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Van de redactie!
Beste lezer,
Waarschijnlijk heb je wel gemerkt dat er al een tijdje geen KK’tje uit is
gekomen.
Dit komt omdat er binnen de groep de laatste tijd nogal is geschoven met
functies. Hans Roosen en Vincent Witmond, die jarenlang samen het KK’tje
verzorgden, hebben besloten het stokje over te dragen. Wij bedanken hen
voor de vele goedgevulde KK’tjes die zij elke keer weer voor ons hebben
geregeld en bedanken Hans er ook voor dat we voortaan nog steeds bij hem
terecht kunnen voor het drukwerk. Verder kennen wij Vincent goed genoeg
om te weten dat hij voorlopig de nieuwe redactie blijft voorzien van zijn
opgeschreven Scoutingverhalen!
Wat wordt er dan anders?
Een oude traditie die een hele tijd geleden is stopgezet wordt weer opgestart:
de Stam van de Kameleon Kinheim gaat het KK’tje verzorgen. Hiervoor zijn een
aantal enthousiaste Stammers aangewezen als de nieuwe redactie.
Jelle P. (Kaa) is jullie nieuwe hoofdredacteur en wordt hierin bijgestaan door
assistent-hoofdredacteur Maam (Tabaqui). Dit team wordt aangevuld door
Lisa (Salie), Andrea N. (Proekz) en Tom (Bagheera). Lees meer over ons op de
volgende pagina!
Website
Is het KK’tje het enige waarbij het team is vernieuwd? Nee!
De website www.KameleonKinheim.nl, óók jarenlang verzorgd door Hans en
Vincent (nogmaals dank!!) heeft een nieuwe webmaster gekregen. Stammer
Bas de V., eigenaar, CEO, directeur, onderdirecteur, receptionist en concierge
bij www.Bwebdesign.nl is voortaan de persoon achter de schermen die de site
actueel houdt (maar nog wel zo af en toe geholpen door Hans).
Het verschuiven van deze functie en het vernieuwen van de site gaat gepaard
met moeilijke softwareproblemen waar we jullie niet mee lastig gaan vallen,
maar waardoor de site de afgelopen maanden niet actueel is geweest. Onze
excuses daarvoor, en voortaan zal de site er altijd weer tip-top bij staan!
Namens de redactie, bestuur en leiding een gelukkig 2013 gewenst!

Marala’s
Welpen
Scouts
Explorers
Regio Haarlem
Vincent Witmond

1.

Psst! Wist je dat wij ook op Facebook zitten? Je vindt ons onder de naam
Scouting Kameleon Kinheim. ‘Like’ onze pagina en blijf op de hoogte!

Even voorstellen...
Zoals je in het voorwoord op de vorige pagina hebt kunnen lezen, is de Redactie van het KK’tje
vernieuwd en hebben we een nieuwe webmaster. Wie zijn wij eigenlijk?
Lisa (Salie)
Ik ben Lisa, het een na jongste, nieuwe redactielid van het KK’tje. Vanaf mijn vijfde jaar zit ik
bij de Kameleon Kinheim. Nu geef ik leiding bij de scouts (als Salie) en ook zit ik bij de stam, op
zaterdagavond.
Ik heb het altijd leuk gevonden om het laatste nieuws in het KK’tje te lezen. Ik hoop dat we
met de nieuwe redactie prachtige exemplaren gaan maken!
Maam (Tabaqui)
Ik ben dit jaar overgevlogen naar de stam, daarvoor zat ik bij de explo’s. Ik zit als sinds 2000 op
scouting, maar ik ben in de tussentijd wel een jaartje weggeweest. Buiten de stam ben ik ook
sinds een klein jaar leiding bij de marala’s. Bij de marala’s word ik Tabaqui genoemd. Ik vind het
erg leuk om leiding te geven, en ik hoop dat ik de kinderen wat kan mee kan geven van mijzelf.
Verder zit ik nu ook bij de redactie van het KK’tje, ik heb er erg veel zin in en ik hoop dat we er
samen wat leuks van kunnen maken!
Tom (Bagheera)
Hee hoi! Ik ben Tom en ben het grootste deel van mijn twintigjarige bestaan al lid van onze
scoutinggroep. De reden van dit scoutingbestaan: op nummer één de super gezellige groep
en op twee de top opkomsten door de jaren heen! Verder ben ik inmiddels al een aantal jaar
leiding bij de welpen, hier ook wel bekend als Bagheera (of Baggie). Verder heb ik, net als
iedereen, ook nog een leventje naast scouting. Een volgende keer zal ik hier vast meer over
uitwijden, als nieuw redacteur van het KK’tje. (Tipje van de sluier: ik ben binnenkort te
bewonderen op het witte doek!)
Andrea (Proekz)
Hai, ik ben Andrea , maar voor menig scout Proekz. Toen ons als stam werd gevraagd om
het clubblad te schrijven was ik meteen voor. Ik zie bij de scouts hoe leuk iedereen het
heeft en ik zie hoe hard iedereen als vrijwilliger werkt om het leuk te maken. Ook denk ik
dat u als ouder graag hoort en ziet waar uw kind mee bezig is. Voor mij reden genoeg om
aan een clubblad te werken dat onze groep en organisatie in beeld brengt.
Jelle (Kaa)
Ergens rondom 2000 ben ik bij de groep gekomen als welp, en in 2008 werd ik zelf
welpenleiding. Helaas had ik toen wel een nieuwe en grotere groene blouse nodig!
Naast de welpen zit ik ook bij de stam, waar we elke week goed gebruik maken van de
kampvuurkuil als het weer meezit (ook als het weer niet meezit trouwens).
Als hoofdredacteur zorg ik ervoor dat de vele leuke verhalen die elke keer weer worden
opgestuurd mooi bij elkaar komen in het KK’tje. Of dat nu gelukt is mogen jullie bepalen!

WebBaster Bas
Gegroet! Ik ben Bas de Vries en zal samen met Hans vanaf heden de website gaan
beheren en zorgen dat deze up-to-date blijft. Naast deze taak ben ik een fanatiek stamlid
en zit de stam door mij nooit zonder muziek.
Verwacht binnenkort een handige nieuwe agenda en nog meer leuks op
www.kameleonkinheim.nl!
Mocht je een vraag willen stellen over of een suggestie hebben voor de website dan kun
je altijd mailen naar webmaster@kameleonkinheim.nl.

2.

Doorgeefpen
De Doorgeefpen wordt iedere editie doorgegeven aan een andere
vrijwilliger van de KK. We trappen af met Milroy van der Bor, voorzitter
groepsbestuur.
Ik ben 38 jaar, getrouwd met Anke en wij hebben twee zoons, Hidde (okt '08) en Sieger (juni '11). Ik
werk als Quality Control Coordinator bij de op een na de grootste verffabrikant van de wereld, PPG,
bekend van Sigma Coatings, Histor en Rambo. In die functie geef ik leiding over een groep
kwaliteitscontroleurs van een keuringslaboratorium.
Bijna mijn hele leven zit ik al bij scouting, het heeft mij mede gevormd.
Je kunt wel zeggen dat scouting in mijn bloed zit. Mijn eerste
kennismaking met scouting was als 7 jarige bij de Vliegende Pijl, de
welpen. Door een verhuizing ben ik als scout bij de Graaf Bernadotte
groep in Heemstede terecht gekomen. Ik heb daar het hele scouting
programma doorlopen van scouts via rowans (nu explo's) tot
uiteindelijk leidinggevende van scouts, wat ik daar zo'n 10 jaar heb
gedaan. Intussen was ik voor mijn toenmalige werk verhuisd naar
Vlaardingen en had besloten daar mijn leven op te bouwen. Tijdens
mijn laatste zomerkamp in 2000 in Baarn kwam ik Anke van de KK tegen. Hierdoor kregen mijn
toekomst plannen een drastische wending. Ik kreeg een nieuwe baan, kocht een huis op de
Rijksstraatweg in Haarlem en als belangrijkse, ging samenwonen met Anke. Zo ben ik bij de KK
gekomen en ben nog een aantal jaar scoutsleiding geweest.
Samen met de toenmalige leiding hebben wij de stam opgezet. In deze tijd stond ik ook als
"stamoudste/ stambeer" bekend, voornamelijk omdat ik de oudste en stamvoorzitter was.
In 2007 had Scouting Nederland besloten om het systeem van groepen om te schakelen naar
verenigingen, dit voornamelijk om juridische redenen. Een onderdeel hiervan was het splitsen van de
actviteiten binnen de groep naar scouting activiteiten en gebouwenbeheer. Hierom werden twee
besturen aangesteld, een groepsbestuur en beheerstichtingsbestuur.
Tegelijk met de omschakeling van groep naar vereniging wilde ik na 15 jaar leidinggeven een nieuwe
uitdaging. Ik werd gekozen in de functie van groepsvoorzitter en daarnaast ook algemeen bestuurslid
van de Beheerstichting. Het bleek een drukke periode te worden. Niet alleen waren beide besturen
bezig met de afwikkeling van groeps/vereniging omschakeling en het vormen van twee besturen, maar
we kregen ook te maken met de wensen van de gemeente Haarlem met het Sterren College. In
september 2011 konden we met de opening van ons nieuwe gebouw, de Zuidpool, het leeuwendeel
van het project afronden waarna ik mijn functie als algemeen bestuurslid van de beheerstichting
beeindigde.
Inmiddels vervul ik alweer 4 jaar de functie van groepsvoorzitter met veel plezier en ik vind het erg leuk
dat Hidde inmiddels parttime Bever is geworden en de familie traditie voortzet.
Ik geef de pen door aan Bastiaan, stamvoorzitter en algemeen bestuurslid beheerstichting.
Tot ziens op scouting
Milroy

3.

Bevernieuws
Na een rustige start in september met maar vier bevers, zijn we sinds
november weer écht een volwaardige bevergroep. Met negen bevers
hebben we namelijk een hele leuke club jongens en meiden.
Ondanks dat de kinderen misschien nog wat jong zijn, proberen we zoveel mogelijke
echte scoutingactiviteiten te doen. We hebben al broodjes gebakken boven het
kampvuur, een speurtocht gelopen en geoefend met de kompasrichtingen. Als klap op
de vuurpijl hebben we een lunch verzorgd voor alle ouders. De bevers moesten voor in
totaal ruim 30 mensen broodjes smeren, pannenkoeken en eieren bakken. De lunch was
een groot succes.
In januari gaan we de nieuwe kinderen installeren en als het weer straks wat mooier is
willen we ook weer vaker naar buiten. Als hoogtepunt gaan we aan het einde van het
seizoen het beverlogeerweekend houden. De bevers hebben dus ook voor de komende
tijd nog allemaal leuke plannen in het verschiet.

Stichting Opkikker
De Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor langdurig– en
chronisch zieke kinderen. Op initiatief van Opkikker-ambassadeur en Scout
Fulco gaan wij met de Kameleon Kinheim helpen zoveel mogelijk oude
mobieltjes in te zamelen. Hier zijn wij mee gestart op de Kerstopkomst en we
hopen tegen Pasen een hele stapel aan Opkikker te kunnen overhandigen.
Waarom mobieltjes? Elk oud mobieltje levert
Opkikker 3 euro op, waarmee zij nog meer
Opkikkerdagen kunnen organiseren.
In beide Kameleon Kinheim-clubhuizen staat
een inzamelbox. Vertel het rond en zorg dat
de dozen goed gevuld
raken!!
Scan de QR-code voor
meer informatie of ga
naar
www.mobieltjesactie.nl
of www.opkikker.nl!

4.

Maralanieuws
De marala’s zouden de marala’s niet zijn als we Sinterklaas niet groots zouden vieren!
Zaterdag 1 december was het zover, we kregen een hooggeëerd bezoek van de Sint! En
dit vierden we gezellig samen met de bevers.
Na diverse Sinterklaasliedjes te hebben gezongen was het zover: de Knutselpiet kwam
langs. Maar blij was hij niet. Hij kon de cadeautjes niet meer vinden! Ze waren gestolen!
Hij had de hulp nodig van de marala’s en bevers, maar voordat we hem konden helpen
moesten we wel echte Pieten worden. Daarvoor moesten de marala’s een postenspel
spelen, met op elke post een nieuwe vaardigheid om Piet te worden.
Op de eerste post moesten we gedichten schrijven, want dat is natuurlijk een heel
belangrijk aspect aan het Piet zijn! Op de tweede post moesten we zo snel mogelijk over
een aantal stoelen naar de
overkant en weer terug komen,
want Pieten moeten heel erg snel
pakjes kunnen bezorgen, en dan
ook nog eens goed hun evenwicht
kunnen bewaren, anders vallen ze
van het dak af! De posten daarna
bestonden uit een rebus oplossen
waarvan alle woorden door de
Zuidpool verstopt lagen en
pepernoten in een schoorsteen
gooien.
Toen we daarmee klaar waren
hebben we lekker wat gedronken, met natuurlijk een heleboel pepernoten erbij! We
deden het doorfluister spel, want als Piet moet je natuurlijk wel stil zijn, anders wordt
iedereen wakker. Toen we bijna bij het einde van ons 3e rondje doorfluisteren waren
zagen we opeens een zwarte schim langs het raam rennen. Volgens knutselpiet was dat
de dief! Deuren open, rennen! Achter de dief aan!
Na lang zoeken en een klein beetje hulp van de scouts (dankjulliewel!) hebben we de
dief te pakken gekregen in het explohok in de Noordpool. Daar vertelde hij dat hij de
cadeautjes had gestolen omdat hij als klein jongetje nooit cadeautjes had gekregen van
Sinterklaas! Na diverse pogingen te hebben gedaan is het ons gelukt om de dief weer op
het goede pad te krijgen en hebben we besloten dat de dief met ons mee mocht om de
cadeautjes uit te pakken, hij kreeg zelfs ook nog een lekkernij!
Al met al was het een geslaagde opkomst en we kijken nu al uit naar de intocht van
2013!

5.

Welpennieuws
Bagheera’s schrijfkunsten
De Welpenopkomst van zaterdag 8 december kreeg een wat onverwachte wending.
Zoals gewoonlijk kwamen we als leidingteam, zo’n uurtje voor de daadwerkelijke
opkomst, op het clubhuis aan. We stonden net op het punt om het programma voor die
dag even door te nemen, toen Lowie ineens aan kwam lopen met een vreemde brief. We
maakten deze snel open. Kaa nam het woord en las de brief snel voor.
Toen de laatste zin zijn mond uit was, hadden we alle drie even een momentje nodig om
alles even op een rijtje te zetten. De lange brief begon namelijk met een persoonlijk
bericht van boswachter Freek de Beer, waarin hij ons uitlegde dat hij de hulp van de
Welpen nodig had. Het tweede deel van de brief bestond uit een soort van hike, op zoek
naar gestolen herten uit het duingebied. Het vreemde was dat dit deel van de brief
toegevoegd was door de boswachter, maar dat dit geschreven was door een van de
dieven die de herten gestolen zouden hebben. Het zag er bijna uit als een soort van
‘lachertje’ richting scouting. De dief aan het woord, schreef namelijk dat hij deze hike
had uitgezet en dat deze zou leiden naar de gestolen herten. Maar aan de toon waarop
bleek duidelijk dat hij dacht dat wij die
tocht toch nooit zouden kunnen oplossen.
Toen de opkomst begon, riepen wij al de
Welpen bij elkaar en las een van hen het
verhaal aan de andere welpen voor. Na
even twijfelen, besloten we de raadsels in
de tocht op te lossen en deze vervolgens te
lopen.
Het was een ijskoude, vreemde en ook
nogal zware tocht! Maar de welpen
hebben hem eigenlijk feiloos uitgelopen en
dus ook de herten terug gevonden. In de
brief stond dat wanneer het ons TOCH zou lukken de tocht uit te lopen, wij de herten
wel weer terug mochten geven aan de boswachter. Tegen de verwachting in van de
dieven lukte dit dus en wij als leiding zijnde hebben vervolgens, na de opkomst, de
boswachter gemaild met het goedde nieuws. Hij is onze Welpen dan ook enorm
dankbaar en wij als leiding zijn natuurlijk ENORM TROTS!!
Groetjes, Bagheera (Tom)

6.

Scoutsnieuws
Ieder jaar vindt rond deze tijd de installatie van onze nieuwe scouts plaats. De
vier opkomsten voor de installatie hebben de scouts hard gewerkt aan hun
fluitenkoord. Geen makkelijk karwei, maar met wat doorzettingsvermogen en geduld is het ze
gelukt. De eindresultaten zijn prachtig!
Op 24 november zouden zij dan eindelijk geïnstalleerd worden, maar voordat dat ging
gebeuren, moesten zij wel nog iets doen. Van de oudere scouts kregen zij verschillende
opdrachten:

Een scout moest op een pionierpaal gaan zitten en de rest van de groep moest hem/ haar
over het terrein ronddragen. Het doel van de opdracht was om goed samen te werken.

Een tweede opdracht was het schieten met het kompas. Aan de scouts werden graden
doorgegeven en als zij het kompas dan in de goede richting hielden, konden ze daar gaan
zoeken naar letters. Uiteindelijk konden ze hiermee een heel woord vormen.

Daarna legden onze nieuwkomelingen een parcours af. Aangekomen bij het eindpunt
mochten zij proberen een touwtje door te branden door eerst een vuur aan te steken met
lucifers. Helaas was het hout te nat en hebben ze het touwtje direct met de lucifers door
moeten branden.
Toen de kinderen bewezen hadden dat ze al deze opdrachten goed konden uitvoeren, mocht
iedereen naar binnen en begonnen we met de installatie.
De 10 scouts die geïnstalleerd werden (heel wat dus!), mochten de belofte opzeggen, waarna
zij hun nieuwe badges en lintjes opgespeld kregen. Als hun uniform helemaal op en top
was,mochten zij salueren naar de rest van de groep en iedereen salueerde terug. Hierna waren
ze echt geïnstalleerd en mochten zij zich volwaardig scout noemen.
Spaghettibrug bouwen
Nu we 31 officiële scouts hebben, werd het weer tijd voor een goed samenwerkingsspel.
Samen met je patrouille een zo’n sterk mogelijke brug bouwen van spaghetti. Met 2 pakken
spaghetti en 4 rollen plakband gingen de 5 patrouilles enthousiast aan de slag.
Na een uur vol inspanning moest alles neergelegd worden en stonden er 5 fantastische
bruggen. Nu werd het tijd om te gaan beoordelen en testen. De bruggen werden beoordeeld
op 3 verschillende punten: hoogte, originaliteit en stevigheid. Één iemand van elke patrouille
hield een klein praatje over hun brug. Enthousiaste verhalen werden naar voren gebracht. Zo
was er bijvoorbeeld een vriendschapsbrug waar je altijd met z’n tweeën over heen moet en
een vliegend tapijt.
Om de stevigheid te testen werden er bekers met water op de brug gezet totdat de brug
doorbrak. Sommige bruggen waren zo stevig dat hij niet doorbrak, maar er ook geen bekers
meer bij konden. Daarom werden de bekers eraf gehaald en een limonadekan opgezet. Toen
deze ook vol zat met water werd Lesley staand op de bruggen neergezet. Hoewel Lesley
natuurlijk niet zo veel weegt, was hij toch net iets te zwaar voor onze bruggen. Uiteindelijk had
de brug van de kiwi’s op alle 3 de punten het meest gescoord en waren zij de terechte
winnaars!

7.

Explonieuws
De explo’s hebben heel hard gewerkt aan het explo-hok. Zo hebben wij
bijvoorbeeld het hok geschilderd in de kleuren wit en blauw. Er is ook
overlegd hoe we het verder willen inrichten. Met een bar, een sterrenhemel, of toch een
dansvloer? De explo’s hebben zoveel keuzes en toch weten we maar niet wat we willen.
Ook zijn we al hard bezig met de Boerenkoolmaaltijd! Maar daar nog geen woord over.
De nieuwe explo’s draaien al meteen op volle toeren mee. Zo hadden we laatst de
opkomst van Brigit en Jelle: The woman in black-opkomst. We hebben gegild, gestoeid
en lekker veel lol gehad. Ook hadden we de Diehard Bavo-opkomst. Die hadden ik
(Evelien) en Andrea. We gingen allemaal diehard scouting spellen spelen, zoals Britse
buldog maar dan niet naar de overkant rennen, maar in een veld blijven staan. Ook
hebben we bij veel opkomsten de traditie: het sokworstelen. Andrea had een leuke
variant om met vieze sokken te gaan worstelen. Ze had een vies prutje gemaakt en daar
moesten ze in gaan staan. Echt een geweldige/vieze opkomst.
We zijn al heel hard bezig met het zomerkamp. Zo hebben we besloten om naar
Kandersteg te gaan. Dat ligt in Zwitserland. Eens in de drie jaar wordt daar een soort
Jamborette gehouden. Er komen allemaal scouts over de hele wereld naar toe. En wij
dus ook. Het belooft een super kamp te worden ondanks we nog niets hebben gepland.
Het belooft een leuk jaar te worden en ik heb er zin in!
Evelien

8.

Vanuit het regiobestuur
Een goed bestuur voor scouting in de regio Haarlem
Elke zaterdag zorgen de leiders en leidsters van de Kameleon Kinheim voor een
geslaagde opkomst. De leiders worden hierbij gesteund door het bestuur van
onze groep en bijgestaan door niet-leidinggevende vrijwilligers. Onze groep
wordt uiteindelijk gesteund, bij het regelen van subsidiegeld is voor scouting in
de gemeente Haarlem en de omliggende gemeenten, voor trainingen, zodat
de leiders nog beter worden dan ze al zijn, voor activiteiten met meerdere
groepen, voor ondersteuning van de groep en vertegenwoordiging van onze
regio bij Scouting Nederland door scoutingregio Haarlem.
Voor dat goede werk heeft de regio bestuurders nodig. Er zijn gelukkig veel
mensen die zich voor onze regio willen inzetten door het geven van trainingen
of het organiseren van activiteiten, maar voor het aansturen van deze groep
vrijwilligers heeft de regio dringend meer bestuurders nodig.
Voel jij je aangesproken en werk je graag mee voor scouting in Haarlem, neem
eens een kijkje op de website: www.scoutinghaarlem.nl, geef je dan op bij
bureau@scoutinghaarlem.nl of spreek een van de leden van het regiobestuur
die lid zijn bij onze groep aan: Andrea Nagelmaker, Proekz van de Scouts, zij is
Afgevaardigde bij de Landelijke Raad of Jelle de Ruyter, algemeen bestuurslid
van de KK en trainingscoördinator bij de regio, zij vertellen je graag meer.
Met vriendelijke scoutinggroet,
Het bestuur van Scoutingregio Haarlem

Zie de laatste pagina voor een flyer met extra informatie betreffende deze
vacatures.

9.

Kerstopkomst 15 december

10

Om thuis te doen!
Brrr, de winter is weer aangebroken. Sneeuw en ijs is leuk! Maar met dit regenachtige weer kunnen we
helaas niet veel. Haal de lente daarom alvast in huis met deze leuke knutselplaat!







11.

Voordat je begint kun je de tulpen inkleuren of verven.
Knip allebei de vlakken uit. Maar knip niet door de stippellijntjes!
Vouw het papier op de plekken met stippellijntjes.
Breng lijm aan op alle gestreepte delen.
Plak alles aan elkaar en klaar is Kees!
Je kunt de tulpen ook gebruiken als kaarsbakje, maar zorg wel dat je het kaarsje eerst in een glaasje doet!

Om thuis te doen!
Om deze kruiswoordpuzzel op te lossen moet je de inhoud van dit KK’tje gebruiken.
De oplossing vind je op de website!
(www.kameleonkinheim.nl)

12.

Even babbelen met...
Brigit! (explorers)
Om tien uur op vrijdagavond ontmoette ik Brigit voor de eerste keer. Een explo die dit jaar is
overgevlogen vanaf de scouts. Ze waren al klaar met de opkomst toen ik binnen kwam, dus konden
Brigit en ik gelijk beginnen!
Sinds wanneer zit jij bij scouting?
Drie jaar geleden kwam ik een keertje met mijn vriendin Charlotte mee. Ik vond het gelijk een gezellige
groep en ik had verder toch niks te doen op zaterdag, dus besloot ik te blijven.
Wat is jouw leukste scoutingervaring?
Mijn eerste zomerkamp vond ik geweldig. Gewoon het gevoel hebben dat je voor de eerste keer
helemaal op eigen benen staat zonder ouders die je de hele tijd in de gaten houden. Alles is dan nieuw
en je kent bijna niemand in de groep echt goed, dus was het een leuke manier om iedereen goed te
leren kennen!
Als jij scouting zou kunnen omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
Scouting is op een sportieve manier gezellig met elkaar samen zijn en leuke ervaringen met elkaar
opdoen.
Wat zou je graag nog willen doen op scouting?
Ik zou heel graag mee willen op het zomerkamp van de explo’s naar Zwitserland. Het is nog niet zeker
dat ik mee kan in verband met de vakantie met mijn
‘Ruzies lossen niks op.’
ouders, maar ik zou het wel heel graag willen!
Welke hobby’s heb je nog meer?
Ik heb heel veel hobby’s buiten scouting! Maar de leukste vind ik zeilen, tennis en
leuke dingen met vrienden doen.
Wat is jouw lievelingsdier?
Een hond, maar niet elk soort hond, er is een hond in bijzonder die ik echt heel
leuk vind, maar ik weet alleen niet hoe je zijn naam schrijft... Ik vind deze hond
heel leuk omdat hij heel goed op je gevoel afgaat, als je verdrietig bent komt hij
meteen bij je zitten. Ook is hij altijd enthousiast en nooit te lui om met je te
spelen. Later zou ik deze hond graag willen hebben.
Als jij de baas van scouting was, wat zou je dan veranderen?
Ik zou de uniformen wijzigen. Op zich vind ik het niet erg om een uniform te
dragen, maar ik vind de uniformen die we nu hebben echt niet mooi. Zelf zou ik
een uniform willen die mooie felle kleuren heeft en meer op een vest of een
modern blousje lijkt in plaats van dat vod dat we nu hebben.
Wat zou je doen als je de baas van de wereld was?
Ik zou proberen om de zinloze ruzies en oorlogen te stoppen. Ik vind het persoonlijk erg vervelend als
mensen ruzie maken om niks, we moeten elkaar gewoon accepteren voor wie we zijn en als we dat
niet kunnen elkaar met rust laten. Ruzies lossen niks op.
We hadden hierna nog met de rest van explo’s een drankje gedronken, totdat het weer tijd was om
naar huis te gaan.
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Even babbelen met...
Vera! (bevers)
Nadat we elkaar even voorstelden zijn we op de bank in de Zuidpool gaan zitten met om ons heen
allemaal bevers die druk bezig waren een heerlijke lunch voor alle papa's en mama's te maken.
Gelukkig had Vera even tijd om de vragen van de redactie te beantwoorden. Een vlotte dame kwam
naast me op de bank zitten en gaf geweldige antwoorden.
Sinds wanneer zit je bij de bevers?
Sinds na de zomer!
Wat vind je het leukste op scouting?
Dat ik hier heel veel nieuwe vriendinnetjes heb gemaakt. Lotje is er eentje van, maar haar ken ik ook
al van school net als nog een ander meisje.

‘Later word ik politieagent!’
Wanneer jij de baas zou zijn van de bevers, wat zou je dan
veranderen?
Meer spelletjes doen. Nu doen we alleen tikkertje en verstoppertje als de
ouders er nog niet zijn.
En wat zou je doen als je de baas zou zijn van heel scouting?
Dan zou ik ook meer spelletjes doen! Tikkertje en verstoppertje.
Schatzoeken zouden we doen. Dat hebben we wel al twee keer gedaan
en daarna knutselen.
Welke hobby's heb je nog meer?
Zwemmen, ik heb al één diploma dus ik ga soms zwemmen. Naar de boomgaard gaan, daar hebben
we een boom geadopteerd en dan mag ik daar soms op een paard rijden. Later mag ik van mama
misschien zelf op paardrijden.
Zijn paarden je lievelingsdieren?
Ja, paarden en een hond en een kat. Ik wil graag een hond en een kat, maar papa vindt het
vlooienballen. Van mama mag het wel, maar zij is allergisch...
Wat wil je later worden?
Politieagent!
Wat wil je later op scouting worden?
Hulpleiding, dan ga ik kinderen helpen vrienden te maken en ze iets leren.
Daarna was het weer tijd om verder te gaan met de lunch, dus namen we afscheid zodat ze weer
verder kon met een lunch waar veel ouders van hebben genoten.
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Roverway 2012
De Roverway is een internationaal kamp voor de Roverscouts (Stam).
KK’ers Vincent en Jelle de R. waren er afgelopen zomervakantie bij in
Finland. Vincent heeft zijn avonturen vastgelegd in tekst en beeld!
Hallo iedereen!
Zoals je misschien wel gemerkt hebt in de vorige
edities van het KK’tje, waren mijn stukjes altijd
vrij lang. Ik begon met het idee om het te
houden bij één enkele pagina, wat altijd uitliep
in drie als het al niet meer was. Nu heb ik van
onze nieuwe hoofdredacteur de directe orders
gekregen om het absoluut niet langer te houden
dan een half A4’tje terwijl dit juist het moment
zal moeten zijn om het grote Finse Roverway
verhaal aan jullie te vertellen. Maar goed, ik zal
het kort houden, maar ik beloof lekker niks.
Om mijn reis naar het mooie Finland te beschrijven, is het mogelijk om dat in één
woord te doen: Fantastisch. Een kleine voorreis in Tampere, dé universiteitsstad van
Finland waar ik een Finse vriendin weer heb ontmoet die ik een jaar eerder heb
leren kennen op de World Jamboree. En dat was pas dag twee, dus mijn vakantie
kon niet meer stuk. De opening van het kamp vond in een stadion in Tampere plaats
en daarna werd het Nederlandse contigent uit elkaar gehaald, want iedere patrouille
ging naar een andere plek toe in Finland. Onze patrouille bestond uit vijf mensen en
samen in de bus met allemaal Ieren, Tsjechen, Italianen, Portugezen en Belgen (die
alleen Frans spraken) op weg naar de middle of nowhere: Een meer met daaraan
een scoutinggebouw en een sauna, drie kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde
weg. Je leert elkaar goed kennen als je veel samen bent, zo heb ik vrienden gemaakt
met de Ieren en Tsjechen. Met elkaar ga je vissen vangen uit het meer, spelletjes
doen, liedjes zingen rond het kampvuur… Hét scoutingleven eigenlijk. En omdat de
zon nooit onderging, leek het één lange dag, in plaats van vier afzonderlijke dagen.
Je gevoel voor tijd verdween en in de sauna kon je geen moment denken aan
Facebook, Twitter of Whatsapp. Een gevoel van vrijheid ging door mij heen. Heerlijk.
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Roverway 2012 (vervolg)

Mijn compagnon Jelle de Ruyter (je weet wel, die man met
een hele belangrijke bestuursfunctie) was ook in Finland,
maar heel ergens anders. Hij was bezig met de
voorbereidingen van grote internationale kampterrein. Na
die vier dagen in de moerassen te hebben gezeten, kwam ik,
samen met ruim 2000 andere Roverscouts ook daar naartoe.
Daar zie je hoeveel mensen er op zoiets afkwamen. Echt
geweldig. Prachtige activiteiten heb
ik daar gedaan. Een oriëntatiehike
door het moeras, leren dansen
samen met een van mijn
Tsjechische dames en gezien dat
Jelle voor 2,500 mensen mocht
gaan BBQ’en! (zie de foto links) Een
fantastisch beeld, en geen zorgen
Jelle, het vlees smaakte goed.
Als enige contigent hadden wij ook
een grote contigentstent waar elke
avond gefeest kon worden: Het
Holland House. Na één nacht daar
goed gefeest te hebben, was ik mijn
stem de rest van de week kwijt. Niet
zo handig, maar het was wel een
onvergetelijke
party,
met
onvergetelijke toffe mensen om je heen. Kortom: Een
onvergetelijk kamp. Over vier jaar nog een keer, maar dan in
Frankrijk!
Groetjes van Vincent
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Financiën
De begroting voor 2013 is opgesteld. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Piet Bonfrer
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