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Van de redactie…. 

 April 2007 

Scoutinggroep Kameleon Kinheim - Verspronkweg 201 - Haarlem 

-tje 

’s Ochtends veel te vroeg op zaterdag 
(zeker voor de explorer(begeleider)s 
die de avond te voren 
nog hadden getraind in 
zwembad Groenendaal), 
zaten de welpen- en be-
verleiding klaar voor de 
start buiten het Boerha-
venbad te Schalkwijk 
waar, binnen een paar 
uur, de eerste serie zou worden ge-
zwommen en het beverspetterspekta-
kel van start zou gaan. Al snel verza-
melde zich een flinke schare bevers bij 
hun leiding. De welpenleiding, die ge-
lukkig wel koffie had in mijn nieuwe 
thermos-fles, moest uiteindelijk vrij 
lang wachten op de eerste welpen. Het 
bleek dat de afgesproken 
tijd in de brief naar de 
ouders een uur later was 
dan de (inval)welpen- 
leiding had begrepen. 
Toen de welpen zich 
eenmaal hadden verza-
meld en één welp nog 
uit zijn bed was gebeld om toch nog op 
tijd aanwezig te zijn waren de welpen 
gelukkig met voldoende mankracht om 
een team te vormen. We waren pas in 
één van de laatste series aan de beurt, 
dus hadden we eerst alle tijd om goed 
te kijken naar de andere teams, nog 
even bij te praten met mensen  
van verschillende andere groepen, de 
zwemstrategie te bespreken en een 

kaart voor Ivan te schrijven die er he-
laas niet bij kon zijn door zijn gebroken 
been. Uiteindelijk ging het zwemmen 
van start, de leiding ging klaar staan 
om welpen uit het water te hijsen en 

naar de overkant te 
schreeuwen. De  
welpen, op hun beurt, 
zwommen op hun 
hardst en kwamen ge-
sloopt uit het water. 10 
minuten later was de 
estafette-race voorbij, 

helaas de uitslag weten we niet, maar 
die komt binnenkort op de site van de 
splash is ons verteld: 
(http://www.scoutinghaarlem.nl/
splash/, de groepsfoto’s staan er trou-
wens al wel op). 
Eindelijk was er nog tijd om rustig te 
zwemmen in het overvolle recreatie-

bad, waar eerst de be-
vers hadden deelgeno-
men aan verschillende 
spelletjes met Piet Pi-
raat. Hoewel rustig, de 
leiding werd als een stel 
mobiele speelobjecten 
beklommen en menig 

welp werd ver weggeslingerd. Gelukkig 
voor ons moesten de kinderen snel 
gaan douchen, maar het was snel ge-
daan met de rust want meteen kwam 
de volgende groep welpen aan, die 
mee zou zwemmen in de categorie 10-
12 jaar.In deze categorie eindigden we 
zowaar nog op een enigszins verdien-
stelijke plaats!  

Vervolg op pag.3 

Voor u ligt alweer het tweede nummer van het KK-tje. 
Met gepaste trots presenteren we deze waardige opvolger van de KKN. De re-
dactie is op zoek naar leuke en interessante verhalen van uw dochter en of zoon 
over hoe uw kind de opkomsten ervaart. Schroom niet, leef u uit en laat ons 
meegenieten.   
Uw verhalen kunt u kwijt in de kopijbus in de hal van het stenen gebouw of bij 
de leiding. Tevens wordt het straks mogelijk uw kopij te plaatsten via de websi-
te: www.kameleonkinheim.nl  
 
Met afwachtende groet, de redactie 

Splash  2007 



Wereldjamboree 
…. vervolg W.J. 
Ik ga jullie dit keer iets vertellen over het voorbe-
reiding traject dat we doorlopen hebben/ aan het 
doorlopen zijn.  
We hebben 6 weekenden, waarvan 4 troepweek-
enden ergens in Noord-Holland met 36 jeugddeel-
nemers en 4 leiding. Dat is 1 troep. We hebben de 
clusterweekenden, dit zijn 8 troepen die in 1 clus-
ter zitten, daar boven hangt nog een contigent. 
Dus het plaatje ziet er als volgt uit: 1 contigent 
onderverdeelt in 3 clusters. Die clusters zijn weer 
onderverdeeld in 8 troepen en elke troep bestaat 
uit 40 mensen.  
Maar even terug naar onze voorbereiding. We 
hebben afgelopen week 30 ,31 maart en 1 april  
ons laatste troepweekend gehad. Dit was een zeer 
leuk weekend in Beverwijk, hier een kleine im-
pressie van wat we hebben gedaan: 
we begonnen vrijdag om 20.00 uur in Beverwijk. 
Na de opening hebben we surprises gedaan. Ja, in 
maart doen wij surprises! Dit duurde wel even, 
met 40 surprises, maar toen we eindelijk klaar 
waren hebben we een dropping  gedaan. Toen 
iedereen weer terug was om 02.00 nachts zijn er 
nog hamburgers gegeten en toen gingen we toch 
echt onze bedje opzoeken.  
We werden om half 8 alweer gewekt om als eer-
ste een postenspel te doen. Daarna pijl-en-boog-
schieten en een mascotte maken van afval. Toen 
gingen we alweer koken en hadden we ‘s avonds 
de keuze om lekker bij het kampvuur te zitten of 
binnen een film te kijken en na nog een broodje 
saté om half 12 was het toch echt bedtijd.  
Na een kort nacht stonden we om 7 uur alweer 
naast onze bed. Toen het ontbijt was klaar gezet 
kwam de staf binnen lopen met gekookte eitjes. 
Er mist alleen iets…. We moesten ons brood gaan 
zoeken. Ze hadden het dit jaar omgedraaid, de 
eitjes waren er wel, alleen het brood niet. Na een 
grote speurtocht is er dan toch echt ontbeten. 
Daarna is het clubhuis op geruimd en afgesloten. 
We zijn lopend of op de fiets naar het zwembad 
gegaan, om daar anderhalf uur te gaan zwem-
men. Na het zwemmen moesten we alweer heel 
snel op de fiets springen om naar de andere kant 
van Beverwijk te fietsen, om daar “zien in het 
donker” te doen. Dit was zeer gaaf. Wat is zien in 
het donker? Dat is een helemaal donkere kerk 
waar je niks kan zien. Dus moet je met andere 
zintuigen van alles gaan doen en je een weg ba-
nen door de kerk. Wel even een leuk weetje, de 
gids die mee gaat is ook echt blind. Iedereen die 
daar werk is ook blind.  

Toen kwamen we toch echt 
aan het einde van het week-
end. Ik denk dat ik jullie nu 
een leuk verslagje van het 
weekend heb kunnen laten 
lezen. Ik ga nu stoppen en 
in het volgende KKtje komt 
weer een vervolg. 

2. 

De Sponsorloterij-belactie. 
Op zaterdag 24 maart gingen we met z’n 
zessen naar Amsterdam om in het callcen-
trum van de Sponsorbingoloterij loten te 
verkopen en mensen te vragen lid te worden 
van de loterij. Na een lekkere lunch en een 
“peptalk” gingen we aan de slag. Een head-
set op je hoofd en de pen in de aan-
slag……..nou, dat valt best niet mee!!! Privé-
telefoonboekjes, ledenlijsten en telefoon-
boeken, alles werd uit de tas gehaald om 
maar loten te verkopen.  
Gelukkig waren er kennissen, collega’s, 
vrienden, familie, oud-leiding en oud-
bestuursleden die met een of meer loten lid 
wilden worden. Helaas zijn we niet als eer-
ste geëindigd, maar met een 4e plaats (van 
de 8 teams) waren we dik tevreden. 
Heel hartelijk dank aan Marcel en Renate 
(ouders van Marcella), Ingrid (moeder van 
Melis en Rana), Yvonne (tante van Marcella, 
R a n a  e n  M e l i s ) ,  e n  A n k e 
(groepsbegeleidster) voor jullie enthousias-
me en inzet. Het was een heel gezellige 
middag. 
 
Liesbeth (penningmeester).  

Welp in actie!!! 



3. 

HOI ALLEMAAL! 
 
Hier een stukje van de Bevers. We 
hebben zoveel alweer gedaan, dat ik 
niet eens meer weet, wat we gedaan 
hebben. In ieder geval deden we 
mee aan de BP-DAG en dat was erg 
leuk. Vooral het ballen blazen met 
een rietje op de grond en natuurlijk 
het snoephappen vonden de kinderen 
leuk. 
Verder gingen we bij een opkomst 
een speurbril of een speurspin ma-
ken, want Lange Doener was zijn bril 
kwijt en toen kwam er een man aan 
met een speurspin op zijn hoed. Die 
speurspin vertelde wie iets kwijt was 
en waar je ongeveer moest zoeken.  

Afgelopen week deden een heleboel 
kinderen mee met het Beverspetter-
spektakel. Piet Piraat en Ariël kwa-
men op bezoek. Piet Piraat had de 
ketting van Ariël gestolen, omdat hij 
jaloers was. Ariël kon namelijk heel 
mooi zingen. De Bevers moesten pro-
beren alle kralen te vinden en die 
teruggeven aan Ariël. Jammer ge-
noeg hadden we niet onze speurbril-

l e n  o f 
speurspin-
nen, maar 
g e l u k k i g 
konden de 
k i n d e r e n 
ook zonder 
de kralen 
goed speu-
ren.  
 

24 Maart gingen we timmeren, klei-
en, schilderen en foto’s maken, dus 
je raad het al: we werden echte KUN-
STENAARS! Wat we verder allemaal 
gaan doen, is nog een verrassing. 
 
Groetjes namens alle Bevers, 
   Indira en Tasia 

Splash  2007 
Vervolg van pag 1…… 
 
Vrij uniek in onze groepsgeschiedenis, 
we doen meestal wel mee aan de 
splash, maar goede zwemmers heb-
ben we eigenlijk niet. Hierna was er 
nog een sprint, bijna 
was de leiding dat 
vergeten, maar nog 
net op tijd lukte het 
om onze sprinter in 
stelling te brengen, 
hij werd uiteindelijk 
nog 5e ook! 
Na nog een paar uur 
vrijzwemmen, ging 
ook deze groep welpen douchen en 
naar huis. De leiding was wel aan rust 
toe en vooral: eten, want van een 
hele ochtend en middag in het zwem-
bad hangen krijg je 
honger! Bovendien 
zouden Sahi, Raksha 
en Hati nog voor de 
explorers uitkomen 
en zou Baloe nog 
met het leidingteam 
meezwemmen. Dus 
op naar de Van der 
Valk! We werden wat 
vreemd aangekeken in onze slonzige/
vochtige kleding, maar kregen wel 
snel te eten. 

 
Ik ken de expl-
lo’s zo langza-
merhand, dus 
besloot ik snel 

nog de explorers te bellen die om 
zeven uur moesten zwemmen, om 
zeker te weten dat ze alle vijf aanwe-
zig zouden zijn. Na het eten gingen 
we nog even in het zwembad uitbui-
ken en ronddobberen. Inmiddels was 
het een half uur voor de eerste explo-
series, op één na lagen alle explo’s in 
het bad... waar was Jan? Een tele-
foontje met thuis leerde dat hij dacht 
dat de Splash in Groenendaal was. Ik 
ging met maximale snelheid naar 
Groenendaal, ondertussen waren de 
explorers aan het regelen dat ze in 
een latere serie konden zwemmen. 
Dat mocht. Helaas bij Groenendaal, 
geen Jan. Ondertussen in het Boerha-
vebad had Hannah een explorer van 
de Camerons gestrikt (ene Mark) die 
wel met ons mee wilde zwemmen. 
Eerlijk is eerlijk, hij heeft zijn best 

gedaan en dankzij hem konden we 
toch nog zwemmen. Verder verliep de 
serie niet vlekkeloos, veel explo’s 
hadden last van kramp (vast door het 
heerlijke eten bij de Van der Valk) en 
Anouk kreeg last van haar knie. Toch 

hebben de explorers 
nog zo’n 1200 meter 
gezwommen. 
Het begon al knap 
laat te worden. De 
explo series waren 
afgelopen, de leiding 
druppelde het bad 
binnen voor hun se-
rie. Wesley zwom 

nog mee met de sprint, maar door de 
overheerlijke saté van de Van der 
Valk kon hij door fikse kramp niet 
voluit. 

Inmiddels was het 
leidingteam kompleet 
voor de fotoshoot en 
de laatste voorberei-
dingen voor de esta-
fette. Ik deed nu 
voor de derde keer 
mee aan de splash 
en elke keer valt het 
eerste baantje me 

mee en de tweede en volgende vallen 
elke keer weer enorm tegen, qua 
zwaarte. Dat was ook dit keer het 
geval. Toch gingen we enorm hard en 
eindigden uiteindelijk 8e, nog nooit 
vertoond volgens mij of erg lang gele-
den. Gelukkig hadden we ook meer 
meters dan de explo’s gezwommen, 
zo’n 1450 meter. 
Ja, van zo’n dagje in het zwembad 
hangen (van ’s ochtends negen tot ’s 
avonds half elf) word je wel enorm 
gaar. Dat ik zelf ook nog hard had 
gezwommen maakte dat ik thuisgeko-
men snel in slaap viel, maar wat mij 
betreft volgend jaar zeker weer. Mis-
schien ook met wat meer teams! 
 
Baloe/Jelle 

Beverpraatjes 



Zaterdag 14 april 
 
Bevers: Zorgvrij 10 uur 
  daar verzamelen! 
Kabouters: Zandkastelen 
Welpen: Weekend 
Scouts: Kampactie 

 Zaterdag 21 april 
 
Bevers: Roverbende! 
Kabouters: Weekend 
Welpen: Kinderkookcafe 
Scouts: RSW 
Explo’s: 

Zaterdag 28 april 
 
Leidingweekend 
Alle speltakken geen opkomst!! 

De Kaashoek 
Voor binnen- en buitenlandse kazen, 
vers gebrande noten en voor heerlijk 

belegde broodjes. 
De Kaashoek   

Gen. Cronjéstraat 22   
2011 JH Haarlem 

Telefoonnummers teamleiders 
Bevers:  Tasia    023-5262603 
Kabouters:  Wiwo    023-5398094 
Welpen:  Mang     023-5315868 
Scouts  Sappol   023-5490282 
Explo’s  Jelle    023-5275721 
Stam   Milroy    023-5397970 

Agenda  Jantje Beton Collecte 

 Zaterdag 5 mei 
 
Alle speltakken geen opkomst 
i.v.m. vakantie 

Graag vooraf afbellen als uw zoon of dochter een opkomst 
verhinderd is. 

Voor de volgende 
keer: 

Lever kopij in voor  
5 mei.   

in de kopijbus of  
per e-mail. 

 
In de volgende keer: 

• De ingezonden kopij 
• Uitslag RSW 
• Jambonieuws 
• …………. 

4. 

Vrijdag 4 mei 
 
Scouts: dodenherdenking 

 Zaterdag 12 mei 
 
Bevers: Verrassing voor... 
Kabouters: WiWo opkomst 
Welpen:  
Scouts: Stormbaan maken 
Explo’s: verassing 

Afgelopen week hebben we met zijn allen langs de deur 
voor de actie Jantje Beton gelopen. 
Wat een opkomst!!!!  
Meer dan 100 mensen die samen gecollecteerd of meegelopen hebben of de 
organisatie voor hun rekening hebben genomen. 
Ondanks het slechte weer waren er dinsdagavond toch nog 30 “scouts” aanwe-
zig. 
Wat een resultaat!!!!!  
Totaal is er opgehaald een bedrag ad € 2.378,15; ruim € 200,00 meer dan vo-
rig jaar. Van dit bedrag krijgen wij als groep de helft. Zoals in de eerdere brief al 
aangegeven kunnen we daar nuttige en leuke dingen van doen. 
 
Namens het groeps- en stichtingsbestuur iedereen heel hartelijk bedankt voor 
de inzet en tijd. 

Liesbeth Draeck en Piet Bonfrer 

Nagekomen kabouterpost: 
 
Beste ouders/verzorgers van de kabouters, 
Voor 21 april staat een weekend gepland en 
daarvoor moeten er weer briefjes worden 
ingeleverd. Met daarnaast de 7,50 als beta-
ling. 
 
Tevens wil de leiding u wijzen op de betaling 
van het zomerkamp. Loop even langs bij de 
leiding als er vragen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
de kabouterleiding. 

Vincent is afgelopen 
zaterdag gevallen 
en heeft daarbij zijn 
onderarm gebroken.  
Binnenkort mag het 
zware gips eraf en 
dan krijgt hij lichter 
spul. 
Vanaf deze kant; 
Sterkte! 

 


