
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VLOTTE BABBEL 
Nawaka 2022 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 9 Augustus 2022 

Zeewolde Na een lange trip met de auto, en 

vooral lang in de file staan bij het 

scoutinglandgoed Zeewolde, kwamen de 

jeugdleden van Kon-Tiki aan op Nawaka. 

De leiding was al een aantal dagen aanwezig en 

de welpen konden hun bed dan ook meteen 

klaarleggen in een opgezette tent op subkamp 

Akropolis. 

De Verkenners moesten zelf nog aan de bak op 

subkamp Colosseum om hun kampement klaar 

te zetten, terwijl op de Vertrouwen een 

romeinse draagstoel in elkaar werd gezet. 

De Wilde Vaart staat op subkamp eifeltoren, 

waar een verzameling lantaarnpalen wordt 

klaargezet, dat wordt vast een leuk gezicht! 

 

 

Scoutinglandgoed Zeewolde Nadat alle 

kinderen helemaal van de auto’s naar het kamp 

waren gelopen, viel er nog een hoop heen en 

weer te lopen met spullen zoals banken, tafels 

en tenten. De Verkenners hebben de eerste 

marathon al in de benen. 

Jeugdleden Kon-Tiki komen aan 

Wimke hamert vakkundig een haring van de 7x5 
de grond in, de rest van de leiding moedigt haar 
aan, Fotograaf: Manouk Demmers. 

Wist je dat… 

- Annemiek afgeleid werd door een hek? 

- Niek chagrijning wordt van de eerste 

nawakadag? (sorry medeleiding) 

- Thom een Engelse naam heeft: Gary? 

- De auto van de vader van Thijmen 

scheetgeluiden maakt? 

- Feline en Svea op zoek zijn naar nieuwe 

vriendjes? Tot op heden nog geen resultaat 

-  Marijn kaal is? 

- Een kon-tikiaanse voorbereiding een kwart van 

het werk is? 

- Darryl en Niels voor 3 verschillende subkampen 

op 3 verschillende locaties eten hebben 

gehaald? 

- De Wilde Vaart in een gehuurde boot van de 

Hildebrand zeilt dit kamp? 

Nawaka marathon 

Verkenners sjouwen tenten, Fotograaf: Wimke Teeuwen 

Niek Teeuwen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Subkamp Akropolis Een aantal uur na aankomst 

was Niek de naam van Evy al vergeten. Doordat 

Evelien het niet leuk vond dat Niek haar naam de 

hele tijd fout zei, kreeg hij een aantal 

corrigerende tikken van Eva. Niek is nu zo moe 

door de acties van Bernard dat hij vast lekker 

slaapt vanacht. 

 

 

Niek na halve middag 

al moe door Bernard 

Woordzoeker 

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 Toothless maakt Instagram aan: Na het grote 

succes van de foto van Toothless in depre-

amp editie van deze krant, heeft Toothless 

besloten een solocarrière te lanceren. 

Zaterdagochtend maakte hij zijn debuut met 

een foto van hoe hij de Aak bestuurt. Nadat 

hij de aak aangelegd had (hij had hiervoor 

geen hulp nodig van Kees) heeft hij een ijsje 

gegeten en hier een foto van geplaatst. Je 

kunt zijn avonturen verder volgen op 

instagram via: @awesomestdragon. 

Gijs Klemann 

Toothless heeft vandaag ook een bandje 
gekregen en is dus officieel nawaka 
deelnemer, fotograaf: Wimke Teeuwen. 



 
 

 

 

  

  

Dijk tussen steiger en kampterrein De Wilde 

Vaart is traditioneel lui. Nadat ze de ellenlange 

steiger afgelopen waren met een tafel en twee 

banken, hadden ze natuurlijk niet meer de puf 

om het van de dijk af te tillen. 

Omdat de Wilde Vaart eigenlijk ook te lui is om 

te lopen sloegen ze twee vliegen in één klap en 

gleden op de banken en tafel van de dijk af.  

Onderaan aangekomen kwam de Wilde Vaart 

helaas wel tot de conclusie dat ze maar een kort 

stukje gewonnen hadden en nog een lang stuk 

lopen voor de boeg hadden. 

Wilde Vaart glijdt van dijk 

Tim, Inger en Stef houden een wedstrijd sleeën op 
kampeermeubilair, fotograaf: Thian Kaag.  

Subkamp Colosseum Vandaag was de opening 

van het subkamp Colosseum. Hiervoor 

moesten de verkenners een draagstoel maken 

en hun keizer presenteren aan de rest van het 

subkamp. Daarna zijn alle toekomstige keizers 

rondgedragen over het hele subkamp. Helaas 

was een andere keizer de favoriet, maar onze 

kreeg ook veel gejuich! 

 Subkamp Eiffeltoren Subkamp Eiffeltoren 

maakt aanwezigheid duidelijk: De subkampstaf 

van subkamp Eiffeltoren heeft duidelijk 

afgekeken bij Kon-Tiki. Het subkamp heeft 

haar aanwezigheid namelijk laten blijken door 

de buren mee te laten genieten van nodeloze 

herrie. Met luidsprekers op een aanhanger is 

het volledige subkamp in een stoet langs alle 

subkampen gegaan. Heel nawaka weet nu dat 

subkamp Eiffeltoren een feestje kan bouwen. 

Eiffeltoren opent 

subkamp 

Colosseum opent 

subkamp 
Wimke Teeuwen Gijs Klemann 



 

Subkamp Akropolis Ook het subkamp van de 

welpen werd feestelijk geopend. De welpen 

werden welkom geheten door bijna alle 

Olympische goden en kregen zelfs een ketting. 

Het subkamp werd helemaal in Griekse sferen 

gebracht door de vlaggen van Griekse eilanden 

te hijsen en met het hele subkamp de Sirtaki te 

dansen. 

Ook werd er nog een spel gespeeld, dat de 

welpen van Kon-Tiki wisten te winnen door vals 

te spelen. 

Akropolis opent subkamp 

De welpen krijgen van de Olympische goden een 
ketting.  

Niek Teeuwen 

Foto van de dag 

Dronefoto van alle schepen die nu op het wolderwijd aan de 
steiger liggen. Bron: Nawaka facebookpagina  

Ook in de 

vlotte babbel? 
Ben je lekker op Nawaka 

aan het zeilen, spelen, 

lanterfanten of iets anders 

aan het doen dat de moeite 

waard is om met mede-

kontikianen te delen? 

Maak een foto, schrijf een 

stuk en whatsapp het naar 

de vlotte babbel! 

Mocht je het nummer van 

de redactie niet hebben 

vraag er dan om bij een van 

de leiding 

In haar eeuwige luiheid wilde Bartske niet zelfs naar de Vertrouwen lopen. Als je niet zelf wil lopen kan 

je je als leiding natuurlijk altijd laten duwen door een van de leden. Hierbij is het natuurlijk van belang 

dat je de wet niet overtreedt.  Bartske liet zich dus niet duwen door de minderjarige Tim, omdat dit 

kinderarbeid zou zijn maar door Inger die niet mag klagen. 

Bartske kent regels omtrent kinderarbeid 


