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De laatste paar dagen is het geen
mooi weer en lijkt het alleen maar te
regenen, maar de dagen daarvoor was
het geweldig. Hiervan hebben we dan
ook allemaal lekker van genoten.
De welpen en kabouters hebben leuke
en spannende weekendkampen gehouden. De welpen hebben even kunnen proeven hoe het is om een soldaat te zijn en de kabouters hadden te
maken met een piraat en zijn maat.
Op Hemelvaartsdag staat het oude
vertrouwde jaarlijkse “vroege-vogelswandeling”, de Dawnhike van de
explo’s, weer op de agenda. Verder op
in het KK-tje en op de internet-site
staat meer informatie.

En hoewel het nu mei is naderen we
alweer snel het einde van dit scouting
seizoen en zijn alle speltakken druk
bezig met de voorbereidingen van de
zomerkampen.
In het KK-tje staat een stukje van het
kabouter weekend en ook een klein
verhaaltje van de geld inzamelingsactie door Niels en Marit.
Ik wens jullie veel lees plezier.
Groeten
Milroy van der Bor

Een wel héél bijzondere donatie:
Zaterdag kwamen Marit en Niels naar mij toe
met een mooie zilverwitte envelop. “Daar zit geld
in en dat is voor scouting !” Als penningmeester
van de groep, was ik natuurlijk blij verrast, maar
hoe kwamen zij aan dat geld………
Hun opa en oma waren 45 jaar getrouwd en gaven daarom een feestje voor familie en vrienden.
En bij zo’n bijzondere gelegenheid horen cadeautjes. Alleen wilden opa en oma Drenth geen cadeautjes voor zichzelf. Zij hadden een andere
bestemming voor hun cadeaugeld.
Marit en Niels mochten een donatiebus voor onze Kameleon Kinheimgroep neerzetten, zodat
alle gasten daar hun cadeautje in konden doen.
De feestgangers hebben er veel geld ingedaan, want wij hebben maar liefst 94
euro gekregen.
Opa en oma van Niels en Marit, namens de groep heel
hartelijk bedankt, we gaan er nieuwe Recta kompassen
van kopen.
Liesbeth, penningmeester
Leidingweekend
Wist u dat...
… er op het afgelopen leidingweekend heel veel
leuke dingen gebeurd zijn...

Rsw scouts

Wereldjamboree

Al een paar weken geleLeidingweekend
den was er voor de
Wist u dat...
scouts een belangrijk
… een bom niet mag tikken....
weekendje. Namelijk was
het de RSW( regionale scouting wedstrijden). Dat is een
wedstrijd speciaal voor scouts dat één keer in het jaar wordt
gehouden. Ook andere scoutingclubs doen mee. De wedstrijd zelf was erg leuk. De Kameleon Kinheim werd vertegenwoordigd door 2 teams.
KK1: Lennart als PL, Jelte als APL en verder nog Vincent
(ikzelf), Rana, Lisa en Rutger.
KK2: Tom als PL, Brinno als APL en verder Joey, Bart, Maaike, Thomas en
Jocelyn.
Het thema van dit jaar was: “Koning Arthur” en beide teams zijn dan ook weken
bezig geweest met de voorbereidingen. Ondanks dat het voor sommige ouders misschien
net zo hard werken was als voor de scouts zelf,
zijn er toch een heleboel creatieve hoogstandjes
uit gekomen. Wat dacht u van Kameleon Kinheim
schilden, zwaarden en wapens om nog maar te
zwijgen van de vele vaandels, kleding en ander attributen. De scouts gingen dus goed voorbereid naar de
RSW!
Het weekend begon zaterdag in aller
vroegte op het Naaldenveld, terwijl de
meeste mensen zich nog is omdraaien
stonden de 2 patrouilles al om 08:00
klaar om te beginnen. Gedurende 2 dagen moeten ze zoveel mogelijk punten
zien te behalen dmv allerlei activiteiten.
Zo moet er een hike gefietst worden, is
er een postenspel en worden ze tijdens
het hele weekend beoordeeld op samenwerking en technieken. Als laatste wat er
op het programma stond voor zaterdag
was een avondspel. Daarbij werden de
groepen bij mekaar gevoegd tot vijf
groepen. Bij dat spel moest je veel handelen.
Leidingweekend
Tom en zijn team was één van de winWist u dat...
naars. Als prijs kregen ze een zakje
... Indira met zeschips.
Leidingweekend
Wist u dat…
…. de leiding huisjes bouwt van lego

Na 2 dagen flink buffelen en weinig slaap
was het tijd voor de prijsuitreiking. Na
een kort afsluitend stukje theater mbt
het thema, was het tijd voor de uitslag!
Van de 16 teams zijn onze patrouilles 8e
en 9e geworden, een prima resultaat
dus!!! Volgend jaar doen we natuurlijk
weer mee en proberen we een nog hogere plaats te behalen.
Het was een erg gezellig weekend. Volgend jaar weer.
Vincent en Sappol
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tien hoog alle leiding versloeg

…. Het volgende stukje in de wj
serie
Dit keer een stukje over hoe wij
eigenlijk dat grote bedrag bij elkaar
proberen te krijgen. Want dat is nog
al een bedrag, namelijk € 2000,-dit weegt natuurlijk niet
op tegen zo’n fantastische ervaring, maar het
blijf toch wel een bedrag waar je zeker
niet om heen kan.
Afgelopen koningendag hebben
wij hard gewerkt om wat geld te
verdienen. We moesten
op een markt helpen en een paar
kraampjes bemannen zoals: blikgooien, broodbakken
boven kampvuur (en wie kunnen
dat beter als echt scouts) en pannenkoeken bakken. Maar dit is natuurlijk lang niet het enige dat we
hebben gedaan. Zo worden er van uit de wjorganisatie ook allerlei dingen aangeboden. We hebben al een product actie gehad waarmee je producten goedkoop kon inkopen en
dan weer met een beetje winst
verkopen. Zo zijn wij dus hard bezig om het grote bedrag bij elkaar
te krijgen. Maar het is het zeker
waard. Terwijl u dit leest hebben wij een clusterweekend op het naaldenveld. Dat wil zeggen dat alle troepen van het cluster bij elkaar
zijn op 1 weekend, dus ongeveer zo’n 400
scouts, dat beloofd weer een gezellig boel te
worden.
Nou dat was het weer voor deze
keer In het volgende KKtje zal ik
een verslag doen van dit clusterweekend.
Ondertussen kunt u ook een kijkje
nemen op de verschillende jamboree websites.
- Nederlandse contingent WJ2007
http://www.wj2007.scouting.nl
- Officiële website Wereld Jamboree
in Engeland
http:// eng.thejamboree.org/
- En natuurlijk een van de troepen
http://www.hoogsteliet.nl

Leidingweekend
Wist u dat…
… de leiding erg creatief is met komkommers.

Beverpraatjes
Beste bevers,
De afgelopen weken zijn we heel actief geweest. We zijn namelijk naar
Boerderij Zorgvrij geweest en hadden
daar schitterend weer! We hebben
alle dieren gezien en lekker in het
spinnenbos gespeeld. Ook hebben we
een rovershol gemaakt en geleerd
hoe je een rover moet zijn.
De komende weken staan er ook weer
leuke dingen op het programma.
Hier volgt de agenda:
- 19 Mei is er geen opkomst, vanwege
hemelvaart.
- 26 Mei een gewone opkomst, gezel
lig!
- 2 Juni is er geen opkomst, omdat
wij meehelpen bij de dwekkerdag.
- 9 Juni hebben we BeverDoeDag, zie
voor informatie hier onder.
BeverDoeDag is dit jaar bij de Michiel
de Ruyter groep in IJmuiden, voor
route beschrijving zie de website:
www.kameleonkinheim.nl
Meld je bij ons persoonlijk of je komt
op de BeverDoeDag!
Groetjes!!
Tasia (06-18155412) en
Indira (06-47606943)
Reclame

Aanbieding
van de week

Kabouterweekend
Hoi allemaal,
Wiwo, Woepsie en Krap maken het
altijd gezellig dus we hadden een
gezellig weekend. Eerst gingen we
de bedden opmaken en lunchen.
Toen kwam Kapitein Blauwbaard en
zijn “Maatje”. Ze vroegen of wij de
schat willen vinden en de prinses te
bevrijden. Onze groep werd in tweeen gesplits. Wiwo en Woepsie gingen
met Maatje mee, en Krap met Blauwbaard. Na de schat zoeken van 3 uur
had de ene groep de sleutel gevonden en de andere groep de schat. Er
zat een grote Diamant in. Daarna
gingen we eten en nog wat spelletjes
doen. Na het eten gingen we een
plan maken want er waren kapers
die de schat ook wilden.

niet eerlijk dus moesten we worstelen tegen de baas van de kapers. Wij
hadden gewonnen en de prinses,
Kapitein Blauwbaard en maatje gingen naar huis. Daarna hadden we
een leuke disco. Toen gingen we
naar bed, nog even keten, en daarna
slapen. De volgende ochtend gingen
we spelletjes doen en opruimen. Allemaal leuke dingen dus! En dat
kwam allemaal door Wiwo, Woepsie
en Krap.
Bedankt!!

Het plan was gelukt en de prinses
was bevrijd. De kapers vonden het
30 Mei is er een knutselavond voor het kabouterkamp. Er zullen weer veel
leuke dingen gemaakt worden waardoor het zomerkamp net dat extra leuke
tintje krijgt. Alle handjes zijn welkom, vanaf 19.30 gaan we aan de slag.

Welpenweekend
“Geef Acht!” Zo klonk het op het
Naaldenveld tijdens het welpenweekend. Alle welpen hadden een uitnodiging van de Landmacht thuis gekregen. Hierin bleek het om een spannend kampeerweekend te gaan.
We verzamelden op zaterdag op de
parkeerplaats van Naaldenveld. Vandaar werden we begeleidt naar de
verste hoek van het kampeerterrein.
Daar aangekomen bleek er een heuse geheime leger basis gebouwd te
zijn door de leiding. Compleet met
plateau op hoogte, boven de Basistent. Bij de tenten aangekomen werden we ontvangen door de soldaten
van de Landmacht, de leiding in legerpakken. Nadat iedereen zijn
slaapzak in tent Alpha of Bravo gelegd had begonnen we aan de Missies.
Er waren drie verschillende missies
uitgezet over het Naaldenveld. Één
was gericht op sluipen, één op ehbo
en de laatste was een foto route over
het hele terrein. Bij het uitvoeren van
de Missies gingen de welpen zelfstandig per tent op pad. Gelukkig

hadden ze Portofoons bij zich.
’s Avonds was er nog een dropping in
het donker voor onze dappere welpen. Eén team liep meteen in de
goede richting terug naar de tenten.
Maar de anderen zijn na een hele
zwerftocht over het hele terrein terug
gebracht. Ze waren niet als snelste
terug, maar hadden wel de gaafste
route afgelegd. Op zondag was het
weekend eigenlijk al voorbij voordat
we er erg in hadden.
“Monster Installatie deel II”
Omdat er zoveel nieuwe welpen bij
zijn hebben we ook maar weer eens
een installatie opkomst gehouden. In
totaal hebben we zes welpen geïnstalleerd. Rens, Daniël, Martijn, Joy
en Sjoerd 2 x (Sjoerd A & B), ze horen er nu allemaal echt bij. De hele
groep is nu helemaal klaar voor het
komende Zomerkamp!
De welpen.
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Dawnhike 2007

Agenda

Explo Knapper(t)s

Beste kinderen / ouders/ verzorgers / opa / oma / neefjes / nichtjes,
Donderdag 17 mei
Dawnhike: zie de website
voor opgave

Zaterdag 19 mei
Bevers:
Kabouters:
Welpen:
Scouts:
Explo’s:

geen opkomst
Zweeds spel
Kampactie
Anatomieopkomst
Zaterdag 26 mei

gewone opkomst
Bevers:
Kabouters: Vingerverven
Welpen:
Scouts:
Explo’s:
Doe-het-zelf
Zaterdag 2 juni
geen opkomst
Bevers:
Kabouters: Dokter Daan’s
waterraket
Dwekkerdag
Welpen:
Scouts:
Naar het bos
Modeopkomst
Explo’s:

onderwerp: De morgenstond heeft goud in de mond
Het is weer tijd voor de jaarlijkse Dawnhike. Ik hoor u nu
denken Dawnhike, wat is dat eigenlijk… Zoals je al ziet aan
de kop is iedereen van harte welkom om samen met ons
te gaan dauwtrappen. En dat terwijl je eigenlijk vrij bent
en heerlijk kan uitslapen. Je moet wel extreem vroeg op
staan, en om 07.00 uur aanwezig zijn om gezellig met ons
de duinen in te trekken en daar een mooi stuk te wandelen. Na afloop is er een heerlijk ontbijt.
Dit alles kost maar een kleine € 3,50 p.p. en daar krijg je
dus de koffie en thee ochtends op het clubhuis en onderweg voor en daarna nog een heerlijk ontbijt. Dus kom in grote getallen naar het
Dauwtrappen, het beloofd weer leuk/ vroeg/heerlijk/gezellig te worden.
Dus alles op een rijtje:
- Donderdag 17 mei
- 07.00 uur aanwezig op het clubhuis
- het kost € 3,50 p.p.
- trek goede wandelschoenen aan
- neem goede kleding mee of trek het aan dat wil zeggen: als het 30
graden is korte broek en shirtje. Regent dan regenkleding.
Vul het opgave strookje in op de website : www.kameleonkinheim.nl

Voor de volgende
keer:
•
•

Zaterdag 9 juni
Bevers:
Kabouters:
Welpen:
Scouts:
Explo’s:

Beverdoedag
Strijkfiguur maken
Scouts & Cooking
Klimmen

•

Informatie Groepsweekend
Op naar de zomerkampen
Verslag dawnhike

Kopij inleveren
voor 2 juni
in de kopijbus
of via
kkn@kameleonkinheim.nl
Volgende KK-tje
komt 9 juni uit!

Groepsweekend
In het weekend van 16 op 17 juni staat
ons jaarlijkse groepsweekend gepland. Alle
leden van KK zijn hiervoor uitgenodigd, dus
zet het meteen in de agenda! Het weekend
begint zaterdag om 11.00u op het Naaldenveld. Voor de Bevers is het festijn zaterdagavond om 19.00u weer afgelopen.
De rest van de speltakken gaat door tot
zondag 13.00u en kan dan weer opgehaald
worden vanaf het Naaldenveld.
We hopen dat iedereen meegaat want het
wordt weer een gezellig weekend
Groetjes
De groepsweekendcommissie: Maaike,
Hannah, Floriaan, Bas v. N., Bas d. V., Bart
en Anke

Telefoonnummers teamleiders
De Kaashoek

Voor binnen- en buitenlandse kazen,
vers gebrande noten en voor heerlijk
belegde broodjes.
De Kaashoek
Gen. Cronjéstraat 22
2011 JH Haarlem
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Bevers:
Kabouters:
Welpen:
Scouts
Explo’s
Stam

Tasia
Wiwo
Mang
Sappol
Jelle
Milroy

023-5262603
023-5398094
023-5315868
023-5490282
023-5275721
023-5397970

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

