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Prikbord:
∗ In september gaan we
weer scoutingloten verkopen. Voor 2,- per stuk
maken al je familieleden
kans op vele prijzen!
∗ Bekijk onze site voor info
en foto’s. Foto’s welkom!
∗ Dit najaar:
Exxploraxxion voor de
sherpa’s
Fietsenrally en natuurwerkdag voor de scouts
Leidingdag
Groepsdag met overvliegen

Liesbeth, Wams,
Lange Doener,
We zullen je
missen!
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CLUBHUISTELEFOON

BLITSE BEESSIES

De mobiele telefoon in
het clubhuis is vervangen door een nieuwer
model, ook met een
nieuw nummer.

Afgelopen zomer ben ik naar de Nationale Jamboree geweest, die eind juli in Boxtel werd gehouden.

Deze telefoon is alleen
bereikbaar tijdens opkomsten. Doordeweeks
kun je je leiding bellen
of de secretaris.

Scouting clubhuis-nummer:
0606-81876469

SPLAAKGEBLEK
Mariette: wastmorp (mastworp)
Cynthia: scheetpoot
Mar: Die is toch ook op vrijdag, de vrijdagmarkt?
Snabbel: mag je daar een hamer inslaan?
Emily: Annemaria, toet toet!
Mar: Ik ga eerst naar de WC, voor ik naar de WC ga.
Erin: keukenwant (ovenwant)
Linda: tampenade (tapenade)
Merel: …. jij komt uit de bamboe! (rimboe)
Marcia: The Teye of the Iger (Eye of the Tiger)

Neem ze mee naar de
opkomst, of laat ze con-

Het leukste object was voor de loungetent een roze
olifant maken.
Dit blitse beessie hadden we natuurlijk al gauw in ons hart
gesloten omdat hij/zij er zo lief uit zag.
In deze lounge konden troepstaf en medewerkers activiteiten doen, o.a. van gekleurde klei een olifantje
kleien. Verder was er een leestafel, een WII en een podium met zitzakken, waar je heerlijk een dutje op kon
doen. Ook waren er banken, die ook verrukkelijk waren
om op te slapen. Waarom slapen er altijd zoveel mensen
op een jamboree? De roze olifant heeft het allemaal zien
gebeuren.
Als team hadden we een grap verzonnen: bijna elke dag
kreeg de roze olifant een cadeautje. Als eerste een
kleedje voor op het “roze olifantjespodium”, toen een
boekenkast met roze-olifantjes opslagplank, een mobiel
om op te hangen met alle onderdelen waarvan van de
olifant gemaakt was, een olifant van afvalhout, een roze
olifant naar Esscher en een “roze olifantje in het bos”schilderij.
Joke van Bree

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.

Ook dit jaar zat ik weer bij Deco-art, het team dat voor
de jamboree de decors, bordjes en objecten gemaakt
heeft.

tact opnemen met het
secretariaat.
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!

Penningmeester
van de groep
Lid van team
deco-art
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OP NAAR PARK ASSUMBURG!
Nieuw seizoen, nieuwe kansen?
Net op het moment dat ons eigen
project voor het clubhuis op een
lager pitje is gezet, kwam er een
uitnodiging binnen van de Kariboe.
We werden gevraagd om aan te
schuiven bij het ontwikkelproject
voor de brede school, die de Kariboe moet gaan worden.
Niet zozeer omdat ze denken dat
we er aan mee gaan doen, maar omdat ze niet om ons heen kunnen. We
staan namelijk hoe dan ook in de

CLUBHUIS-COLUMN
weg.
Voor ons
Met onze eigen plannen in ons ach- staat eigenlijk al
terhoofd hebben Marjon en ik ons
in de overleggen gemengd. Het las- vast dat
tige is dat de inhoud of omschrijving wij niet in de kariboe mee gaan.
Maar we willen er natuurlijk wel zo
van een brede school niet vast
veel mogelijk uitslepen.
staat.
Dat Scouting een geval apart blijft,
bleek wel toen we per organisatie
moesten laten weten wat onze
wensen en verwachtingen zijn. Onze interviewster had duidelijk geen
idee wat Scouting is. Heeft ze ook
weer wat geleerd…

Eind augustus is de volgende bijeenkomst. En ondertussen pakken
we ons eigen project weer op. Het
gaat dus een spannend seizoen worden.

JARIG

‘T SWOPJE

Hieronder vind je de leden in onze groep die de komende tijd jarig zijn. Gefeliciteerd!

Ik ben Sandra Bleeker. Ik woon in Heemskerk. Ik zit op
scouting omdat het heel erg leuk is en het stoer is. Daar
hou ik wel van. Ik heb veel vrienden op scouting en kan
met alle leiding goed opschieten. Ik zit op de Zilvermeeuwschool. Mijn hobby’s zijn: dichten, badmintonnen,
scouting en van alles wat! Iedereen vind dat ik goed kan
dichten ik heb ook twee gedichten voor Liesbeth, Wams
of Lange Doener gemaakt.
Ik geef het swopje aan Pompedomp.

Staat je verjaardag er niet in? Laat het ons even weten.
Emma

Koelman

23-8-1997

kabouters

Natasha

Dekker

25-8-1995

scouts

Claudia

Adrichem

28-8-1979

stam

Marja

Hammer

5-9-1961

bestuur

Linda

Schol

12-9-1983

stam

Fabian

Kops

14-9-1992

bl. vogels

Chiara

Dimattia

26-9-1996

scouts

Celine

Bijtenhoorn 27-9-1991

sherpa's

Arjan

Hittinger

30-9-1986

bl. vogels

Iris

Rijnders

8-10-1988

stam

Lisette

de Groot

23-10-1994

scouts

Dennis

de Wit

29-10-1969

bl. vogels

Marjon

van Kooten 31-10-1961

bestuur

Mariette

van Kooten 31-10-1995

scouts

TERUG NAAR...1999
HIT… je zou bijna zeggen dat de afkorting staat voorHeftige Inspannings Tocht. 6 stamleden liepen een
heel weekend met een heel zware rugzak. Kapot waren
ze, en toch gaan ze ieder jaar opnieuw…...
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KAMPEN
Ze waren weer een succes, de kampen van 2008.
Met heel veel superleiding met superweer hadden de bevers en kabouters in het Pinksterweekend een
super superheldenkamp!
En wie waren de helden? Iedereen!
Want als je een beetje je best
doet, kun je ook zonder superkrachten een held zijn. Om echte superhelden te worden, hebben ze maskers en capes gemaakt, superliedjes
gezongen en gedanst. En dan ook
nog een speurtocht, kampvuur, spelletjes…. Moeten helden dan niet
ook slapen?

Het scoutskamp werd een reis door
China. De scouts gingen naar de
keizer om hem een gouden draak te
brengen. Toen de draak werd gestolen en verspreid over heel China,
werd het een rondreis waarbij veel
steden werden bezocht. Gelukkig
konden ze aan het eind van het
kamp de hele draak aan de keizer
geven.
China was deze week zo groot als
Scoutcentrum Rotterdam en omgeving, een mooi terrein dat ze bijna
helemaal voor zichzelf hadden. Zon,
regen, houtvuur, koken, slaapzakken
en een beetje heimwee, het hoort
er allemaal bij!

HIT
KOUD. Dat was wel het
woord voor het paasweekend 2008. En toch
deden een heleboel
scouts uit het hele land
mee aan de HIT.
Onze scoutsleiding ging
naar Alphen, waar ze
meededen aan een wetenschapshike. Ze waren
niet de snelste, maar wel
de slimste, en wonnen

Een trekkamp per kano stond er
voor de sherpa’s op het programma.
Drie dagen peddelen rondom Giethoorn is een hele prestatie met tegenwind en regen.
Gelukkig konden ze in Utrecht uitrusten. Ze mochten bij Roos thuis
overnachten, wat heel gezellig was.
Maar ze misten wel een beetje het
kampgevoel dat je alleen in een
tent krijgt.
Natuurlijk gingen ze ook shoppen,
film kijken, hiken, bbq-en en zwemmen. En om het af te maken nog
een kanotocht door de Utrechtse
grachten.

HIGHLAND GAMES
daardoor de wetenschapstrofee.
De sherpa’s deden mee
aan de Jackass HIT. En
die bleek erg primitief.
Zonder matje, zonder
slaapzak en in een plastic
zeil was de kou eigenlijk
teveel. Een aantal bikkels
hield eerder op, een aantal zette toch door tot
het einde. Petje af!

Begin april deden de
sherpa’s voor de tweede
keer mee aan de Wilroshe
Highland Games. Alle
rowans, sherpa’s, explorers en Wilde Vaart uit de
regio mogen meedoen.
Voor de
2e keer
waren ze
de enige
all-girlgroep.

re activiteiten.

Dat heeft zijn nadelen als
je gaat paalwerpen en
kogelstoten. Maar clan
McMuppet liet zich niet
kisten en kon zich doen
gelden bij heel wat ande-

mooi wel de Theme Team
award voor beste themapresentatie. Groot was
de vreugde toen ze ook
nog eens derde waren
van de hele games!

Mar en Roos hadden voor
elke Muppet een kilt gemaakt, zodat ze een echte clan leken. Onder andere hierdoor wonnen ze

RSW
7 meiden sterk was de
ploeg scouts die meedeed
aan de scoutingwedstrijden. In Castricum streden ze tegen andere
scouts uit de regio in het
thema “Groeten uit de

Jungle”. Punten werden
behaald met een hike,
teamwork, koken, opdrachten, technieken en
thema. En met succes: Ze
werden derde!
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MAMMA MIA!
Sinds tijden is de stam
weer eens op kamp geweest. Ze bezochten Deventer in het weekend
van de boekenmarkt. Met
een grote tent op
de stadscamping
waren ze maar een
pont of brug van de
stad vandaan.
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VERENIGING
Maar ook het winkelen,
speelgoedmuseum, pannenkoekenrestaurant en
de boekenmarkt maakten
het een topweekend!

Hoogtepunt was
toch wel met zijn
allen in de bios
naar Mamma Mia!

INGEZONDEN

De groep is een echte
vereniging geworden!
Alle scoutinggroepen zijn
onderdeel van de landelijke vereniging Scouting
Nederland. En de meeste
groepen hadden al een
stichting om dingen te
kunnen kopen en het
clubhuis te beheren.

Neem voor reacties of vragen contact op met de redactie
Rugzak Active Leisure buggy 981

A SISTER’S HOPE

TE KOOP:

Sponsor het team van Scouting Nederland voor A Sister’s Walk op 11
oktober! De opbrengst van de loop
gaat naar Pink Ribbon,
Ribbon een organisatie
die werkt aan onderzoek tegen borstkanker.

Inhoud: 60- 70 liter

6 van mijn collega’s gaan samen met een heleboel anderen 60 km lopen als ze genoeg sponsorgeld bij elkaar krijgen. Alles wat ze ophalen, genoeg of niet, gaat
naar het goede doel.
Kijk op www.asistershope.org en doe een bijdrage op
rekening 3922900
t.n.v. Stichting A Sister's Hope, te Amsterdam.
Onder vermelding van: TEAM SCOUTING NEDERLAND nr. 3092
Alvast bedankt! Roos HBX

Sleutels gevonden bij de voordeur, naast het hek. Van wie zijn
ze?

Nu worden alle groepen
zelf ook een formele vereniging, waardoor ze nog
beter beschermd zijn
tegen aansprakelijkheid
en makkelijker kunnen
werken met alle regeltjes. De groepsraad met
alle leiding is de ledenvergadering. Daarin is nu
ook plaats voor ledenvertegenwoordigers. Zo
heeft iedereen een stem!

Vraagprijs: € 35,(nieuwprijs € 65,-)
Bijzonderheden: traploos verstelbaar draagsysteem, groot
ondervak, 2 vakken in klep, compressiebanden aan de zijkant.
Zelf toegevoegd: reflectie stroken aan voor- en zijkant, lussen
om handen in te laten rusten, verlengstrookjes aan ritsen ondervak, Elmobadge.
Omschrijving: Prettige rugzak, met het oudere model
heb ik ruim 10 jaar kampeerweekends gelopen. 5 x gebruikt, maar zit
bij zwaardere tochten bij mij niet
lekker bij de schouders. (Ligt aan
mij, ik heb nu 25 rugzakken gepast
en bij 20 daarvan zelfde probleem).
Mar

NALA
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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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