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Van de Voorzitter ...

Het nieuwe scouting jaar is met een actieve start begonnen. De zomerkampen
nog vers in het geheugen, hebben we de draad weer opgepakt met het overvliegen van een redelijk grote groep kinderen. Bijgestaan door een paar piraten
van de “vliegende Hollander “ zijn gelukkig alle kinderen veilig bij hun nieuwe
speltak terecht gekomen. De piraten hadden weer een heel mooi decor gebouwd.
Door het overvliegen zijn de oudere speltakken weer wat voller geworden. Alleen bij de bevers is er niemand bijgekomen wat ervoor gezorgd heeft dat het
aantal leden bij de bevers drastisch is afgenomen, het zijn er nu nog maar 3.
Dus mocht u een potentiële bever weten, maak dan reclame voor ons!

(red.) Knip bladzijde 3 uit en geef hem mee aan een mogelijke nieuwe bever, of hang hem op voor
het raam of het prikbord op school.)

Betreffende de nieuwbouw kunnen we alleen zeggen dat de gemeente, om financiële redenen, het nieuwe gebouw al bij de leverancier heeft besteld. Daarnaast heeft de gemeente besloten tot het schrijven van een nieuw bestemmingsplan, wat tot gevolg heeft dat er helaas nog geen bouwvergunning is
aangevraagd, wat de zaken nog meer vertraagd. Men kan wel begrijpen dat wij
als groep en de vrijwilligers die al ruim 3 jaar aan dit project werken, er soms
heel moe van worden. Gelukkig hebben wij een volhardend team die hun uiterste best doen om een nieuw gebouw te realiseren.
Een andere mededeling is het feit dat we volgend jaar twee feesten hebben te
vieren; ten eerste Scouting Nederland bestaat 100 jaar, maar nog leuker is dat
wij als groep ons 65-jarig jubileum vieren.
Er worden in 2010 zowel vanuit Scouting Nederland als bij onze groep vele
feestelijke activiteiten georganiseerd, met voor ons als hoogte punt een gezamenlijk groepszomerkamp van 10 t/m 17 juli ‘10.
Voor nu wens ik jullie een feestelijk 100/ 65-jubileum jaar.
En niet vergeten, de Nieuwjaarsmaaltijd opkomst op 9 Januari ‘10, schijf het in
je agenda!
Milroy

Achterin dit KK-tje vindt u een kortingsbon voor de
Bever Zwerfsport.
Met dank aan Mang.

Bevernieuws...
Hey iedereen,
Zo, ik zal jullie wat vertellen over de Bevers, want we hebben weer een aantal leuke dingen gedaan. Een paar
weken geleden hebben we een weekend ‘Bevers in de Bush’ gehouden. Het hele lokaal was in een jungle veranderd. Overal stonden wilde beesten en we hadden binnen een kampvuur.
We begonnen op vrijdag aan het eind van de middag, dus eerst aten we echte jungle-eten: patat met worst.
Daarna maakten we onze eigen jungle t-shirts en armbandjes. Na de film was het bedtijd. Maar de kinderen lagen nog net in bed, toen ze er weer uit moesten, voor een heel spannend spel. Boven in het clubhuis, waar het
erg donker was en overal kasten + omgekeerde tafels stonden, deden we een spel met een zaklantaarn. De Bevers moesten zonder gezien te worden naar de overkant komen. Wanneer je in de straal van de zaklantaarn
kwam, moest je het opnieuw proberen. Erg spannend, dus!
De volgende dag waren de kinderen al erg vroeg op: half 6! Maar gelukkig konden ze in de jungle lekker spelen.
Na het ontbijt en nog het laatste stukje film, werd het tijd om naar het bos te gaan. Met een speurtocht vol met
leuke opdrachten kwamen we in het bos aan. Daar hebben we lekker gespeeld, vlaggenroof gedaan, hersftdingen
gezocht, etc, etc.
Om 15:15 uur was het tijd om terug te gaan en nog lekker een marshmallow te maken boven het nepkampvuur.
En lékker dat het was!
Daarna werden de Bevers opgehaald door hun ouders en was het weekend afgelopen. Helaas was dit ook de laatste opkomst voor Maarten, Falco en Fulco, want zij zijn overgevlogen
naar de Welpen. We hopen dat ze daar ook een leuke tijd beleven.
Groetjes, van alle Bevers, Indira en Tasia

Nieuwe bevers gezocht!!!
Door het overvliegen zijn de oudere speltakken weer wat voller geworden. Alleen bij de bevers is er niemand bijgekomen wat ervoor gezorgd heeft dat het aantal leden bij de bevers drastisch is afgenomen, het zijn er nu nog
maar 3. Dus mocht u een potentiële bever weten, maak dan reclame voor ons!
Knip de bladzijde hiernaast uit en geef hem mee aan een mogelijke nieuwe bever, of hang hem op
voor het raam of het prikbord op school.

Wanneer u boodschappen doet bij de Vomar, wilt u
dan die Klant-is-Koningkaart gebruiken?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.
2.

3.

Kabouternieuws
Kabouterkamp
De eerste week van de zomervakantie zijn we op scoutingkamp geweest. Het thema was ‘magische ringen’. We
moesten zes ringen vnden en aan Haagriet geven, maar Sauron wou die ook.
In de avond speelden we altijd zwerkbal. Er waren drie groepen, Ravenklauw, Huffelpuf en Griffoendor. De leiding
was Zwadderich.
We hebben uiteindelijk alle ringen gevonden. En op de laatste dag hebben we die allemaal verbrand. Het was een
heel leuk kamp.
Door Loes en Sara
Hoi allemaal,
Wij zijn op kabouterkamp geweest in Delft. Het onderwerp was magische ringen. We moesten 6 ringen vinden en
vernietigen. We werden door de sorteerhoed in groepjes verdeeld. Ze heten: Huffelpuf, Griffoendor, Zwadderich en
Ravenklauw.
We hebben gezwommen, zwerkbal gedaan, pijl en boog gemaakt, een bezem gemaakt. We hebben een film gekeken, Kungfu Panda. Een hut gemaakt en een lange wandelroute voor de ring.
Groetjes van Kim, Wen Xing, Sieta en Janneke
Kamp
Het thema was kasteel en Harry Potter. We moesten 6 ringen zoeken en voor de rest gingen we veel knutselen,
We gingen ook zwerkbal spelen. Dat was ook leuk
We gingen ook naar Delft, naar de stad en we hebben ook een nachtspel gedaan in het bos, dat was op het begin
best eng. We moesten 2 ringen afpakken van een slechte man. Sauron!
Het was een leuk kamp en op het laatst, met de bonte-avond moesten we de ringen vernietigen in het kampvuur.
Julia, Fred en Marit
Nieuw seizoen!
Hallo iedereen,
Na een spannend kamp zijn de kabouters weer goed van start gegaan. De eerste opkomst hebben we alle foto’s
van kamp bekeken. We hebben daarom flink kunnen lachen want niet iedereen stond er altijd even charmant op ☺
De tweede opkomst zijn we gaan pionieren. Dit natuurlijk als een laatste oefening voor de kabouters die 26 september overgaan naar de scouts. We hebben heuze tipi’s gepioneerd!
Dit had Mara over de eerste opkomst te zeggen:
Vandaag hebben we tipi’s gemaakt. Het was heel leuk maar ook moeilijk. Want je moest veel knopen maken.
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Welpennieuws

6.

Sponsorloterij

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.
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Scoutsnieuws
Voor de scouts is het begin van het seizoen erg goed verlopen. Hoewel we afscheid hebben moeten nemen van in
totaal 9 scouts hebben we er ook 14 nieuwe bij gekregen (de leiding heeft nu al pijn in hun handen als ze denken
aan de installatie en het opspelden van 14x 4 badges). Simon, Marleen, Marit, Rosa, Wen Xing, Robbert, Jelle,
Dirk, Jaro, Mitchel, Annabel, Sara, Nicole & Jordy, van harte welkom bij de scouts! Bart, Rana, Lisa, Maaike Timon
en Marcella veel succes bij de explo’s.
Na een gezellig kamp met vader Tijd en moeder Natuur zijn we het seizoen begonnen met het bekijken van de
kampfoto’s. De week erna kregen we de nieuwe scouts over de vloer voor een drukke maar erg gezellige kijkopkomst. In duo’s zijn de nieuwe scouts op spelenderwijs wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen binnen de scouts.
Verder is er nog onderhoud gepleegd aan tenten en kookkisten met als gevolg gemerkte tenten en uitgesopte
kookkisten. De laatste opkomst voor het overvliegen mochten de oudere scouts bepalen wat we zouden gaan
doen. Als voorbereiding op de explo’s moesten ze zelf de opkomst voorbereiden en uitvoeren. Dit hebben ze heel
goed gedaan en hoewel niet iedereen helemaal goed op de hoogte was van wat er gedaan moest worden werd er
toch een bijzonder leuke ‘wie-is-de-mol’ opkomst neergezet. Nogmaals onze complimenten!
Het overvliegen heeft natuurlijk iedereen meegemaakt dus daar hoeft niet veel over
verteld te worden, de foto’s op de site spreken voor zich. Afgelopen zaterdag stond in
het teken van een samenwerkingsopdracht. De nieuwe scouts werden verdeeld onder
de bestaande patrouilles en er moest democratisch een tijdelijke PL en APL bepaald
worden.( Een van de welpen wist het zelfs tot APL te schoppen! ) Hierna kregen de
scouts de opdracht om aan de slag te gaan met een ‘gat in de markt’; Aziatische pannenkoeken. Een nieuw concept en aan de scouts de taak om een eigen Aziatische pannenkoek te maken en deze te presenteren voor een uiterst kritische jury.
De pannenkoeken die de jury voorgeschoteld kregen waren bijzonder creatief en met
enkele ideeën zouden we zonder enig probleem de Aziatische markt kunnen veroveren.
Wat dacht u van de ‘camouflage pannenkoek’. Een pannenkoek met oosterse kruiden,
kip en groenten waarbij de groenten in de pannenkoek zijn weggewerkt zodat niemand
het door heeft! Of de toeti-froeti-pannenkoeki welke, door de combinatie van fruit en
chocolade saus eerder als toetje gegeten moet worden maar daarom niet minder lekker
is. Uiteindelijk waren er 2 winnaars en wordt er op dit moment een marketing plan geschreven om de pannekoeken in de markt te brengen. Een geslaagde opkomst dus!
Komende zaterdag gaan we verder met samenwerkingsopkomsten om te kijken welke combinaties de beste patrouilles opleveren. De week erna maken we de nieuwe patrouilles bekend om het laatste weekend van oktober
meteen een weekend te houden in deze nieuwe patrouilles. Vanaf dit weekend zullen we ook weer beginnen met
de puntencompetitie voor de RSW. Hopelijk kunnen de 2 patrouilles die dit jaar gaan wederom een gooi doen
naar een plaats bij de LSW.
Het gaat dus goed bij de scouts en hoewel de leiding maar met z’n 2e zijn hebben we er toch
onwijs veel zin in. We zijn druk opzoek naar extra leiding dus mocht je iemand kennen, laat
het ons weten!
Scouts e-mailadressen.
Een aantal speltakken hebben al een uitgebreid mailbestand en dit seizoen gaan de scouts
hier ook naar over. Brieven raken altijd kwijt of komen te laat of te vroeg. Met een mailtje
kunnen we sneller schakelen en besparen we ook in de printkosten. Belangrijke informatie zal
nog steeds per brief verstrekt worden maar we willen er na toe dat zoveel mogelijk berichtgeving via de mail verloopt. Om die reden willen we graag alle e-mailadressen van de scouts/
ouders.
We willen u daarom vragen (als u niet op de ouderavond aanwezig was) een mailtje te sturen
naar

kkscouts@gmail.nl
met daarin de naam van uw kind. Graag voor 24 Oktober.
Op deze manier kunnen we vrij eenvoudig een lijst met e-mailadressen samenstellen en verloopt de communicatie komend seizoen hopelijk nog beter.
Namens de scoutsleiding alvast bedankt!
8.

Kamp logboek explo’s
Zondag - heenreis Dortmund

Explonieuws

Het was een vroege morgen, wel 10.00 uur ’s ochtends (haha). De explo’s verzamelde op perron 1 van station
Haarlem. Om kwart over vertrok de trein en begon het kamp echt. Het zou een flinke dag reizen worden.
Al na enkele keren overstappen was Tom helaas zijn “Wat en hoe in het Roemeens” kwijt (waarschijnlijk tussen
de bank geschoven). Gelukkig hadden meer mensen zo’n boekje mee. Er waren trouwens ook nog erg leuke iconenboekjes mee.
In Venlo aangekomen moesten we overstappen op een Duitse trein en dat was niet zo fijn. De Duitse treinen
rijden volgens een ander systeem en dus hebben we hier en daar naar ons idee stukken omgereden. Ook was de
aanduiding slecht, waardoor we niet eens zeker wisten of we echt in de goede trein zaten. Maarja, het kan daar
nou eenmaal niet anders, en de trein die we hadden gepakt was de enige die van Venlo ging en moest dus wel
de goede zijn. Na enkele uren in de Duitse trein was het zo ver, we waren in Dortmund. Of eigenlijk in Holzwickede, een stadje vlak bij het vliegveld van Dortmund.
In Holzwickede werd de eerste lintenopdracht volbracht: Vincent moest gaan regelen dat we met onze tenten
ergens mochten overnachten. Vincent besloot om een leuke woonboerderij te proberen, het was meteen raak.
De enige ‘verplichting’ was dat we met het jongentje van het hippie-gezin, dat er woonde, zouden voetballen. Zo
gezegd zo gedaan, na een goede avondmaaltijd van couscous natuurlijk.
Na een korte evaluatie was het tijd voor de eerste nachtrust van het kamp. Gezellig tussen de buren: de velen
insecten die ook op het grasveld huishielden.
Jelte

Maandag - heenreis Gilau
Vandaag is de dag dat het moet gaan gebeuren: vanochtend zitten we nog in Holzwickede, vanmiddag zullen we
in Roemenië aankomen.
We staan vroeg op en na een half uurtje zijn de tenten afgebroken en de spullen ingepakt. Na onze Duitse gastheren een pakje stroopwafels die onder uit iemands tas kwam te hebben overhandigd, lopen we naar de luchthaven van Dortmund. Dat is gelukkig maar een klein stukje en na een half uurtje komen we daar aan.
Het duurt nog wel zo’n 2 uur voordat we onze bagage in kunnen checken, maar gelukkig gaat dat allemaal snel
en soepel. We hebben nog ruim de tijd om even langs het handjevol tax-free-winkeltjes te lopen en wat te eten.
Tegen tweeën draait de paars/roze/witte Airbus die ons naar Cluj-Napoca gaat brengen de baan op om vervolgens vol gas het ruime.. ehh… luchtruim te kiezen voor de ongeveer 2 uur durende vlucht.
Rond 5 uur lokale tijd landen we op de (rommelige) baan van Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca.
Gelukkig blijkt ook onze bagage de vlucht te hebben doorstaan zodat we meteen door kunnen lopen naar de
dichtstbijzijnde bushalte. Dan pas dringt het pas echt tot ons door: we staan aan de andere kant van Europa, in
een van de armste lidstaten van de EU. En het is een verschil met het rijke westen!
Als eerste vallen de auto’s op. Hoewel er veel mooie dure glimmende BMW’s (van skimmers??) rondrijden hebben de verroeste Dacia’s de overhand. Achter het stuur zitten veelal tandenloze Roemeense boertjes met strohoeden op. Vervolgens moeten we met onze volledige bepakking een volle bus in. Lijkt het maar zo of zitten al
die Roemenen naar de portemonneevormige bobbel in m’n broekzak te gluren..?
We stappen de bus uit. We zijn nu in het centrum van Cluj-Napoca. Maar hoe komen we in hemelsnaam in Gilău?
Hier ergens, op het plein voor het grote, spookachtige, verlaten Hotel Napoca zou om 9 uur de bus moeten vertrekken. Maar een bushalte is nergens te bekennen.
Goed, eerst maar eens eten. We moeten de eigenaar van een pizzeria in de buurt duidelijk maken dat we nú met
zijn allen willen eten, en om kwart voor 9 weg moeten. De arme man trekt wit weg maar gaat vervolgens met
zijn team fanatiek aan de slag. En het lukt ze. Na een half uur hebben we allemaal een bord patat, sla en een
kipburger achter de kiezen en we zijn even voor 9 uur terug op het plein voor Hotel Napoca. De bus blijkt geen
leugen te zijn, want hij komt er even na 9 inderdaad aanrijden. Een mooie luxe reisbus voor de rit van een uur
naar Gilău.
Aangekomen op de camping hebben we zo snel mogelijk onze tenten opgezet. Even geen aandacht voor kromme
haringen of een buitentent die binnenstebuiten zit, maar eerst slapenzzzz………..
Jelle P
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Dinsdag - rustdag en Gilau

kamplogboek explo’s vervolg

Zoals het hoort op een rustdag werd ik ’s ochtend heerlijk rustig en laat wakker. Terwijl buiten enkele frisse en
dappere explo’s zich haasten om naar het dorp te gaan en ontbijt te kopen, draaide ik me nog een keer lekker om
in mijn slaapzak. Toen het toch echt te warm werd in de tent stond ik op en begaf mij naar de douche. Na de
douche ging ik bij de rest van de explo’s in de zon liggen lezen.
Tegen half 11 arriveerden de dappere en inmiddels niet meer zo frisse explo’s met het ontbijt. Na het ontbijt was
het tijd om actief te worden. Er werden twee teams gevormd; team dorp en team camping. Ik had de relaxete
taak om team camping te begeleiden. Voor hun stonden o.a. terrein opbouwen en activiteiten uitzoeken op het
programma. Aangezien de activiteiten bij de receptie geregeld moesten worden en deze pas om 4u open gingen
en het terrein binnen een half uurtje gepimpt was met keukendak, koelkast en vuilniszak, waren ze om half 12 al
weer klaar. Tijd om te zwemmen!
De beheerder had de dag ervoor vol trots verteld over het natuurbad. Dit bad bleek inderdaad een NATUURbad
te zijn inclusief paddenkopjes en mini kikkers. Jelte en Tom verzette zich dapper en sprongen het water in. Na
een half uur vermande Jelle P en ik ons en gingen we ook te water. Joey had meer tijd nodig en ook een zetje
van zijn mede explo’s. Na het zwemmen was het weer tijd om te relaxen.
Toen het andere team vermoeid en bezweet terug kwam werd het voor ons tijd om actief te worden.
Door een foutje bij het boodschappen doen, moest er nog een keer terug gegaan worden naar de supermarkt.
Samen met Jelle d R ging ik naar het dorp. Omdat ik mijn zonnebril vergeten was besloten we ook nog even te
kijken of ze een hip exemplaar hadden in het dorp. In een winkel liet een vriendelijke winkeljuffrouw mij 4 luxe
exemplaren laten zien waar de Roemeense Jennifer Lopez direct niet
over zou twijfelen en ze direct alle vier zou kopen. Als een echte Nederlander paste ik alle modellen meerdere keren en luisterde naar de
reacties van Jelle en de winkel juffrouw. Een luxe aan koop als deze,
kosten 20 Lei (€5,-) doe je natuurlijk niet zo maar.
Vervolgens dronken we nog wat bij het dorpscafé. Het was hier waarschijnlijk niet gebruikelijk dat er vrouwen komen, want op de vriendelijke serveerster na was ik de enige vrouw.
Na de wandeling terug heb ik heerlijk zitten lezen terwijl de explo’s het
avondeten maakten. Wat een heerlijke rustdag!
Simone
Woensdag - hiken met de hikers
Vandaag was de grote dag, de dag waarop een grote groep Explo’s de geheimen van Roemenie zou gaan ontdekken. We stonden deze dag wat vroeger op dan normaal, om 7.30 moesten wij fris en fruitig aan een dag beginnen die we niet snel zouden vergeten.We aten een boterhammetje en braken vervolgens een aantal tenten af die
we nodig zouden hebben voor onze tocht.
Toen we klaar waren voor vertrek en het kampterrein verlieten draaide wij nog een keer ons hoofd over de
schouder en zwaaide naar Simone en Bas die niet mee zouden doen aan deze toch door het zwoele Roemenië.
Met volle overgaven begonnen we aan een tocht die sommige van ons wel eens zwaar op de maag zou kunnen
gaan vallen.
De hike begon al pittig met een slingerende bosweg die voor de Roemeense
bevolking al lastig was bleek uit een volkswagen busje die ons met gierende
motor voorbij kroop. Maar deze klim was niet voor niks, bovenaan de heuvel
ontdekte we een prachtig uitzicht, eentje die we nog niet kende van het Roemeense landschap. Toch was er één explo die blijkbaar meer geïnteresseerd
was in iets anders dan het uitzicht. Puts ontdekte namelijk dat de jam in zijn tas
op ontdekkingsreis was gegaan en daarmee de tas van onze Jelle om zeep had
geholpen. Maar dit probleem was al gauw weer verholpen door de super vuilniszakjes van Joey.
We ploeterde voort door de brandende zon, de geur van het glooiende landschap tussen onze neusvleugels, totdat we kwamen op het punt waar de tocht
pas echt een hike voor Explo’s zou worden. De weg waar we over liepen werd
rotsachtig en het landschap dichter bebost en grilliger.
Op een gegeven moment toen de klim al een tiental minuten in beslag had genomen passeerden we een Roemeen gekleed in een oranje hesje die ons iets
duidelijk probeerde te maken. Na een tijdje kwamen we er achter dat hij be-
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Kamplogboek explo’s vervolg

doelde dat hij bezig was met het plaatsen van dynamiet in de rotsbodem. We zouden dus alleen maar naar boven
kunnen, terug was voor ons geen optie. We worstelde ons een weg omhoog door de stijl naar beneden stromende beek, af en toe pauzeerden we even om af te koelen en te wachten op Mark wiens kisten wat minder goed
bevielen als verwacht.
Na maten de uren voorbij tikten werd de voorheen brede weg omhoog steeds smaller. Ook kwam er veel meer
begroeiing op ons pad die Joey met zijn zee aan energie voor ons kort en klein sloeg. Toen de weg omhoog zo
onbegaanbaar werd dat zelfs Joey er nauwelijks meer door heen kwam zag Jelle de Ruyter links, tientallen meters
boven ons licht door de bomen. We klommen boom voor boom omhoog.
Toen we eindelijk boven waren ontdekten we een pad die wij verder volgende.
Op een gegevenmoment werd de bebossing boven ons hoofd minder en liepen we een met groen gras bedekt
boerenerf op. Hier was het uitzicht zo hemels dat de fotocamera’s spontaan uit de zakken sprongen en er op los
begonnen te fotograferen.
Na gerust te hebben op het hoog gelegen boerenerf ontdekten we hoe laat het eigenlijk al was, de tocht omhoog
had zijn tol geëist. De eindbestemming zouden we vandaag dus onmogelijk meer halen.
Toen we een flinke tijd later de enorme berg achter ons hadden gelaten werd het tijd om een slaap plek te gaan
zoeken. Vanaf de berg hadden we een klein dorp ontdekt die in het dal gelegen was. Hier probeerden we het
eerst bij een groot huis wat een legerbasis bleek te zijn en het helaas niet lukte.
Even later ging Jelte samen met Joey de plaatselijke dorpswinkel binnen om hier misschien tips te kunnen krijgen. Even later kwamen ze beide met een brede grijns op hun gezicht de winkel uit. Het was gelukt, het café
naast de winkel had een stuk rotsachtig terrein waar we de nacht in onze tentjes zouden kunnen doorbrengen.
Toen we waren begonnen aan het avondeten wat ik met veel pit had bereikt, ontdekte Jelle Puts dat de koe die blijkbaar ook bij ons op het terrein stond de maaltijd niet verkeerd vond, met een zwaai van zijn tong
was Jelle zijn bord gewassen.
S’avonds dronken we nog een drankje in de Roemeense kroeg en keken
mee hoe Oranje de Roemenen liet zien hoe goed zij wel niet konden voetballen.
Hierna dook iedereen de tenten in.
Tom
Woensdag - niet-hiken met de niet-hikers
Naarmate de minuten verstrijken verdubbelt het aantal muggenbulten op mijn lichaam. Terwijl ik mijn hoofdlamp
zoek in mijn door mieren overgenomen rugzak begin ik te denken dat dit Roemeense muggenbultspul lang niet zo
goed werkt als ik gehoopt had. Ach, ik kreeg er van de caissière een kauwgompje bij, dat maakt ook een hoop
goed. Voordat ik ga zitten haal ik eerst een klodder chocolade mousse weg. Ongelofelijk hoe lekker chocomousse
kan zijn als je nagaat dat het uit een zakje kwam als poeder en gemixt werd met water. Maar goed, vandaag
naar Cluj-Napoca geweest met Simone terwijl de rest aan het hiken was. Mixtape van Roemeense hits gekocht,
ze staan er alle 10 op. Het is een hele mooie stad met leuke winkels. Zolang je maar geen kleren koopt want als
je terug bent in Nederland word je geheid uitgelachen.
Als het klantvriendelijk is om met een chagrijnige rotkop naar je klanten te kijken als medewerker van een winkel
dan zijn de Roemenen erg goed bezig. Na en dag vol shoppen hebben we heerlijke dikke soep gehad als avondeten, en de mousse natuurlijk. Op naar de 2e dag Cluj-Napoca!
Morgen avond komen de hikers terug. Ik kan nog niet voorspellen in wat voor staat na 40 km bergtoppen op en
af.
Bas
Donderdag - hiken met de hikers
Donderdag – shoppen met de niet-hikers
Terwijl de hikende explo’s waarschijnlijk al lang weer kilometers aan het maken waren, stonden Bas en ik lekker
rustig op. Onze missie van vandaag: Polus Center Cluj.
De dag ervoor hadden we gezien dat je met de bus daar naar toe kon gaan, dus op naar de bus.
Na gisteren hadden we de Roemeense busregels al aardig door. Als je uit wil stappen loop je naar de buschauf-
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feur. Vervolgens begin je wild te wijzen waar je er uit moet. Dan protesteert de buschauffeur en vervolgens ga je nog drukker wijzen
waar je er uit wil.
Dat er in Cluj zelf geen hippe winkels zitten waren Bas en ik de dag
ervoor al achter gekomen. Het Polus Center is een enorme shoppingmall aan de snelweg aan de rand van Cluj. Hier hoopten we leuke
kleren, cd’s e.d. te kunnen scoren tegen Roemeense prijzen.
Hun leus: Once you enter Polus, there is nothing you can’t find
there.
Genietend van de airconditioning liepen Bas en ik winkel in, winkel
uit. Bij de cd winkel kochten we drie cd’s van Gică Petrescu. Alleen al
de vraagtekens in de ogen van de caissière waren deze 20 Lei waard.
Ook brachten we een bezoek aan de Carrefour. Een paradijs voor de liefhebber, want of je nou van pasta, chocola of rijst houdt, van alles hebben ze een gangpad vol.
Na nog meer winkels, het bezoek aan de discotoilet en een lunch in de Pizza Hut was het tijd om terug te gaan.
We wilden graag de bus van 3 uur halen en enige spoed was daarbij belangrijk. We besloten een taxi te nemen
naar Hotel Napoca omdat we inmiddels zeker wisten dat daar de bus zou stoppen.
In het dorp deden boodschappen, want we moesten tenslotte de hongerige hikers verzorgen. Aangezien de keus
in verse groente in de supermarkt beperkt is vroeg dat om een creatieve gedachte. Het is tenslotte moeilijk om
een week lang te variëren als je de keus hebt uit witte, gele en rode paprika, ui en tomaten en in blik maïs en
doperwten. Bas en ik besloten op de vegetarische toer te gaan en een soort Mexicaanse groente prut met rijst te
maken maar dan zonder Mexicaanse kruiden want die waren niet te koop. Ook sloegen we een enorme hoeveelheid tomaat en feta in voor een salade.
Aangekomen op het kampterrein bleek dat de hikers net terug waren gekomen. Na het koken verdween de enorme hoeveelheid rijst, saus en sla alsof er een groep beren was komen eten.
We sloten de maaltijd af met ijs wat we haalden bij het tankstation en moe maar voldaan kropen we na de afwas,
de was, de evaluatie en het sterren kijken onze tenten in.
Simone
Vrijdag - rustdag en Gilau
We hebben vandaag geen zin om iets te gaan doen. Onze voeten voelen nog steeds branderig aan van de barre
hike en ook Bas en Simone zijn nog steeds onder de indruk van de bijzondere binnenstad van Cluj. We doen het
vandaag rustig aan en gaan vanmiddag wel even kijken of er nog wat te beleven is in Gilău.
Laat opstaan is er niet bij want al voor negenen drijven we allemaal onze slaapzak uit door de brandende Roemeense ochtendzon die vol onze tenten staat te bakken. Maar, een rustdag is een rustdag dus ook na het opstaan doen we het rustig aan. Een aantal mensen gaat zwemmen in het meertje op de camping, de rest ligt in
coma in het gras.
We blijken niet de enige zwemmers te zijn die dag. Na een stap in het koele water schieten honderden kikkervisjes onder onze voeten weg. Later worden ook volwassen kikkers gevonden en Joey houdt uiteindelijk zelfs een
slangetje omhoog. Over Joey gesproken: of het dierenliefde is valt te betwijfelen, maar het lijkt hem een goed
idee dat ook één van de jonge katjes die op het terrein rondlopen een verkoelend bad krijgt. De kat zelf is het
hier niet mee eens en schiet meteen het gras in om zich het komende half uur droog te zitten likken. Als we Joey
vervolgens zélf het water in willen gooien rent hij weg om vervolgens een uur onvindbaar te zijn.
Er moeten ook nog boodschappen worden gedaan, dus die middag wandelen we met z’n allen naar het dorpje
verderop. De eigenaren van het supermarktje zijn maar wat blij met ons!
Die avond gaan we op tijd onze tent weer in want morgen staat ons een lange reis naar de kloof in Turda te
wachten. We zijn benieuwd naar wat de Roemeense wildernis ons te bieden heeft…
Jelle P

Zaterdag - heenreis Turda
Aan mij de eer om te schrijven over deze zaterdag. Overigens schrijf ik dit nu op de dag dat we terug in de trein
zitten naar Nederland toe, maar dat hindert niet. Ik weet nog hoe die dag eruit zag.
Ik weet nog dat het een ochtend was waarbij veel moest worden ingepakt om drie dagen in Turda te kunnen
kamperen. Het inpakken ging eerst snel, maar toen eenmaal gingen ontbijten, ging het tempo van het inpakken
steeds lager zitten. Er werd zeer gestresst en om half tien zaten we naast het tankstation te wachten op de bus.
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Jammer genoeg voor ons wat het een zaterdag en kenden we het bussenschema van die dag niet, met als gevolg
dat we uren op een bus hebben gewacht die maar niet kwam. Uiteindelijk konden met iemand meerijden die een
klein busje had. In die bus was het gloeiend heet en er werd Roemeense muziek gedraaid die steeds dezelfde
geluiden had. Voor 150 lei werden we afgezet bij het station van Cluj-Napoca.
Het was toen al gelukkig het begin van de middag en het zou nog wel even duren voordat onze trein vertrok.
Iedereen ging even de stad in om wat eten te halen. Ik had een zeer teleurstellende hamburger, terwijl andere
terugkwamen met heerlijke pizza’s. Ik baalde toen verschrikkelijk. De tijd verstreek snel en het werd tijd om naar
het perron te gaan, perron 3a. Dus wij waggelen met z’n elven naar
perron 3, zonder a. En het duurde verdacht lang en er kwam maar
geen trein aan. Simone vroeg aan een Roemeen of hier wel de goede
trein zou komen. Dat bleek dus niet te zijn. Perron 3a lag aan de andere kant van het station en hoort eigenlijk ook niet bij het station. En
verdomd, daar stond een kleine trein. Dus wij renden met z’n alle naar
de trein en gelukkig waren we nog op tijd.
De treinreis was echt geweldig. Negen van ons hadden weliswaar al
wat van het landschap gezien tijdens de hike, maar niet op een wat
grotere afstand. De treinreis liet een heel goed beeld zien van het Roemeense landschap in de provincie Cluj. De Roemeense heuvels lijken
op die van Schotland, en de Roemeense bomen lijken op die van Zweden, maar Roemenië heeft toch ook zijn eigen trekjes. De architectuur
van de huizen kon erg verschillen en was met geen ander land waar ik ooit ben geweest te vergelijken. Het viel
me ook op de daken van de voorbij passerende kerken metalig waren. De daken glansde mooi en helder in de
Roemeense zon. Mocht je dus ooit een verdwaald raken in Roemenië en je ziet een lichtpuntje in de verte, is de
kans groot dat die van een kerk is. Het deed me denken aan de piramides van Egypte. Die hadden ooit eens een
gouden punt bovenop. Toentertijd kon je ook de piramide zien schitteren door de weerkaatsing van het licht door
het goud.
Ook opvallend aan de treinreis was dat we samen reisden met de lokale bevolking. Het was een (nationale) feestdag die dag waardoor we als haringen in een ton in die trein zaten. Heel krap op elkaar. Dat kon leuk uitpakken,
maar ook soms niet. Je kon een leuk gesprek met die mensen aangaan, zoals bas probeerde, maar sommige
mensen stonken ook gewoon ontzettend. Je merkte ook gaandeweg de reis wat de gewoontes waren van die
verschillende mensen met zeer verschillende kleding. Zeer bijzonder.
Het station van Turda was een lachertje. Erg klein, drie sporen maar zonder perrons. Turda was daarentegen wel
groot. In ieder geval groter als Gilau. In Gilau liggen echt de meeste gebouwen aan één weg, maar in Turda heb
je te maken met een ‘echte’ stad. In de bus naar het centrum toe kwamen we Nederlanders tegen die in Roemenië wonen. Zij zorgden voor een busje dat ons naar de Kloof zou brengen. Dat is ook gebeurd en we kwamen in
de Kloof tegen vijven. Het was te laat om nog te gaan klimmen. Wel gingen we kennis maken met de apparatuur
die we hadden meegenomen. Het enige wat er daarna nog gebeurde was dat we een van de klimtouwen kwijtraakten op mysterieuze wijze.
Vincent
Zondag - klimmen Turda
Zoals bijna op alle dagen werden we uit onze tenten gebrand door de zon.
Het was een rare nacht om te slapen want we sliepen op een helling en elke keer als je omdraaide dan moest je
jezelf weer om hoog duwen omdat je tegen de deur aan lag met je hoofd.
Maar goed, na een lekkere nachtrust werden we wakker en gingen lekker ontbijten
(eerst aan kleden natuurlijk).
Uit eindelijk toen we naar de kloof op weg waren kwamen we een huisje tegen waar
je moest betalen om het reservaat te zien. Omdat de klimspullen aan onze rugtassen hingen zag de man dat we gingen klimmen en mochten we GRATIS naar de
kloof.
Ikzelf en een paar anderen hadden een heel ander beeld van de kloof. Ik dacht dat
het een groot veld zou zijn met bordjes welke moeilijkheid de routes zouden zijn.
Het was een route langs het water en af en toe was er een zijpaadje waar je naar
de wand kon gaan en daar stond met verf op de muur een getal hoe moeilijk hij
was.
We hebben zelfs nog even langs het water van een meloen kunnen genieten.
Uiteindelijk hebben we een mooie plek gevonden om te klimmen en heeft Jelle de R
voor geklommen en daarna de rest geklommen. Daarna zijn we nog naar een andere wand gegaan om te klimmen maar helaas konden er een aantal niet mee omdat
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de route naar de wand een steile helling van rotsen en stenen was.
Eenmaal bij de wand heeft Jelte voorgeklommen. We hebben er een spel van gemaakt. Jelte had voorgeklommen en de volgende klimmer kreeg 3 setjes mee en als het zou kunnen mocht je verder klimmen. Dit is niemand
is dat gelukt.
Gelukkig wist Joey als laatste klimmer ook alle setjes er uit te halen (dat scheelde Jelle de R weer een klim want
hij was die dag flink verkouden) .
Marc

Maandag - terugreis Turda en uit eten in Gilau
Dinsdag - afbreken, dagje Cluj en naar de luchthaven
We begonnen redelijk vroeg we stonden om 8uur op. Het opruimen ging lekker vlot voor ik het wist lag alles plat
en hadden we het groepsmaterieel verdeeld onder elkaar. Na het gedag zeggen van de katjes en de campingbaas, gingen we op weg naar het tankstation waar de bus vandaan zou vertrekken. De tassen lagen zo onder in
de bus. In de bus was het verder erg rustig. We lagen erg onder uit gezakt in de bus. We zouden uit stappen bij
het Polar Center. Daar waren een partij winkels en het was ook best goedkoop. Robert, Jan en ik namen de eerste wacht op ons. Na wat hamburgers namen Jelte en Marc de wacht over in plaats van Tom want die jongen
was het weer vergeten. Robert, Jan en ik gingen op weg naar een grote winkel waar ik vervolgens 1000ste klant
werd en ik een of ander aftersun crème kreeg. Hierna gingen we wat verder rond hangen in deze winkelstad. Ik
vond nog een tas die nodig had want mijn oude had het leven gelaten met de hike.
Na het shoppen gingen we na wat geklooi met de bussen op weg naar de oude binnenstad van Cluj Napoca.
Daar aangekomen gingen we op zoek naar een plaats om onze tassen te laten en om als verzamelplaats te gebruiken. Het werd naast een fontein met wat beeldige muziek.
Robert, Bas, Puts, Jan en ik gingen het ene terras na het anderen terrasje op om NESTEA te drinken. Na wat
rond gehangen te hebben. Bezochten we nog een kerkje dat wel 1000 jaar oud was, want dat stond op de deur.
Ik vond het een aardig mooi kerkje. Later gingen Bas, Robert, Jan en ik nog wat rond hangen en kwamen, omdat we verdwaald waren bij de winkel waar Bas zijn nicerdicer had gezien. Dus daar zijn wij even in geweest en
kwamen er uit met 2 nicerdicers. Hierna gingen we terug naar de verzamelplaats. We waren alleen een beetje
verdwaald. Bas vroeg aan een mevrouw hoe we daar moesten komen maar ze snapten het niet toen ik er een
foto van liet zien wees ze ons meteen de weg.
Nadat we onszelf heel netjes moesten maken (zelfs Puts ook al lukten dat niet één twee drie) voor de groepsfoto
voor de fontein.
Toen gingen we op weg naar het restaurant waar we zouden gaan eten. Het was een Oostenrijks restaurant. Het
eten was erg lekker en de sfeer was heel goed. We gingen na het etentje op weg naar een Irish pub. Daar hebben we wat gedronken en plannen gemaakt
hoe we op het vliegveld van Cluj Napoca
zouden komen. Na wat wikken en wegen
gingen we op weg naar het station met de
hoop dat er nog een trein. Helaas was dit
niet zo. Toen besloot de begeleiding om
met de taxi te gaan.
Eenmaal aan gekomen op het vlieg veld van
Cluj hebben we nog even de tassen op gewicht gebracht. Toen gingen we nog even
buiten zitten kaarten. Hierna vond ik het
wel mooi geweest en ben binnen inslaap
gevallen.
Joey
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Woensdag - terugreis Cluj-Dortmund-Haarlem
Het was een lange nacht voor mij geweest. Ik had niet zo comfortabel op het vliegveld gelegen met mijn trekkersrugzak als kussen. Het vrouwelijke personeel van het vliegveld van Cluj-Napoca vond het eigenlijk er wel leuk
uitzien. Toen ik door de douane ging voor controle, zaten er twee van die vrouwen in een kamertje en vroegen
aan mij of ik moe was. Toen ik zei dat ik inderdaad moe was, vonden ze dat alleen maar grappig. Ik heb mijn
schouders alleen opgehaald en ben doorgelopen.
Drie gates zaten in een ruimte, wat voor een ongelofelijke drukte zorgde. Ook hadden we meteen een halfuur
vertraging met ons vliegtuig. Desondanks alles heb ik heerlijk met Wizzair gevlogen. Weer was de enige tegenvaller de beenruimte, maar voor de rest heb ik prima vermaakt. Ik heb eventjes geslapen, maar bijvoorbeeld niet zo
lang als Marc, die gewoon de hele vlucht heeft weten te slapen. De reis beviel me verder wel. Ik zat bij het raam
en kon bijna de hele reis door het landschap beneden me bekijken. Vooral naar die van Duitsland, waar we ook
zouden landen. Het ziet er van boven toch platter uit dan dat het in de werkelijkheid is en het viel me op dat er
nog aardig wat bossen waren en dat dorpjes toch nog wel dicht bij elkaar lagen.
Het dalen duurde wel heel lang waardoor de overgang van hoog naar laag bijna niet waarneembaar was. Toch
hebben we wel leuk vlak boven een grote stad (ik meen Dortmund) gevlogen. We konden snel het vliegtuig uitspringen en ook snel het vliegveld uitlopen. We namen een bus die ons naar het welbekende station zo rijden,
alleen was het station te vergelijken met die van Bloemendaal, dus het stelde weinig voor.
Iedereen had honger. Dat had er mee te maken dat nog niemand had ontbeten en het toch al tien à elf uur was.
Joey gingen samen met Jelle R, opzoek in de stad naar een supermarkt en kwamen na lange tijd terug met boterhammen, een pot jam en nog een grote zak met lekkernij. In de trein naar Venlo toe hebben we dat lekker opgepeuzeld.
Die treinreis duurde voor mijn gevoel erg land. Eigenlijk was ie ook heel lang. Bijna twee uur moesten we in die
trein zitten. Af en toe viel ik weg in slaap, maar ik ben toch veel wakker gebleven ondanks mijn vermoeidheid. Ik
had er een beetje moeite mee dat er steeds nog meer Duitsers de trein in kwamen en ik plek vrij voor ze moest
maken. Met tegenzin heb ik steeds die trekkersrugzak verplaatst waar ik zo lekker op kon liggen.
Na die twee uur rijden, kwamen we aan op station Venlo. Daar hoefden we gelukkig maar kort te wachten voordat onze volgende trein richting Eindhoven er aan kwam. Het was in ieder geval een betere trein dan die ze in
Duitsland hadden. Ik had een lekker plekje in een (voor mij dan) grote stoel. Jammer genoeg duurde die reis
minder lang. Nog een tegenvaller voor ons was ook dat er twee minuten zat tussen onze aankomst en de trein
die we moesten hebben naar A’dam Centraal. Daar kwam nog eens bij dat we niet wisten welk perron. Maar elke
tegenvaller moet ook weer een meevaller hebben: de twee perrons stonden tegenover elkaar aan dezelfde kant.
Tien meter lopen en tadaaa, we stonden op het goede perron.
De treinreis naar A’dam was niet zo speciaal op één ding na en dat was dat ik het Philips-stadion heb gezien. Ik
ben een fan van PSV, dus je moet hem ooit eens hebben gezien.
Aankomst in Amsterdam voelde als een bevrijding. Yes! Snel naar perron 1 en dan binnen twintig minuten in
Haarlem zijn. Ik moest wel staan in de trein, maar niet (zoals Bas) met mijn trekkersrugzak op. Gelukkig voor Bas
duurde het inderdaad iets meer als twintig minuten. Op het station van Haarlem, dat ik ken als mijn broekzak,
had ik nog niet echt het idee dat ik echt terug was. Dat was pas toen ik over het grasveld liep van de KK. Het was
fijn dat de ouders van Tom en die van Bas, de tassen hadden meegenomen naar het gebouw met hun auto’s. Wij
liepen met z’n allen naar de scouting toe, in een hoog tempo. Het had er mee te maken dat we onze rugzakken
niet meer hadden, maar ook met het feit dat iedereen zo snel mogelijk naar huis wou. Bij de aankomst werd ook
ieder kind opgevangen door een ouder. Zelfs de begeleiding. We hebben lekker met z’n allen sap gedronken en
wat jodenkoeken gegeten. Daarna een groepsspullen in de keuken van het stenen gebouw achtergelaten. Net
voordat iedereen weg ging had de begeleiding nog een dankwoordje voor het gezellige kamp dat we hebben gehad in Roemenië.
Om half vier was ik samen met mijn moeder naar huis vertrokken, om daar lekker te genieten van een goede
douche en veel slaap.
Vincent
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Agenda
17-24 oktober 2009
Herfst vakantie.
Let op wie wanneer opkomst
heeft. Leiding geeft het aan!
14 november 2009
Sinterklaas komt in het land en
de bevers hebben Pietenfeest.
Binnenkort meer gegevens.
5 december 2009
Misschien komt Sint wel op de
groep langs of misschien een
stel zwarte pieten. De leiding
zal contact houden met de
pieten en tijdig inlichtingen
verstrekken.
19 december 2009
Ieder jaar vieren we kerst met
zijn allen en dit jaar op 19 december. De tijden worden aangepast .Dus hou de mededelingen in de gaten

26 december 2009
Kerstvakantie tot en met
2 januari 2010
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9 januari 2010
Gelukkig is het Nieuwjaar en
dan hebben we onze jaarlijkse
boerenkoolmaaltijd.
Of we boerenkool eten is altijd
de vraag maar dat het gezellig
wordt is zeker! Info volgt.

KK- online

100 jaar scouting
In 2010 bestaat scouting
100 jaar in Nederland en
dat gaan we vieren. Landelijk zijn er allerlei activiteiten
zoals Scouts2day in Utrecht,
landelijke Beverdoedag in
Amersfoort, en natuurlijk de
Jubileum Jamboree. Daarnaast komen er speciale
regionale activiteiten. En
natuurlijk groepsactiviteiten
en daarmee hebben we
dubbel feest omdat de Kameleon kinheimgroep in
2010 65 jaar bestaat. Meer
weten over het 100 jarig
bestaan? kijk eens op
www.100jaarscouting.nl

Goede contacten!
Voor iedereen die wel eens
Sinterklaas thuis wil laten komen. Er zijn goede contacten
met de sint .
Hans en Thea van Lieshout
kunnen u alles vertellen over
data en tijden en eventuele
kosten.
Voor informatie kunt hen bellen 023-5274779

Voor de laatste nieuwtjes, informatie over
alle activiteiten, enz. enz. Kijk op de website
van de kameleon kinheim. Hier vindt u alle
antwoorden op uw vragen. Hier vindt u ook
de e-mailadressen van de diverse leiding en
bestuursleden.

www.kameleonkinheim.nl

Kopij inleveren
voor 5 december
in de kopijbus
of via
kkn@kameleonkinheim.nl
Volgende KK-tje
komt 19 december uit!

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:
Kabouters:
Welpen:
Scouts
Explo’s
Stam

Tasia
Wiwo
Mang
Sappol
Jelle
Bastiaan

06-18155412
023-5398094
06-27515949
06-14383714
06-48084884
06-27515949

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