
 

 

Prikbord: 

∗ 4 oktober gaan we klus-

sen in het clubhuis, kom je 

ook? 

∗ Veel groepsfoto’s  en info 

op www.helen-keller.nl. 

Heb jij nog foto’s?  Neem 

contact op met Roos via 

de redactie 

∗ Nieuw e-mail of telefoon-

nummer?  www.scouting.nl 

— Scouts Online  

∗ Regionieuws en activitei-

ten op www.regionhm.nl 
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Als je een kostenindi-
catie aanvraagt bij le-

veranciers, met eigen te-
kening en al, verwacht je 
een redelijk makkelijke 
vergelijking. Nou, vergeet 
het maar. Van Donzel 
geeft een totaalprijs in-
clusief BTW, BUKO 

geeft de prijs exclu-
sief  BTW van een 
standaard bouwwerk, 
een hoop opties met 
meerprijzen en een uitge-
breide tekening. Boven-
dien heeft BUKO’s voor-
stel standaard binnenmu-
ren en sanitair, Van Don-

zel levert alleen de bui-
tenmuren (maar wel een 
geïsoleerde vloer en een 
dak volgens onze teke-
ning). 

APPELS EN PEREN….. 
CLUBHUIS-COLUMN 

We moesten vroeg in de morgen bij 
het clubhuis hij verzamelen. 

Het thema was ‘flowerpower’ en dus 
kwam (bijna) iedereen verkleed. Toen 
iedereen er was konden we vertrekken 
naar de startplaats; Wijk aan zee. 

Daar aangekomen moesten we op de 
foto met onze versierde fietsen. Toen 
de foto gelukt was moesten we wach-
ten tot we konden vertrekken… 

Eindelijk konden we vertrekken, eerst 

ff alles checken en dan… fietsen maar! 

Eenmaal onder weg waren we een aan-
tal keer verdwaalt, en we hebben ook 
2 van de 4 posten gemist. 

Rond half 6 werden we gebeld dat we 
terug moesten komen, dus we hoefden 
de rest van de route niet meer te vol-
gen. 

Toen we weer bij de start aan kwamen 
was de prijs uitreiking. 

FIETSENRALLY door de scouts 

Erin: gepaturainiseerd 

Sandra: mastwop (mastworp) 

Donna: priefool (profiel en zool) 

Britta: een scout is eerlijk, trouw, …… en zorgt goed voor zichzelf. 

Mitchell: Moet ie niet in de verwarming? (oven) 

Erin: Eerst met de bijl in het hakje tikken 

Meryl: kopsoepjes (soepkopjes) 

SPLAAKGEBLEK 

Elfregi Elfregi Elfregi Elfregi     

Helen KellerHelen KellerHelen KellerHelen Keller    
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Zondag 5 oktober was 
het weer zover: de lei-
dingdag. 

De leidingdag is een ver-
rassingsactiviteit die 
door het bestuur voor de 
leiding wordt georgani-
seerd.  

Het bestuur verkneukelt 
zich al weken omdat ze 
gekke dingenvoor de lei-
ding gaat organiseren en 
de leiding lekker niet 
weet wat. 

Dit jaar kreeg de leiding 
de opdracht om 11 uur 
in het clubhuis te zijn 
met regenkleding, want 
uiteraard had het bestuur 
regen besteld. Er was 
die dag slechts 1 bui, 
maar die duurde wel de 
hele dag.  

 

Na de koffie met wat 
lekkers gingen we een 
spel doen. Ook werd de 

ideeenboom voor het 
100-jarig bestaan van 
Scouting in gebruik geno-
men. 

Na de uitgebreide lunch 
gingen we naar bezoe-
kerscentrum De Hoep in 
Castricum om een na-
tuurspeurtocht te doen. 
We kregen een rugzakje 
mee met allerlei dingen 
voor onderweg. Omdat 
het zo verschrikkelijk 
regende hebben we al-
leen wat blaadjes, plan-
ten en vruchten gezocht 
en gevonden. Lekker 
plakken of met stiften 
werken had geen zin.  

 

Daarna gingen we door-
weekt weer terug naar 
het clubhuis waar we met 
koffie en appeltaart 
weer wat konden opdro-
gen en gezellig napraten. 

LEIDINGDAG 

Nieuwsbrief  Elfregi Helen Keller  Nummer 14 september 2009  Pagina 2 

Elk jaar doen we een 
aantal acties om voor de 
groep op een leuke manier 
wat extra’s te verdienen.  

 

De oliebollenactie 08/09  
bracht 182,- op. de Jan-
tje Betoncollecte 207,- 
en de scoutingloten 
162,-. 

 

De Jantje Betoncollecte 
is ook nog eens gedeelte-
lijk voor het goede doel. 

 

En het verkopen van 
scoutingloten is leuk, om-
dat de gulle gevers ook 
nog een prijs kunnen win-
nen: de trekking is al ge-
weest, kijk snel op 
www.scoutingloterij.nl! 

 

HARD WERKEN BELOOND 

Zaterdag 22 oktober 
2008 zijn de blauwe 
vogels naar het 
Spoorwegmuseum in 
Utrecht geweest. 

 

Om 10:00 vertrokken 
ze in een gehuurd bus-
je vanaf het clubhuis. 
Na een gezellige rit 
met muziek en swin-
gende leiding op de 
voorste bank, kwamen ze aan bij 
het museum.  

Daar waren heel veel verschillende 
soorten treinen te zien; een stoom-
trein, nachttrein, posttrein en nog 
veel meer. Daarnaast hebben de 
Blauwe Vogels in een treinsimulator 
het werk van een machinist overge-
nomen, een ritje gemaakt in een 
achtbaantrein, gekeken naar een 
toneelvoorstelling en nog even 
rondgekeken in het winkeltje. Toen 
ze terugkwamen met het busje 
stonden de ouders ons alweer op te 
wachtten. Het was een erg gezelli-
ge dag! 

SPOORWEGMUSEUM 

Door de toegewezen plek 
liep het niet storm, maar 
de samenwerking viel wel 
in de smaak. Het verdien-
de geld bewaren we voor 
een leuke actie volgend 
jaar. 

Bovendien mochten we 
ook nog eens de vlaggen 
hijsen op het Nielenplein, 
een hele eer natuurlijk! 

Voor het eerst hebben de 
Heemskerkse groepen 
voor koninginnedag de 
handen ineengeslagen. 

Vorig jaar hadden we al 
plannen gemaakt, die we 
niet hebben uitgevoerd 
vanwege het verlies van 
Liesbeth.  

Maar nu konden we ze 
toch uitvoeren! 

KONINGINNEDAG 



 

 

licht, dat de hele wereld 
overgaat.  

We ondersteunen ook de 
stiltekring voor de Vrede 
Beverwijk. 

En zoals elk jaar hebben 
we gecollecteerd voor 
Jantje Beton, waarvan 
een gedeelte direct aan 
onze groep ten goede 
komt. 

Scouting is veel lol heb-
ben, maar ook de wereld 
een beetje beter maken.  

Zo hebben de scouts in 
het najaar meegedaan 
aan de Natuurwerkdag en 
op een koude dierendag € 
640,- gecollecteerd voor 
de Dierenbescherming.  

Ook deed de groep dit 
jaar weer mee met ver-
spreiding van het Vredes-

VOOR EN MET EEN ANDER 
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ken, een speurtocht te 
doen, twister en mikado 
te spelen en nog veel 
meer. 

Met de etalagewedstrijd 
konden ze zelfs een prijs 
winnen.  

We hebben Heemskerk 
weer eens laten zien wie 
we zijn en hopelijk krijgen 
we er ook nog wat leden 
bij! 

We zijn het nieuwe jaar 
gestart samen met de 
bewoners van de Broek-
polder. Op het gildenplein 
hebben we 22 augustus 
letterlijk en figuurlijk onze 
tent opgeslagen en ieder-
een uitgenodigd een aan-
tal typische scoutingdin-
gen te doen. Een hele-
boel kinderen grepen de 
kans om voor een halve 
euro een broodje te bak-

SCOUTING EXPERIENCE 

In een week op de fiets langs Portugal, Engeland, Frank-
rijk? Dat kan in Nederland. De sherpa’s hadden in 2001 
een heel nat fietskamp door het land. 

TERUG NAAR…   2001 

Dit is onze hond, ‘Duvel’. 

Duvel is een border terriër van 
vijf jaar oud. 

Duvel heeft altijd honger en hij is 
dus ook een beetje te zwaar, maar 
dat komt ook omdat Duvel  be-
hoorlijk lui is. 

Als we met Duvel gaan lopen is hij 
eerst heel erg sloom, maar als hij 
eenmaal heeft gerent is hij niet 
meer te stoppen, zelfs niet als hij 
weer in huis is. 

Zodra Duvel binnen komt rent hij 
het hel huis door en kijk niet uit 
voor de bank en het tv-kastje dus 
hij knalt daar wel eens tegen op. 

Als Duvel weer een beetje rustig 
is, ligt hij binnen een paar minuten 
al weer te slapen. 

Erin & Britta Demers 

BLITSE BEESSIES 

NIEUWJAAR + NIEUWE STIJL 

genieten van het Scouting-
spel.  

We hebben ook verteld van 
onze nieuwe formele vere-
nigingsvorm en daarvoor 
een aantal oudervertegen-
woordigers en kascommis-
sieleden gekozen. 

 Welkom in onze groep en 
dankjewel voor je inzet! 

Tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst hebben de le-
den en ouders kunnen ge-
nieten van een fotovoor-
stelling van 2008, maar 
ook van een fotoshoot 
van henzelf met gekke 
kleren! We deden een 
aantal gekke scouting-
activiteiten om de ouders 
een beetje mee te laten 



 

 

We zijn weer allemaal de wijde we-
reld ingetrokken om lekker een paar 
dagen op kamp te gaan. 

De bevers en kabouters beten het 
spits af met het Bambilian Art Mu-
seum, een superstoer kunstkamp. 
Wie zegt dat kunst saai is? Die is 
niet meegeweest naar de BAM! 

 De Blauwe Vogels namen 
het stokje over met Hemelvaarts-
weekend in Den Helder. Strandjut-

ters, zeehonden en de marine: je 
zou ze bijna Blauwe Vissen noemen. 

 De scouts gingen ouderwets 
middeleeuws kamperen in Aerden-
hout. Helaas legde Meryl al op zon-
dag het loodje, wat wel een span-
nend speurmysterie opleverde naar 
de dader. Zelfs je leiding is niet te 
vertrouwen! 

 De sherpa’s zochten het 
verderop en gingen per bus naar 

Luxemburg. Al-
leen in het bui-
tenland leg je 
zulke leuke con-
tacten met een Nederlandse groep. 
Veel bergen en stoere kampvuren in 
een tekenfilmsaus. 

 De stam zou eigenlijk mee-
doen aan de laatste editie van de 
Cyberhike, maar die ging niet door. 
Dus sloten ze de rij met een week-
end in Deventer en omgeving.  

KAMPEN 
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JARIG 
Hieronder vind je de leden in onze groep die de ko-
mende tijd jarig zijn. Staat je verjaardag er niet in? 
Laat het ons even weten. Gefeliciteerd! 

WEDSTRIJDEN 
Er gingen twee patrouilles scouts naar de Regionale 
Scouting Wedstrijden, het thema was 1001 nacht. 
Met tropische regenbuien in de avond. Bij de sluiting 
was het zoals altijd spannend. Onze meiden zijn 4e en 
5e geworden met 1 punt verschil. En de leiding is su-
pertrots, want ze waren samen de beste hike-lopers!  

 De sherpa’s bezochten de Highland Games 
samen met nog 17 teams explorers. Als enige meisjes-
groep en thema-enthousiastelingen hebben ze al een 
flinke reputatie. Dit keer deden ze een fietshike, 
krachtspelletjes afgewisseld met behendigheidsproe-
ven, gemixt met wat zon en veel thema. En resultaat: 
voor het 2e jaar op rij 3e! 

Emma Koelman 23-8-1997 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 
Arjan Hittinger 30-9-1986 Bl. vogels 
Meric Dikici 6-10-1999 kabouters 
Iris Rijnders 8-10-1988 stam 
Lisette de Groot 23-10-1994 scouts 
Dennis de Wit 29-10-1969 Leiding BV 
Marjon van Kooten 31-10-1961 bestuur 
Esma Dur 7-11-2000 kabouters 
Lisa Bloemers 11-11-1993 sherpa's 
Jennifer Blom 3-12-1992 sherpa's 
Roos Leijten 5-12-1995 scouts 
Leandra Rijerse 9-12-2000 kabouters 
Britta Demers 18-12-1997 scouts 
Joke  Van Bree 31-12-1955 bestuur 

10 mei ging ik met een 
combinatie van stamle-
den, sherpa’s en een scout 
naar de polder voor een 
dagje Walibi scoutingstijl.  

De dag bestond uit acht-
banen , 2 keer de water-
baan, op zijn kop hangen 
in Excalibur, scoutingkra-
men en natuurlijk de foto 
bij ‘onze’ prullenbak . 

We sloten af bij de Mac-
Donalds, waarheen Merel 

toch besloot niet ‘alles te 
doen wat Clau doet’ en 
vervolgens achter Donna 
aan de TomTom volgde 
naar waar ze niet heen 
moesten.  

Na een leuke, maar ver-
moeiende dag was ieder-
een redelijk op tijd thuis, 
behalve Roos, die vanwe-
ge een treinstoring en 
werkzaamheden pas om 
23.30 de huissleutel om 
kon draaien… 

WALIBI FUNDAYS door Mar 

JARIG 

GROEPSDAG 

Op 17 oktober hebben we weer groepsdag. Alle 
speltakken komen bij elkaar om samen een leuke mid-
dag te beleven. Vast onderdeel is het overvliegen 
van leden van de ene naar de speltak. Dat vieren we 
natuurlijk met zijn allen.  De leden die gaan overvlie-
gen krijgen een aparte uitnodiging. Ze zijn bovendien 
welkom om voor de groepsdag ook alvast een kijkje 
nemen bij hun nieuwe speltak! 



 

 

Weet jij al waarom 
2010  een bijzonder 
jaar wordt? 

In 1910 is de eerste 
scoutinggroep begon-
nen in Nederland, dus 

volgend bestaat Scouting in Neder-
land….. 100 jaar!! 

Scouting Nederland gaat dat uitge-
breid vieren met allerlei activiteiten 
door het jaar heen. Zo is er een 
speciale BeverDoeDag voor alle 
bevers,  de Scouts2day waarop 
Utrecht helemaal vol zal stromen 
met scouts uit het hele land en een 
Jubileum Jamboree voor alle scouts 
vanaf 7 jaar. 

Natuurlijk doet ook onze groep aan 
van alles mee, daarover zul je de 
komende tijd van alles horen. Speci-
aal voor het jubileum zijn twee van 
onze kaderleden benoemd tot am-
bassadeurs. Zij krijgen op bijeen-
komsten alle info, die ze weer bij 
ons in de groep uit kunnen leggen. 

 

Het feestjaar wordt, net als het 
scoutingseizoen, al dit najaar al af-
getrapt voor alle kaderleden in het 
land. Eind september wordt de 
tweejaarlijkse Scout-In gehouden, 
het feestje en leermoment voor de 
leiding. Dit jaar in een feestelijk 
sausje, mét koninklijk bezoek!! 

Als voorproefje zijn er ook al aller-
lei spullen met het feestlogo te 
koop in de Scoutshop, en er volgen 
er meer. 

Ook staat 2010 voor een hele 
hoop vernieuwingen, waarin Scou-
ting met de tijd meegaat en nog 
beter en leuker zal worden. Eén 
daarvan is: 

        

DE SCOUTFIT 
Wist je dat de huidige uniformen al 
bestaan sinds de jaren ‘70? Hoog 
tijd voor een nieuwe, frisse stijl.  

Scouting Nederland heeft vanwege 
het jubileum de scoutingkleding op-
nieuw vormgegeven. Door heel Ne-
derland is de mening gevraagd, onze 
groep mocht passen en aanwijzin-
gen geven en nu ligt het bijna in de 
winkel. 

Wij gaan als groep geleidelijk over: 
de leiding draagt vanaf de groeps-
dag in oktober de nieuwe blouses. 
De jeugdleden gaan in het nieuw bij 
overvliegen of vervanging, maar als 
je het leuk vindt mag het natuurlijk 
ook meteen!  

Er staan op youtube al een paar 
grappige filmpjes over de scoutfit. 

  100 JAAR!!! 
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Ik ben Pompedomp en al heel wat jaartjes geef ik leiding bij een van de 
leukste speltakken van onze groep namelijk ‘De Bevers’. Het leukste aan de 
beveropkomsten vind ik snoepjes eten bij het limonade drinken en gezellig 
buiten spelen. En ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om te zeg-
gen dat er bij de bevers altijd ruimte is voor nieuwe jongens en meisjes tus-
sen de 4 en 7 jaar oud. We draaien elke zaterdag 11:30 tot 13:30 en 
nieuwe kinderen zijn altijd welkom om een keertje te komen kijken! 

Nu wil ik graag mijn goede vriendin Marcia aan het woord laten ;) : Ik ben 
Marcia en geef leiding bij de Blauwe Vogels en ben zelf lid van de Stam. 
Allebei supergezellige speltakken :D    Hierbij doe ik de groetjes aan alle 
stoere Blauwe Vogels en de andere Superstammers! Mijn hobby’s zijn: 
scouting ;) , lachen, cabaret kijken en winkelen. 

‘T SWOPJE 

Wist je dat we altijd op zoek zijn 
naar nieuwe leden? Hoe meer hoe 
leuker! Dus heb je nog een vrien-
dinnetje, 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 op-
nemen 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! 

En… iedereen is welkom op 4 okto-
ber KLUSDAG! 

GEZOCHT! 



 

 

COLOFON 

 

 

 

redactie:  

Meryl Geugies 

 Marja Hammer 
Rozemarijn Hoobroeckx 

contact: 
scoutingEHK@gmail.com 
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