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Prikbord:
∗ Veel groepsfoto’s en info op
www.helen-keller.nl. Bijgewerkt, dus kom weer eens
kijken!
∗ Heb jij nog digitale foto’s van
de groep? Stuur een mailtje
nar de redactie.
∗ Heb jij al je stoere nieuwe
scoutcard gekregen?
∗ Nieuw e-mail of telefoonnummer? www.scouting.nl —
Scouts Online
∗ Regionieuws en activiteiten
op www.regionhm.nl
∗ 1-8 maart Jantje Betoncollecte

OP NAAR PARK ASSUMBURG!
CLUBHUIS-COLUMN
Het begon als een grap.
Maar met een nieuwe
bestemming kwam er gelegenheid. Vervolgens
werden onze plannen
versneld door een gerucht en ging er een brief
naar de gemeente. Na
een eerste gesprek,
moesten we goedkeuring
hebben van de gemeenteraad. En nu we de
grond mogen gebruiken,
komt het tekenen en geschrijf naar fondsen. En
met veel giften, gulle
mensen, goedkope oplossingen, en veel gezellig
gesloof, getimmer en gegraaf, zal het dan gaan
gebeuren: ons nieuwe
clubhuis.

De eerste stap is
gezet. Na gesprekken
met de gemeente
hebben we toestemming om op een prachtige
locatie in park Assumburg
een nieuw clubhuis neer
te zetten. Met een goedgetimede brief, een gemeenteraad met plannen,
een actieve clubhuiscommissie, maar vooral een
enthousiaste ambtenaar is
dit gelukt. We zijn er alleen nog niet. We moeten
gaan puzzelen met onze
wensen, veel geld bij elkaar rapen en het gebouw
ook nog neerzetten.
Mij is gevraagd om de
komende tijd jullie op de

hoogte te houden in onze
nieuwsbrief. Ons streven
is 2010, de 100e verjaardag van Scouting Nederland en de 45e van
onze groep. Dus mag ik
me uitleven in minimaal 8
columns. Op naar park
Assumburg!
Mar(jolijn)
En om te eindigen met
nog meer G’s, een tip:
gebruik Google Earth en
graden
52°30'15.70"N/
4°41'35.41"O

SCOUTS ONLINE
Wist je dat Scouting Nederland met zijn tijd meegaat? Al een paar jaar
gebeurt een heleboel digitaal op www.scouting.nl.
Zo staan alle leden online
ingeschreven, en als je je
opgeeft voor een activiteit doe je dat ook over
internet. Een voordeel is,
dat je op Scouts Online
je eigen gegevens aan

kan passen, zodat we altijd de goede gegevens
hebben.
Maar ze staan niet stil:
De website is helemaal
vernieuwd met een mooi
nieuw deel voor leden en
voor niet-leden. Echt een
kijkje waard. En, in navolging van Hyves, is er nu
ook een Scouts-netwerk!
Elke scout kan een eigen

pagina aanmaken en zich
aansluiten bij communities
of deze zelf aanmaken.
Dus, meld je aan op
www.scout-id.nl, sluit je
aan bij de Helen Keller
en maak nieuwe scoutingvriendjes!
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SINTERKLAAS
Ook dit jaar is de goedheiligman weer langs
gekomen. Als eerste
kwamen op woensdag
bij de Blauwe Vogels
een paar Pieten langs.
En op zaterdag bij de
Bevers en de Kabouters kwam de Sint met
een aantal leuke Pieten
en natuurlijk cadeautjes! Ook is de Sint ’s
middags langs geweest

BUITEN DE GROEP
bij de Scouts en heeft
daar mooie surprises
langsgebracht. En ja
zelfs de Sherpa’s zijn
dit jaar niet overgeslagen al was Sinterklaas
ze bijna vergeten, toch
hebben de Sherpa’s tijdens hun ontgroeningsweekend cadeaus van
de Sint geopend. Kijk
voor foto’s op website.

KAMPEN
De voorbereidingen
voor de kampen zijn al
in volle gang. Zoals gebruikelijk gaan de bevers en kabouters met
Pinksteren op stap.
De scouts gaan de
eerst week van de basisschool waarschijnlijk
naar Rotterdam, waar
de week daarna de
blauwe vogels het stok-

Het voorjaar staat
altijd bol van activiteiten waar onze groep
aan mee kan doen. Zo
zijn er in de regio de
komende tijd Triviantwedstrijden, Riskwedstrijden, highland
games en een fietsrally.
Landelijk is er de Cyberhike en de HIT.

Daarnaast organiseert
ook onze groep activiteiten die juist op nietscouts zijn gericht. Zo
zetten we onze deuren
open op Nationale
Scoutingdag en zijn we
weer in het dorp te vinden op koninginnedag.

BLITSE BEESSIES
je overnemen. Dan
kunnen de tenten gewoon blijven staan!

dier ook een keer in het
zonnetje zetten, stuur
dan een verhaaltje met
foto naar de redactie.
Dan zetten wij een keer
je beessie in de schijnwerpers.

Dezelfde week gaan
ook de sherpa’s op pad,
die een kanotocht gaan
maken.
Drie blitse beessies hebben we gezien. Maar we
geloven niet dat er niet
meer te vinden zijn in onze groep. Wil je jouw huis-

GEZOCHT!
Wist je dat we altijd op
zoek zijn naar nieuwe
leden? Hoe meer hoe
leuker! Dus heb je nog
een vriendinnetje, buurpeuter of nichtje dat
wel eens wil zien wat je
elke week doet, of een
oom die zich verveelt,
ze zijn welkom. Neem
ze mee naar de opkomst, of laat ze contact opnemen met het
secretariaat.
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SPLAAKGEBLEK
We zijn ook op zoek
naar handige handjes
en rijke stinkerds. Voor
ons nieuwe clubhuis
hebben we alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Als je een klusser
kent of een idee hebt
om geld bij elkaar te
halen, stuur een berichtje!

Pompedomp: Iets Snabbel, sneller!
Meryl: Een fubbywubbydingetje (een tumtum)
Roos: Nu mag je installeren naar de groep (salueren)
Wanda: Ik mag geen hakken
Wams: Dan fluit ik op mijn blaasje
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VREDESLICHT
Lichtjes, vooral rond Kerst, spreken
tot de verbeelding. Gezellig, warm,
mooi, sprankelen, maar soms ook
met een boodschap. Zo ook het
Vredeslicht.
Het vredeslicht wordt elk jaar in
Bethlehem ontstoken. Een aantal
jaren geleden is men begonnen het
te verspreiden over de hele wereld.
Vooral Scouting is daarmee actief.
Scouts uit Wenen ontsteken hun
eigen lichtje aan het vredeslicht in
Bethlehem en nemen dit mee naar
huis. In Wenen komen weer uit aller-

lei landen scouts het lichtje ophalen. Zo ook een Nederlandse groep.
Voor het eerst konden vervolgens alle
Nederlandse groepen
hun eigen lichtje aansteken in Utrecht op
één verzamelpunt en
daar hebben Mar en
Roos het opgehaald.
Het is voordat het
Ons lichtje
uitgedeeld werd aan
de leden van onze
groep ook uitgedeeld aan andere

WINTERHIKE
Bij de scouts werd het
jaar ingeluid met een lekkere hiketocht in de kou.
Dit keer gingen de Scouts
door de duinen hiken. Het
was mooi weer met zelfs
een zonnetje! Het thema
van deze hike was de film
Happy Feet, en dus was
het een leuke route met
veel pinguins. Er waren
twee groepen en die zijn
dan ook vol goede moed

Ook een aantal mensen van
Heemskerk Kijkt Verder, een
platform voor
(internationale) ontwikkeling,
haalden het vredeslicht bij
ons op.
Met het licht zijn ook de
Kerstkaarsen in de Mariakerk
aangestoken.
www.vredeslicht.nl

‘T SWOPJE
de tocht begonnen.

Hoi allemaal,

Helaas is één groepje
heel erg verdwaald maar
na een grote zoektocht
van Mar werden ze weer
op het goede spoor gezet.
Het andere groepje liep
de hele hike goed. En al
werd er verkeerd en goed
gelopen toch was het wel
erg gezellig.

Ik ben Chiara Dimattia. Ik zit bij de scouts en ben 11
jaar.
Ik vind scouting heel erg leuk, omdat het heel gezellig en
grappig is. We doen vaak leuke dingen, zoals pionieren en
allemaal leuke spelletjes.
Ik heb ook veel vriendinnen op scouting. Daar kan ik erg
goed mee opschieten. Ik geef deze brief door aan Sandra, omdat ik haar heel erg lief vind.
-XXX- Chiara

TERUG NAAR...2000

NATIONALE SCOUTINGDAG
Elk jaar in het weekend
dat de zomertijd begint,
openen scoutinggroepen
hun deuren.
Ze laten aan
Nederland
zien wat
Scouting zoal
doet. Op 29
maart houden ook wij een
open dag, rondom het
clubhuis zijn allerlei activi-

groepen in de regio en aan de gemeenteraad.

teiten, waaronder een
rommelmarkt. Heb je nog
spullen thuis die
je weg wilt
doen? We zouden het fijn vinden als je deze
verzamelt voor
onze rommelmarkt. Vlak voor
29 maart zamelen we
deze in.

Nieuwe rubriek:
een foto uit de
oude doos. Dit
keer Alfred Jodocus Kwak. De
stam voerde dit
muzikale toneelstuk voor de hele
groep op met
veel lol en na één
keer oefenen.
Vooral het kippenhok was een
spektakel.
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OLIEBOLLENACTIE
Ook 2007 is weer geurend met
oliebollen afgesloten. De Scouts,
Sherpa’s en Stam zijn weer druk
bezig geweest met het bakken van
oliebollen en appelbeignets!
De scoutsleiding begon op zaterdag
29 december al met het opzetten
van de oliebollentent achter het
clubhuis. Dit jaar ging dit wonderbaarlijk goed (vorige keer hadden
we storm) en de tent stond ook in
een mum van tijd en zelfs beter dan
vorig jaar.
Daarna gingen ze vroeg naar bed
omdat ze de volgende ochtend al
weer vroeg uit de veren moesten.
Op zondag ging de wekker rond 5
uur omdat de sherpa’s en anderen

om 6 uur voor de deur zouden staan.

van sherpa Jennifer.

Als eerste begonnen we met het
maken van de mix en zo konden we
rond half 9 beginnen met de eerste
oliebolllen. Het bakken ging allemaal erg goed en iedereen heeft
wel oliebollen gebakken, behalve
Roos omdat haar streven is om niet
letterlijk te bakken en dat is dit jaar
weer gelukt!

Rond 5 uur waren we klaar en konden we beginnen met de afwas.
Gelukkig was Marcia al de hele dag
bezig geweest dus die viel dit keer
mee.

Om half 1 kwamen de Scouts en
werd het nog gezelliger en drukker.
De Scouts en Sherpa’s begonnen
toen met het wegbrengen van de
oliebollen. We hadden veel oliebollen verkocht dit jaar mede dankzij
een grote bestelling van de vader

HIT
Met Pasen is het weer
zover: de HIT! Ruim
tachtig verschillende
kampen in één weekend.
HIT staat voor Hikes
Interesse– en
Trapperskampen. Deze worden op verschillende plaatsen
georganiseerd
door Scouting
Nederland. Bijna
elke scout in Nederland
kan meedoen.

Het was weer een geslaagde oliebollenactie, met een opbrengst van
ruim 240,- en natuurlijk wensen wij
jullie (al is het februari) nog een
gelukkig nieuwjaar!

KERST
viteit die je leuk vindt,
zoals koken, pionieren,
journalisten of computers,
Of je kunt nu eindelijk
eens helemaal op de primitieve
toer.

De inschrijving is al gesloten, maar volgend jaar kun
Het leuke is dat er zoveel je gewoon meedoen. Op
verschillende dingen te
www.hit.scouting.nl vind je
doen zijn. Je kunt lange
alle informatie over deze
speurtochten maken te
topactiviteit.
voet of in de kano, soms
zelfs per trein. Je kunt
een heel weekend besteden aan een scoutingacti-

Al hebben we dit jaar
kletst. Na het eten hadgeen sneeuw gehad, toch den we nog tijd over om
hebben we gezellig met
een spel met z’n allen te
z’n allen kerst
doen.
gevierd. Het
Daarna
was een specigingen de
ale opkomst die
Bevers en
’s morgens beKabouters
gon voor de
naar huis
Bevers en Kaen hebben
Lekker smeren
bouters. Er
de Scouts,
werden leuke spelletjes
Blauwe Vogels en
gedaan en er werd lekker Sherpa’s nog wat spellegeknutseld. Daarna was
tjes gedaan en ook gehet tijd om te lunchen, dit knutseld. Ook werd het
deden we met de hele
vredeslicht uitgedeeld.
groep die langzaam binHet was een gezellig leunenstroomde. De tafels in ke opkomst en iedereen
het clubhuis zaten gezellig ging met of zonder lichtje,
vol met alle Bevers, Ka- maar met volle buik naar
bouters, Blauwe Vogels,
huis.
Scouts, Sherpa’s en natuurlijk de leiding. Er werd
lekker gegeten en ge-
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WERELD JAMBOREE-GANGER JOKE VAN BREE

In de vorige nieuwsbrief stond dat 5 leden van onze
groep naar de Wereld Jamboree zijn geweest. Helaas waren ze mij vergeten. Dus nu mijn verslag.
Naast bestuurslid van de groep ben ik
ook werkzaam in Deco-Art. Dit team
maakt voor scouting-evenementen
decors. Wij zijn gevraagd of we voor
het medewerkerssubkamp een
"monument" wilden maken. Het thema was eiland.

Jennifer heb ik zien lopen en bij de laatste StarBurst
reis heb ik Leontien nog nooit zo verbaasd zien kijken.
Ik stond bij de bus te wachten op de deelnemers en
haar groepje ging instappen. "Eh, wat doe jij hier?”
Dat was wel grappig.
Na de sluiting bleven we nog helpen
bij de afbraak. Daar hebben we
vooral veel afval geraapt. Na vier
weken Engeland kwamen we bruin
weer terug in Nederland, waar het
prompt weer begon te regenen.

Zo vertrokken we met z’n 5en op 14
juli naar Engeland voor de opbouw.
Meest opvallende dingen:
Er waren ook Nederlanders bezig
wat een groot terrein; wat veel
Werk op een mooie dag
met o.a. de waterleiding, de opbouw
mensen; wat een modder; wat een werk om
van weet-ik-hoeveel witte fiestamet 20 personen een container met 2000 tenten uit
tenten, het pionieren van een groot object op de Plate laden; en wat een troep werd er achtergelaten.
za, telecom en nog veel meer.
Maar een ervaring om nooit te vergeten.
Ons object bestond uit een rond gebied van 10 meter doorsnee. In het midden stond een standbeeld.
Dit stelde een kompasnaald voor, met een aardbol, 3
JARIG
vredesduiven en een golf, met alle jamborees erop.
Hieronder vind je de leden in onze groep die de koDe binnenkant hadden we in 3 strandjes verdeeld:
mende tijd jarig zijn. Staat je verjaardag er niet in?
een met een gestrand schip, een met de witte kliffen
Laat het ons even weten. Gefeliciteerd!
van Dover en een caribisch strand met caravanbar,
koelkast, palmboom en zitjes. De buitenkant werd
Isabella Schoorl
24-2-1993 sherpa
gevormd door oude foto's. Het was de bedoeling dat
Niels
Vierstraete
15-3-1986 Bl. vogel
mensen iets aan de strandjes konden toevoegen. Zo
stonden er opeens bordjes "verboden te zwemmen".
Aly
Mannak
17-3-1970 leiding
Dat kwam goed uit, want op een nacht had het vreseMerel
Tambach
17-3-1987 stam
lijk geregend en stond het hele monument kniediep
Jennifer Six
19-3-2000 kabouter
onder water.
In de 10 dagen voor de opening hebben we hard gewerkt aan ons object. Zo nu en dan werd het werk
belemmerd door veel regen, niet afgeleverd materiaal, een verhuizing van onze tijdelijke werkplaats,
wachten op .... mooi weer. We plukten soms mensen
van het kampterrein met de vraag of ze even wilden
helpen sjouwen. Voor scouts onder elkaar geen probleem en op de dag van de opening waren we eindelijk klaar.
Omdat ons werk nu klaar was, kregen we andere
werkzaamheden. Zo kwam ik terecht bij StarBurst: als
vraagbaak/gastvrouw/regelaar meegaan met de bus
om te klussen ten behoeve van de gemeenschap. Tijdens het kamp ben ik Roos tweemaal tegengekomen,
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redactie:
Meryl Geugies
Marja Hammer

Rozemarijn Hoobroeckx
contact:
scoutingEHK@gmail.com
of in de nieuwsbriefbus in het
clubhuis
kopij:
uiterlijk voor de 1e van
februari, mei, augustus of
november
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