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Het beloofd weer een enerverend
scouting jaar te worden met veel
activiteiten en natuurlijk de zomerkampen. Nieuwe samenstellingen van leidingteams met weer
nieuwe ideeen voor de opkomsten en de plannen voor de zomerkampen beginnen al vorm te
krijgen. Dit jaar komt ook in het
teken te staan van sloop en nieuwbouw. Het hele gebied tussen de verspronckweg en het spoor gaat veranderen en wij zijn genoodzaakt de Balkan te slopen om plaats te bieden voor een fietspad. We krijgen er wel een mooi nieuw
gebouw voor terug waar de plannen al in een vergevorderd stadium zijn.
Maar boven al wensen we iedereen een 100% scouting jaar!

Kerstviering 2007
De kerstviering stond dit jaar in het
teken van het goede doel. De kerst
periode is een mooie tijd om stil te
staan bij diegene die het wat minder

hebben. Als groep willen we deze
mensen steunen door een extraatje in
de vorm van een “goede doel pakket”
te geven tijdens de kerstdagen.
Met alle bevers, welpen, kabouters,
scouts en explorers speelden wij het
"goede doelen spel". De kinderen kon-

den in de wijk goederen ophalen bij
verschillende personen. Deze goederen konden zij op de veiling verkopen
voor goudstukken en daarmee konden
zij op de markt spullen kopen om een
pakket mee samen te stellen.
Uiteindelijk had het winnende groepje
31 pakketten bij elkaar verzameld....
Deze pakketten zijn aan het eind van
de middag af gegeven bij "Stem in de
Stad", die ervoor zorgt dat het op de
juiste plek terecht komt.
Kortom een leuke, spannende, uitdagende en leerzame middag.

Een fotoverhaal...
Hallo allemaal,
In november zijn een aantal scouts aan de gang gegaan met insignes. Er was keuze uit de volgende: zwerven,
theater of fotografie. De scouts die voor zwerven gingen, zijn bezig geweest met hoe je zo goed mogelijk voorbereid een hike kan lopen. Met theater hebben ze korte stukjes geoefend en die voor de rest van de groep opgevoerd.
Bij fotografie hebben de kinderen uitleg gekregen over de werking van een fototoestel en hebben ze de een
fotoverhaal gemaakt.
Het fotoverhaal is gemaakt door Bart, Caitlin, Marcella, Melis en Rana, die dus ook te bewonderen zijn in het
fotoverhaal.

Op een koude 11 november nacht gingen drie vriendinnen Sint Maarten lopen.

De vriendinnen kregen wat lekker en gingen naar het volgende huis.

Ze klopten aan…….Maar wie of wat zagen ze daar?????
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Ieeekkkk…wat een engerd!

Ze werden machteloos mee naar binnen gesleurd!!

Ze werden vastgeboden, maar toen de man even wegging, kon Marcella zich losmaken met haar zakmes!

Ze renden als een speer weg en waren de man gelukkig te snel af. Uiteindelijk waren ze opgelucht en gingen ze
naar huis. Eind goed, al goed!
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Dit zijn de gezamenlijke acties waarmee wij proberen met uw steun
extra inkomsten te verkrijgen.
Dit is een actie waar u zelf ook voordeel uit kunt halen. Wanneer u
zich opgeeft voor de Sponsor loterij, gaat een deel van uw bingolot
naar onze groep.
U steunt goede doelen en kunt zelf leuke geldprijzen winnen!
Als u lid wilt worden van de Sponsor loterij kunt u dit doen via www.sponsorloterij.nl
Bent u al lid van de Sponsor loterij, dan kunt u de clubgegevens wijzigen via
www.sponsorloterij.nl/clubs/speel mee voor eigen club/omzetten loten.
(of bellen: 0900-3001400)
En deze omzetten ten gunste van de Kameleon Kinheim scoutinggroep

In 1998 zijn wij gestart met “De Vomar-actie”.
Vomar registreert de bestede bedragen via de
Klant-is-Koningkaart (KIK-kaart).
Het enige wat u voor onze scoutinggroep hoeft te doen, is in de Vomar-winkel zo’n KIK-kaart
aanvragen.
Bij het afrekenen van de boodschappen worden de totaalbedragen steeds op de kaart opgeteld, hiervan wordt 0,5% door de Vomar overgemaakt naar onze scoutinggroep. Afgelopen
jaar heeft deze actie ruim € 170,-- opgebracht.
Met andere woorden: wanneer u boodschappen doet bij de Vomar, wilt u dan die
Klant-is-Koningkaart gebruiken? We rekenen op u!
Heeft u de gegevens op uw KIK-kaart nog niet aan ons doorgegeven, of heeft u misschien
inmiddels een nieuwe kaart, dan graag:
de naamgegevens en het inschrijfnr. per e-mail verzenden naar p.draeck@hccnet.nl
- of deze doorgeven aan de leiding van uw kind.

De derde actie waar wij jaarlijks aan meedoen is die van Jantje Beton.
Van het bedrag dat wij met het collecteren ophalen gaat de helft naar
onze kas. Afgelopen jaar kregen wij € 1180,-- voor de groepskas.
Ook dit jaar lopen wij weer mee met de hele groep.
De Jantje Beton-actie wordt gehouden van 3 t/m 8 maart 2008.
Onze groep gaat op maandag 3 maart, dinsdag 4 maart en woensdag 5 maart 2008
collecteren. (Zet u deze data alvast in uw agenda?)
U ontvangt hier tegen die tijd nog een brief over.
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Haarlem, 5 januari 2008.

Beste (toekomstige) donateurs,
Dit jaar hebben we veel nieuwe kinderen bij onze groep mogen verwelkomen, daarom willen we het
een en ander uitleggen. Veel ouders kennen deze aanhef en weten al wat wij willen vragen!
Ondanks de jaarlijkse contributieverhoging hebben wij toch het idee dat we de contributie redelijk
laag houden. Dit mede door de belangenloze inzet van veel vrijwilligers.
Toch zijn er van die momenten waarop we extra geld nodig hebben. Daarom vragen wij u om een
bedrag aan de Kameleon Kinheim groep te doneren.
Tot onze grote vreugde hebben vorig jaar heel veel ouders een donatie overgemaakt en hebben wij
het totaal bedrag van € 750,-- ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank. Wij hopen ook dit jaar weer
op u te mogen rekenen!
Wat doen we met dit extra geld?
Een belangrijk deel van het geld wordt direct gebruikt om leuke dingen voor uw kind te doen bij de
betreffende speltak (bevers, kabouters, welpen, scouts, explorers en de “stam”). U kunt dan denken
aan een bijzonder uitstapje of werken aan een insigne of certificaat en aanschaf van extra materiaal.
Dankzij het geld van uw donaties en de acties:
- hebben de bevers een weekend gehouden op het Naaldenveld
- zijn de kabouters en de welpen een gezellig dagje naar Linnaeushof geweest en is er voor
beide speltakken een klimtuigje aangeschaft
- hebben de scouts een spetterende middag boerengolf gespeeld en hebben zij aan insignes
gewerkt
- hebben de explorers een zeer inspannend en gezellig hike-weekend gehouden.
Acties
Naast de contributie- en donatie-inkomsten houden wij 3 acties om extra inkomsten te ontvangen:
Jantje Beton collecte, Sponsorloterij, en de Vomar-actie. Ook hiervoor vragen wij uw aandacht (zie
hiervoor de “gezamenlijke acties” brief in het KKtje).
Van de actiegelden zijn een lichtgewicht explorer- tent en een scouts patrouilletent gekocht. Ook zijn
er in 2007 pannen, gasflessen en drukmeters, pionierpalen en touw aangeschaft.
Elk bedrag is welkom!
Wij stellen het zeer op prijs, wanneer u een donatie op onze rekening overmaakt.
rekeningnr: 56 47 34 144
t.n.v: Kameleon Kinheim, Haarlem
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u ons altijd bellen.
Namens leiding en bestuur van de Kameleon Kinheimgroep hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Piet Bonfrer en Liesbeth Draeck, penningmeesters.
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Explonieuws
Loenatex – de haajk
Elk jaar eind november, als Sinterklaas in Nederland is, het koud en guur wordt en de dagen korter worden en de
nachten lengen, dan organiseert de explorerbegeleiding een hike voor de explo’s. De locatie is geheim, buiten de
regio Haarlem en “niet op een plek waar de tocht eerder ooit is gehouden”. Om dit geheim makkelijk te bewaren
heet deze tocht de Texeltocht en de locatie wordt Texel genoemd, maar de tocht is nooit op Texel, want daar zijn
we ooit met de eerste editie al geweest. Snapt u het nog?
Mooi! Dit jaar was de Texeltocht dan ook in Maarn, midden in de bossen op de Utrechtse heuvelrug. Een omgeving, met een aantal psychiatrische ziekenhuizen. Waarschijnlijk daardoor het thema voor de Texel IX: Loenatex,
over een psychiatrisch ziekenhuis ergens op Texel.
Op de startpost kregen de explo’s de patiëntadministratie die helaas niet helemaal op orde was. Met een logigram
moest die geordend worden, zodat de routeaanwijzingen voor de rest van de dag ook op de goede volgorde kwamen. Team Lesbofobie (elk team had zichzelf vernoemd naar een al-dan-niet-bestaande psychische aandoening)
vertrok als eerste... helemaal de verkeerde kant uit, onder luid gegrinnik van de organisatie. We hebben ze een
tijd lang niet teruggezien, maar gelukkig voor hen herkenden ze ergens in de woonwijk een kruispunt op de doolhofroute.
De andere twee teams Ursus-Maritimus-fobie
(angst voor ijsberen) en wildplasmanie startten
steeds een kwartier later. De organisatie had alle
tijd om rustig naar post 1 te gaan waar “Fats” (u
weet wel, van “de moevie” en ook wel bekend als
Vertigo van de scouts) klaar zat voor een rolstoelestafette. Het werd een lange en koude wacht
daar op de top van de Ruiterberg, wat ook echt
een bergtop was.... nouja, met een beetje fantasie dan, maar in ieder geval qua
temperatuur. Ondertussen gingen Sappol en ik naar de (jaarlijks terugkerende)
abseilpost, dit keer op de top van een geheel vernieuwde uitkijktoren, vanaf een
plateau op 25m hoogte.
Het lange wachten begon, want team Lesbofobie moest eerst weer op de route
terugkomen en de andere twee teams... nouja, die zouden nooit op de route terugkomen. Als de zon weg was was het flink koud, winderig en onbeschut, onze
post had echt iets weg van een bergexpeditie, alleen dan met veel mensen die
langsliepen en het heel gaaf en stoer vonden dat we van zo’n hoogte gingen abseilen. Na een paar uur kwam Lesbofobie op onze post aan. Robbert maakte de abseil en pakte het stukje routeinformatie halverwege mee. Floriaan zag dat het goed
was. Na een (volgens de organisatie veel en veel te lang) gepuzzel aan de voet
van de toren vertrok Lesbofobie weer naar post 3.
Iets later stond opeens de boswachter boven aan de toren. Wat we hier aan het doen waren en dat dit niet
mocht, dat we volgende keer een boete zouden krijgen, maar dat
ie een uitzondering maakte, omdat we het zo keurig hadden aangepakt (bedankt!). Onder het toeziend oog van de boswachter
moesten we wel onze spullen inpakken. Dat deden we, waardoor
helaas de twee andere teams nooit de supergave abseil hebben
gemaakt.
Alle teams en de andere tochtleiders zijn die dag de boswachter
tegengekomen, al dan niet vergezeld van de politie. Onze abseilpost was echter het enige “illegale” wat we in het bos aan het
doen waren. De goede man dacht serieus dat we van plan waren
te gaan wildkamperen, maar nee, wij waren op weg naar Zeist,
naar een scoutingclubhuis, maargoed dat wist hij niet en dat wisten de explorers niet... nog niet.
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Op post 3 bij “Bep Brul’s love quiz”, zijn uiteindelijk wel alle teams langs geweest. Er werd gezoend met veel
kwijl en van daar ging de tocht verder met een diaroute. Veel naarder dan een fotoroute, vooral ook, omdat je
er geen projector bij kreeg en dus al die half doorzichtige veel te kleine foto’s in het donker met je zaklamp
moest gaan bekijken. Wonder boven wonder lukte het alle teams om de route goed te volbrengen naar de volgende post, zonder noodenveloppen te openen.
Op post 4 “De majoor’s D-day” werd besloten de soep-met-broodje-bal-post in te richten
(jahaa, dit jaar had organisatie zelf gehaktballen gedraaid in plaats van een pot knakworsten
open te trekken), de luxe. Daarna moest met een rubberboot (die ex-kabouters zullen herkennen als die rabbige dingen waarmee ooit de rivier de Geul is afgevaren) een meer overgestoken worden en een signaal gezonden worden. De tijd werd opgemeten. Alle peddels, nog rabbiger dan de boten zelf, zijn hier definitief gesneuveld.
Na het overvaren werd je met boot en
al over het water teruggetrokken, supersnel en daardoor heel erg gaaf. Zo ook bij de allerlaatste van de
dag: Tom. Tom had zijn signaal verzonden waarop
Sappol en ik als malloten aan het touw zijn gaan trekken om hem naar de overkant te krijgen. Toen zijn
boot weer in het zicht was bleek Tom er niet in te zitten. Sappol begon keihard “Tom” te schreeuwen en ik
begon, serieus in de veronderstelling dat er iets ergs
was gebeurt, mijn jas uit te doen. Vlak voordat ik het
water in zou duiken hoorden we heel zachtjes van de
overkant “ja?”. Wat bleek. Na zijn signaal was Tom nog
helemaal niet in zijn boot gestapt en hadden wij als
malloten aan het touw getrokken, dus nu stond Tom
aan de overkant van het meer op het eiland. Gelukkig
was er een brug.
Team Lesbofobie was inmiddels op weg naar de laatste post midden
in Austerlitz met een verknipte kaart. De twee andere teams waren
zo laat dat ze met de auto werden gebracht. Vanaf de laatste post,
waar moest worden ge-jeux-de-bouled met “Dr. Doolittle” ging de
route door een donker en later zelfs flink regenachtig bos door naar
het eindpunt in Zeist. Daar waren Jelle en Sappol druk op zoek naar
een sleutel die de beheerder “om de hoek” bij het clubhuis had achtergelaten. Deze werd niet gevonden, maar dat kwam, na een telefoontje, omdat we bij het verkeerde clubhuis aan het zoeken waren.
Er zitten namelijk 6 (!) groepen aan het Padvinderslaantje in Zeist,
allemaal binnen zichtafstand van mekaar. Wij zaten niet bij scouting
Dryade, maar bij de Luchtscouts. Een heel erg mooi gebouw, lekker
warm, maar beroerd schoongemaakt, dat wel.
Team Lesbofobie kwam als eerste binnen en toen de organisatie nog een fiets ging ophalen met de auto vonden ze ook de andere teams, die het korte stukje naar het clubhuis ook maar met de auto zijn gebracht. Toen
iedereen terug was en in het heerlijk warme clubhuis zat werd “Het Gulden Schaep van Texel”, de jaarlijkse
trofee, aan team Lesbofobie uitgereikt, die met overmacht had gewonnen.
Daarna barstte het Sinterklaasfeest los, traditioneel altijd veel te
laat (dit keer middernacht), met veel vage surprises, waarvan de
meerderheid met de rugzak was meegesleept, in sommige gevallen... respect. Na een welverdiende nachtrust, die voor de meesten tot vroeg in de middag duurde gingen we met een brunch
achter de kiezen naar huis. Een geslaagde Texel zat er weer op.
De organisatie weet al waar we volgend jaar heen gaan,
namelijk:..... Texel.
Jelle
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Agenda
Welpen:

Zaterdag 12 jan.
Installatie

Gewone opkomst

Welpen:
Scouts:

Zaterdag 19 jan.
Fotografie
Installatie

Gewone opkomst

Welpen:

Zaterdag 26 jan.
Geen opkomst

Gewone opkomst

Welpen:

Zaterdag 2 feb.
Kinderkookcafé

Gewone opkomst
Zaterdag 9 feb.
Gewone opkomst

Welpen:

Zaterdag 16 feb.
Mang’s partijtje

Grote wisseltruc….
Beste ouders en leden,
Zoals jullie misschien al wel gehoord hebben, gaat er binnen de leidingteams
het een en ander veranderen. Per half januari 2008 gaat er een grote wisseltruc plaatsvinden! Let op, hier komt ie:
Sarah is nu nog kabouterleidster Woepsie, maar zij gaat verhuizen naar de
welpen! Haar naam zal ook gaan veranderen, hoe zal zij gaan heten…?
Maar…. als Sarah weggaat bij de kabouters, dan missen ze een kabouterleidster! Geen nood, geen gevaar, want Renske is daar! Renske, nu nog
scoutsleidster Vessa, zal het kabouterleidingteam gaan versterken. Ze blijft
gewoon Vessa heten, dus dat is makkelijk!
Maar… als Renske weggaat bij de scouts, dan missen ze een scoutsleidster!
Wederom geen nood en geen gevaar, want Anouk is daar! Anouk was vorig
jaar leiding bij de welpen en ze gaat nu kijkje nemen bij de scouts. Als ze
het leuk vindt, dan gaan we voor haar ook een nieuwe naam verzinnen…!
Met deze wissel is het rondje compleet en lijken alle lege plekken opgevuld,
maar nee…
We zoeken nog iemand bij de bevers! Maaike en Rianne vormen nu met z’n
tweeën het beverleidingteam, maar ze vinden het leuk als daar nog iemand
bij komt. Dus heb je een broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje van 16 jaar of ouder die het leuk lijkt om op zaterdagochtend met bevers van 5 tot 6 jaar te knutselen, spelletjes te doen
en buiten te ravotten, vertel hem of haar dan dat
de Kameleon Kinheim groep op zoek is naar
een enthousiaste beverleiding!
Groeten van Anke van der Bor,
groepsbegeleidster

BP-dag
Gewone opkomst

Welpen:

Kopij inleveren

Zaterdag 23 feb.
weekend

voor 23 februari
in de kopijbus
of via kkn@kameleonkinheim.nl
Volgende KK-tje
komt 3 november uit!

Gewone opkomst

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.

