
KK-tje
Scoutinggroep Kameleon Kinheim - Verspronkweg 201b - HaarlemKa

m
el

eo
n

Ki
nh

ei
m

In dit nummer:

Adressen	   	   blz.
Bevernieuws 	   	   blz.	  2
Welpennieuws	   blz.	  3
Winterhike	  1	   	   blz.	  4
Jantje	  Beton	   	   blz.	  6
Verbouwing	   	   blz.	  7
Winterhike	  2	   	   blz.	  8

Van de redactie:

Februari 2010

Telefoonnummers:

Bevers:	  
	   Tasia	  ...........	  	  06-‐18155412

Kabouters:	  
	   Wiwo	  ..........	  023-‐5398094

Welpen:	  
	   Mang	  ...........06-‐27515949
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	   Jelle	  ............	  06-‐48084884

Stam:	  
	   BasQaan	  ......	  06-‐27515949

Kameleon Kinheim

Komende tijd zal voor een groot deel in 
het teken staan van de bouw 
activiteiten. De Balkan moet 
plaatsmaken voor een fietspad en 
schuift daardoor enkele meters op, het 
stenen gebouw wordt van binnen 
helemaal opnieuw ingedeeld en worden 
er binnenkort ook nieuwe trappen in 
geplaatst. Afgelopen zaterdag zijn we al 
begonnen met voorbereidende 
werkzaamheden. Waarschijnlijk is er op 
zaterdag 20 maart weer een klussendag  
waarbij we uw hulp hard bij nodig 
hebben. Meer hier over kunt u lezen op 
de website. 

Het jaar staat verder bol van de jubileumactiviteiten; de Kameleon 
Kinheim bestaat 65 jaar en scouting bestaat 100 jaar in Nederland.
Beide gebeurtenissen worden groots gevierd. Ons eigen jubileum 
vieren we met een gezamenlijk zomerkamp, waarvoor de leiding 
27 februari een voorbereidend weekend heeft.
Scouting Nederland viert 100 jaar scouting met verschillende 
activiteiten op zowel regionaal als landelijk niveau.
In de regio is er binnenkort Scout-It-Out, een jubileumactiviteit 
waar bijna alle groepen uit de regio aan meedoen en hun deuren 
openzetten om iedereen in Haarlem te laten zien wat scouting is.

Een grote landelijke dag is 
Scouts2day in Utrecht, waar 
duizenden scouts bijeen komen 
en een hele dag de stad onveilig 
gaan maken met tal van 
activiteiten, met een grote 
afsluiting in Galgenwaard.
Daarnaast zijn er nog 
verschillende andere activiteiten 
zoals de Splash en de RSW, waar 
onze groep ook weer aan mee 
doet.
Afgelopen weekend deden de 
explorers met 2 groepen mee aan 
de winterhike, zij zijn als tweede 
en vierde geeindigd, een knappe 
prestatie.



Bevernieuws:

Hoi	  lezers	  van	  het	  KK-‐tje,

Ik	  zal	  jullie	  vertellen	  wat	  de	  Bevers	  allemaal	  gedaan	  hebben.	  We	  gingen	  niet,	  zoals	  elk	  jaar	  met	  de	  
BoerenkoolmaalQjd	  een	  lange	  wandeling	  maken,	  maar	  we	  bleven	  lekker	  op	  het	  clubhuis.	  We	  hebben	  
sneeuwballen	  gegooid,	  met	  een	  zitlap	  van	  de	  heuvel	  afgegleden	  en	  we	  moesten	  ook	  een	  paar	  opdrachten	  doen.	  
We	  moesten	  bijvoorbeeld	  10	  rondjes	  om	  de	  boom	  heenlopen,	  wel	  hand	  in	  hand,	  dat	  was	  best	  lasQg!	  Verder	  
moesten	  we	  een	  aantal	  vragen	  beantwoorden.	  Dit	  allemaal	  was	  nodig	  om	  er	  achter	  te	  komen	  welk	  programma	  
van	  Worst-‐tv	  het	  beste	  was.	  Tijdens	  het	  eten	  van	  de	  boerenkool	  gingen	  we	  stemmen	  en	  met	  het	  toetje	  kwam	  de	  
uitslag.	  Helaas	  weet	  ik	  niet	  meer	  wie	  er	  gewonnen	  heeX.

We	  hebben	  ook	  een	  opruimopkomst	  gehad.	  Eerst	  werd	  het	  een	  giganQsche	  bende,	  maar	  daarna	  werd	  het	  super	  
netjes!	  Tijdens	  die	  opkomst	  gingen	  we	  ook	  een	  deel	  van	  de	  muur	  schilderen.	  De	  Bevers	  wilden	  graag	  iets	  met	  een	  
ridder	  en	  een	  vampier.	  Nou,	  dat	  hebben	  ze	  gekregen!	  Het	  is	  heel	  mooi	  geworden,	  maar	  helaas	  konden	  we	  er	  niet	  
lang	  van	  genieten.	  Het	  Beverlokaal	  is	  niet	  meer	  het	  Beverlokaal.	  We	  gaan	  namelijk	  verhuizen	  naar	  boven	  (de	  
zolder)	  en	  de	  Scouts	  komen	  naar	  beneden.	  De	  achterwand	  met	  alle	  handjes	  van	  de	  afgelopen	  12	  jaar	  is	  er	  ook	  uit	  
en	  een	  deel	  van	  de	  zijwand.	  Erg	  jammer,	  maar	  natuurlijk	  krijgen	  we	  er	  wel	  een	  mooie	  ruimte	  voor	  terug!	  En	  
natuurlijk	  komt	  daar	  ook	  weer	  een	  wand	  met	  handjes	  en	  allerlei	  schilderingen.	  Het	  duurt	  een	  Qjdje	  voordat	  het	  af	  
is,	  want	  we	  krijgen	  meer	  ramen	  in	  het	  dak.	  Maar	  als	  het	  eenmaal	  af	  is….

Maar	  goed,	  ik	  zal	  weer	  verder	  gaan	  met	  alle	  belevingen	  van	  de	  Bevers,	  want	  we	  
hebben	  nu	  officieel	  twee	  nieuwe	  leiding	  erbij!	  Gelukkig	  wilden	  Rana	  en	  Lisa	  echte	  
Beverleiding	  worden,	  dus	  hebben	  ze	  ook	  een	  nieuwe	  naam	  gekregen:	  Rafiki	  en	  
Noemi.	  Het	  was	  een	  heerlijk	  feestje	  met	  zelfgemaakte	  taartjes	  en	  spelletjes.	  Ze	  
moesten	  natuurlijk	  eerst	  laten	  zien	  dat	  ze	  veel	  van	  Hotsjietonia	  afwisten	  en	  een	  
spel	  bedenken	  +	  uitleggen.	  Daarna	  kwam	  de	  officiële	  gedeelte	  waarin	  ze	  werden	  
geïnstalleerd	  door	  onzegroepsbegeleidster	  Anke.	  
Nu	  hopen	  dat	  er	  ook	  meer	  kinderen	  komen!

Verder	  hebben	  de	  Bevers	  bewezen	  dat	  ze	  goed	  zijn	  in	  het	  smokkelen	  van	  
goudstaven	  en	  ook	  goudstaven	  konden	  verdienen	  met	  spelletjes.	  En	  afgelopen	  
zaterdag	  zijn	  we	  naar	  het	  bos	  geweest.	  We	  gingen	  voetballen,	  kleine	  balletjes	  van	  
een	  heuvel	  afrollen	  en	  zoals	  echte	  Bevers	  een	  hut	  maken.	  Helaas	  konden	  we	  geen	  
echte	  kampvuur	  maken,	  maar	  wel	  een	  nepkampvuur	  met	  Wessel	  en	  Natan	  als	  
kampvuurmeesters.	  In	  de	  hut	  en	  bij	  het	  nepkampvuur	  genoten	  we	  van	  een	  heerlijk	  
kopje	  thee	  met	  koek	  of	  snoep.	  Als	  laatste	  speelden	  we	  verstoppertje	  en	  het	  was	  zo	  leuk	  dat	  Koen	  niet	  eens	  naar	  
huis	  toe	  wilde.

Groetjes	  van	  alle	  Bevers,	  
	   	   	   	   Rafiki	  en	  Noemi,
	   	   	   	   	   	   	   Indira	  en	  Tasia	   



Welpennieuws:

We	  zijn	  2010	  lekker	  fris	  begonnen	  met	  een	  extreem	  koude	  Boerenkoolhike,	  zo	  
koud	  dat	  de	  tocht	  zelfs	  iets	  ingekortmoest	  worden.	  Toch	  heeX	  iedereen	  een	  
lekker	  eind	  kunnen	  wandelen.	  Onderweg	  hebben	  we	  de	  Crew	  van	  Worst-‐TV	  
geholpen	  bij	  de	  opnames	  van	  hun	  top-‐programma’s.	  De	  zender	  was	  namelijk	  
in	  een	  ware	  kijkcijferstrijd	  verwikkeld	  met	  Veronikool.	  Natuurlijk	  helpen	  wij	  
onze	  vrienden	  van	  Worst-‐tv	  dan	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  hun	  zender	  in	  de	  
lucht	  blijX	  .	  Na	  een	  flinke	  wandeltocht	  kwamen	  we	  weer	  op	  het	  clubhuis	  aan.	  
Daar	  was	  het	  natuurlijk	  Qjd	  voor	  een	  gruwelijk	  sneeuwballen	  gevecht	  totdat	  
iedereen	  blauw	  en	  hongerig	  was.	  Boerenkool	  met	  worst	  en	  jus	  gaat	  er	  dan	  
wel	  in.

24-‐jan	  was	  het	  een	  drukte	  van	  jewelste	  op	  en	  rond	  het	  
clubhuis.	  Er	  waren	  namelijk	  ruim	  400	  bezoekers	  naar	  de	  
verspronckweg	  gekomen	  om	  daar	  te	  genieten	  van	  een	  kop	  
thee/koffie	  met	  wat	  lekkers.	  Het	  was	  een	  drukke	  maar	  
gezellige	  zondagmiddag.	  De	  aanleiding	  van	  deze	  grootste	  High	  
tea	  van	  Haarlem	  was	  alleen	  iets	  minder	  gezellig.	  Hij	  werd	  
namelijk	  georganiseerd	  voor	  alle	  slachtoffers	  van	  de	  
aardbeving	  die	  kort	  daarvoor	  in	  HaïQ	  was	  gebeurd.	  Jelle	  (Baloe)	  
en	  twee	  vrienden	  hebben	  toen	  deze	  acQe	  bedacht	  om	  geld	  in	  
te	  zamelen	  voor	  dit	  goede	  doel:	  de	  High	  tea	  voor	  HaïQ.	  De	  
welpen	  hebben	  de	  zaterdag	  ervoor	  zich	  van	  hun	  beste	  kant	  
laten	  zien	  door	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  het	  clubhuis	  voor	  alle	  
bezoekers	  gezellig	  aangekleed	  was.	  Ze	  hebben	  meters	  papieren	  

slingers	  en	  een	  aantal	  mooie	  posters	  gemaakt	  om	  op	  te	  hangen.	  De	  totale	  opbrengst	  was	  zo’n	  	  €	  6000,-‐	  

Binnenkort	  komt	  er	  weer	  een	  welpenweekend	  aan.	  We	  gaan	  dan	  met	  alle	  welpen	  een	  nacht	  logeren	  in	  een	  
clubhuis	  in	  of	  rond	  Haarlem.	  En	  draaien	  daar	  ons	  programma.	  Tijdens	  het	  schrijven	  van	  dit	  stuk	  is	  nog	  niet	  bekend	  
welk	  clubhuis	  of	  datum	  (we	  twijfelen	  tussen	  6	  maart	  en	  13	  maart)	  het	  deze	  keer	  wordt.	  Dus	  daarover	  later	  meer.	  
Zorg	  alvast	  dat	  je	  matje	  en	  slaapzak	  afgestoX	  zijn	  

Ook	  wordt	  het	  echt	  eens	  Qjd	  om	  alle	  nieuwe	  welpen	  te	  installeren.	  Alle	  welpen	  die	  geïnstalleerd	  worden	  krijgen	  
van	  de	  leiding	  nog	  bericht	  wat	  je	  allemaal	  moet	  hebben	  en	  op	  welke	  dag	  het	  precies	  is,	  dit	  wordt	  of	  6	  maart	  of	  13	  
maart,	  alankelijk	  van	  het	  weekend.

Op	  dit	  moment	  zijn	  we	  met	  de	  welpenleiding	  aan	  het	  onderzoeken	  of	  hetmogelijk	  
is	  om	  dit	  jaar	  naar	  de	  scout2day	  te	  gaan	  op	  15	  mei.	  Dit	  evenement	  wordt	  
georganiseerd	  omdat	  scouQng	  in	  2010	  honderd	  jaar	  bestaat.	  We	  zijn	  dan	  met	  de	  
welpen	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  programma	  in	  Utrecht.	  Uit	  heel	  
Nederland	  worden	  er	  scouts	  verwacht	  en	  wij	  willen	  dit	  natuurlijk	  niet	  missen.	  Voor	  
meer	  info	  kunnen	  jullie	  alvast	  kijken	  op	  www.scout2day.scouQng.nl

http://www.scout2day.scouting.nl
http://www.scout2day.scouting.nl


Hallo	  iedereen,

Het	  weekend	  van	  13	  &	  14	  februari	  was	  het	  weer	  zo	  ver.	  De	  
enige	  regionale	  wedstrijd	  voor	  explorers:	  de	  Winterhike.	  Een	  
tocht	  van	  iets	  meer	  dan	  twinQg	  kilometer	  door	  de	  regio	  met	  
als	  enige	  doel	  om	  zo	  hard	  en	  goed	  mogelijk	  te	  lopen	  dan	  de	  
concurrenten.	  Vorig	  jaar	  hebben	  Jelle,	  Joey,	  Tom	  en	  ikzelf	  het	  
gepresteerd	  om	  een	  knappe	  tweede	  plek	  te	  halen.	  Voor	  
onszelf	  was	  het	  toen	  al	  een	  verbijstering.	  We	  hadden	  nooit	  
gedacht	  dat	  we	  zo	  hoog	  zouden	  eindigen	  tegenover	  elf	  andere	  
ploegen,	  zeker	  omdat	  het	  jaar	  daarvoor	  de	  Kameleon	  Kinheim	  laatste	  werd.	  Toch	  liep	  de	  toch	  van	  vorig	  
jaar	  goed	  en	  hadden	  we	  veel	  punten	  gescoord	  op	  de	  posten.	  Helaas	  was	  de	  Brigipa	  ietsjes	  beter	  en	  we	  
hoopten	  al	  het	  dit	  jaar	  nog	  beter	  te	  doen.

Dit	  jaar	  was	  dus	  onze	  kans	  om	  onszelf	  te	  verbeteren	  en	  hopelijk	  
ook	  de	  eerste	  plek	  te	  bemachQgen.	  En	  dit	  jaar	  waren	  we	  met	  
twee	  teams.	  Het	  tweede	  team	  stond	  onder	  begeleiding	  Simone,	  
en	  bestond	  verder	  uit	  Lisa,	  Rana,	  Bart	  en	  Timon.	  Dit	  rookieteam	  
moest	  helaas	  als	  laatste	  starten	  en	  hebben	  we	  verder	  maar	  één	  
keer	  te	  zien.
Ons	  team,	  de	  KK1,	  starpe	  om	  12:40.	  Elk	  jaar	  zit	  er	  een	  thema	  
vast	  aan	  de	  Winterhike	  en	  dit	  jaar	  was	  dat	  in	  het	  teken	  van	  100	  
jaar	  scouQng.	  De	  startpost	  was	  het	  jaar	  1910,	  het	  jaar	  waarin	  
scouQng	  in	  Nederland	  werd	  opgericht.	  En	  bij	  elke	  post	  kwam	  je	  

weer	  Qen	  jaar	  verder,	  totdat	  je	  uiteindelijk	  na	  Qen	  posten	  weer	  in	  2010	  bent.	  
Lijkt	  een	  makkelijke	  opgave,	  nietwaar?	  Dat	  viel	  zuur	  tegen.	  
Wij	  dachten	  namelijk	  ook,	  we	  gaan	  lekker	  lopen	  en	  we	  
worden	  eerste,	  maar	  de	  tocht	  was	  veel	  moeilijker	  dan	  
vorig	  jaar.	  Al	  naar	  de	  eerste	  post	  toe	  ging	  het	  mis.	  Door	  
middel	  van	  een	  fotoroute	  moest	  je	  door	  de	  duinen	  en	  dan	  
uitkomen	  bij	  post	  2.	  Maar	  door	  bepaalde	  omstandigheden	  
wou	  het	  niet	  lukken	  en	  konden	  we	  niet	  goed	  afleiden	  
welke	  kant	  op	  moesten.	  Gelukkig	  waren	  we	  niet	  de	  enige,	  
maar	  de	  rest	  van	  de	  groepen	  gingen	  gewoon	  door	  totdat	  
ze	  dachten	  dat	  ze	  goed	  waren.	  Wij	  echter	  namen	  een	  
noodenvelop	  en	  reden	  in	  een	  korte	  Qjd	  naar	  de	  post	  toe.	  
Na	  de	  eerste	  post	  ging	  het	  allemaal	  wel	  goed.	  Door	  de	  ijzige	  kou	  van	  de	  zaterdagmiddagwind	  liepen	  we	  
naar	  de	  derQge	  jaren,	  waar	  we	  de	  Empire	  Statebuilding	  na	  moesten	  maken	  met	  pionierpalen.	  Daarna	  
1940,	  waarin	  scouQng	  verboden	  was	  en	  men	  ondergronds	  moest	  gaan.	  Vol	  spanning	  luisterden	  we	  naar	  
Radio	  Oranje	  om	  zo	  door	  te	  gaan	  naar	  de	  jaren	  vijXig.	  
In	  de	  sixQes	  hadden	  we	  een	  stevige	  maalQjd	  zodat	  we	  de	  koude	  zaterdagnacht	  aankonden.	  Nu	  was	  het	  
erg	  spannend.	  Veel	  groepje	  hadden	  we	  met	  z’n	  vieren	  weten	  af	  te	  schudden,	  op	  twee	  na.	  En	  beide	  
waren	  van	  de	  Brigipa.	  Kortom,	  we	  moesten	  alles	  op	  alles	  zepen	  om	  ze	  kwijt	  te	  raken.	  Maar	  zelfs	  in	  1970	  
bleven	  ze	  ons	  bij.	  Sterker	  nog:	  ze	  haalde	  ons	  in.	  En	  met	  het	  routeboekje	  konden	  we	  ook	  niet	  veel.	  
Sommige	  tochpechnieken	  kenden	  we	  niet	  en	  

Winterhike 1:

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.

http://www.sponsorloterij.nl/clubs/speel
http://www.sponsorloterij.nl/clubs/speel


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	  scouQnggroep.

moesten	  we	  ongeveer	  gaan	  bedenken	  waar	  weheen	  
moesten.	  Steeds	  kwamen	  we	  er	  wel,	  maar	  de	  Brigipa	  
waren	  snelheidsduivels	  en	  het	  leek	  wel	  of	  ze	  
blindelings	  wisten	  waar	  ze	  heen	  moesten.	  In	  1970	  
kwamen	  we	  op	  de	  set	  van	  de	  Vieze	  Man	  en	  in	  1980	  
deden	  we	  een	  videospel	  van	  Mario	  na,	  waarin	  Joey	  
Mario	  speelde,	  Tom	  de	  knul	  met	  de	  controller	  speelde	  
en	  ik	  de	  hele	  Qjd	  de	  achtergrondmuziek	  van	  Mario	  
moest	  opdreunen.	  
Met	  onze	  jassen	  dicht	  en	  onze	  handschoenen	  aan,	  
hadden	  we	  	  Santpoort	  en	  Velsen	  al	  overmeesterd.	  Na	  
de	  Mario-‐act	  liepen	  we	  door	  Velserbroek.	  Joey	  woont	  daar	  en	  wist	  goed	  de	  weg.	  Toch	  hebben	  we	  post	  
1990	  gemist,	  waar	  we	  beloond	  zouden	  worden	  met	  chocolademelk.	  In	  het	  jaar	  2000	  probeerde	  we	  
nummer	  1-‐hits	  te	  raden.	  We	  hadden	  er	  niet	  veel,	  maar	  wel	  kenden	  wel	  de	  beste,	  waaronder	  Coldplay	  
met	  Viva	  la	  Vida.	  
Met	  een	  vaart	  gingen	  we	  naar	  het	  eindpunt,	  waar	  we	  konden	  instorten	  en	  wachten	  totdat	  de	  rest	  zou	  
aankomen.	  Dit	  routedeel	  stond	  op	  video	  en	  kon	  je	  kort	  geleden	  downloaden	  voor	  op	  je	  computer.	  Het	  
ging	  onwijs	  goed	  en	  we	  hoopte	  vurig	  dat	  we	  als	  eerste	  aan	  zouden	  komen	  voor	  een	  hele	  goede	  Qjd,	  en	  
dus	  veel	  punten.	  Helaas.	  De	  deur	  ging	  open	  en	  daar	  stonden	  de	  leden	  van	  de	  Brigipa	  met	  een	  lachend	  
gezicht.
De	  volgende	  ochtend	  kregen	  we	  de	  uitslag	  en	  we	  waren	  inderdaad	  weer	  tweede.	  Toch	  zijn	  we	  niet	  
ontevreden.	  Het	  was	  een	  moeilijke	  tocht	  en	  toch	  hebben	  we	  ons	  staande	  gehouden	  en	  waren	  we	  een	  
van	  de	  drie	  koplopers.	  En	  we	  hebben	  in	  ieder	  geval	  één	  Brigipa-‐team	  verslagen,	  de	  ander	  moet	  volgend	  
jaar	  komen.	  Dan	  is	  het	  onze	  kans	  om	  het	  voor	  de	  laatste	  keer	  te	  proberen.	  Helaas	  dan	  wel	  zonder	  Tom	  
en	  Jelle,	  want	  die	  stoppen	  ermee.	  Maar	  ik	  denk	  dat	  Joey	  en	  ik	  heel	  graag	  een	  aantal	  leden	  uit	  het	  
rookieteam	  willen.	  De	  KK2	  werd	  namelijk	  vierde!	  Zelfs	  al	  starpen	  zij	  als	  laatste,	  hebben	  ze	  het	  toch	  
weten	  te	  presteren	  om	  zeven	  andere	  teams	  te	  snel	  af	  te	  zijn	  die	  al	  veel	  eerder	  waren	  gestart.	  Ik	  denk	  dat	  
als	  we	  onze	  krachten	  bundelen,	  er	  geen	  scouQnggroep	  ons	  te	  snel	  af	  is.	  Wacht	  alvast	  af	  tot	  volgend	  jaar!	  
En	  je	  weet	  wat	  ze	  zeggen:	  “Driemaal	  is	  scheepsrecht.”

Groeten!	  Vincent

plaats groepsnaam
totaal
score

totaal
route

vragen
totaal
posten

noodenvellopen
ingeleverd

1 Scouting Brigitta 2 148 90 9 49 10

2 Kameleon Kinheim 1 121 58 11 52 9

3 Scouting Brigitta 1 91 41 8 42 7

4 Kameleon Kinheim 2 59 22 5 32 6

5 Graaf Bernadotte 57 10 4 43 1

6 BIM-Bakenessergroep 1 51 10 3 38 4

7 Bos en Duin 50 10 1 39 7

8 Menno Simonsz. 49 10 0 39 1
9 Stella Maris - St. Willibrordus 45 10 1 34 3

10 BIM-Bakenessergroep 2 38 10 1 27 0

11 The Buffalo's Zandvoort 36 10 3 23 2



Jantje Beton:

Beste	  (ouders	  /	  verzorgers	  van)	  bevers,	  welpen,	  kabouters,	  scouts,	  explorers.
In	  de	  brief	  “dit	  zijn	  acQes”,	  hebben	  wij	  jullie	  verteld	  over	  de	  Jantje	  Beton	  collecte.	  Deze	  
collecte	  wordt	  gehouden	  van	  1	  t/m	  6	  maart	  2010.	  Van	  de	  opbrengst	  mogen	  wij	  50%	  
voor	  onze	  groep	  houden	  en	  50%	  gaat	  naar	  andere	  jeugddoelen.	  

Ook	  dit	  jaar	  hebben	  wij	  weer	  doelen	  voor	  deze	  acQe:
-‐	  Vorig	  jaar	  hebben	  we	  vermeld,	  dat	  de	  Balkan	  (houten	  gebouw)	  in	  2009	  vervangen	  zou	  
worden	  door	  een	  nieuw	  gebouw.	  Dit	  is	  weer	  een	  jaar	  opgeschoven,	  maar	  gaat	  nu	  toch	  
echt	  gebeuren.	  Voor	  de	  inrichQng	  en	  aankleding	  van	  dit	  nieuwe	  pand	  is	  geld	  nodig.	  
-‐	  Ook	  willen	  we	  aanpassingen	  doen	  in	  het	  stenen	  gebouw,	  	  zoals	  nieuwe	  trappen	  en	  veranderingen	  van	  de	  ruimtes.	  
Hiervoor	  willen	  we	  ook	  een	  gedeelte	  van	  de	  opbrengst	  gebruiken.	  

Waarom	  richten	  wij	  deze	  brief	  aan	  jullie?
	  
Wij	  willen	  op	  maandag	  1	  maart,	  dinsdag	  2	  maart	  en	  woensdag	  3	  maart	  collecteren.	  
Wij	  starten	  om	  18.00	  uur	  en	  lopen	  tot	  ongeveer	  20.00	  uur.	  
Daarna	  is	  er	  voor	  iedereen	  chocolademelk,	  koffie	  en	  thee.	  

Natuurlijk	  is	  het	  te	  riskant	  om	  de	  jongere	  kinderen	  alleen	  te	  laten	  lopen.	  Vandaar	  dat	  wij	  een	  beroep	  op	  de	  ouders	  
van	  de	  bevers,	  kabouters	  en	  welpen	  doen	  ook	  een	  avond	  mee	  te	  lopen	  en	  hun	  kind(eren)	  te	  begeleiden.

We	  collecteren	  met	  Jantje	  Betonbussen	  en	  vertrekken	  vanuit	  het	  groepsgebouw.	  Voor	  de	  ouders	  /	  oudere	  
kinderen:	  kom	  op	  de	  fiets	  (of	  evt.	  met	  de	  auto),	  want	  sommige	  straten	  liggen	  iets	  uit	  de	  buurt.	  

Wij	  rekenen	  er	  op	  dat	  u	  als	  ouders	  in	  grote	  getale	  aanwezig	  zult	  zijn	  om	  de	  groep,	  en	  daarmee	  het	  spel	  van	  uw	  
kind,	  te	  helpen.	  Mocht	  u	  zelf	  verhinderd	  zijn,	  wilt	  u	  dan	  toch	  uw	  kind(eren)	  in	  de	  gelegenheid	  stellen	  om	  mee	  te	  
lopen.	  Er	  is	  leiding	  aanwezig	  die	  dan	  meeloopt.	  

De	  bevers	  zijn	  nog	  wat	  jong	  voor	  deze	  acQe,	  maar	  samen	  met	  een	  ouder	  zijn	  zij	  natuurlijk	  van	  harte	  welkom	  om	  
ook	  een	  uurtje	  mee	  te	  lopen.

De	  scouts	  en	  explorers	  lopen	  met	  hun	  eigen	  (bege)leiding.	  Natuurlijk	  zijn	  hun	  ouders	  ook	  van	  harte	  welkom	  om	  te	  
helpen.

Onderstaande	  antwoordstrook	  graag	  zo	  spoedig	  mogelijk	  inleveren	  bij	  de	  leiding	  of	  anders	  telefonisch	  of	  per	  e-‐
mail	  doorgeven	  aan	  Liesbeth	  (p.draeck@hccnet.nl)	  of	  Piet	  (bonfrer@hetnet.nl),	  of	  op	  www.kameleonkinheim.nl	  
zodat	  wij	  weten	  op	  hoeveel	  mensen	  wij	  kunnen	  rekenen.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

Met	  vriendelijke	  groeten
	   	   	   Liesbeth	  Draeck,	  groepspenningmeester	  	  tel:	  023-‐5272427

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Piet	  Bonfrer,	  sQchQngspenningmeester	  	  	  	  tel:	  023-‐5258863


Doorhalen	  wat	  niet	  van	  toepassing	  is.

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  loopt	  maandag	  	  1	  maart	  /	  dinsdag	  	  2	  maart	  /	  woensdag	  	  3	  maart
bever	  /	  welp	  /	  kabouter	  /	  scout	  /	  explorer

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  loopt	  	  maandag	  	  1	  maart	  /	  dinsdag	  2	  maart	  	  /	  woensdag	  3	  maart	  
als	  begeleiding	  mee.

mailto:bonfrer@hetnet.nl
mailto:bonfrer@hetnet.nl
mailto:bonfrer@hetnet.nl
mailto:bonfrer@hetnet.nl
mailto:bonfrer@hetnet.nl
http://www.kameleonkinheim.nl
http://www.kameleonkinheim.nl


Verbouwing:

Binnenkort	  staan	  er	  bij	  de	  Kameleon	  Kinheim	  een	  aantal	  
grote	  veranderingen	  aan	  te	  komen.Zoals	  u	  wellicht	  al	  
gehoord	  zult	  hebben	  moet	  de	  Balkan	  worden	  afgebroken,	  
daarvoor	  in	  de	  plaats	  krijgen	  we	  een	  soortgelijk	  nieuw	  
gebouw	  terug.

Hiernaast	  ziet	  u	  het	  gebouw	  zoals	  het	  er	  uit	  moet	  gaan	  zien.	  
de	  buitenkant	  wordt	  hout,	  met	  blauwe	  kozijnen	  en	  rode	  
luiken.	  Het	  gebouw	  krijgt	  ongeveer	  de	  zelfde	  afmeQngen	  als	  
het	  huidige	  gebouw.	  Het	  gebouw	  komt	  ongeveer	  5	  meter	  
naar	  voren	  en	  komt	  op	  de	  plaats	  van	  de	  kampvuurkuil.

Ook	  het	  stenen	  gebouw	  ondergaat	  een	  flinkeverbouwing.	  In	  de	  oude	  
situaQe	  zaten	  de	  bevers	  beneden	  meteen	  naast	  de	  deur.	  Zij	  verhuizen	  
naar	  de	  bovenverdieping.	  Hun	  oude	  lokaal	  wordt	  doorgetrokken	  en	  de	  
scouts	  zullen	  daar	  hun	  lokaal	  hebben.Ook	  boven	  komen	  de	  explorers.

Verder	  op	  de	  begane	  grond	  wordt	  de	  keuken	  verbouwt	  en	  verhuist	  het	  
stamlokaal	  naar	  de	  andere	  kant.
Er	  worden	  twee	  nieuwe	  trappen	  geplaatst	  die	  een	  stuk	  veiliger	  zullen	  
zijn	  dan	  de	  huidige.Uiteraard	  zullen	  al	  deze	  bouwacQviteiten	  niet	  
onopgemerkt	  voorbij	  gaan	  en	  zullen	  we	  de	  opkomsten	  Qjdens	  de	  
nieuwbouw	  moeten	  verplaatsen	  naar	  het	  andere	  gebouw.	  Maar	  als	  de	  
planning	  klopt	  hebben	  we	  na	  de	  zomervakanQe	  een	  prachQg	  nieuw	  
gebouw	  staan.

Via	  de	  website	  zullen	  we	  u	  van	  al	  deze	  acQviteiten	  op	  de	  hoogte	  
houden.	  Maar	  ook	  willen	  we	  graag	  weten	  of	  u	  ons	  kunt	  helpen	  met	  
allerlei	  klussen	  die	  moeten	  gebeuren...

Waar	  kunt	  u	  ons	  mee	  helpen?
Iedereen	  is	  natuurlijk	  van	  harte	  welkom	  om	  een	  handje	  te	  helpen.	  

Uiteraard	  is	  alles	  op	  vrijwillige	  basis	  en	  het	  meeste	  zal	  ook	  in	  de	  weekenden	  moeten	  gebeuren.Als	  u	  ons	  wilt	  
helpen	  	  neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  dit	  emailadres:	  nieuwbouw@kameleonkinheim.nl

mailto:nieuwbouw@kameleonkinheim.nl
mailto:nieuwbouw@kameleonkinheim.nl


Winterhike 2 :
Explorers	  scoren	  dubbel	  op	  de	  Winterhike

Terwijl	  zuidelijk	  Nederland	  in	  den	  olie	  en	  aan	  de	  Carnaval	  was,	  werd	  in	  het	  koude	  noorden	  van	  ons	  land	  een	  
Qtanenstrijd	  uitgevochten	  door	  de	  explorers	  van	  de	  verschillende	  groepen	  van	  regio	  Haarlem.	  De	  Winterhike	  is	  
een	  lang	  staande	  tradiQe	  (de	  begeleiders	  deden	  er	  als	  explorers	  zelf	  ook	  aan	  mee),	  maar	  zelden	  was	  de	  winterhike	  
zo	  winters	  als	  dit	  jaar.

Toch	  brak	  rond	  het	  middaguur	  een	  lekker	  zonnetje	  door	  boven	  Bloemendaal	  waar	  aan	  de	  Bergweg	  bij	  de	  
Elswoudgroep	  de	  hike	  starpe.	  Als	  vijfde	  van	  de	  elf	  explo-‐teams	  van	  vier	  tot	  zeven	  explorers	  plus	  begeleider	  starpe	  
het	  eerste	  team	  van	  de	  Kameleon	  Kinheim	  om	  12:40.	  Een	  uur	  later	  zou	  het	  tweede	  team	  starten.	  Vorig	  jaar	  was	  
het	  eerste	  team	  (toen	  nog	  het	  enige	  team	  van	  de	  KK)	  tweede	  geworden,	  achter	  het	  eerste	  team	  van	  de	  
Birgipagroep.	  Konden	  we	  vorig	  jaar	  nog	  achterover	  leunen,	  dit	  jaar	  behoorden	  we	  tot	  de	  favorieten	  voor	  de	  Qtel,	  
maar	  konden	  we	  die	  favorietenrol	  aan?

De	  tocht	  begon	  weinig	  belovend.	  Het	  eerste	  routedeel	  was	  dit	  jaar	  op	  de	  fiets	  en	  bestond	  uit	  een	  fotoroute	  
waarbij	  de	  foto’s	  gemaakt	  waren	  vanuit	  de	  richQng	  waar	  je	  naartoe	  moest	  lopen.	  Bovendien	  waren	  de	  foto’s	  nogal	  
korrelig	  en	  stonden	  ze	  niet	  op	  volgorde	  en	  daardoor	  was	  het	  allemaal	  erg	  lasQg	  te	  zien.	  Min	  of	  meer	  op	  de	  gok	  
bereikten	  we	  een	  kruispunt	  dicht	  bij	  Kapendel.	  Inmiddels	  waren	  vier	  teams	  achter	  ons	  aan	  aan	  het	  rijden.	  Het	  
leek	  alsof	  we	  rechtsaf	  moesten,	  maar	  daar	  mochten	  we	  niet	  in,	  dus	  fietsten	  we	  rechtdoor.	  Het	  daar	  op	  volgende	  
kruispunt	  was	  weer	  nogal	  twijfelachQg.	  Dus	  daar	  stonden	  we	  flink	  te	  puzzelen.	  Ondertussen	  schoten	  de	  vier	  teams	  
ons	  met	  een	  rotgang	  voorbij.	  Wisten	  zij	  wel	  waar	  we	  heen	  moesten?	  We	  raceden	  mee	  tot	  Parnassia,	  daar	  bleek	  
dat	  de	  andere	  teams	  ook	  niet	  echt	  wisten	  waar	  ze	  mee	  bezig	  waren	  en	  dus	  gingen	  we	  terug	  naar	  het	  kruispunt	  bij	  
Kapendel	  en	  van	  daar	  richQng	  staQon	  Santpoort	  Noord.	  Daar	  kwamen	  we	  als	  één	  van	  de	  eerste	  teams	  binnen.	  

Het	  thema	  was	  dit	  jaar	  100	  jaar	  scouQng	  en	  elke	  post	  en	  routedeel	  was	  een	  	  bepaald	  decennium.	  Zo	  stonden	  we	  
in	  1920	  bij	  staQon	  Santpoort	  Noord	  op	  een	  oud-‐Hollandsche	  speelen-‐post	  en	  de	  post	  daarna	  in	  Driehuis	  op	  de	  
1930-‐wolkenkrabber-‐bouw-‐post	  waar	  we	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  toren	  moesten	  pionieren	  in	  10	  minuten	  waar	  
tenminste	  één	  iemand	  in	  kon	  zipen.	  Volgens	  het	  aloude	  explo-‐adagium:	  “wat	  niet	  gezegd	  is	  dat	  niet	  mag,	  mag”	  
bouwden	  we	  onze	  Empire	  State	  building	  op	  een	  klimrek.	  Tom	  ging	  er	  in	  zipen	  met	  ware	  doodsverachQng	  en	  zo	  
scoorden	  we	  de	  hoogste	  punten	  op	  die	  post	  met	  onze	  bijna	  6	  meter	  hoge	  toren.

In	  de	  jaren	  ’40	  moesten	  we	  gecodeerde	  berichten	  doorseinen,	  in	  de	  jaren	  ’50	  moesten	  we	  een	  vermakelijk	  
programma	  maken	  voor	  de	  televisie	  bij	  de	  restanten	  van	  het	  oude	  staQon	  van	  Driehuis	  aan	  de	  verlaten	  spoorlijn.	  
We	  maakten	  een	  programma	  over	  het	  in	  de	  jaren	  ’50	  zeeer	  populaire	  spoorbielswerpen.	  De	  eetpost	  (met	  jaren	  
’60	  muziek)	  was	  dit	  jaar	  bij	  de	  Michiel	  de	  Ruytergroep	  in	  Driehuis.	  

Ondertussen	  was	  KK2	  gestart	  en	  waren	  ze	  flink	  vastgelopen	  bij	  het	  fietsonderdeel,	  hadden	  ze	  zich	  hervonden	  en	  
flink	  gescoord	  bij	  de	  oud-‐Hollandse	  spelletjes.	  In	  de	  omgeving	  van	  Driehuis	  ging	  het	  weer	  niet	  goed,	  maar	  daar	  
zagen	  ze	  zo	  veel	  groepen	  uit	  de	  struiken	  komen	  op	  vreemde	  plaatsen	  dat	  ze	  in	  willekeurige	  volgorde	  de	  
verschillende	  posten	  wisten	  te	  vinden	  en	  daar	  ook	  nog	  leuk	  puntjes	  meepikten.	  Toen	  Simone	  trek	  kreeg	  en	  zag	  dat	  
ze	  niet	  ver	  van	  het	  troephuis	  van	  ‘de	  Michiel’	  was	  liepen	  ze	  daar	  op	  de	  bonnefooi	  naar	  binnen	  en	  troffen	  een	  niet	  
even	  smakelijke	  als	  voedzame	  maalQjd.



KK1	  liep	  inmiddels	  voorin	  mee	  en	  droomde	  van	  een	  hoge	  plek	  in	  het	  klassement.	  KK2,	  bestaande	  uit	  allemaal	  
kersverse	  explorers	  had	  een	  hoop	  posten	  gevonden,	  maar	  niet	  alQjd	  met	  gebruikmaking	  van	  de	  route,	  toch	  
hadden	  ze	  best	  goed	  gescoord	  op	  de	  posten.	  De	  reflectorhesjes	  gingen	  aan	  en	  de	  lampjes	  op.	  De	  nacht	  was	  
aangebroken…
Evenals	  de	  jaren	  ’70…	  Dus	  wachpe	  na	  een	  mooi	  
stukje	  tocht	  door	  het	  piporeske	  oud-‐Velsen	  een	  
post	  met	  de	  Vieze	  man	  van	  Van	  Kooten	  en	  de	  Bie	  
die	  allemaal	  vieze	  dingetjes	  had	  die	  we	  moesten	  
proeven,	  voelen	  en	  ruiken.	  Bweh…	  er	  zat	  ook	  
ammonia	  tussen….	  Dus	  we	  gingen	  bijna	  knock-‐
out.	  Na	  die	  post	  liepen	  we	  flink	  vast,	  het	  bleek	  
achteraf	  dat	  de	  organisaQe	  een	  kruispuntje	  over	  
het	  hoofd	  had	  gezien.	  Gelukkig	  hadden	  we	  Joey	  
mee,	  die	  alle	  kruispunten	  in	  en	  rond	  Velserbroek	  
feilloos	  op	  zijn	  netvlies	  heeX.	  De	  jaren	  ’80	  
brachten	  ons	  Mario	  op	  de	  Nintento,	  nog	  steeds	  
krijg	  ik	  Vincent’s	  jazz-‐versie	  van	  de	  Mario-‐tune	  
niet	  uit	  mijn	  hoofd.	  KK2	  zat	  achter	  in	  het	  
deelnemersveld	  en	  werd	  doorgestuurd	  naar	  de	  
één	  na	  laatste	  post	  vanaf	  de	  jaren	  ’70	  post	  en	  miste	  
zo	  de	  jaren	  ’80	  Mario-‐post.	  KK1	  liep	  vast	  en	  kwam	  toevallig	  een	  plapegrond	  van	  Velserbroek	  tegen.	  Zo	  konden	  ze	  
de	  route	  naar	  post	  2000	  vinden.	  Daar	  bleek	  dat	  ze	  post	  1990	  hadden	  gemist,	  dat	  zou	  waardevolle	  punten	  gaan	  
kosten!	  Gelukkig	  was	  het	  een	  chocomel-‐post	  en	  kon	  je	  op	  de	  post	  zelf	  geen	  punten	  verdienen,	  dat	  scheelde	  weer.

Terug	  in	  de	  huidige	  eeuw	  kregen	  we	  een	  IPod	  filmpjes	  met	  willekeurige	  kruispunten.	  Het	  was	  even	  puzzelen	  en	  
klooien,	  maar	  we	  kwamen	  al	  snel	  uit	  bij	  de	  Radboudgroep	  in	  Santpoort	  Zuid.	  Daar	  zepen	  we	  in	  de	  sneeuw	  onze	  
tent	  op	  en	  gingen	  snel	  naar	  binnen	  om	  bij	  de	  open	  haard	  KK2	  op	  te	  wachten	  en	  de	  andere	  teams.	  Die	  kwamen	  een	  
flinke	  Qjd	  later	  koud	  en	  moe,	  maar	  tevreden	  binnen.	  Tot	  diep	  in	  de	  nacht	  dronken	  we	  gezellig	  wat	  met	  andere	  
explorers	  en	  gingen	  op	  Qjd	  (rond	  half	  vijf)	  naar	  bed.	  De	  nacht	  was	  koud	  en	  guur	  en	  onze	  slaapzakjes	  warm	  en	  zo	  
werd	  er	  toch	  nog	  goed	  geslapen.	  

De	  volgende	  dag	  werd	  na	  operaQe	  stofwolk	  de	  uitslag	  bekend	  gemaakt.	  KK2	  werd	  4e	  (met	  een	  eervolle	  
vermelding,	  omdat	  ze	  zo	  veel	  punten	  op	  de	  route	  hadden	  gescoord	  in	  vergelijking	  met	  de	  teams	  onder	  hen).	  Zij	  
waren	  verrast	  en	  team	  KK1	  was	  trots	  op	  de	  kersverse	  explo’s	  die	  meteen	  een	  top-‐5	  plek	  binnensleepten.	  KK1	  werd	  
2e	  en	  greep	  zo	  weer	  nét	  naast	  de	  eerste	  plaats,	  tuurlijk	  zijn	  we	  blij	  met	  die	  plekken	  in	  het	  klassement	  en	  volgend	  
jaar?	  Volgend	  jaar	  zullen	  we	  ze	  krijgen	  die	  vervelende	  rakkers	  van	  de	  Birgipa!

Jelle.




