
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VLOTTE BABBEL 
Nawaka 2022 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 10 Augustus 2022 

Zeewolde Gisteren werd het Nawaka feestelijk 

geopend in de haven van Zeewolde. Alle 

deelnemers en medewerkers kwamen met 

boten en bussen naar Zeewolde om zwetend in 

het zonnetje te dansen en te zingen. 

Onder begeleiding van een drumband kwamen 

de mascottes van de subkampen één voor één 

het podium op om hun vlag neer te zetten. De 

opzwepende beats zorgde voor een waar 

dansfestijn. 

Toen alle vlaggen stonden werden de scouts 

welkom geheten door de burgemeester, die naar 

eigen zeggen vanaf vandaag zijn ambtsketen 

verruild voor een das en de aankomende weken 

lekker gaat meegenieten van een fantastisch 

Nawaka. 

 

 

Onderweg naar Zeewolde De welpen gingen 

gisteren niet met de boot naar Zeewolde zoals 

de andere speltakken, maar gingen met de bus. 

De sfeer in de bus zat er goed in en er werd 

luid meegezongen met hits als: “van links naar 

rechts” en “zwemmen in bacardi lemmen”. 

Nawaka 2022 feestelijk geopend 

De haven van Zeewolde ligt helemaal vol met 
vletten van de waterscouts die massaal naar de 
opening zijn gekomen, Bron: Nawaka facebook. 

Wist je dat… 

- Thian ging flirten met Irene om te zorgen dat de 

verkenners veilig terug kwamen en in het 

proces Darryl heeft opgezadeld met zijn troep? 

- Wist je dat Bartske sinds haar aankomst in 

Zeewolde gemiddeld een uur per dag bij de 

EHBO heeft gezeten? 

- Anoek en Norah de roeiwedstrijden probeerden 

te winnen door te flirten met de nautische 

medewerkers? 

- Thom graag onder zijn oksel wordt gekieteld? 

- Manouk en Annemiek best kleding willen 

wassen maar alleen als het schoon is? 

- Feline verkering heeft met iemand van een 

ander subkamp, maar het ondertussen ook 

alweer uit is? 

- Verkenners stomme weddenschappen houden? 

Welpen in de partybus 

De welpen feestend in de bus onderweg naar de opening, 
Fotograaf: Niek Teeuwen 

Niek Teeuwen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Subkamp Akropolis De welpen konden 

gisteravond genieten van een heerlijke avond bij 

het kampvuur. Op deze bonte avond zongen zij 

onder begeleiding van gitaar het lied “Cowboy 

Billy Boem”. De rest van het subkamp deed 

enthousiast mee en verzon dieren als mier en 

neusaap om te zingen in een couplet 

 

 

Welpen zingen 

sterren van de hemel 

Kleurplaat 

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 Toothless heeft vandaag meegedaan met de 

vossenjacht en daarbij heel veel vrienden 

gemaakt, dit is te zien op de instagram 

@awesomestdragon. 

Na de vossenjacht is toothless mee geweest 

naar de opening, hierbij is hij gespot op de 

livestream door de mensen van het thuisfront. 

Aan het eind van de middag mocht Toothless 

gezellig mee met Wimke en Jolijn op de 

tandem. 

Wimke Teeuwen 

Toothless zit lekker bij Wimke in de rugzak, 
onderweg op de tandem, fotograaf: Niek 
Teeuwen. 



 
 

 

 

 

  

  

Subkamp Eiffeltoren Op het centrale plein van 

subkamp Eiffeltoren heeft de Wilde Vaart 

lantaarnpaal neer mogen zetten, omdat een 

lantaarnpaal te weinig ruimte inneemt hebben 

ze hem opmeen brug gebouwt. 

Als een echt Parijze brug moesten hier 

natuurlijk slotjes aan gehangen worden door 

mensen die van elkaar houden. De leden van 

deze niet nader te noemen groep uit Velsen 

toonde hun liefde voor elkaar door samen 

slotjes aan de brug te hangen. 

Groep uit Velsen opent liefdesbrug 

Niet nader te benoemen groep uit Velsen hangt 
een slotje aan de brug van de Wilde Vaart.  

Subkamp Colosseum De verkenners deden 

gisteren mee aan de 100 meter sprint 

roeiwedstrijd. Deze afstand viel alles mee in 

vergelijking met de heen- en terugreis. 

Uit 8 pools gingen de nummers 1 en 2 door 

naar de volgende ronde, helaas bleven de 

verkenners in de voorronde steken op de 

derde plaats. 

Havenmonding Zeewolde Afgelopen dinsdag 

was de opening van Nawaka 2022. Hiervoor 

werd de kom in de haven van Zeewolde gevuld 

met een heleboel lelievletten. Na de opening 

moesten al deze vletten de kom weer uit. 

Gelukkig lag de Vrouwe Marijke in de monding 

van de kom,met een opstopping van vletten 

tot gevolg. 

Kon-Tiki ligt weer in 

de weg 

Verkenners roeien 

wedstrijd 
Gijs Klemann 

Gijs Klemann 

Wimke Teeuwen 



 

Meest centrale toiletgroep De verkenners 

wasten gisteren af en wilde heel Nawaka laten 

meegenieten. Ze mochten zelf een afwasplek 

uitkiezen, dus kozen ze ervoor om alle 

gootstenen bij de wc bezet te houden. Wc-

gangers (met ongewassen handen) stonden vol 

verbazing te kijken hoe de verkenners 

professioneel met 2 afwasborstels snel de afwas 

er doorheen hielpen. Het dicht krijgen van de 

afvoer met wc-papier was wel veel werk. Tip 

van de redactie: geef mensen die naar de wc 

zijn geweest voorlopig geen hand. 

 

De verkenners wassen af 

De verkennis maken efficient gebruik van de 
voorzieningen op het Nawaka.  

Thian Kaag 

Foto van de dag 

Zeewolde fleurt op door de verschillende shirts en vletten van 
alle deelnemers. Bron: Nawaka facebook. 

 

Verkenners 

jagen op vossen 

Alle scouts subkampen en de 

grote markt De Verkenners 

deden gisterochtend mee 

aan een vossenjacht om het 

terrein te leren kennen. 

De bedoeling was om zoveel 

mogelijk stickers van het 

eigen subkamp te 

verzamelen en zo te winnen 

van de andere subkampen. 

Winnen is helaas niet gelukt. 


