
Voor u ligt alweer het laatste KK-tje 
voor de zomervakantie. Mede daar-
door een extra dikke editie, maar ook 
omdat de laatste paar weken voor de 
vakantie altijd de drukste van het jaar 
zijn. We hebben natuurlijk volgende 
week het groepsweekend op het 
Naaldenveld, met na afloop een after-
noon tea bij de explo’s. Er komt nog 
een beverlogeerweekend en bijna alle 
speltakken hebben een uitstapje als 

laatste opkomst. En dan is het natuur-
lijk inpakken voor de zomerkampen. 
Na de vakantie kunt u in het eerstvol-
gende KK-tje alles lezen over de ver-
schillende zomerkampen. Houdt in de 
tussentijd goed de website in de ga-
ten, want daarop zullen wij u ook op 
de hoogte houden van de kampen en 
de wereld jamboree. Namens de re-
dactie wensen we iedereen een goed 
kamp en een fijne vakantie. 
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Geachte Frank en Petra Zuurendonk,

Afgelopen w eek is een aantal opnames gemaakt voor de tv uitzending Visie op zorg en w elzijn, zondag 3
Juni 10.00 uur op RTL 7. Voor deze tv uitzending is Willemien M eershoek, directeur van Scouting
Nederland geïnterview d. Ook zijn er opnames gemaakt bij de Botlektroep van Scouting Hoogvliet t ijdens
een activiteit i.s.m. met het recreatie- en natuurgebied IJsselmonde.

Scouting Nederland heeft het idee opgevat een vervolg te geven aan deze ingeslagen w eg. Scouting
Nederland w il via deze tv uitzending elke maand een onderdeel van scouting Nederland uitlichten en op
een positieve manier naar buiten brengen.

Scouting Nederland w il op 16 Juni opnames laten maken op het Naaldenveld in Bentveld. Hierbij w il
Scouting Nederland een beeld schetsen van de activiteiten die plaats vinden op een labelterrein. De
opnames zullen voornamelijk in de avonduren plaats vinden.

Scouting Nederland hoopt dat deze ontw ikkeling zal bijdragen aan een breder en voornamelijk posit iever
denkbeeld over scouting in het algemeen.

Als u nog vragen heeft neemt u dan contact op met de PR afdeling van scouting Nederland.

M et vriendelijke groeten,

Peter van Buuren

Hoofd PR afdeling Scouting Nederland

Naar aanleiding van onderstaande brief kregen wij het verzoek om tijdens ons 
groepsweekend ‘s avonds te mogen filmen tijdens het kampvuur…. 



Wereldjamboree 
Clusterweekend 
Vrijdagavond 
En daar waren we dan weer op vrijdag-
avond op het naaldenveld  klaar om 
weer een clusterweekend te houden 
( dat betekent 8 troepen bij elkaar;  dus 
zo’n 400 mensen) nadat we de nieuwe 
uitgereikte tenten hadden opgezet. ( ja,  
we hebben zelf tenten gekregen,  mooie blauw/witte) 
gingen we op weg naar de grote kampvuurkuil  om 
daar de thema opening te zien. Eerste 
kwam prins William die naar Irak ging 
onze nog even gedag zeggen en daarna 
kwamen de teletubbies nog even kijken 
en de regels voor het weekend uitleg-
gen. En na dit alles zijn we terug gelopen 
naar het terrein en na nog wat gedronken te hebben 
zijn we gaan slapen …nou ja slapen,  gaan liggen. 
Zaterdag 
Na een vrij korte nacht werd er ontbe-
ten en heeft de officiële opening plaats 
gevonden met  vlaghijsen en daarna  is 
er een toneelstukje,  wat we op de We-
reldjamboree gaan laten zien,  geoe-
fend. Daarna hadden we even vrije tijd.  
‘s Middags gingen we naar het strand in 
een hele lange stoet lopen op weg naar 
het strand dwars door Zandvoort heen. Het was een 
mooi gezicht 400 mensen , zo dwars door een dorpje 
heen,   op het strand was er een heel 
gaaf postenspel gemaakt met beachvol-
leybal, een stormbaan, grote ballen 
waar je op moest blijven zitten en nog 
veel meer en al veelste snel zat het er 
weer op en gingen we terug lopen. Op 
het kampterrein aangekomen werd er 
begonnen met het koken en iedereen 
was moe en zanderig 
Na een heerlijk avondmaal gingen we onze klaar ma-
ken voor het galafeest (ja er was een heus galafeest) 
iedereen was aangekleed,opgemaakt en al het andere 
wat moest gebeuren gingen we richting een heel gro-
te tent die op het sportveld was opgezet  ( 15 bij 25 
meter dat was me een tent!) eerste was er een casi-
no en kon je geluk testen. Na ongeveer een uur werd 
dit opgeruimd en werd het tijd om te gaan dansen en 
feesten tot laat in de nacht 
Zondag  
Na weer een vrij korte nacht moesten 
we ontbijten,  maar dit gebeurde niet bij 
je eigen troep maar er werd geruild dus 
2 patrouilles van een troep gingen bij 
een andere troep eten en de andere 2 
patrouilles kregen dan ook weer 2 pa-
trouilles te eten. Na dit feestelijk ontbijt  
moesten we allemaal verzamelen voor aandacht,  dit 
wil zeggen dat je een opdracht krijgt om na te den-
ken over andermans cultuur en gewoon-
tes. Na dit alles werd het toch echt tijd 
om het kampement alweer af te gaan 
breken en zat het laatste weekend er 
ook op. Het was zeer geslaagd op naar 
de Wereld jamboree.  Er is nog één  
Contigentsdag waar alle mensen van de 
wereldjamboree samen komen… 

2. 

Kabouteropkomst 2 juni 
Opkomst van de Kabouters op 2 juni 
 
We begonnen de opkomst met een lastig spel, de kabou-
ters moesten rondjes rennen om de pylonen heen en wan-
neer ik één keer floot moesten ze stilstaan als een pot-
lood, als ik twee keer floot moesten ze de andere kant op 
rennen, als ik drie keer floot moesten ze gaan springen en 
bij vier keer fluiten moesten ze plat op de grond gaan lig-
gen. Dit vonden de kabouters erg 
moeilijk! Als ik bijvoorbeeld drie 
keer floot ging de helft liggen en 
de andere helft springen, dat leid-
de er dus toe dat ze over elkaar 
heen moesten springen, en daar-
na tegen iemand anders aanbots-
te die de andere kant op rende. 
De leiding heeft in ieder geval erg gelachen! 
 
Daarna gingen we flessenvoetbal doen, dit liep niet erg 
vlot omdat elke kabouter bijna op haar fles ging zitten zo-

dat die natuurlijk nooit omgevoet-
balt kan worden! Daarom besloten 
we ‘waterbalonnenlummelen’ te 
gaan doen, ook dit was niet erg 
succesvol want na een keer gooien 
“splashte” de waterballon al op de 
grond kapot. Op een of andere ma-
nier was na een halfuurtje iedereen 
ineens drijfnat! Ik heb de brand-
slang gepakt en alle kabouters nog 
even afgekoeld (die lieten dat na-
tuurlijk niet zomaar gebeuren dus 
zelf was ik ook doorweekt). Toen 
heb ik nog even met Wiwo geknuf-
feld (die was namelijk nog lekker 

droog) en we hebben wat gedronken. Ergens in de kast 
vond ik een waterglijbaan die we hebben opgeblazen. In 
het begin lukte het niet zo goed om er overheen de glijden 
maar toen deed Loes het even voor en iedereen begreep 
het (behalve Daniëlle). Ten slotte hebben de kabouters 
hele gemene zinnen over mij doorgefluisterd wat betekend 
dat ze de komende weken allemaal moeten afwassen! 
 
Groetjes Krap. 

Beste ouders/ verzorgers van de kabouters, 
 

Het kamp is in zicht. Er is een gezellige knutselavond 
gehouden met 3 enthousiaste moeders die hun handen 

uit de mouwen staken. Wel is er nog iets dat we van alle 
ouders vragen. De betaling voor kamp. Helaas hebben 
nog niet alle ouders aan deze betaling voldaan. Graag 
vragen wij u om de betaling te voldoen voor 16 juni. 

 
Alvast bedankt. 

Groetjes van de kabouterleiding 



Wij hebben bezoek gehad van een heel speciaal beertje, 
het centennial beertje.Het is een project van een Cana-
dese groep, vanwege het 100 jarig bestaan van scouting, 

om een knuffelbeertje over de hele wereld naar verschillende lan-
den en scouting groepen te laten gaan. Die groepen moeten dan 
een foto van de groep met beertje weer terug sturen naar Canada 
en het beertje gaat dan naar de volgende groep. Zaterdag 26 mei 
was hij dus bij ons op bezoek en een paar foto’s met de welpen en 
scouts zijn het bewijs. Op deze link zie je waar hij allemaal heen is 
gegaan:   
http://www.1stwhitbyscouts.ca/centennialbear 

3. 

Een nieuw gebouw 

Centennial  beertje 

De Kameleon Kinheim heeft op dit moment twee gebouwen. Het  stenen 
gebouw wordt gebruikt voor de bevers, scouts en stam. En het houten 
groene gebouw, waar de kabouters, welpen en explorers gebruik van ma-
ken. Dit houten gebouw is de laatste maanden door inspanningen van ve-
len voor een groot deel opgeknapt. 
 
De gemeente Haarlem heeft besloten dat er op het aangrenzende sport-
veld een nieuwe school gebouwd gaat worden. Het wordt een school voor 
het VMBO en leerlingen van het Sterrencollege, die nu in een oud gebouw 
op de Verspronckweg zitten. De bouw start in 2008 en de school moet 
klaar zijn voor het schooljaar 2009/2010.  
De leerlingen komen vooral met de fiets. Er komen maatregelen dat de 
leerlingen niet via de rotonde op de Verspronckweg/Kleverlaan en het Bad-
mintonpad (langs de Badmintonhal) naar school kunnen gaan. Dat levert 
een te gevaarlijke situatie op omdat veel leerlingen de rotonde tegen de 
verkeersrichting in zullen rijden. De hoofdroute voor de fiets is via het fiets-
pad langs de Randweg, vooral voor kinderen vanuit Noord. Voor de kinde-
ren vanuit de zuidelijke richting komt er een nieuw fietspad. Dit wordt aan-
gelegd op het terrein van de scouting en loopt langs het spoor. Ook komt 
er nieuwe brug bij over de Delft. Op het onderstaande plaatje is deze fiets-
route te zien: stippellijn links. 

 
 
Het fietspad wordt ongeveer 5 meter breed en dit past niet goed achter 
ons houten gebouw. Daarom heeft de gemeente de Kameleon Kinheim 
gevraagd of  zij het fietspad mogen aanleggen met in ruil daarvoor een 
nieuw scoutinggebouw. Dit gebouw zal aan de nieuwste eisen voldoen, 
zodat het zuiniger met energie is, brandveilig en comfortabel. We zijn met 
de gemeente in gesprek over wanneer het houten gebouw wordt gesloopt 
en hoe dit nieuwe gebouw eruit moet komen te zien. Het is een beetje 
jammer voor de vrijwilligers, die de afgelopen maanden hebben geholpen 
om het gebouw op te knappen. Maar we hebben naar verwachting nog een 
jaar plezier van het oude gebouw. Binnen de vereniging hebben we een 
bouwcommissie opgesteld met bestuursleden, die beroepsmatig of bij de 
scouting eerdere ervaringen hebben opgedaan met bouwprojecten en de 
gemeente. Wordt vervolgd. 
 
Bart Witmond, lid van de bouwcommissie 

Een door de kinderen veel gebruikt ver-
weer, excuus of opmerking, is dat de 
leiding nooit wat doet en alleen maar op 
hun kont zit. Nou het tegendeel is min-
der waar.... Jelle, Vertigo, Sappol en een 
beetje Woepsie, hebben namelijk de 
pionierpalen geschilderd. Hierdoor is nu 
heel gemakkelijk te zien hoe lang te pa-
len zijn en welke je moet hebben. Het 
was een flinke klus maar mede dank zei 
het weer was het een erg gezellige be-
zigheid. Benieuwd naar het resul-
taat???.... Kijk dan maar eens bij het 
palenhok achter het stenen gebouw. 
Als alles mee zit komt er ook nog een 
heleboel nieuw pio-touw en misschien 
zelfs nog nieuwe palen. Reden genoeg 
dus om zo snel mogelijk weer te gaan 
pionieren!! 

Palen schilderen 



Zomerkamp special 

4. 

Scouts 
Waar o waar zouden de scouts naar 
toe gaan op kamp???..... De Jamboret-
te natuurlijk!!!! 
Het vier-jaarlijkse evenement in 
Spaarnwoude belooft ook dit keer weer 
een kamp te worden om nooit te ver-
geten!  
Vanwege het 100 jarig bestaan van 
scouting haalt de organisatie alles uit 
de kast en dat is terug te zien in het 
overvolle en diverse programma.  
Nu alle acties zijn afgerond is het aftel-
len begonnen, nog maar 7 weken!!!!!! 
Kijk alvast op 
www.haarlemjamborette.nl 

 

Bevers 
De bevers hebben geen week zomerkamp, maar eind juni wordt dit goed 
gemaakt, want dan mogen ze logeren tijdens het BeverLogeerWeekend. 
Dit vindt zaterdag 30 juni plaats van 11:00 uur tot zondag 1 juli  
11:00 uur. Waar het zich afspeelt is nog een verrassing, maar in ieder ge-
val slapen we in tenten. Verdere informatie volgt. 

Explo Expeditie Zwitserland 2007 
Onze explorergroep heeft een mooie traditie 
en die is dat we elk jaar naar het buitenland 
op kamp gaan, het verbreedt je horizon, leert 
je zien hoe scouting is in andere landen en je 
kan in het buitenland dingen doen die je hier 
niet of niet goed kan doen, zoals wildwaterka-
noën, bergbeklimmen, canyonen, etc... 
 
Daarnaast hebben we de traditie dat we elke 
3 jaar naar Kandersteg in Zwitserland op 
kamp gaan, dit heeft meerdere redenen. Ten 
eerste doen we dit, omdat Kandersteg ge-
woon een mooi terein is, midden in de Zwit-
serse alpen. Ten tweede, omdat dit hét ultie-
me scoutingterrein is van Europa, wat groe-
pen aantrekt van over de hele wereld en een 
internationale kampstaf. Ten derde, omdat je 
er zulke mooie activiteiten begeleidt kan 
doen. 
 
Dit jaar zullen we er in ieder geval gaan rots-
klimmen, veel hiken door de bergen, mee-
doen aan internationale kampvuren en de 
Lötschenpassgletsjer oversteken.. Wel zullen 
we nog wat acties moeten doen om deze, 
niet al te goedkope, bestemming te bekosti-
gen. Zo hebben we al bij de Dam-tot-
Damloop en de Halve marathon van Egmond 
diverse werkzaamheden verricht, op de Kle-
verparkmarkt de rommelmarkt begeleidt, 
gaan we een boerderij witkalken, gaan we 
een tuin onder handen nemen en organiseren 
we in juni een afternoon tea. In het volgende 
KK-tje zullen we onze belevenissen in den 
vreemde uit de doeken doen. 
Een fijn kamp! 
 
De explorerbegeleiding 

Kabouters 
Hallo iedereen, 
 
7 juli en dan kan het feest beginnen voor de kabouters. Wij gaan 
ons deze dag verzamelen in Heemskerk. Wij hebben ons opgegeven 
voor een heus leger-kamp. Wij gaan van ons kamp  logboek 
bij houden. Zowel geschreven door de kabouters zelf als door de 
leiding. 
Dus na het kamp kun je onze spannende verhalen eens lezen op 
www.kameleonkinheim.nl 
 
Groetjes WiWo 

Welpen 
Welpen gaan op de hartstikke mooie 
datum 07-07-07 op kamp en wel naar 
Diever. Er gaat hier van alles plaats 
vinden. De welpen zullen 14-07-07 
weer terug reizen naar Haarlem.  Het is 
de bedoeling dat we tijdens het kamp 
af en toe wat op de site zetten zodat 
het thuisfront kan zien wát we doen. 
Ook zullen we wat foto’s plaatsen ter-
wijl het kamp bezig is. Dus hou de site 
goed in de gaten 
 
De Welpenleiding 
 



Ardennen Oriëntatie Tocht 
Na lang wachten was het in het Pinksterweekend einde-
lijk zover, de Ardennen Orientatie Tocht (AOT) 2007. 
Waar andere mensen met Pinksteren de meubelboule-
vard, Pinkpop of de schoonfamilie bezoeken deden de 
Doorsteekberen dit jaar voor de tweede keer mee aan de 
Ardennen Orientatie Tocht (AOT). 
 
Doorsteekberen?? AOT??? ...waar gáát dit over? Kort 
maar even een toelichting dan: De AOT is een jaarlijks 
loop evenement in de Ardennen. Het doel van deze 2-
daagse tocht is via een aantal posten een zo snel moge-
lijke looptijd neer te zetten. Om je te orienteren en de 
weg naar de posten te vinden krijg je een kaart in A0 
formaat waar van alles mee gedaan is. Zo zijn sommige 
stukken van de kaart gedraaid, gespiegeld, verschoven 
of zelfs helemaal weggehaald. Op deze ‘kaart’ staan een 
aantal verplichte posten (die je dus MOET doen) en een 
aantal (soms niet ingetekende) bonus posten. Met deze 
laatste posten valt soms veel tijd te verdienen, maar ze 
liggen vaak heel ver uit koers. Wie in 2 dagen de kortste 
looptijd heeft neer gezet wint!. Tot zover de AOT, nu 
nog even kort iets over  ‘de Doorsteekberen’. ‘De Door-
steekberen’ bestaan uit Jelle, Vertigo en ikzelf(sappol) en 
het is de naam van ons wandel-team. Hoe we op die 
naam gekomen zijn??...da’s een lang verhaal, het komt 
er op neer dat we graag afsnijden langs steile bergwan-
den. 

Vrijdag 16:30 vertrokken de doorsteekberen dus bepakt 
en bezakt naar de AOT in België. Na een  auto rit, die 
zonder files 4 uur zou moeten duren, kwamen de Door-
steekberen tegen 23:00 uur op het terrein aan. Inmid-
dels was het al donker en in de verte naderde een on-
weersbui, de tent moest dus heel snel opgezet wor-
den!!!! De auto was nog niet eens geparkeerd of het 
begon al te regenen, snel renden Basje-Beer, met een 
patrouille tent, Papa-Beer en Baloe naar de kampeerplek. 
Als een geoliede machine begonnen de Doorsteekberen 
met het opzetten van de tent waarbij haringen hamers 
en stokken in het rond vlogen. In een record tijd van 10 
min en 23 sec was de tent klaar en konden ze de bagage 
gaan halen. Even voor middernacht was de opening en 
werd iedereen van harte welkom geheten. Naast de 
Doorsteekberen zouden er nog 29 andere teams mee 
doen en ondanks de regen beloofde het een onwijs ge-
zellig weekend te worden. Alle regels werden nog eens 
uitgelegt, het Jubileum-lied werd gezongen en na nog 
een klein slaapmutsje gingen de Doorsteekberen einde-
lijk naar bed.  

5. 

Status dag 1:  Teken = 1,  
   Blaren = 4,  
   Posten aangedaan = 9 



6. 

De volgende dag begon al vroeg, om half zeven 
ging de wekker van Vader-Beer en na een flinke 
brul stonden ook de andere beren naast hun bed. 
Tassen werden gepakt, wandel-schoenen kwamen 
uit het vet, flessen werden met water gevuld en na 
een kort maar stevig ontbijt liepen de Doorsteekbe-
ren naar de jury-tafel voor hun kaart en posten 
boekje. Een laatste equipment-check en toen was 
het eindelijk tijd om te gaan lopen. De sfeer zat er 

goed in en mede 
dankzij het mooie 
weer werden de 
eerste 2 posten al 
snel afgevinkt. 
Een paar uur en 
posten later kwa-
men de door-
steekberen aan 
op de welbekende 
Soep-post. Hier 
moet ieder team 
verplicht een half 
uur rusten en is 
er de mogelijk-
heid tot het ne-
men van soep. 
Gedrieën keken 

ze op de kaart om te constateren dat de omgeve-
ving vanaf hier  toch wel wat ruiger wordt er zou 
dus veel door gestoken(afsnijden langs bergwan-
den) moeten worden. Uitgerust en opgepept door 
de soep vervolgde de beren hun weg naar de kam-
peerplek van dag 1. Alles leek goed te gaan tot ze 
besloten een modderig bospad in te gaan. Volgens 
de kaart was de post vlakbij en hoefde ze alleen 
maar dit pad te volgen. Helaas was de praktijk iets 
minder makkelijk want al gauw klopt de weg niet 
meer met de kaart en wisten ze niet meer waar ze 
waren. Met behulp van de omgeving en kompas 
hadden ze wel een idee waar ze zouden zitten 
maar dat was niet zeker. Op goed geluk besloten 
ze één richting op te lopen in de hoop een pad te 
vinden. 10 minuten later was nog het pad nog de 
post gevonden en zag het er naar uit dat ze nooit 
meer het bos uit zouden komen. Opeens hoorde 
Basje-Beer een hoop geschreeuw en renden de 
beren richting het geluid. Een paar bomen en strui-
ken later zagen ze hem dan eindelijk: de Post! Als 
dank werden ze voorzien van cake en konden ze 
hun water bijvullen. Ze besloten niet al te lang te 
rusten want de eindpost was vlakbij. Na een knap 
stukje doorsteken en een flinke dosis geluk kwa-
men de doorsteekberen even na 20:00  moe maar 
voldaan aan op de kampeerplek van dag 1. De tent 
werd wederom snel opgezet en 10 minuten later 
zaten ze in de centrale tent verhalen uit te wisselen 
over de avonturen van dag 1. 
Dag 2 begon erg nat, de beren waren nog niet 
eens opgestaan of er brak al een stortbui los. Ge-
lukkig was de tent net voor de stortbui opgevou-
wen en konden de beren rustig ontbijten en hun 

plan voor de dag maken. Een half uur later regende 
het nog steeds en al gauw besloten de Doorsteek-
beren toch maar te gaan lopen, want droger zou 
het toch niet worden. Snel werd duidelijk dat Vader
-beer nog niet helemaal wakker was want hij stuur-
de de beren meteen al de verkeerde kant op en 
dus moesten ze weer terug. Ondanks de regen 
ging het erg voorspoedig en een paar vochtige 
uren later kwam ze op de soep post van dag 2. Mr 
Blue Sky brak eindelijk door en dus voor ze weer 
op pad gingen konden de regenbroeken en jassen 
eindelijk uit. De uren die hierop volgde waren een 
van meeste legendarische,  voornamelijk vanwege 
de hoeveelheid doorsteken én de hoeveelheid geluk 
wat bij sommige stukken kwam kijken. Via een van 
deze legendarische doorsteken kwamen ze ruim 
voor een ander team (wat op een eerder stuk nog 
voor hun liep) op de post. Een fikse psycholigsche 
tik voor die arme drommels. Na een knap stukje 
oriënteren kwamen ze aan op de laatste officiële 
post welke gelegen was op een flikse berg. Op de 
kaart was te zien dat het eindpunt beneden aan de 
berg lag en dus besloten de beren maar te gaan 
doorsteken.  Een klein uur later kwamen ze aan op 
de eind post, de legendarische sprintpost. Het is 
namelijk traditie om van de eind post (welke iets 
voor het kampterrein ligt) naar het terrein te sprin-
ten, het team met de snelste sprint krijgt nog een 
extra bonus. De tassen werden extra aangesnoerd 
de veters opnieuw gestrikt, het was wachten op het 
signaal ......... OK ...... Klaar ....START!!!! De beren 
zetten een sprint in zoals alleen de Doorsteekberen 
dat kunnen en 23 sec later tikten ze alle drie aan 
bij de finish.  De AOT zat erop, klaar, afgelopen, 
zitten, uitrusten, voetjes omhoog, bier!  

 
Wil je volgend jaar ook meedoen? De Doorsteekbe-
ren zijn nog opzoek naar een extra teamlid. Laat 
het ons weten! 

Eind resultaat;  Teken = 2,  
   Blaren = 7 ,  
   Posten aangedaan = 15, 
   Plaats in klassement = 22 



7. 

Afgelopen zaterdag zijn we met alle welpen naar de 
Dwekkerdag geweest. Voor iedereen die nog niet weet 
wat een Dwekker nou precies is zal ik het even uitleggen. 
Dwek staat voor Dolfijnen, Welpen, Esta’s en Kabouters. 
Welpen kennen jullie allemaal, kabouters ook wel. Esta’s 
zijn gewoon welpen en kabouters door elkaar en dolfijnen 
zijn eigenlijk dezelfde welpen alleen dan op het water. Op 
zo’n Dwekkerdag komen dus alle Dwekkers uit de hele 
regio Haarlem bij elkaar om een middag met z’n allen te 
spelen. Afgelopen zaterdag waren het er bijna 160! 
 
Het thema van dit jaar waren de Jaarlijkse Leliespelen. 
Koning Arthur organiseert deze spelen ieder jaar, maar 
dit jaar waren er een aantal van zijn beste ridders ziek. 
En dreigden de spelen niet door te gaan. Gelukkig kwa-
men wij te hulp. Alle  Dwekkers hebben de overige vier 
ridders gesteund tijdens de spelen. Ridder Braafhart, Rid-
der Spierbol, Ridder Minnestroe en Ridder … (ben even 
zijn naam kwijt). De welpengroep was verdeeld in de drie 
nesten, ieder met een eigen vaandel in de kleur van het 
nest. Ieder nest hielp een van de vier ridders, ééntje 
moest het dus zonder de hulp van onze welpen doen. 
 
De hele middag hebben we vier grote spelen gedaan met 
zo’n 40 kinderen per ridder. Er was bijvoorbeeld een To-
renverdedigingsspel. In het bos stonden tien kasteelto-
rens verspreidt, in elke toren zaten ongeveer veertien 
middeleeuwse voorwerpen. De bedoeling was om zoveel 

mogelijk voorwerpen uit de andere torens te verzamelen 
met je groepje. Maar terwijl je druk aan het verzamelen 
was werd jouw toren misschien wel leeggeroofd. Uitein-
delijk een heel vermoeiend spel, want je rent je rot om je 
eigen toren te vullen. Degene met de meeste voorwerpen 
in zijn toren kreeg ook de meeste punten. De tweede 
ronde werden de regels nog moeilijker. Nu moest je niet 
zomaar voorwerpen meenemen, maar kwartetten maken. 
Je moest dus ook opletten welke voorwerpen je weg 
moest halen. 
 
Aan het einde van de vier spelen kwamen alle kinderen 
met hun ridder bijeen in de grote arena voor het finale 
spel. Ieder ridder stond op een kleine boomstronk in het 
midden van de arena. Eromheen zaten de kinderen hun 
ridder aan te moedigen. Op het signaal van de koning 
werd een skippybal aan een touw losgelaten in de arena. 
De ridders moesten elkaar van de boomstronken afgooien 
met deze bal. En de laatste die overbleef was de grote 
winnaar van de leliespelen. En mocht van de koning een 
jaar lang de lelie op zijn Wapenschild dragen. Ridder Min-
nestroe was de laatste ridder die nog stond in de arena 
nadat de andere drie ridders met behulp van een bran-
card in veiligheid waren gebracht. En daarmee waren de 
jaarlijkse leliespelen weer afgelopen… 
 
Driemaal Hoezee voor de Koning! 

Dwekkerdag 2007 

 
 
 
 

Hoi iedereen, 
 
Wat kan een maand soms raar in elkaar zitten: dan weer 
wel een opkomst dan weer niet. Afgelopen keer (26 mei) 
waren de Bevers geslaagd voor de Hotsjietoniaquiz. Als 
het goed is, weten ze precies welke personen er rondlo-
pen in Hotsjietonia en wat hun hobby is. 
 
De maand juni wordt een leuke, drukke maand. Wanneer je dit KK’tje ont-
vangt, zijn de Bevers in IJmuiden voor de BeverDoeDag. We gaan dan naar 
de Riddertijd, dus pas maar op! 
 
Daarna hebben we groepsweekend, waarbij de Bevers alleen zaterdag op 
bezoek komen. Ze hoeven alleen een warme trui, een lunchpakket, bord, mok 
en bestek en eventueel regenkleding mee te nemen. 
 
Maar eind juni wordt dit goed gemaakt, want dan mogen ze logeren tijdens het 
BeverLogeerWeekend. Dit vindt zaterdag 30 juni plaats van 11:00 uur tot 
zondag 1 juli  
11:00 uur. Waar het zich afspeelt is nog een verrassing, maar in ieder geval 
slapen we in tenten. Verdere informatie volgt. 
 
23 Juni draaien we dus de laatste ‘gewone’ opkomst van het seizoen. Zoals ik 
begon met het bericht, zo ongeveer eindig ik ook: “Wat kan een jaar snel voor-
bij gaan” Toch was en is het erg gezellig!! Alvast tot na de zomervakantie. 
 
Groetjes van alle Bevers, Tasia (06-18155412) en Indira (06-47606943) 

Beverpraatjes 

Alle ridders voor het toernooi 

Strijdende ridders in de arena 

De winnende ridder Minestroe 



 
Een Engelse tra-
ditie in een Zwit-
sers jasje, dat is 
de Suentermezdi 

té, het is Zwitsers (Retroromaans) 
voor Afternoon tea en nee, het is geen 
Zwitsers gebruik. De explorers vieren 
op zondag 17 juni op het clubhuis, na 
het groepsweekend, met high noon 
(dus om 15:00) een high tea, om het 
100-jarig bestaan van scouting te vie-
ren en hun kamp naar Zwitserland te 
financieren. 
 
Iedereen is welkom of je nu explorer 
bent of niet, dus jeugdleden bij andere 
speltakken, opa’s, oma’s, neven, nich-
ten, ooms en tantes, om sterke verha-
len van het afgelopen weekend uit te 
wisselen en natuurlijk van de afgelo-
pen en aankomende kampen. 
 
De kosten zijn 5€ en daarvoor heb je 
onbeperkte thee met de heerlijkste 
sandwiches, scones met vers bereide 

jam en taartjes en sponsor je boven-
dien onze expeditie naar Kandersteg, 
Zwitserland. Jeugdleden van scouting 
(ongeacht welke groep uit binnen- of 
buitenland) betalen 4€. Je hoeft je 
alleen nog maar vooraf aan te melden 
en dat kan via de groepswebsite of per 
e-mail  
(explorers@kameleonkinheim.nl),  
vermeld daarin duidelijk je naam en 
hoeveel personen er mee komen. 
 
Tot dan! 
 
De explorers 

Zaterdag 16 juni 
 
Groepsweekend met alle spel-
takken op het Naaldenveld
  

 Zaterdag 23 juni 
 
Bevers: Gewone opkomst 
Kabouters: Uitje 
Welpen:  
Scouts: Uitje 
Explo’s: Micro-eco  
                          challenge  

Zaterdag 30 juni 
 
Bevers: Beverweekend 
Kabouters: Geen opkomst 
Welpen: Gewone opkomst 
Scouts: Gewone opkomst 
Explo’s: Stationsbouw 

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

belegde broodjes. 
De Kaashoek   

Gen. Cronjéstraat 22   
2011 JH Haarlem 

Agenda  Kabouteruitje 

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 

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

8. 

Zaterdag 7 juli 
 
Bevers: Vakantie 
Kabouters: Zomerkamp 
Welpen: Zomerkamp 
Scouts: Inpakken kamp 
Explo’s: Laatste opkomst 

Kopij inleveren  
voor 25 augustus  

in de kopijbus  
of via kkn@kameleonkinheim.nl 

Volgende KK-tje  
komt 1 september uit! 

Zaterdag 28 juli 
 
Scouts op kamp naar de Jam-
borette  

Beste ouders/verzorgers van de kabouters, 
 
De laatste opkomst voor het kamp komt er al aan. Van deze opkomst word een 
feestelijk uitje gemaakt. Op 23 juni gaan de kabouters namelijk naar het Lin-
naeushof! Hiervoor moeten de kinderen wel bij het Linaeushof afgezet worden 
om 10.30  uur en opgehaald worden om 15.00 uur.  
Het adres : Rijksstraatweg 4 
      2121 AE Bennebroek 
Verder voor een route beschrijving kunt u op de site kijken:  

http://www.linnaeushof.nl/index2.html  
Het is misschien handig om te carpoolen. 
De kinderen moeten naast lunchpakket en drinken ook zwemkleding en een 
handdoek meenemen. Met slecht weer is het handig om regenkleding mee te 
geven. Voor vragen kunt u ons altijd bellen. 
 
Met vriendelijke groet de kabouterleiding 

Die
suentermezdi

té

Uitnodiging voor Die Suentermezdi té 


