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Van de redactie!
Beste lezer,

Het nieuwe seizoen is volop bezig, de nachten worden
langer en de dagen korter. Gelukkig blijft er nog ruim
voldoende daglicht over om op zaterdag alle opkomsten
te draaien. Voor de explo’s en de stam worden het wel
donkere opkomsten omdat zij ‘s avonds draaien, maar
explorers denken in oplossingen in plaats van
problemen. Wat te denken van de ‘donker-opkomst’ die
zij laatst hadden?
Ook de welpen en de marala’s maken stiekem gebruik
van de vroeg invallende avonden. Beiden hebben zij
deze maand een avondopkomst in het donker
gehouden, waarbij ze er met behulp van heel veel
lichtjes en glow-in-the-dark voorwerpen een vrolijke
boel van maakten.
Een ander voordeel van de winter is de vele gezellige
feestdagen. De bevers en de marala’s kregen bezoek
van een Zwarte Piet en ook voor de welpen had zij een
zak met cadeautjes achtergelaten.
De Kerstopkomst van vandaag is voor scouting de
afsluiter van 2013. De bevers, welpen, marala’s en
scouts lassen een korte winterstop in. 11 januari luiden
we het nieuwe jaar smakelijk in met de traditionele
Boerenkoolmaaltijd.

Speltakken:
Bevers (4-7 jr. gemengd)
Marala’s (7-11 jr. meisjes)
Welpen (7-11 jr. jongens)
Scouts (11-14 jr. gemengd)
Explorers (14-18 jr. gemengd)
Stam (18+, gemengd)

1.

Namens leiding en bestuur wensen we je een knallend
2014!

Groepsnieuws
De Scouts hebben er een nieuwe leiding bij! Bart is zaterdag 30
november officieel geïnstalleerd en gaat nu door het scoutingleven als... Bart.
Voorlopig dan, totdat er een passende scoutingnaam voor hem is gevonden.

Op 10, 11 en 12 februari gaan wij weer collecteren voor Jantje Beton.
Lees de brief achterin dit KK’tje en meld je aan!

Ben je nog op zoek naar goede voornemens voor 2014? Wij hebben er
een paar! Wij denken namelijk dat het bij onze groep nóg leuker kan worden
als iedereen deze voornemens op zijn/haar lijstje zet:
- Ik kom altijd op tijd op scouting, het liefst zelfs 5 minuutjes eerder.
- Ik doe altijd mijn uniform aan, compleet met das.
- Als ik niet kan, meld ik mijzelf af bij de leiding. Of mijn ouders doen
dat voor mij.

Redactie@kameleonkinheim.nl
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Doorgeefpen
De Doorgeefpen wordt iedere editie doorgegeven aan een andere
vrijwilliger van de KK. Deze keer: Joost Lambers, sinds 2012 bestuurslid
in de Beheerstichting.
Joost is getrouwd met Saskia en de vader van explorers Niels en Marit.
In 1963 (inderdaad, 50 jaar geleden!) ben ik geboren
in Amstelveen. Toen ik negen was zijn we (vader,
moeder en 4
kinderen) naar Mijdrecht verhuisd. Na de middelbare
school heb ik Bedrijfskunde gestudeerd aan de
Technische Universiteit. Mijn afstudeerrichting was
organisatiekunde. Mijn afstudeeropdracht heb ik
uitgevoerd bij de GGD in Amsterdam. Ik ben daar toen
ook gaan wonen. In 1993 heb ik Saskia leren kennen
tijdens een tennisreis. In 1996 zijn we verhuisd naar
Haarlem. Na mijn studie heb ik gewerkt in het
Lucasziekenhuis in Amsterdam en het
Waterlandziekenhuis in Purmerend. In 1997 ben ik
gestopt met mijn werk in de gezondheidszorg en ben ik tennisleraar geworden.
Momenteel geef ik les op een privé-baan in Aerdenhout (het hele jaar door) en van 1
april-1 november bij TV Elswout. Dit is een buurtvereniging met 2 tennisbanen in
Aerdenhout . De leerlingen zijn van 5 tot 70 jaar oud. Google “joost lambers tennis” en
je komt op mijn tennissite!
Vanaf ongeveer 2000 ben ik ook verenigingsondersteuner. Ik ondersteun en adviseer
sportverenigingen op verschillende gebieden. De leukste onderwerpen vind ik jeugd/
jongeren en verenigingsbeleid. Voor het verenigingsbeleid heb ik de “Workshop voor de
Toekomst” ontwikkeld.
Sinds enige tijd maak ik samen met Marit steigerhouten meubelen op maat. Naast mijn
betaalde werkzaamheden heb ik ook altijd vrijwilligerswerk verricht. Dit begon toen ik 14
was als oprichter en lid van de JuniorenKontaktKommissie (JKK) van de tennisvereniging.
Binnen de tennisvereniging ben ik altijd heel actief gebleven, m.n. voor de jeugd.
In Haarlem heb ik me nogal druk gemaakt voor het behoud van het openluchtzwembad
De Houtvaart. Het belangrijkste doel was om dit prachtige, monumentale bad open te
houden en gelukkig is dat gelukt. Aangezien deze jarenlange strijd me wel bijzonder veel
energie had gekost, heb ik het daarna enkele jaren wat rustiger aangedaan op het
vrijwilligersgebied.
Tot de Kameleon Kinheim in beeld kwam …….
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Doorgeefpen (vervolg)
Ongeveer 10 jaar geleden zijn Marit (als bever) en Niels (als welp) via de Kleverparkdag
bij Kameleon Kinheim terecht gekomen. Marit is er een aantal jaren uit geweest
(voetballen), maar is er nu als explo weer bij. Saskia en ik hebben zelf geen enkele
ervaring met scouting, maar doen ons best om deze bijzondere cultuur te begrijpen.
Enkele begrippen: BMK, groepsraad, Dawnhike, groepskamp, leidings,
oudervertegenwoordiger, HEPA-uurtje, boerenkoolmaaltijd, opkomst, opening, PL, APL,
SPL, groepsbegeleider, Stam, plusscouts, KK-tje …..

Aangezien ik graag wel eens van dichtbij wilde zien hoe het werkt bij een scoutinggroep
(met zoveel jonge leiding/vrijwilligers!) en bij een beheerstichting ben ik ongeveer 2 jaar
geleden gaan kijken bij een vergadering van de Groepsraad (bestuur en leiding van de
speltakken) en een bestuursvergadering van de beheerstichting (zorgt o.a. voor beheer
en onderhoud van de Noord- en Zuidpool en het terrein). Sindsdien zit ik als
oudervertegenwoordiger in de Groepsraad en namens de Groepsraad in het bestuur van
de beheerstichting ….
Ik heb mezelf een paar taken toegewezen: het betrekken van ouders bij de groep ,
klussen en verhuurzaken. Daarnaast beleef ik momenteel veel plezier aan de werkgroep
leiding (Simone, Jelle P. Joey, Bas van N. Marjan, Jelte en ik). Met deze werkgroep zijn we
bezig om stap voor stap allerlei zaken m.b.t. leiding aan te pakken. Zo hebben we o.a.
het KiKKeren geïntroduceerd (helpen bij een opkomst zonder leiding te zijn) en hebben
we een stappenplan opgesteld voor explo’s die leiding willen worden. Momenteel
richten we onze aandacht op het werven van nieuwe leiding. Dit is nodig omdat de
scoutinggroep een enorme ledentoename kent.
Het vrijwilligerswerk bij Kameleon Kinheim bevalt me prima. Als u ook geïnteresseerd
bent, kunt u contact met me opnemen.
Tot ziens bij Kameleon Kinheim,
Joost Lambers

4.

KKQuotes
Op de quote-pagina verzamelen we grappige, opmerkelijke, bijzondere,
vreemde of gewoon ronduit bizarre uitspraken van leden. Heb jij ook
een leuke uitspraak gehoord?
Mail hem dan naar redactie@kameleonkinheim.nl!
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Bevernieuws
Het is alweer eind december! En dat betekent dat de Sint in het land is geweest om de
kinderen cadeautjes te geven. Waaronder ook de bevers! Zij hebben 16 december
samen met andere groepen uit de regio een pietenfeestje gevierd. Er waren twee pieten
op bezoek, maar één van de pieten moest plotseling huilen. Hij had heimwee! Dus
hebben de bevers allemaal Spaanse spelletjes gedaan om piet zich thuis te laten voelen.
Ze hebben castagnetten gemaakt, een tekening voor zwarte piet gekleurd, pepernoten
gegeten, cocktails gemaakt, de limbo gedanst en nog veel meer. Piet z'n heimwee was
meteen over! Als beloning kregen de kinderen een leuk sinterklaaskwartet cadeau. Het
was een erg leuke en gezellige dag!
Groetjes van de beverleiding!

Bever– en Maralanieuws
Zaterdag 30 november had de Sint een Zwarte Piet
gestuurd naar het clubhuis voor de Bevers en de
Maralas. Al snel bleek dat Piet veel dingen nog een
beetje moeilijk vond. Haar gedicht was een beetje raar
maar wel grappig, en ze legde pepernoten neer in plaats
van te gooien. Veel merkte je niet van het laatste want
die werden snel door hongerige Maralas en Bevers
opgegeten.
Door Piet o.a. te laten zien hoe je pepernoten en
pietenmutsen maakt en cadeaus van grote hoogte in
schoorstenen kan gooien, kon Piet alles nog beter dan
eerst en gaf zij aan iedereen een mooi cadeau. Met de
nieuwe pietenmutsen op en teveel pepernoten in de
mond gingen de Maralas en Bevers weer naar huis.
Hebben jullie Piet nog op het dak gezien?
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Welpennieuws
Een koude winteravond, vrijdagavond 22 november. De welpen verzamelen zich op het
clubhuis voor een 24-uurs logeerweekend. Nadat alle welpen zich in de Zuidpool een
eigen stukje grondgebied hadden toegeëigend voor hun matje en slaapzak gingen we
buiten in een kring zitten. Het was buiten ijzig koud maar gelukkig brandde er een
gezellig knapperend kampvuurtje en kregen
we een beker warme chocomel. Het leek
zowaar een rustige avond te worden toen
we ruw werden verstoord door vreemde
kreten:
‘Oewa! Oewa! Hoe! Hoe! Oewa hoe!’
Het mysterie achter deze kreten duurde
maar heel kort. Logisch, want in de brief
voor het weekend stond het al duidelijk
aangegeven: dit weekend zou gaan over
indianen.
De indiaan die aan kwam gelopen stelde zich voor als een medicijnman met een erg
moeilijke naam. Zo moeilijk dat wij jullie de naam even schuldig moeten blijven. De
medicijnman had ons nodig als kiezers voor het nieuwe opperhoofd van zijn stam. Hij
had namelijk gehoord dat er dit weekend een groep indianen zou verblijven op het
terrein van de Kameleon Kinheim, maar om eerlijk te zijn was de medicijnman erg
teleurgesteld. Alleen Robin had een hoofdband met een veertje erin, maar de rest van
de welpen leek nog niet echt op een indiaan. Gelukkig hadden we nog een hele zaterdag
voor de boeg, tijd genoeg om ons om te toveren tot
echte indianen!
De nacht duurde kort. Veel te kort. Als je het als
welpengroep voor elkaar krijgt om de
ochtendgymnastiek in het donker te laten
plaatsvinden dan is dat echt knap, zelfs in de winter.
Het voordeel hiervan is wel dat we nu nóg meer tijd
hadden om onszelf in indianen te veranderen. Aan de
slag dus!
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Welpennieuws (vervolg)
Na het ontbijt zijn we naar het bos gelopen en hebben daar met kompassen naar sporen
gezocht, en een fanatieke pot ouderwets blikkietrap gespeeld.
‘s Middags hebben we een hoofdband omgeknoopt met wat veren erin. Echte indianen
gebruiken natuurlijk ook een pijl en boog. Gelukkig zijn welpen bereid een hoop te leren,
en de leiding ook, en het leerpunt van dit onderdeel was dat je géén pijl-en-bogen kunt
maken van kleerhangers. Dan weet u dat ook weer.
De rest van de dag werd opgevuld met het bouwen van grote
wigwams. Dat bleek nog niet mee te vallen. De wigwams
werden zo hoog dat de welpen niet meer bij de bovenkant
konden om het zeil eromheen te slaan! Gelukkig hielp de leiding
een handje, maar de wigwams werden wel wat tochtig.
In de tussentijd waren de moeder van indiaan Casper, de
moeder van indiaan Geert en de vader van indiaan Robin druk
bezig met de avondmaaltijd. Moderne indianen beperken zich
niet tot maiskoeken en buffelbiefstuk, dus na een gezellige
avondmaaltijd van spaghetti met tomatensaus liep het weekend alweer op z’n einde.
Toen we het laatste halfuur wilden afsluiten met een geconcentreerde en doodstille pot
van Weerwolven van Wakkerdam kwam de indiaan plotseling naar binnen ge-oempahoempa’d. Hij legde ons de drie opperhoofden voor waar we een keuze uit moesten
maken, en elk hadden ze hun sterke en hun zwakke punten. Na de stemronde wilde de
indiaan de vredespijp met ons opsteken, maar gelukkig waren daar de ouders al om dit
tegen te houden.
Het was een gezellig weekend! Het
volgende welpenweekend zal ergens in
de lente zijn, en dan gaan we natuurlijk
weer kamperen in tenten.
Groetjes,
De Welpenleiding
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Scoutsnieuws

I

n het weekend van 9 en 10 november hadden wij (de scouts) een weekend. Het begon zaterdag

om de gewone tijd(10 uur), we kregen te horen dat we in de gouden eeuw waren beland. De bedoeling
was zoveel mogelijk geld bij de posten te verdienen. Met dat geld kon je dan boten kopen. De
patrouille die aan het eind de meeste boten gekocht had en ook nog geld over
had won.
We kregen de coördinaten van de plek waar we naar toe moesten. Het was
ergens in IJmuiden. We gingen er met de auto heen, iedere patrouille moest de
bestuurder de weg wijzen, de bestuurder zei dus helemaal niks en kon dus ook
fout rijden. Maar wij reden goed! We waren vrij snel op de beginpost. Toe we
uitstapten waaide het heel hard en het was heel koud. We kregen het geld en
een fotoroute met wat vragen.
Bij onze patrouille(de Mongoes)ging het heel goed. We liepen in een keer naar de volgende post en
hadden veel vragen beantwoord. Om bij de 1e post te komen moest je eerst met een pond mee. De
pont ging ongeveer 1x in het kwartier. Het was dus belangrijk dat je snel liep. De patrouille voor ons
(Otters) was net te laat bij de pont en moesten dus een kwartier wachten op de volgende. Toen wij
aankwamen kwam de pont onze kant op, wij waren dus op tijd, maar de Tijgers waren bijna te laat. Ze
renden heel hard en kwamen toch nog op tijd. We waren dus gezellig met drie patrouilles.
Op de post waren wij wel zo eerlijk om de Otters voor te laten, ze waren ten slotte het eerst op de
pont. Op de post moesten er twee uit de patrouille met een verrekijker in de verte een paar woorden
lezen. Daarna moesten ze die woorden uitbeelden aan de rest van de patrouille en zij moesten dan
zoveel mogelijk woorden raden. Toen wij met het spel bezig waren begon het plots kei hard te hagelen.
We hebben even geschuild maar we moesten weer verder om niet te ver achter te raken op de andere
patrouille.
De volgende techniek was strippenkaart. Bij ons was het nog niet helemaal
duidelijk hoe het nou werkte. Het kwam namelijk een paar keer voor dat de
afslag die we niet moesten nemen er niet was. Dus we wisten ook niet waar
we dan wel naar toe moesten. Maar we dachten dus dat we fout liepen, dus
liepen we terug naar de post (in de regen L). Eenmaal weer terug bij de post
kwamen we erachter dat het wel goed was hoe we liepen. Daarna liepen we
een groot stuk heel goed. Na een paar hockeyvelden en wat kapotte ballen
wisten we niet meer hoe we moesten lopen. De vragen bij de tocht kwamen
namelijk niet overeen met de route die we liepen. Een vraag ging over een
manege die we niet tegenkwamen. We maakten dus de noodenvelop open. Daarin stond precies de
route die we gelopen hadden en we liepen dus goed. De plek waar we naartoe moesten was een
parkeerplaats dachten we. We hebben H (Joey) gebeld en hij vertelde ons dat we naar een station
moesten lopen.

Bij het station stonden Ster en Bart ons op te wachten. De patrouille voor ons (de Leeuwen) waren er al
Ster vertelde ons dat we heel erg moesten opschieten om de trein nog te halen. Het spel was niet zo
ingewikkeld. We moesten omstebeurt bij Ster op een blaadje kijken met negen plaatjes. Je mocht zo
lang als je wou kijken en dan naar Bart rennen om het verschil tussen het blaadje van Ster en Bart te
bedenken. We kregen het verdienden geld en renden naar de trein. We waren op tijd.
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Scoutsnieuws
We moesten bij Santpoort-zuid uit de trein stappen. Daar liepen we een klein
stukje naar de volgende post waar H en Salie stonden. De post was een klein
stukje verder in het bos. Daar moesten we in duo’s een pacour afleggen met
een bal tussen ons in. Bij ons ging het heel snel. Martijn en Ik ( Janneke) gingen
samen en Joey en Marianne gingen samen.
De volgende post was weer op het station, Bloemendaal. We moesten eerst met de trein en weer
liepen we bijna gelijk met de Leeuwen. De leeuwen begonnen met het spel. Je moest drie keer raadden
wat er in een kartonnen doos zat. De 1e was mozzarella, de 2e een theezakje, de 3e een kruidenmix.
De leeuwen wisten niet hoe ze moesten lopen dus we liepen samen. Deze techniek was de laatste, de
kruispunten route. We hebben niet echt naar de kruispunten gekeken want de leeuwen hadden het
meteen al opgegeven.
We kwamen samen met de leeuwen als eerst aan op het clubgebouw. We kregen thee en moesten
alvast de kookkisten naar de zaal brengen. ’s Avonds hebben we een spel gedaan: het was een spel met
glowsticks. Er waren drie teams die elkaars glowstiks af moesten pakken. Het team van Ster won. Na
het spel gingen we weer terug naar het clubhuis, hier gingen we nog bij het kampvuur zitten en wat
eten en drinken. Ook kregen we de uitslag van de hike te horen. De mongoes hadden gewonnen.
Het kader had nog kaderraad en de rest ging al slapen. De leiding heeft nog wel een paar scouts apart
moeten leggen omdat het te rumoerig was. Er moest gelukkig niemand buiten slapen.
Zondagochtend waren de meeste scouts, al voordat de leiding ons wakker ging maken,
wakker. Rond de Mongoes-slaapplek ontstond een groepje steeds groter wordende
kletsende scouts. Na een tijdje kwam bijna iedereen erbij zitten. Het overgebleven snoep
werd opgegeten en er werd gezellig gepraat. Wanneer al het snoep zo ongeveer op was
kwam de leiding binnen. Ze vertelden dat we ons mochten gaan omkleedden matje en
slaapzak op mochten ruimen en daarna gingen eten. Dus iedereen kleedden zich om en
het opruimen kwam langzaam op gang. Nadat iedereen had ingepakt gingen we eten.
We aten aan een lange tafel. De tafels waaraan we aten bleven gedekt, dan hoefden we
niet twee keer af te wassen en de tafels reedden we gewoon aan de kant.
Na het eten hebben we nog wat spelletjes gedaan. Eerst deden we een spel met stokjes. Je moest
tussen twee vingers een stokje omhoog houden. Het werd steeds moeilijker. Zo moest je bijvoorbeeld
ook op de muziek letten, Salie zetten de muziek harder en zachter en wij moesten tellen hoe vaak ze
dat deed terwijl we ons ook op die stokjes moesten richtten. We hebben ook nog stoelendans gedaan.
De afgevallen scouts begonnen ook weer een nieuw spel stoelendans. Na stoelendans deden we het
kaart-opschoot-doordraaispel of zoiets. Iedereen zit dan op een stoel in een kring. Je krijgt een kaart
uit een kaartspel. Als jou kaart(klaver,harten,ruiten of schoppen) dan word gezegd schuif je een stoel
op. Degene die als eerst weer terug op zijn eigen stoel zit wint. Maar als iemand anders op jou stoel zit
dan moet je nog een rondje. Daarna deden we nog moordenaartje.
Na het middag eten hebben we nog blikkietrap gedaan en toen was het alweer tijd.
Ik vond het echt een super weekend. De hike was heel leuk ook omdat er een stukje treinreis inzat. Het
was heel leuk binnen de patrouille maar ook met de andere patrouilles. Ook de postspellen waren heel
leuk.
Groetjes,
Janneke van IJsselsteyn (PL Mongoes)
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Helpen bij de KK
Op de site van Kameleon Kinheim is een nieuw hoofditem opgenomen:
HELPEN.
Hier kunt u vinden hoe Ú de scoutinggroep kunt helpen. In dit KK’tje
staat een samenvatting, voor details kunt u op de website terecht.

www.kameleonkinheim.nl/helpen
Klussen
Om kosten te besparen probeert Kameleon Kinheim de Noordpool (stenen
gebouw), de Zuidpool (houten gebouw) en het buitenterrein zoveel mogelijk
zelf te onderhouden.
Iedere maandag van 19.00-22.00 uur is het vaste
klusteam aan de slag. U bent dan altijd welkom
(ook voor een incidentele inzet). Laat de eerste keer
wel vantevoren weten dat u komt
via klussen@kameleonkinheim.nl , dan kunnen er
extra koeken worden ingeslagen.
Daarnaast kunt u op andere tijden terecht voor het
uitvoeren van uw favoriete klus, er zal dan iemand
aanwezig zijn om u te assisteren en voor materialen en koffie te zorgen.
Een greep uit de klussenlijst:
goten reinigen
palen langs Badmintonpad verwijderen
3 draairamen pasmaken, beitsen en aanbrengen
heg Badmintonpad snoeien
waterslang plaatsen en aansluiten
vluchtdeuren voorzien van draaibare luiken.
luiken schilderen.
vluchtdeuren; ruiten vervangen door houten panelen (Noordpool,
stamlokaal)
tegels bij voordeur Noordpool verlagen t.b.v. buitenmat
Als hier een klus bij zit waarvan denkt “Dit is nou echt iets voor mij!” kunt u
een email sturen naar klussen@kameleonkinheim.nl Stuurt u ook gerust een

email als u een andere klus wilt doen; er is altijd wel een klus die bij u past.
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Helpen bij de KK (vervolg)
KiKKeren
Een KiKKer is iemand die het leuk vindt om incidenteel te assisteren
bij een opkomst of activiteit.
Alle info staat op de website en op de KiKKer-posters, die in de
Noord- en Zuidpool hangen.
Met vragen kunt u terecht bij de speltak(bege)leiding en de
groepsbegeleiders.

Doneren
Doneren van geld
Scouting Kameleon Kinheim probeert de contributie
laag te houden. Hierdoor kunnen ook kinderen van
ouders met lage inkomens zich aansluiten. Donaties
zijn dan ook van harte welkom. U kunt uw donatie
overmaken naar bankrekeningnr. 14.52.75.655 t.n.v. Kameleon Kinheim.
Met vragen kunt u contact opnemen met verenigingspenningmeester Petra
Bouquet
Doneren van eigen capaciteiten
De scoutinggroep kan altijd hulp van enthousiaste en deskundige ouders
gebruiken. Er is genoeg te doen op uitvoerend en bestuurlijk gebied.
Dus als u het leuk vindt uw steentje bij te dragen aan Kameleon Kinheim,
neemt u dan contact op met Joost Lambers
Joost is één van de oudervertegenwoordigers in de Groepsraad.

Zorgen voor huurders van de Zuidpool
Het zo heel mooi zijn als we de Zuidpool wekelijks kunnen verhuren aan vaste
huurders, bv. toneel-/bridge-/schaakverenigingen of koren/bandjes. Dit levert
Kameleon Kinheim structurele inkomsten op die weinig tijd en
energie kosten.
Gebruik uw eigen netwerk en zegt het voort. Met vragen en
suggesties kunt u terecht op verhuur@kameleonkinheim.nl
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Om thuis te doen! (1)
Kristallen kersthanger maken
Benodigdheden:
– Borax poeder (te vinden bij Van der Pigge)
– Kleurstof
– Kokend water
– Pijpenragers
– Garen
– Glazen potje
– Stokje/potlood
stap 1:
Buig de vorm die jij wil van de pijpenrager. Maak hem vast aan het stokje met
de garen zodat je pijpenrager als een soort schommel aan het stokje hangt. Let
wel op dat hij in je potje past zodat het stokje op de rand van het potje rust en
dat de pijpenrager de randen en bodem van het potje niet aanraakt.
Stap 2
Nu je hebt getest of de pijpenrager goed hangt kun je hem uit je potje halen. Doe dan 3
eetlepels borax poeder in 240 milliliter kokend water, tot je potje vol is. Doe er
voedingskleustof bij om je kristallen een kleurtje te geven. Roer dit tot dat de boraxpoeder
is opgelost.
Eetlepels
borax

Mililiter
water

voedingskleurstof

2

160

3 druppels

3

240

4 druppels

4

320

5 druppels

5

400

7 druppels

6

480

8 druppels

7

560

9 druppels

Stap 3
Hang je pijpenrager terug in het potje en wacht 18 uur. Daarna kun je hem eruit halen en
van het stokje loshalen en in de kerstboom hangen!
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Om thuis te doen! (2)

BEVRIEZEN
CANDYCANE
DECEMBER
GELUKKIGKERSTFEEST
HANDSCHOENEN
IJS
JAS
KAARS
KLOKKEN
KOUD
KRISTAL
LAARZEN
MUTS
OPENHAARD
QUILTS

14.

RIJM
SCHAATSEN
SCHEP
SJAAL
SKIEEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWBALLEN
SNEEUWMAN
SNEEUWPAK
SNEEUWSTORM
SNEEUWVLOKKEN
VAKANTIE
WANTEN
WINTER

Om thuis te doen! (3)
A. Schaf een pak stevig papier aan met een leuke
opdruk of in een mooie kleur.
Vouw een vierkant stuk papier diagonaal.

B. Vouw het stuk papier weer uit en dr aai het om.
Vouw het dan de andere kant op, op de eerst
gemaakte vouwlijn en vouw het weer uit.

C. Vouw twee hoeken naar de diagonale
vouwlijn, gemaakt in stap B. Vouw daarna alles
weer uit.

D. Her haal dit aan de ander e kant. Dat wil zeggen
vouw de twee andere hoeken naar de eerst
gemaakte vouwlijn. Maar vouw nu niet uit.

E. Vouw de bovenkant naar binnen naar de
vouwlijn in het midden.

F. Vouw het geheel een beetje omhoog langs de
middelste vouwlijn. Zie afbeelding.

G. Vouw het voor zichtig samen langs de
middenlijn.

I. Schuif de laatste punt in de eer ste punt. J e ster
is klaar!

H. Maak 7 van deze vor men. Ieder e vor m heeft
een korte en lange puntige kant. Zet de ster in
elkaar door de korte kant te steken in de lange
kant.
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Even babbelen met…
Ben! (Welpen)
Wanneer ik aankom bij de welpenopkomst twijfel ik even of ze er wel zijn; het is zo stil binnen! Na een
paar minuten hoor ik ze toch wel. Ze waren een sluipspel aan het doen waarbij een rammelende
sleutelbos in een schoen gedaan moest worden zonder dat de welp die de schoen bewaakte dat hoorde.
Na het spel en het uitpakken van de sinterklaascadeautjes heeft Ben tijd om zich te laten interviewen
door mij.
Hoe lang zit je al op scouting?
Een half jaar. Eerst zat ik op een andere groep, maar daar was het niet zo leuk. Mijn broer zat hier en
vond het hier leuk dus ben ik gaan kijken. Nu heb ik iets meer vrienden.

‘Als we niet oppassen sterft mijn
lievelingsdier uit: de zeeschildpad’
Wat vind je het leukste om te doen op scouting?
Spelletjes en knutselen. We hebben raketten van flessen gemaakt en
een gitaar.
Wat hoop je dit jaar nog te doen op scouting?
Spelletjes. Vooral van vandaag. Twee spelletjes van Mang konden
vandaag niet, die houdt Mang nog geheim. Daar kijk ik wel naar uit
voor de volgende keer.
Wat zou je veranderen wanneer je de baas van scouting was?
Niets, alles is wel leuk. Of anders toch dat je hoger in de boom mag klimmen. Niet tot het topje want
dat is wel gevaarlijk, maar wel hoger.

Wat wil je later bij scouting doen?
Leiding bij de scouts. Ze maken veel vuur en doen veel zelf. Mijn broer zit bij de scouts. Ik heb er nu al
zin in. Ik moet nog anderhalf jaar wachten. Dit jaar vliegt er niemand over naar de scouts maar volgend
jaar gaat bijna iedereen overvliegen naar de scouts.
Wat wil je later worden?
Professioneel turner, want ik zit ook op turnen. Of meester, of iets met bewegen. Ik vind alle
onderdelen van turnen wel leuk. Meestal doen we veel met springen, zoals met de trampoline en de
turnkast.

Wat is je lievelingsdier?
De zeeschildpad. Ze sterven wel een beetje uit want een zeeschildpad legt 200 eitjes en maar 10
redden het. Ze halen het niet of ze worden opgegeten...
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Even babbelen met…
Bjorn! (Scouts)
De scouts hebben een Sinterklaasopkomst gehad waarbij iedereen een aantal ingepakte
cadeautjes heeft meegenomen. Door middel van een dobbelsteenspel heeft iedereen een
aantal willekeurige cadeautjes gekregen. Na de sluiting heeft Bjorn tijd voor het
interview!
Hoe lang zit je al op scouting?
Anderhalf jaar ongeveer, en het eerste half jaar zat ik bij de welpen.

‘Ik hoop dit jaar mijn EHBO-insigne te
kunnen halen, zodat ik mensen in
nood beter kan helpen’
Wat vind je het leukste om te doen op scouting?
Ik vind alle spelletjes even leuk, er is niet iets dat ik extra leuk vind. Het is bij
de scouts wel heel anders dan bij de welpen. Je loopt veel meer en het is
losser dan bij de welpen. De leiding zal niet snel zeggen dat je iets niet mag
doen.

Wat hoop je dit jaar nog te doen op scouting?
Ik wil een hoop insignes halen, want ik heb er nu nog niet één. Het liefst wil ik mijn EHBO-insigne, want
ik vind het belangrijk om andere mensen te kunnen helpen als dat nodig is. Ik zou later als ik werk ook
bedrijfshulpverlener willen worden bij het bedrijf waar ik dan werk.
Wat zou je veranderen wanneer je de baas van scouting was?
Aan scouting zelf zou ik niets veranderen, maar ik zou er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat er
meer geld voor scouting komt zodat de clubhuizen kunnen worden opgeknapt. De Zuidpool is heel
mooi, omdat die nieuw is, maar in de Noordpool zijn sommige dingen gewoon erg oud.
Wat wil je later bij scouting doen?
Het lijkt me leuk om leiding te worden, bij de welpen bijvoorbeeld. Ik vind welpen grappig in de dingen
die ze doen. Maar met de scouts kun je wel meer doen met het pionieren van bouwwerken, dus
scoutsleiding lijkt me ook leuk.
Wat wil je later worden?
Ik wil heel graag met dieren werken, zoals in een dierentuin. Ik hou veel van dieren, ik heb zelf ook een
cavia. De cavia is ook gelijk mijn lievelingsdier, die van ons heet Sunny en is nu een half jaar oud. Maar
grote, wilde dieren lijken me leuker om mee te werken als beroep. Er zijn trouwens ook wilde cavia’s
die ze soms in dierentuinen hebben!
Heb je nog een lievelingskleur?
Nee, eigenlijk niet. Ik hou van alle kleuren.
Ook van roze?
Ehm, nee…
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Begroting 2014
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Jantje Beton collecte
Beste (ouders / verzorgers van) welpen, marala’s, scouts en explorers.
In de brief “dit zijn acties”, hebben wij jullie verteld over de Jantje Beton collecte. Deze
collecte wordt gehouden van 10 t/m 15 februari 2014. Van de opbrengst mogen wij 50%
voor onze groep houden en 50% gaat naar andere jeugddoelen.
Dit is vroeger dan voor gaande jaren, toen liepen we in maart, dit heeft te maken met de
vakantie spreiding en de in die week is het carnaval.
Ook dit jaar hebben wij weer doelen voor deze actie:
- Het buitenterrein moet nodig op geknapt worden, de gemeente neemt daar een deel van
voor zijn rekening, maar er zal genoeg overblijven voor de vereniging om zelf te doen en te
bekostigen.
Zoals bijvoorbeeld: bestrating, begroeiing.
- In 2014 gaan we met de hele groep op jubileum kamp, ook daar zal een deel van de
opbrengst voor gebruikt gaan worden
- Als uw zoon/dochter collecteert gaat 5% van zijn/haar opbrengst naar de betreffende
speltak.

Maandag 10 februari, dinsdag 11 februari en woensdag 12 februari
gaat onze scoutinggroep collecteren.
Wij starten om 18.00 uur en lopen tot ongeveer 20.00 uur.
Daarna is er voor iedereen chocolademelk, koffie en thee met koek.

Natuurlijk is het te riskant om de jongere kinderen alleen te laten lopen. Vandaar dat wij een
beroep op de ouders van de welpen en de marala’s doen, ook een avond mee te lopen en
hun kind(eren) te begeleiden.
De scouts lopen in groepjes. Omdat er nu minder leiding bij de scouts is, zijn wij op zoek
naar ouders, die deze groepjes willen begeleiden. Dus meld u aan, uw hulp is meer dan
welkom.
We collecteren met Jantje Betonbussen en vertrekken vanuit het groepsgebouw. Voor de
ouders, scouts en explorers: kom op de fiets (of evt. met de auto), want sommige straten
liggen iets uit de buurt.
Wij rekenen er op dat u en uw kind(eren) in grote getale aanwezig zullen zijn om de groep
te helpen.
Onderstaande antwoordstrook graag zo spoedig mogelijk inleveren bij de leiding of anders
telefonisch of per e-mail doorgeven aan Petra of Piet of op www.kameleonkinheim.nl zodat
wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
Met vriendelijke groeten
Petra Bouquet, groepspenningmeester
Piet Bonfrer, stichtingspenningmeester

Doorhalen wat niet van toepassing is.
--------------------------------- loopt maandag 10 februari/ dinsdag 11 febr./ woensdag 12 febr
welp / marala / scout / explorer
----------------------------------loopt maandag 10 febr/ dinsdag 11 febr/ woensdag 12 februari
als begeleiding mee.
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Jantje Beton (vervolg)
Het Jantje Beton Diner!
Naar aan leiding van het succes van vorig jaar gaan we er dit jaar weer voor.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te kunnen lopen, gaan wij maaltijden
aanbieden.
De leiding, bestuur en enkele ouders zullen eenvoudige warme maaltijden bereiden.
De kosten hiervoor bedragen € 3,-- per persoon. Te voldoen bij deelname.
Er kan gegeten worden tussen 17.20u en 17.45 u.

Ouders kunnen hun kinderen en zichzelf opgeven voor deze maaltijden,
uitsluitend via de mail tot uiterlijk 8 februari
Hierbij vermelden op welke avond(en) en met hoeveel personen.
Geeft u zich op voor deelname aan een maaltijd, maar kunt u om welke reden dan ook niet
deelnemen, dan brengen wij u toch deze kosten in rekening. Dit i.v.m de gemaakte kosten
van de inkoop.
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