	  Petra	  het	  penningmeesterschap	  op	  zich	  
genomen	  heeK	  en	  wensen	  haar	  succes	  en	  plezier	  met	  deze	  
uitdagende	  func)e.

De	  vereniging	  heeK	  ook	  een	  gedragscode	  opgesteld	  die	  betrekking	  
heeK	  op	  hoe	  wij	  met	  elkaar	  om	  willen	  gaan	  en	  wat	  we	  van	  elkaar	  
verwachten.	  De	  code	  is	  te	  vinden	  op	  de	  KK	  site	  naast	  nog	  veel	  meer	  
historische	  als	  actuele	  informa)e	  van	  de	  groep.	  

	  Ik	  wens	  jullie	  veel	  leesplezier	  met	  dit	  KK’tje,	  want	  er	  zijn	  vele	  leuke	  
ac)viteiten	  geweest.

Gegroet,
Milroy	  van	  der	  Bor
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LEUK	  NIEUWS

Wij	  hebben	  binnen	  ons	  leiding	  team	  een	  nieuw	  lid	  er	  bij	  haar	  scou)ng	  naam	  is	  Tabaqui	  (	  of	  zoals	  
de	  kinderen	  zeggen	  tabakie).	  Tabaqui	  is	  een	  jakhals	  in	  het	  jungleboek	  verhaal,	  maar	  deze	  jakhals	  is	  
zeer	  lief	  en	  zorgzaam	  voor	  de	  Marala’s.	  

WEEKENDKAMP

Het	  is	  al	  weer	  een	  )jdje	  terug	  dat	  wij	  op	  weekendkamp	  waren,	  hier	  in	  ons	  
eigen	  clubhuis.	  Het	  thema	  draaide	  allemaal	  om	  de	  al	  om	  bekende	  gezusters	  
grim	  de	  zusjes	  van	  de	  bekende	  broers	  natuurlijk.	  Helaas	  was	  alleen	  het	  
sprookjes	  boek	  gevallen	  en	  daardoor	  zijn	  er	  een	  paar	  bladzijde	  kwijt	  geraakt.	  
De	  Marala’s	  kregen	  de	  vraag	  om	  te	  helpen	  met	  zoeken.	  Natuurlijk	  wilde	  wij	  dat	  
wel	  doen.	  

Als	  eerst	  vonden	  we	  een	  spoor	  van	  rode	  touwtjes,	  die	  
ons	  leiden	  naar	  een	  winkeltje	  waar	  het	  boek	  met	  de	  
ontbrekende	  bladzijde	  lag.	  Later	  kwam	  kleinduimpje	  nog	  op	  bezoek	  en	  
miste	  een	  schoen.	  Rapunzel	  droeg	  een	  vin.	  Roodkapje	  miste	  haar	  rode	  
kapje.	  En	  de	  kleine	  zeemeermin	  lag	  op	  de	  bank	  van	  het	  clubhuis	  te	  slapen	  
samen	  met	  de	  lange	  haren	  van	  rapunzel.	  We	  hebben	  alle	  spullen	  achter	  
gelaten	  bij	  de	  zeemeermin	  en	  zij	  zou	  zorgen	  dat	  iedereen	  ze	  spulletjes	  weer	  
terug	  zou	  krijgen.	  Tijdens	  het	  weekend	  vonden	  we	  propjes	  her	  en	  der	  met	  
bladzijde	  uit	  het	  sprookjes	  boek.	  Aan	  het	  einde	  van	  ons	  kamp	  waren	  de	  

sprookjes	  weer	  compleet	  en	  het	  boek	  kon	  weer	  netjes	  worden	  opgeborgen.	  

Was	  getekend	  GG	  (	  gezusters	  grim)
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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!!

PANNENKOEKENDAG!

Iets	  minder	  lang	  geleden	  hebben	  wij	  onze	  kampac)e	  gehouden.	  Dit	  met	  groot	  succes.	  

De	  leiding	  deed	  de	  keukenwerkzaamheden	  en	  de	  Marala’s	  waren	  u	  gastvrouw.	  En	  onze	  
groepspenningmeester	  heeK	  geholpen	  met	  de	  kassawerkzaamheden.	  Toen	  de	  eerste	  mensen	  voor	  
het	  eten	  binnen	  kwamen	  lag	  er	  een	  stapel	  van	  zo	  een	  40	  pannenkoeken	  klaar,	  deze	  stapel	  was	  
binnen	  10	  minuten	  helemaal	  weg.	  We	  hebben	  zelfs	  tussen	  door	  nog	  boodschappen	  extra	  gedaan	  
om	  de	  lege	  magen	  te	  kunnen	  blijven	  vullen.	  De	  koks	  zelf	  hebben	  niet	  eens	  mee	  kunnen	  smikkelen	  
van	  de	  heerlijke	  pannenkoeken.	  De	  kinderen	  stonden	  netjes	  in	  de	  rij	  te	  wachten.	  Luid	  zingend	  met	  
hier	  en	  daar	  een	  jell	  er	  doorheen.	  We	  weten	  nier	  precies	  hoeveel	  pannenkoeken	  er	  op	  zijn	  gegaan	  
maar	  zeker	  zo	  een	  300	  zijn	  er	  door	  jullie	  gegeten.	  Dat	  staat	  gelijk	  aan:

• 16	  pakken	  pannenkoeken	  mix

• 8	  liter	  melk

• 24	  eieren

• 4	  bussen	  poedersuiker

• 2	  poaen	  jam

• 4	  flessen	  stroop

• Boter

• 1	  vieze	  keuken

• 10	  helpende	  Marala’s

• 2	  koks

• 1	  limonade	  meester

• 1	  persoon	  voor	  de	  kassa

• En	  heeeeeeeeel	  veel	  lege	  magen

Dit	  alles	  heeK	  gezorgd	  voor	  een	  zeer	  leuk	  bedrag	  waarvan	  wij	  leuke	  dingen	  gaan	  doen	  waaronder	  
kamp	  T-‐shirts	  maken.	  Wij	  hopen	  u	  allemaal	  met	  nog	  veel	  meer	  andere	  weer	  te	  zien	  en	  dan	  kunt	  u	  
zich	  zelfs	  inschrijven	  op	  een	  unieke	  Marala	  pannenkoek,	  wat	  dat	  is	  houden	  we	  nog	  even	  geheim.	  
Dus	  wie	  er	  niet	  was	  dit	  jaar…	  je	  hebt	  iets	  gemist!	  We	  zien	  jullie	  graag	  volgend	  jaar	  allemaal	  weer	  
terug.
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Jantje Beton 2012

JANTJE	  BETON	  2012	  was	  een	  groot	  succes!

We	  waren	  er	  met	  z’n	  allen	  helemaal	  klaar	  voor:	  de	  Jantje	  Beton	  collecte	  2012.	  Dit	  jaar	  was	  de	  
opkomst	  groter	  dan	  ooit:	  maar	  liefst	  91	  kinderen,	  ouders	  en	  leiding	  zijn	  van	  maandag	  5	  maart	  t/m	  
woensdag	  7	  maart	  langs	  de	  deuren	  gegaan.	  Misschien	  was	  deze	  grote	  opkomst	  wel	  (mede)	  te	  
danken	  aan	  het	  heerlijke	  Jantje	  Beton	  diner	  dat	  aan	  het	  collecteren	  vooraf	  ging…	  De	  koks	  hadden	  
zich	  flink	  uitgeleefd;	  de	  eerste	  avond	  was	  er	  een	  overheerlijke	  spaghej,	  de	  tweede	  avond	  een	  
zalige	  nasi	  en	  de	  afsluiter	  was	  een	  fantas)sche	  andijviestamppot	  met	  een	  zelfgemaakte	  oer-‐
Hollandse	  gehaktbal.	  
Met	  goed	  gevulde	  magen	  ging	  iedereen	  op	  pad.	  En	  met	  succes!	  Er	  is	  maar	  liefst	  €	  3100,-‐	  
opgehaald	  en	  dat	  is	  bijna	  €	  200	  meer	  dan	  vorig	  jaar!!	  Iedereen	  enorm	  bedankt	  voor	  jullie	  inzet!	  En	  
we	  willen	  welp	  Fulco,	  scouts	  Janneke,	  Charloae	  en	  Robbert,	  explorer	  Evelien	  en	  scoutsleiding	  H2B	  
extra	  bedanken;	  zij	  hebben	  alle	  drie	  de	  avonden	  mee	  gelopen.	  

...De	  scouts	  naar	  de	  LWS	  gaan?	  De	  Leeuwen	  hebben	  de	  tweede	  plek	  veroverd	  bij	  de	  RSW	  op	  1	  
april.	  Echt	  waar,	  dat	  is	  geen	  grap.	  Een	  knappe	  presta)e	  van	  onze	  scouts!	  Dit	  weekend	  zal	  de	  LSW	  
worden	  gehouden	  in	  Baarn.	  Heel	  veel	  succes!

...De	  explo’s	  	  een	  Wie	  is	  de	  Mol	  weekend	  hebben	  gehad?	  Van	  20	  t/m	  22	  april	  hebben	  de	  explo’s	  de	  
)jd	  gehad	  om	  er	  achter	  te	  komen	  wie	  alle	  spelletjes	  saboteert	  en	  dus	  het	  geld	  uit	  de	  pot	  weet	  te	  
houden.	  Uiteindelijk	  bleken	  er	  maar	  liefst	  twee	  Mollen	  te	  zijn	  in	  de	  kleine	  explogroep,	  namelijk	  
Danielle	  en	  Timon!	  Rana	  was	  de	  winnaar	  van	  deze	  edi)e.	  Gefeliciteerd!

...In	  juni	  er	  weer	  een	  klussendag	  is?	  Datum	  komt	  nog	  op	  de	  site!	  Voor	  alle	  liepebbers:	  houd	  de	  site 	  
in	  de	  gaten	  (en	  niet	  alleen	  om	  te	  klussen	  natuurlijk).

...Er	  over	  10	  jaar	  weer	  een	  Paasolympics	  komt?	  De	  Spelen	  
van	  dit	  jaar	  waren	  zo’n	  groot	  succes	  dat	  de	  organisa)e	  
besloten	  heeK	  over	  )en	  jaar	  (of	  eerder)	  weer	  zo’n	  
evenement	  te	  houden.	  Tijdens	  het	  Koningsnummer,	  de	  100	  
meter	  Paassprint,	  was	  het	  erg	  spannend.	  In	  de	  finale	  
stonden	  Groen	  en	  Donkerblauw	  tegenover	  elkaar.	  Ook	  
Baghera	  en	  Kaa	  deden	  mee	  en	  moesten	  tegen	  elkaar	  
springen.	  Het	  was	  een	  close	  finish,	  maar	  Donkerblauw	  trok	  
aan	  het	  langste	  eind	  en	  werd	  kampioen.	  Verder	  alle	  
complimenten	  aan	  alle	  andere	  teams	  die	  meededen.	  Je	  
weet	  wat	  ze	  zeggen:	  “Meedoen	  is	  belangrijker	  dan	  winnen!”	  

...Deze	  zomer	  een	  fantas)sche,	  avontuurlijke,	  spectaculaire	  en	  vooral	  zonnige	  zomer	  wordt?	  
Althans	  dat	  hopen	  we,	  want	  met	  mooi	  weer	  is	  het	  nog	  leuker	  om	  op	  kamp	  te	  gaan.	  Niet	  alleen	  in	  
Nederland,	  maar	  ook	  in	  Kroa)ë	  voor	  de	  explo’s,	  dus	  daar	  ook	  een	  prach)ge	  zomer	  toegewenst.	  

Wist je dat...
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Welpennieuws:

Ouder/kind	  weekend	  welpen,	  geschreven	  door	  deelnemers	  Fulco	  en	  Marjan	  

Op	  20	  april	  was	  het	  dan	  zover	  !	  Het	  ouder/kindweekend	  van	  
de	  welpen	  kon	  beginnen.	  De	  weersvooruitzichten	  waren	  niet	  
al	  te	  best,	  maar	  gelukkig	  bleek	  dat	  vals	  alarm.	  Het	  was	  droog	  
en	  zo	  bleef	  het	  de	  hele	  avond!	  

Na	  een	  spannende	  	  smokkelstrijd	  tussen	  de	  ouders	  en	  de	  
welpen,	  die	  natuurlijk	  werd	  gewonnen	  door	  de	  ouders	  	  met	  
behulp	  van	  de	  tak)sche	  )ps	  van	  Lowie)	  kwam	  de	  landheer	  
die	  ons	  op	  zijn	  luxe	  vakan)everblijf	  had	  uitgenodigd,	  
vertellen	  dat	  er	  het	  een	  en	  ander	  mis	  was	  gegaan.	  In	  plaats	  van	  
een	  verblijf	  met	  sauna	  en	  zwembad	  moesten	  we	  het	  doen	  met	  uren	  lopen	  naar	  beschaafd	  gebied	  
en	  tot	  overmaat	  van	  ramp	  werden	  we	  verzocht	  ons	  eigen	  voedsel	  bij	  elkaar	  te	  verdienen.	  Wat	  een	  
teleurstelling	  was	  dat.	  Voor	  de	  welpen	  was	  het	  )jd	  om	  hun	  slaapzak	  op	  te	  zoeken.	  Wat	  kunnen	  die	  
jongens	  snurken	  zeg!!	  Na	  nog	  een	  gezellig	  samenzijn	  met	  ouders	  en	  leiding	  werd	  het	  uiteindelijk	  
rus)g	  op	  het	  landgoed.

De	  volgende	  ochtend	  konden	  we	  starten	  met	  een	  stevig	  ontbijt	  omdat	  we	  
de	  dag	  daarvoor	  voldoende	  grondstoffen	  bij	  elkaar	  hadden	  verzameld.	  

Na	  het	  ontbijt	  was	  het	  )jd	  om	  nog	  meer	  grondstoffen	  bij	  elkaar	  te	  
sprokkelen	  voor	  de	  lunch	  en	  uiteindelijk	  ook	  nog	  de	  warme	  maal)jd.	  
Iedereen	  ging	  vol	  goede	  moed	  aan	  de	  slag.	  Er	  woedde	  een	  zware	  
volleybalstrijd	  tussen	  welpen,	  ouders	  en	  leiding	  los.	  Ook	  moest	  er	  het	  
nodige	  denkwerk	  worden	  verricht	  .	  Er	  werden	  sommen	  opgelost	  en	  
morseseinen	  ontcijferd.	  Kortom	  genoeg	  uitdaging	  om	  zoveel	  grondstoffen	  
te	  verzamelen	  als	  nodig.	  Het	  grote	  probleem	  was	  dat	  er	  nergens	  goud	  
verdiend	  kon	  worden!	  Een	  zeer	  belangrijke	  grondstof	  voor	  het	  avondeten.	  
Menig	  welp	  liep	  toch	  wel	  ietwat	  bezorgd	  rond.	  Gelukkig	  vonden	  we	  de	  

goudstukken	  na	  lang	  zoeken.	  De	  tocht	  erheen	  was	  warm,	  leuk,	  lang	  en	  ook	  nog	  uitdagend.	  	  Tijdens	  
de	  tocht	  hebben	  Kaa	  en	  Joey	  een	  heldendaad	  verricht	  door	  twee	  jonge	  ganzen	  te	  redden	  uit	  een	  
wildrooster.	  

De	  struikrover,	  die	  de	  landheer	  had	  beroofd,	  kwam	  langs	  en	  
werd	  verslagen	  door	  de	  ridder.	  Met	  een	  gerust	  hart	  konden	  
we	  eten	  en	  daarna	  onze	  spullen	  pakken	  om	  voldaan	  
huiswaarts	  te	  keren.

Gelukkig	  konden	  we	  met	  een	  gerust	  hart	  ons	  landgoed	  
overlaten	  aan	  de	  explo's	  ,	  die	  daarna	  nog	  wel	  wat	  
mollenstreken	  hebben	  uitgehaald.

Het	  was	  een	  heel	  leuk	  en	  gezellig	  weekend!	  Zeker	  voor	  herhaling	  vatbaar.	  

Fulco	  en	  Marjan	  van	  IJsselssteyn.
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Na 15 jaar penningmeester....... 

VijKien	  jaar	  geleden,	  in	  1997,	  was	  scou)nggroep	  Kameleon	  Kinheim	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  
penningmeester.	  Alle	  vier	  mijn	  dochters	  waren	  toen	  lid	  van	  Kameleon	  Kinheim	  en	  het	  leek	  mij	  fijn	  
om	  iets	  voor	  de	  groep	  te	  doen.	  Maar	  omdat	  het	  penningmeesterschap	  een	  nogal	  omvangrijke	  
func)e	  is,	  zag	  ik	  het	  niet	  zo	  ziaen	  om	  dat	  alleen	  te	  doen.	  Piet	  Bonfrer,	  vader	  van	  twee	  dochters	  bij	  
de	  Kameleon	  Kinheim	  vond	  het	  een	  goed	  idee	  om	  samen	  met	  mij	  deze	  func)e	  te	  gaan	  vervullen.

Als	  penningmeester	  ben	  je	  ook	  bestuurslid	  en	  we	  hebben	  als	  bestuur	  heel	  wat	  leuke	  maar	  soms	  
ook	  moeilijke	  periodes	  meegemaakt.	  
Het	  allermooiste	  van	  mijn	  bestuur-‐	  en	  penningmeesterschap	  was	  dat	  ik	  deel	  uitmaakte	  van	  een	  
fantas)sche	  groep.	  Meegaan	  op	  weekenden,	  helpen	  bij	  de	  groepskampen	  en	  de	  gezellige	  
leidingavonden.	  Meedenken	  over	  het	  reilen	  en	  zeilen	  en	  de	  speltak-‐penningmeesters	  helpen	  met	  
hun	  begro)ngen,	  kas	  en	  kampafrekeningen.	  Maar	  ook	  sponsors	  aanschrijven	  en	  wegen	  zoeken	  om	  
de	  groep	  financieel	  gezond	  te	  houden.	  
Moeilijke	  momenten	  waren	  er	  wanneer	  er	  leidingtekort	  was.	  Want	  ook	  dat	  kwam	  op	  onze	  weg.	  
Zodoende	  ben	  ik	  ook	  nog	  een	  paar	  jaar	  kabouterleidster	  geweest.	  En	  natuurlijk	  de	  (nieuwe)	  
gebouwen…..	  hoe	  moesten	  we	  dat	  financieel	  oplossen?	  Ook	  dat	  is	  gelukkig	  allemaal	  goed	  
gekomen.	  Er	  staan	  nu	  twee	  prach)ge	  gebouwen!

Inmiddels	  ben	  ik	  oma	  van	  3	  kleinkinderen	  en	  ik	  vind	  het	  heerlijk	  om	  veel	  )jd	  met	  ze	  door	  te	  
brengen.	  Mede	  daarom	  is	  voor	  mij	  de	  )jd	  gekomen	  om	  mijn	  func)e	  als	  groepspenningmeester	  
over	  te	  dragen	  aan	  Petra	  Bouquet.	  Piet	  Bonfrer	  blijK	  nog	  s)ch)ngpenningmeester	  en	  zal	  samen	  
met	  Petra	  de	  financiën	  beheren.	  

Maar	  dat	  ik	  stop	  als	  penningmeester	  en	  bestuurslid	  betekent	  niet	  dat	  ik	  de	  groep	  ga	  verlaten.	  Daar	  
vind	  ik	  het	  nog	  veel	  te	  leuk	  voor!	  Ik	  ben	  nu	  plusscout	  en	  ik	  zal	  gaan	  helpen	  als	  invalleiding	  en	  bij	  
groepsopkomsten.	  

Ik	  heb	  mijn	  func)e	  als	  penningmeester	  en	  bestuurslid	  vijKien	  jaar	  lang	  met	  veel	  plezier	  vervuld	  en	  
ik	  kijk	  terug	  op	  een	  hele	  mooie	  )jd!

Liesbeth	  Draeck

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	  scouWnggroep.
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Hallo	  leden/ouders	  van	  de	  Kameleon	  Kinheim.

Via	  deze	  weg	  wil	  mij	  even	  voorstellen;	  Mijn	  naam	  is	  Petra	  Bouquet	  en	  per	  14	  
mei	  	  ben	  ik	  de	  nieuwe	  penningmeester	  van	  het	  groepsbestuur.	  

In	  december	  vorig	  jaar	  werd	  ik	  benaderd	  of	  ik	  deze	  func)e	  van	  Liesbeth	  over	  
wilde	  nemen.	  Na	  er	  eerst	  zelf	  over	  nagedacht	  te	  hebben	  en	  het	  met	  het	  
thuisfront	  overlegd	  te	  hebben	  wilde	  ik	  er	  wel	  wat	  meer	  over	  weten	  voor	  ik	  ja	  
zou	  zeggen.	  Dus	  na	  wat	  informa)eve	  gesprekken	  over	  hoe	  veel	  )jd	  het	  zou	  
gaan	  kosten	  en	  wat	  de	  werkzaamheden	  in	  	  hielden	  is	  Liesbeth	  mij	  gaan	  
inwerken	  en	  is	  er	  door	  de	  groepsraad	  op	  14	  mei	  	  gestemd	  dat	  ik	  het	  kon	  
overnemen	  van	  haar.

Maar	  wie	  ben	  ik	  nou	  en	  hoe	  ben	  ik	  bij	  de	  groep	  gekomen.

Nou	  ik	  ben	  de	  moeder	  van	  Shannon	  Bouquet	  zij	  is	  op	  dit	  moment	  scout	  maar	  is	  begonnen	  bij	  de	  
bevers,	  in	  na	  volging	  van	  haar	  broer	  Scoa.	  Deze	  heeK	  de	  scou)ng	  in	  2007	  omgeruild	  voor	  Rugby.

Zelf	  het	  ik	  ook	  leiding	  gegeven	  bij	  verschillende	  groepen	  in	  Haarlem,	  ik	  ben	  begonnen	  als	  16	  jarig	  
meisje	  bij	  de	  welpen	  van	  de	  Paulus	  groep	  in	  Overveen.	  Daarna	  heb	  ik	  geholpen	  bij	  de	  welpen	  van	  
de	  prins	  Willem	  groep.	  Na	  2	  jaartjes	  rust	  (examen	  gedaan	  voor	  ziekenverzorgende,	  een	  huis	  te	  
hebben	  gekocht	  en	  te	  zijn	  getrouwd)	  ben	  ik	  1990	  leiding	  gaan	  geven	  aan	  de	  scouts	  van	  de	  Marco	  
Polo	  tot	  1996	  (toen	  werd	  mijn	  oudste	  geboren).	  Sinds	  dat	  moment	  heb	  ik	  qua	  scou)ng	  niet	  zo	  heel	  
veel	  meer	  gedaan.	  Maar	  ja	  het	  is	  een	  virus	  he	  het	  zit	  in	  je	  bloed	  dus	  toen	  ik	  werd	  gevraagd	  voor	  
deze	  func)e	  begon	  het	  al	  weer	  te	  borrelen.

Ik	  heb	  er	  erg	  veel	  zin	  in	  en	  hoop	  dat	  samenwerking	  met	  de	  leiding	  teams,	  bestuur	  en	  s)ch)ng	  
goed	  en	  prejg	  zal	  verlopen.

Zo	  dit	  was	  mijn	  voorstel	  praatje,	  hopelijk	  weten	  jullie	  nu	  een	  beetje	  wie	  ik	  ben.

Groet	  Petra	  Bouquet

1 blik Flexa voor thuis = 1 blik gratis voor je club

De clubhuizen van de Kameleon Kinheim kunnen wel een kleurtje gebruiken? 
Dat komt goed uit, want Flexa geeft 40.000 blikken muurverf weg! 
Ook aan jouw club! 
Heel simpel, bij elk blik Flexa dat je tussen 20 april en 31 oktober 2012 koopt, 
krijg je een actiecode voor een gratis blik binnenmuurverf. 
Ga naar http://kleurjeclub.nl/ en kies voor de Kameleon Kinheim, 
doneer jouw gratis blik(ken) en kleur je club!

Financieel nieuws:
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Het	  groepsbegeleidstersjaar	  in	  een	  notedop.

Het	  is	  alweer	  meer	  dan	  een	  jaar	  geleden	  dat	  Renske	  en	  ik	  het	  stokje	  van	  groepsbegeleiding	  hebben	  

overgenomen	  van	  Anke.	  	  In	  ons	  eerste	  jaar	  is	  er	  veel	  gebeurd.	  De	  groep	  heeK	  het	  nieuwe	  clubhuis	  

feestelijk	  in	  gebruik	  genomen.	  De	  leiding	  is	  druk	  bezig	  geweest	  met	  groepsontwikkeling.	  Er	  is	  

leiding	  vertrokken	  en	  nieuwe	  leiding	  heeK	  zich	  aangemeld.	  Ook	  hebben	  we	  sinds	  een	  paar	  

maanden	  weer	  bevers.	  Een	  speltak	  die	  een	  paar	  jaar	  ontbrak	  en	  nu	  gelukkig	  weer	  gestart	  is.	  

Vanuit	  Scou)ng	  Nederland	  is	  er	  een	  andere	  opleidingsmethode	  aangeboden	  voor	  leiding.	  Door	  

deze	  andere	  manier	  van	  opleiden	  van	  leiding	  is	  er	  een	  nieuwe	  func)e	  in	  onze	  groep	  ontstaan	  

namelijk	  die	  van	  prak)jkbegeleiding.	  Na	  een	  wat	  langzame	  start	  is	  het	  onze	  prak)jdbegeleiders	  

Nikkie	  en	  Ralph	  gelukt	  om	  de	  meeste	  bevoegde	  leiding	  hun	  bevoegdheid	  om	  te	  laten	  zeaen	  in	  een	  

kwalifica)e.	  De	  andere	  leiding	  is	  een	  traject	  ingegaan	  om	  hun	  kwalifica)e	  te	  gaan	  behalen.

Op	  het	  leidingweekend	  in	  februari	  is	  daar	  een	  start	  meegemaakt.	  

In	  dat	  weekend	  is	  ook	  het	  plan	  gerezen	  om	  workshops	  binnen	  onze	  groep	  te	  geven	  voor	  leiding	  die	  

daar	  behoeKe	  aan	  heeK.	  

Inmiddels	  zijn	  er	  al	  een	  aantal	  workshops	  gehouden	  en	  is	  er	  pas	  op	  het	  Naaldenveld	  een	  weekend	  

geweest	  waar	  de	  technieken	  aan	  bod	  kwamen.

Genoeg	  reden	  om	  heel	  trots	  te	  zijn	  op	  ons	  leidingteam.	  Waar	  vindt	  je	  tegenwoordig	  nog	  een	  groep	  

jonge	  mensen	  die	  zich	  vrijwillig	  ,	  met	  veel	  plezier	  inzeaen	  voor	  anderen?	  

Via	  deze	  weg	  willen	  wij	  daarom	  het	  leidingteam	  bedanken	  voor	  hun	  inzet.	  Dus	  bij	  deze:	  	  iedereen	  

bedankt!!	  	  Omdat	  we	  op	  het	  moment	  veel	  jonge	  leiding	  hebben	  doen	  we	  regelma)g	  een	  beroep	  

op	  de	  plusscouts.	  En	  ook	  al	  behoren	  jullie	  tot	  het	  leidingteam	  willen	  we	  jullie	  nog	  eens	  extra	  

bedanken.	  Fijn	  dat	  we	  al)jd	  een	  beroep	  op	  jullie	  kunnen	  doen!

Een	  vriendelijke	  groet	  van	  jullie	  groepsbegeleiding:

Renske	  Draeck	  en	  Marjan	  van	  IJsselsteyn.

Groepsbegeleiding
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Vincent’s stukje:

Het is bijna zover: Roverway

Met	  betrekking	  tot	  de	  Roverway	  ben	  ik	  in	  ieder	  geval	  weer	  een	  stukje	  verder.	  Eind	  april	  hebben	  we	  
met	  z’n	  allen	  ons	  laatste	  voorbereidingsweekend	  gehad.	  Hierna	  zullen	  we	  alleen	  nog	  een	  
Midzomernachueest	  hebben	  en	  niet	  veel	  later	  begint	  het	  evenement	  dan	  eindelijk.	  Het	  is	  nu	  
eindelijk	  bekend	  dat	  het	  vliegtuig	  zal	  vertrekken	  op	  17	  juli	  rich)ng	  Helsinki	  en	  dat	  1	  augustus	  er	  
een	  vliegtuig	  weer	  landt	  op	  Schiphol	  met	  mij	  daarin,	  hopelijk	  doodop	  van	  alle	  avonturen.

Mo	  was	  ik	  zeker	  van	  dat	  weekendje	  wat	  ik	  had.	  Het	  weekend	  stond	  in	  het	  teken	  van	  je	  patrouille.	  Je	  
moet	  immers	  twee	  weken	  met	  elkaar	  doorbrengen.	  Het	  is	  een	  verstandig	  idee	  om	  zoveel	  mogelijk	  
)jd	  met	  elkaar	  door	  te	  brengen	  en	  elkaar	  goed	  te	  leren	  kennen.	  En	  hoe	  kan	  	  je	  dat	  het	  beste	  doen?	  
Door	  een	  24-‐uur-‐spel	  te	  doen.	  Elke	  patrouille	  kreeg	  een	  hele	  opgave	  aan	  opdrachten	  die	  je	  zou	  
kunnen	  doen	  in	  24	  uur.	  Bijvoorbeeld	  op	  een	  originele	  manier	  pannenkoeken	  bakken,	  een	  
kunstwerk	  maken	  of	  een	  65+’er	  interviewen.	  Het	  waren	  in	  totaal	  25	  opdrachten.	  Ongeveer	  1	  per	  
uur,	  maar	  het	  was	  toch	  geen	  gemakkelijke	  opgave	  om	  deze	  opdrachten	  te	  voltooien	  en	  het	  vreet	  
energie	  en	  originaliteit.	  Echter	  hebben	  we	  wel	  veel	  weten	  te	  toen,	  namelijk	  een	  van	  onze	  
patrouilleleden	  te	  camoufleren	  tot	  struik,	  voetenkunst	  maken	  met	  verf,	  drie-‐man-‐hoog-‐toren	  
maken	  en	  het	  neusje	  van	  de	  zalm:	  een	  eigen	  mascoae	  maken	  en	  die	  een	  eigen	  pagina	  op	  Facebook	  
geven	  met	  zoveel	  mogelijk	  likes.	  Onze	  mascoae	  heet	  Alwin	  de	  Struikrover	  en	  heeK	  ook	  
daadwerkelijk	  een	  eigen	  pagina	  met	  40	  likes!	  
Een	  grote	  Roverway-‐taart	  was	  er	  te	  winnen	  en	  die	  was	  onwijs	  lekker.	  Het	  weekend	  was	  erg	  
geslaagd	  en	  ik	  wacht	  vol	  smart	  op	  17	  juli!	  Nähdään	  Suomessa!	  Groetjes	  van	  Vincent
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Scoutsweekend
april	  2012
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Dauwtrappen	  2012


