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Vaste prik:

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
30 januari was het een drukte van belang in ons clubhuis. Veel ouders hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Er was
dan ook veel te bespreken.

aan ‘t Lijntje
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Nadat de jeugdleden door middel van
een foto-speurtocht op zoek gingen
naar enveloppen, kregen de ouders via
een power point informatie over wat er
in de groep speelt.

gezocht
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Als eerste was dat het nieuwe clubhuis!

jarig
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splaakgeblek
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terug naar ...
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Hier zijn wij achter de schermen al
een tijdje mee bezig, het komt alleen
nu in een stroomversnelling doordat de
school binnenkort nieuwbouw krijgt. Wij
staan eigenlijk in de weg en zijn ook

bang dat tijdens de sloop van de
school ons clubhuis instort. Meer kun je
lezen in de clubhuiscolumn.
Het tweede onderwerp was Scouting
100 jaar en de daarbij horende activiteiten. Daarover lees je op de volgende pagina.
Het wordt dus een druk jaar voor iedereen, maar wel erg spannend en gezellig!
Na een stuk feest-taart werd er door
de jeugdleden gepuzzeld naar een
schat en sleutels. Daarin zat voor alle
leden een 100 jaar-polsbandje.
Wij wensen iedereen een gigantisch
goed scoutingjaar!

OP ELKE HOEK EEN NIEUWE WENDING
Prikbord:
∗ 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 telefoonnummer? www.scouting.nl
— Scouts Online
∗ Wanneer is wat? Je vindt
een groepsagenda op
www.helen-keller.nl
∗ Regionieuws en activiteiten op www.regionhm.nl

CLUBHUIS-COLUMN
Een tijdje geleden hebben wij een stuk grond
aangeboden gekregen
van de gemeente in park
Assumburg, een ideale
plek. Het kost alleen veel
geld om een nieuw clubhuis neer te zetten en
aangezien de school flinke vorderingen maakt met
de bouw plannen, lukt het
ons niet om alles rond te
krijgen. Wij zijn daarom
weer naar de gemeente
gestapt en tot onze grote
verbazing, werd ons het
clubhuis van de korfbal-

vereniging aangeboden.
Enthousiast gingen we
hiermee aan de slag, we
hadden de tekeningen
zover dat we aannemers
konden vragen om een
offerte te maken, toen er
roet in het eten werd gegooid. Een mail van de
gemeente zette ons weer
met beide voeten op de
aarde. Het college stond
niet achter het besluit en
het bestemmingsplan is
nog niet bekend. Nu zijn
we terug bij af.

De gemeente heeft beloofd binnenkort van zich
te laten horen, de plek in
het park blijft voor ons
open, maar is kostbaar.
Het blijft dus spannend!
We houden jullie op de
hoogte en hopen binnenkort toch echt te starten
met verbouw of nieuwbouw.
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SCOUTING 100 JAAR!!!
2010 is een bijzonder jaar. Het is namelijk 100 jaar geleden dat de eerste scoutinggroep
begon met het spel van verkennen. Dit wordt groots gevierd door alle groepen en alle scouts
en op deze pagina vind je allerlei informatie daarover. Feesten jullie mee?
www.100jaar.scouting.nl
SCOUT IT OUT 13 MAART

TIJD VOOR TAART

Dit wordt een groots festijn in onze eigen gemeente. De drie
scoutinggroepen organiseren een daverende middag op en
rondom het Nielenplein. De middag begint om 13.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.

Het feestjaar zijn we begonnen op 4 januari, door een
taart aan te bieden aan het college van B&W
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
We deden dit samen met de andere groepen
van Heemskerk. Dit werd door het hele land
door groepen gedaan, met taarten die door Mulitvlaai ter beschikking zijn gesteld.

SCOUTS2DAY 15 MEI
Een grote landelijke dag in Utrecht voor scouts
van 7 tot 17. Elke speltak krijgt een eigen programma aangeboden samen met andere scouts
van heel Nederland. Dit feest wordt afgesloten
met een groots feest in de jaarbeurshallen. De kosten hiervoor zijn € 22,50 inclusief vervoer per trein!
BEVERDOEDAG 12 JUNI
Het dierenpark Amersfoort wordt op 12 juni
overspoeld met bevers uit het hele land. Zij gaan
hier met z’n allen een daverend avontuur beleven.
De kosten hiervoor zijn € 18,50 exclusief vervoer.
JUBJAM100 25 JULI—
JULI—6 AUGUSTUS
De afkorting staat voor Jubileum Jamboree. Deze wordt gehouden in Roermond voor alle scouts
van heel Nederland. De sherpa’s gaan 10 dagen
heen en de blauwe vogels de laatste 5 dagen.
REGIODAG 25 SEPTEMBER
De regio heeft plannen om het jubileum met de hele regio te
vieren. Het is nog even zoeken naar genoeg vrijwilligers om
de dag te organiseren, maar er zijn al flink wat ideeen.
ROVERSCOUTMANIA 6 NOVEMBER
Voor alle jongerentakkers en stammen is er natuurlijk ook een feestmoment. Ze komen bij elkaar
op dit spectaculaire feest. Locatie en prijs nog
niet bekend.

IN HET NIEUW
Er worden in het feestjaar ook een aantal vernieuwingen gestart binnen Scouting. Daarmee
kunnen we de volgende 100 jaar weer fris en
eigentijds tegemoet gaan. Vorige keer vertelden we al over de nieuwe Scoutfit. Je ziet
steeds meer scouts van onze groep in deze
nieuwe kleding rondlopen.
Ook worden dit jaar de spelboeken vernieuwd,
naar een nieuwe spelvisie die uitlegt wat Scouting is. Heb je de spelvisie al eens gezien? Hij
staat op de laatste pagina van deze nieuwsbrief
en is makkelijk te onthouden!
Op de Scouts2Day, BeverDoeDag, JubJam100 en Roverscoutmania hoor je wat er
allemaal voor nieuws komt.

LAAT HET ZIEN!
Als je jarig bent, laat je dat natuurlijk zien, met
ballonnen, buttons of op je kleding. In de ScoutShop zijn dan ook allerlei spullen te koop met
het 100 jaar logo. Natuurlijk ballonnen en badges, maar ook horloges, pennen en zelfs een paraplu! Dan kan niemand er meer omheen.
Je kunt deze spullen zien en bestellen op
www.scoutshop.nl. Tik bij zoeken ‘100 jaar’ in.
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NATUURWERKDAG

VREDESLICHT

De scouts hebben dit jaar Dat betekende lekker
weer mee gedaan aan de hak-, schep-, trek- en
Natuurwerkdag.
gooiwerk, midden in de
modder, die net niet boHet was iets dichterbij
dan vorige keer, vlak ach- ven de rand van je laarzen kwam. Ook het overter Fort Veldhuis in
Heemskerk. Daar zit ach- steken over de planken
was spannend.
ter de wal, langs het wa-

Ook dit jaar heeft onze groep mee
gedaan aan de verspreiding van het
Vredeslicht. Roos en Mar hebben het
19 december opgehaald in Utrecht.
Omdat het heel glad was, was er dit keer geen afsluiting in de grote hal van het station. Dat was eigenlijk
heel handig, want nu kon iedereen tenminste in scoutfit op de foto en niet in een dikke winterjas.

ter naast de A9, een
grasveld bedoeld voor
broedvogels. Maar het is
blijkbaar ook een heel
goed plekje voor wilgen.
Eens in de zoveel tijd
moeten die wilgen er dan
ook uitgehaald worden.

Voor de kerstopkomst was iedereen welkom om het
licht op te komen halen. Behalve Heemskerk Kijkt
Verder is er nog 1 andere Heemskerker
gekomen. Maar we
blijven ons best doen.
Dinsdag 22 december
heeft ook de burgemeester het licht nog
in ontvangst genomen.
Daar waren Joke,
Meryl en Meric bij.

De mannen van landschap Noord-Holland
waren erg onder de indruk
van onze meiden, die er
duidelijk veel lol in hadden.

OLIEBOLLENACTIE

door Mar

De oliebollenactie was weer een succes. Dit jaar hadden we bijna 70 zakken, 10 meer dan vorig jaar. We
hebben ruim 240 oliebollen, 240 krentenbollen en
120 appelbeignets gebakken. De winst was tegen de
€ 180,-. Maar het gaat net zo goed om de naamsbekendheid en het plezier tijdens het bakken. Dit jaar
waren we met wat meer mensen, waardoor het voorspoedig ging. En elk jaar gaat het gesmeerder natuurlijk. (Komt vast door de extra olie in de tent…) En
behalve die ene klacht (je weet wel wie je bent), hebben we goede recensies gekregen.
Bedankt allemaal voor het (ver)kopen, bakken, inpakken, wegbrengen, afwassen, opruimen etc. etc. !

GEZOCHT!
Onze huidige voorzitter
heeft aangegeven te
stoppen. We zoeken een
nieuwe voorzitter voor
het groeps- en stichtingsbestuur.

De regio ondersteunt alle
groepen in de omgeving.

Zoek je het breder? Het
regiobestuur is ook op
zoek naar nieuwe leden.

Ook zoeken we handige
handjes en geldpotjes
voor ons nieuwe clubhuis.
Handige tips ook welkom!

Meer info bij de secretaris, info@helen-keller.nl

JARIG
Hieronder vind je de leden in onze groep die de komende tijd jarig zijn. Staat je verjaardag er niet in?
Laat het ons even weten. Gefeliciteerd!
Marjon
Alissa
Isabella
Niels
Aly
Jennifer
Casper
Maaike
Emily
Donna de
Cynthia van
Sandra
Cynthia
Wietske
Merel
Mariette van
Britta

Phu
Mazic
Schoorl
Vierstraete
Mannak
Six
Pieters
Haan
Six
Boer
Kooten
Bleeker
Pelgrim
Maas
Tambach
Kooten
Demers

15-2-1999 kabouter
18-2-1994 sherpa
24-2-1993 sherpa
15-3-1986 blauwe vogel
17-3-1970 leiding BV
19-3-2000 kabouter
3-4-1992 blauwe vogel
16-4-1993 sherpa
24-4-2003 bever
29-4-1979 stam/leiding
30-4-1993 sherpa
3-5-1997 scout
7-5-1989 stam
14-5-1996 scout
17-5-1987 stam
30-5-1995 sherpa
18-12-1997 scout
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GROEPSDAG

TERUG NAAR…

2001

De groepsdag was dit jaar
georganiseerd door de leiding van de Blauwe Vogels,
met hulp van de Blauwe
Vogels zelf.

Het 1e weekend van scoutskamp was ouder-dochterweekend. Erg gezellig,
met een super slotbarbecue. En na afloop kregen ze van Meryl’s moeder allemaal bellenblaas!

Er was een speurtocht uitgezet met leuke posten. In
groepjes ging iedereen op
pad.
Van tevoren hadden de
Blauwe Vogels al een Aframe in elkaar gezet, want
er was natuurlijk ook overvliegen. Dit keer vloog er
maar 1 lid over: Mariette
ging van de scouts over
naar de sherpa’s. Het was
lekker druk en erg gezellig.

BESTUURSDAG
De leidingdag werd in 2009
een keertje bestuursdag,
door leiding georganiseerd.
“Ken je medescout” was het
thema.
Met vooraf beantwoorde
persoonlijke vragen hebben
we elkaar goed leren kennen
in een quiz. En herkennen
van baby-foto’s bleek best
lastig.
Door de dag heen verzamelden we punten, die we in
konden zetten om ingredienten te kapen. We hadden ze
vantevoren gekocht, zonder
dat we wisten wat het menu
zou zijn. Ondanks wat rare
combinaties is het ons gelukt
een lekker 3 gangen menu te
maken. Beste ingredienten:
lol en gezelligheid!

KOELBLOEDIGE VERJAARDAGSACTIE
Vanwege de 100e verjaardag van
Scouting Nederland zijn er veel
ludieke acties bedacht rond het
getal 100. Zo heeft de regio Amsterdam-Amstelland bedacht om
100 liter bloed in te zamelen en
100 nieuwe bloeddonoren te ronselen. Een leuke actie, met nog een
waardevol resultaat ook. Iedereen
boven de 18, ook familie en vrienden, kunnen meedoen.

dan krijg je een eerste oproep voor donatie. Deze draag je op aan Scouting.
Je meldt je aan bij de donatie en stuurt
een mail naar
bloeddonor.scouting@gmail.com.
Wat geef je door:
- Naam, mailadres, woonplaats, scoutinggroep
- Bekend met deze actie via: Groep/
Familie/Collega/Anders

Hoe werkt het: als je al donor
bent, draag je je volgende donatie - Nieuwe/bestaande/geen donor, maar
op aan Scouting via het speciale e- wel geinteresseerd in de voortgang
mail adres. Je meldt je verder opde - Datum donatie bloed, indien al bekend
normale manier aan bij de donatie.
Ben je nog geen donor, dan meld je
je eerst aan bij Sanquin
(www.sanquin.nl). Het is niet mogelijk om alleen voor deze keer bloed
te geven, je moet echt geregistreerd donor worden. Ben je aangemeld en heb je de testen gehad,

De actie sluit op 21 juni. Dus geef je op
tijd op, als je nog geen donor bent gaat
er aardig wat tijd overheen!
Meer informatie: Mar(jolijn) marjokleintje@gmail.com.
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SPLAAKGEBLEK

JANTJE BETON

Rooz: Die lucifer is al doof
Sandra: Flietssleutel
Mar: Melkbrood is langer wit
Snabbel: Smabbel
Rooz: Eikeltjesbrood
Isabella: Die kokosnoten groeien altijd in de winkel
Snabbel: Oktor (oktober)
Merel: Oh, oh, een boomhakker
Mar: We hebben nog een kampvuwtje opstaan
Isabella: Fotografeur
Rooz: Klem en klaf (klef en klam)
Enola: Achterzak
Mar: En toen ging dat hondje knipselen
Cynthia: Geballastrauseerd
Roos: Het stoplicht (stopcontact)
Lisa: Die blouse gaat in de vaatwasser
Meryl: Deze thee heeft champignon smaak (soep)
Rooz: Michiel is afgelopen dinsdag gerepareerd
Claudia: Of ik zet de afzuigkap aan als ik ga stofzui-

We doen mee aan de
Jantje Beton-collecte
op1-6 maart.

Vanaf deze editie schrijft Marjolijn een voor deze nieuwsbrief nieuwe column!

Eindelijk ben ik gevonden. Sommigen van jullie zullen
me wel kennen uit de Wablief!? Dat was de nieuwsbrief van de stam waar ik altijd een stukje voor
schreef. Maar de laatste was van 2002. Gelukkig
heeft de redactie de kist waar ik in zat, afgestoft. Dat
was me een lang potje verstoppertje!
Tot gauw, Lijntje

HIT
In het paasweekend kun meedoen, en op één
je meedoen aan de HIT. kamp kun je zelfs een
Verdeeld door het land ouder meenemen!
worden er wel 60 kampjes georganiseerd, voor
elk wat wils.
Hikes, koken, theater,
avontuur of lekker luxe,
er is van alles.
Vanaf 7 jaar kun je al

Opgeven kan tot 28
februari, maar de leukste activiteiten zijn
natuurlijk zo vol!
Kijk voor meer info en
inschrijven op
www.hit.scouting.nl

Het Fonds zet zich in
voor speelmogelijkheden
voor kinderen. Niet alleen is dat een goed doel
om te ondersteunen, ook
is de helft van onze eigen
collecte direct voor onze
groep!
We vragen ouders en

jeugdleden op dinsdag en
donderdag vanaf 18u
samen te collecteren
(mail naar info@helenkeller.nl). Start bij het
clubhuis.
Op woensdag lopen de
blauwe vogels, op zaterdag de bevers. De andere
dagen loopt de leiding,
vrijdagavond samen met
de sherpa’s.

DONATEURS
In het voorjaar zal Scouting Nederland aan alle
ouders een brief sturen
over donateurschap. Men
wordt gevraagd extra bij
te dragen, zodat Scouting
Nederland kan blijven
werken aan verdere ontwikkeling, ondersteuning
en projecten.

de door een nog sterkere
ondersteuning door Scouting Nederland, maar ook
omdat van elke donatie
door iemand die bij onze
groep betrokken is, er direct een deel in onze
groepskas terecht komt.
Extra donatie is natuurlijk
altijd vrijblijvend.

De donatie komt onze
groep niet alleen ten goeZOEK DE VERSCHILLEN
door bever Servano

r
elen Kelle
Elfregi H
rk
ke
Heems
straat 4
a
R meau
rk
Heemske
r.nl
-k
n
le elle
info@he
r.nl
len-kelle
www.he
7518
0251-24

COLOFON

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

Zie voor de recente groepsagenda www.helenwww.helen-keller.nl
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RISK

APRIL

Help

MEI

JUNI

JULI

mee!
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Scout It Out
Scouts2day
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