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Als je nu langs ons club-
huis rijdt weet je niet wat 
je ziet: wat een ruimte! 
De sloop van de buur-
school is begonnen en de 
noodlokalen zijn al weg. 
De school zelf is leeg en 
zal een dezer dagen ook 
verdwijnen.  

We hoopten van de sloop 
een graantje mee te pik-
ken en uit de oude school 
allerlei bouwmaterialen te 
halen voor het nieuwe 
clubhuis. Een beetje le-
gaal plunderen, dus. De 
stam noemde het meteen 

Plundra! En de eerste 
echte werkactie voor 
het clubhuis was gepland!  

Helaas mocht het niet 
zo zijn: de schooldirec-
teur had niet overlegd 
met de sloper.  

Jammer, want we hadden 
er zin in. Maar geluk bij 
ongeluk: we hoefden nu 
niet op twee tropische 
dagen ons in het zweet te 
werken en ons zorgen te 
maken over opslagruimte. 

 

 

We hebben de gegevens 
van de sloper voor de 
toekomst bewaard en 
hebben de tijd besteed 
om een mooie offerte aan 
te vragen. Tjonge wat en 
keuze in dakbdekking.  

 

En die ene deur die we al 
hebben krijgen ze mooi 
niet terug! 

PLUNDRA!? 
CLUBHUIS-COLUMN 

De zomer breekt aan en Scouting 
neemt pauze. Maar niet getreurd, ook 
in de zomer houden we je bezig:  

We zijn op zoek naar een groepslogo!  

Na het feestjaar willen we mooi voor 
de dag komen met een eigen logo op 
brieven, folders en misschien wel een 
badge! 

Bedenk een logo dat onze groep uit-
beeld en stuur dit op voor 1 september 
naar de redactie. Je vindt het adres 
achterop deze nieuwsbrief.  

Je mag het op de computer ontwer-
pen, maar ook gewoon tekenen. 

Van het uiteindelijke logo zullen we een 

mooie digitale versie maken, zodat we 
het makkelijk kunnen gebruiken. 

 

Je kunt bij het ontwerp denken aan 
Heemskerk, Helen Keller, de groepsdas, 
of een leuke Scouting-activiteit. Op in-
ternet kun je eens bij andere groepen 
kijken om ideeen op te doen. 

 

In de groepsraad van september gaan we 
alles bekijken en hopen we een logo te 
vinden dat perfect bij onze groep past.   

 

Doe je best! 

ONTWERP HET GROEPSLOGO! 
Elfregi Elfregi Elfregi Elfregi     

Helen KellerHelen KellerHelen KellerHelen Keller    

HeemskerkHeemskerkHeemskerkHeemskerk 



 

 

“Okey jongens, daar gaan we dan! Drie, twee, een, af!” De muziek schalt op het Burgemeester 
Nielenplein en iedereen rent rond de 100 stoelen. Omdat scouting 100 jaar bestaat hadden 
we samen met de Adelbertusgroep en Graaf Floris V op het plein een Scout It Out, om Scou-
ting aan Heemskerk te laten zien. En dat begon met een stoelendans op scoutingliedjes. Als de muziek stopt 
rennen de kinderen gillend en schreeuwend naar een stoel. Er wordt met grote vreugde een stoel bemachtigd of 
met teleurstelling geen stoel gevonden. Na een aantal ronden zijn er drie winnaars, 2 welpen van de Graaf Flo-
ris V en scout Britta van Helen Keller. Dan begint de Scout It Out pas echt. Per groepje worden er verschillen-
de spelletjes gedaan. Bij veel scouts is het vlotvaren erg populair. Maar sommige meisjes (van de GFV of de 
Adelbertus) zijn iets minder enthousiast, het is koud en ze willen niet nat worden. Iedereen durft uiteindelijk toch 
en bereikt droog het beginpunt. Er waren ook genoeg andere spelletjes. Jeu de boules met schoenen, chocozoe-
nen vangen, levende knoop, marshmallow maken boven een kampvuur, een mini schommel pionieren en lopen op 
een A-frame. Na zo’n zware inspanning is het tijd voor limonade en dan is de Scout It Out ten einde. Na het strij-
ken van de vlag kreeg iedereen een naambandje als herinnering. 

De groepen kregen die dag elk als verjaardagscadeau een geldbedrag van het Oranje Comité. En als klap op de 
vuurpijl wonnen we met onze Scout It Out ook nog eens de regionale groepsprijs! 

SCOUT IT OUT 13 13 13 13 MAARTMAARTMAARTMAART 
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De kabouters, scouts en sherpa’s gingen allemaal met de trein naar de Scouts2day in Utrecht. 
20.000 scouts overspoelden de binnenstad! Na aankomst werden de speltakken verdeeld over di-
verse parken voor allerlei activeiten.  

De scouts vertellen:  We liepn eerst naar de bus die ons naar het park bracht. Daar waren er ver-
schillende activiteiten die we konden doen. Er is ge-annanas-sjoelt, blind gevolleybald en touw ge-
trokken, en als grote activiteiten deden we boogschieten en over-de-kop-fietsen.  

De sherpa’s: We konden in een waterbal gaan en op het water lopen, wat 2 meiden ook gedaan hebben. Daarna 
moesten we achter een paar mister X’en aan, die liepen rond in Utrecht in pak. Deze moesten we zoeken met 
sms’jes die we steeds ontvingen. Uiteindelijk hebben we 1 mister X gevonden. En we hebben net niet geabseild 
van een flatgebouw. 

De kabouters beleefden ook allerlei avonturen: We hebben spannende jungle-dingen gedaan, omdat er een heel 
nieuw jungle-thema is bedacht voor alle welpen, kabouter, dolfijnen 
en esta’s in Nederland. Er was veel te veel te doen! 

Daarna was het tijd voor iedereen om naar de grote show te gaan in 
de Jaarbeurs. Dat was nog een hele wandeling maar gelukkig net op 
tijd om voor de show nog even op de foto te gaan met Titus en de 
Titerina’s en naar de ScoutShop te gaan. De Kabouters waren toen 
al in de zaal waar de show werd gehouden en we zaten helemaal 
vooraan! De show werd gepresenteerd door Sipke-Jan Bousema. Er 
werd opgetreden door Nick en Simon en er was een mooi toneelstuk 
over het nieuwe Jungle Boek verhaal. Daarna gingen we allemaal 
weer in de trein met alle andere scouts op weg naar huis. 

SCOUTS2DAY 15 15 15 15 MEIMEIMEIMEI 

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 . 
Feesten jullie mee?  www.100jaar.scouting.nl 

SCOUTING 100 JAAR!!! 



 

 

Nieuwsbrief  Elfregi Helen Keller  Nummer 16 juli 2010  Pagina 3 

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! 

JARIG 

De regio gaat het jubileum met alle leiders en bestuurs-
leden uit de  regio vieren. De mysterieuze uitnodiging is 
al verstuurd en het belooft een spectaculaire dag te 
worden in Haarlem. 

REGIO-IN 25 25 25 25 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER 

Het is bijna zover! De Jubileum Jamboree 
gaat volgende week van start. Deze wordt 
gehouden in Roermond voor alle scouts 
van heel Nederland. Land, lucht, water, Ne-
derlanders en buitenlanders, alles komt bij 
elkaar. De sherpa’s gaan 10 dagen heen en de blauwe 
vogels de laatste 5 dagen. De opbouw is vorige week al 
2 keer weggeblazen door de storm, maar dat houdt 
scouts niet zomaar tegen. De spullen zijn gepakt en we 
zijn er klaar voor! 

JUBJAM100 25 25 25 25 JULIJULIJULIJULI————6 6 6 6 AUGUSTUSAUGUSTUSAUGUSTUSAUGUSTUS 

Voor alle roverscouts en stammen is er na-
tuurlijk ook een feestmoment. Ze komen bij 
elkaar op dit spectaculaire feest. Locatie 
en prijs nog niet bekend. 

ROVERSCOUTMANIA 6 6 6 6 NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER 

De drie Heemskerkse 
groepen hebben de han-
den ineen geslagen om op 
Koninginnedag goed voor 
de dag te komen. We 
kregen van de organisatie 
het hele plankier bij de 
vijver toegewezen, dus 
we hadden een prachtige 
ruimte. 

 We boden de Heems-
kerkse kinderen natuurlijk 
scoutingklassiekers als 
worstjes bakken en 

schminken, maar de gro-
te hit waren wel de 
aquabubbles. Bij ons kon 
je over water lopen!  

We hadden heel snel een 
wachttijd van een uur, 
iedereen wilde wel in de 
ballen. Maar gelukkig was 
er bij ons genoeg te 
doen om je wachttijd te 
besteden.  

Een groot succes!  

KONINGINNEDAG 

Omdat we zo succesvol samen hebben gewerkt dit jaar, hebben de stafleden van alle drie de Heemskerkse groe-
pen samen een barbecue gehouden. Dat was echt verdiend en ondanks een beetje regen heel gezellig. De volgen-
de keer, over een paar jaar, is de barbecue bij ons! 

LEIDING-BBQ 

Op 12 juni was er een speciale feestdag in Amersfoort. In de dierentuin waren Bevers uit heel het 
land bij elkaar gekomen om te vieren dat scouting 100 jaar bestaat. Maar ook werd er met de 
nieuwe buren van de Bevers kennis gemaakt. Pompedomp, Snabbel en Nala gaan namelijk verhuizen 
naar een dorp en daar wonen allemaal nieuwe mensen.  Al vroeg in de ochtend werden de Bevers 
uitgezwaaid door de pappa’s en mamma’s op het station en reden ze met de trein naar Amersfoort. Er was een 
speciale show om kennis te maken met Sterre, Rozemarijn, Stanley, Bas, Rebbel, Keet en alle andere bewoners 
van het dorp. Maar ook met de dieren in de dierentuin is kennis gemaakt. Er waren olifanten, giraffes, tijgers, 
beren, kangoeroes en nog veel meer. En er was ook nog een hele grote speeltuin! Samen met Nala zijn alle Be-
vers tegelijk van de glijbaan geweest en op alle klautertoestellen geweest. Ook is er nog een wandeltocht ge-
maakt door het dinobos. Om bij te komen hebben ze een ijsje gegeten. Daarna was het weer tijd om terug te 
gaan met de trein naar huis. 

BEVERDOEDAG 12 12 12 12 JUNIJUNIJUNIJUNI 

Esther Ludwig 23-7-1997 scout 

Zoë Rademaker 10-8-1998 scout 

Emma Koelman 23-8-1997 scout 

Mitchel Zonneveldt 23-8-1997 blauwe vogel 

Claudia Adrichem 28-8-1979 stam 

Marja Hammer 5-9-1961 bestuur 

Linda Schol 12-9-1983 stam 

Fabian Kops 14-9-1992 blauwe vogel 

Céline Bijtenhoorn 27-9-1991 sherpa 

Arjan Hittinger 30-9-1986 blauwe vogel 
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Onze huidige voorzitter 
heeft aangegeven te stop-
pen. We zoeken een nieu-
we voorzitter voor het 
groeps- en stichtingsbe-
stuur.  

We zoeken ook denkers en 
doeners om de clubhuis-
commissie aan te vullen. 

GEZOCHT! 

Kabouterkamp was in 2004 een 
sprookje. De kabouters brachten vre-
de tussen de goede en kwade elfen en 
er was zelfs een heuse elfenbruiloft! 

TERUG NAAR…   2004 

“May the force be with you”, zo 
begon het Wabili Wabili Star Wars 
weekend in april. Gewapend met 
(kleine) lichtzwaarden en Star 
Wars t-shirts aan waren bijna alle 
Stamleden klaar voor alle zes delen 
van de science fiction serie. De 
voorbereiding voor dit weekend 
was nog intenser. Er zijn testen 
gedaan om te kijken welk Star 
Wars personage je zelf was en na-
tuurlijk heeft iedereen ook een 
nickname gekregen voor op de dag 

zelf. Zo waren Claudia en Meryl allebei 
wel Han Solo en was Mar Padme. En 
natuurlijk was Michiel onze eigen Darth 
Vader.  
Helaas hebben ze niet alle zes delen ge-
red want de opkomsten moesten gewoon 
gedraaid worden en het was zulk mooi 
weer dat ze ook even naar buiten zijn 
geweest voor een ijsje.  
Maar het was weer een geslaagd film-
weekend die een grote vraag open laat: 
Wat wordt het volgende thema van het 
filmweekend?  

STAR WARS WEEKEND 

De kampen van dit jaar:  

Als eerste gaan de sherpa’s 
en blauwe vogels eind juli/
begin augustus naar de Jub-
jam100. 

De kabouters en scouts heb-
ben dit jaar samen een 
weekendkamp van 17 tot 
19 september. Het belooft 
een tijdloze ervaring te wor-
den. Heb je je al opgege-
ven? 

De bevers hebben hun lo-
geerweekend op 25 en 26 
september. Ook dat wordt 
spannend, want ze gaan ver-
huizen naar het dorp 
Hotsjietonia! 

KAMP 

Onze scouts wonnen dit jaar de regionale scoutingwed-
strijden. Met een perfecte hike, goede taakverdeling 

tijdens koken en 
kamperen en een 
hoop lol en en-
thousiasme werden 
ze verrast met de 
eerste plaats. 
Heel bijzonder in 
dit jubileumjaar! 
Dit is pas de 2e 

keer dat onze groep wint. Dat was voor het eerst in 
2006. De wisseltrofee prijkt nu een jaar lang in ons 
clubhuis. 

Als winnaars mochten ze onze regio vertegenwoordi-
gen op de landelijke wedstrijden. Ze streden tegen 
wel 114 andere patrouilles in een heel warm Pink-
sterweekend. Ze ontmoetten aan alle feestfiguren 
die je maar kan bedenken, van het feestvarken tot de 
Paashaas.  

Na een vermoeiend, maar leuk weekend bemachtigden 
ze de 54e plaats. Goed gedaan! 

SCOUTINGWEDSTRIJDEN 
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25 juni hebben we het 
seizoen afgesloten met 
het jaarlijkse kampvuur. 
Vanwege het feestjaar 
hadden we dit keer ook 
de ouders uitgenodigd. 
Er waren liedjes, marsh-
mellows, engeltjes te 
paard, limonade. En wel 

8 kampvuur-acts!  

Ook werden er 2 
sherpa’s geinstalleerd. 
Organisatoren Céline 
en Jennifer kregen 
voor al hun werk het 
insigne kampvuur leiden. 

KAMPVUUR SPLAAKGEBLEK 
Donna: Dan spekken we de Blauwe Kasvogel 

Mar: Chaos in de orde scheppen 

Donja: Oh, wat is scouting makkelijk 

Isabella: Dat je geen mobiel in je achterbroek hebt. 

Nala: Ik ga de kast even in de Beverding zetten 

Mar: Die kijkt de aap uit de mouw 

Sandra: Ik moet mijn badges nog op mijn uniform smeren 

WOORDZOEKER 
Door Donja (scout) 

Hoi allemaal! Dit is mijn poes Lucie. Samen 
met Snabbel, Pompedomp en ik woont ze in het 
Hotsjietoniahuis. Naast Lucie hebben we nog 
een poes en een hond. 

Lucie komt uit het asiel en is al zeven jaar oud. 
Ik heb haar nu ongeveer een anderhalf jaar bij 
ons in huis. Lucie is een beetje gek, ze mauwt 
tegen vogeltjes (als ze op ze gaat jagen), 
houdt alleen van Felix eten, ze houdt van hoge 
daken en heeft een grote speelgoedmuis Muis 
die iedere dag onder luid gemiauw naar boven 
en naar beneden gebracht word. 

Groetjes Nala  

BLITS BEESSIE 
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V I S O X O U N H E G F C 

V Y P J R S T D L H J V K 
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J P G O E D U U R T B S X 

P O P M U Z I E K E N T Y 
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Z W E M M E N R I V A M U 
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redactie:  

Meryl Geugies 

 Marja Hammer 
Rozemarijn Hoobro-

eckx 

contact: 
redactie-nb@helen-keller.nl 

Marquettelaan 33  
1964 JR Heemskerk 

of de nieuwsbriefbus   

 

kopij:  
uiterlijk voor de 1uiterlijk voor de 1uiterlijk voor de 1uiterlijk voor de 1eeee van  van  van  van     

februari, mei, augustus of februari, mei, augustus of februari, mei, augustus of februari, mei, augustus of     

novembernovembernovembernovember  

     JULIJULIJULIJULI AUGUSTUSAUGUSTUSAUGUSTUSAUGUSTUS SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER    NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    

1  I     

2  I     

3  I     

4  I seizoensstart    

5  I     

6     Roverscoutmania  

7       

8       

9    groepsdag   

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17   Kab/scoutskamp    

18   I    

19   I    

20       

21       

22       

23       

24   Beverkamp    

25   I /Regio-In    

26 JubJam100      

27 I      

28 I      

29 I      

30  I      

31  I        

Fijne vakantie! We beginnen weer  
vanaf 4 september.  

Zie voor de recente groepsagenda www.helenZie voor de recente groepsagenda www.helenZie voor de recente groepsagenda www.helenZie voor de recente groepsagenda www.helen----keller.nlkeller.nlkeller.nlkeller.nl    

Holder de bolder.. 

Nou, iedereen zal weten dat the Muppetz op jubjam gaan, hoor. In 
een vlaag van creativiteit hebben de sherpa’s een bolderkar ge-
bouwd! En daar kun je nu niet meer omheen. Hij is groot en   groen/
paars/geel en als je niet uit kijkt bijt animal je in je bil. En met onze vliegende 
vlaggenmast en poort a la Da Vinci zijn we straks natuurlijk helemaal het 

vrouwtje… Dit is nou wat ex-
plorer zijn betekent: je gren-
zen verkennen. Meiden, wat 
ben ik trots op jullie! 

Tot gauw, 
Lijntje       
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