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LAATSTE KANS: GROEPSLOGO!
Er zijn al een aantal mooie ontwerpen
voor het groepslago ingeleverd. We
willen iedereen nog een laatste kans
geven om creatief te zijn.
Bedenk een logo dat onze groep uitbeeld en lever dit uiterlijk 15 januari in
bij de redactie. Je vindt het adres
achterop deze nieuwsbrief.
Je mag het op de computer ontwerpen, maar ook gewoon tekenen.

het makkelijk kunnen gebruiken.
Je kunt bij het ontwerp denken aan
Heemskerk, Helen Keller, de groepsdas,
of een leuke Scouting-activiteit. Op internet kun je eens bij andere groepen
kijken om ideeen op te doen.
In de eerstvolgende groepsraad hopen
we een logo te vinden dat perfect bij
onze groep past.

Van het uiteindelijke logo zullen we een Doe je best!
mooie digitale versie maken, zodat we

MONEY MONEY MONEY..
CLUBHUIS-COLUMN

Prikbord:
∗ Heb jij nog foto’s van
2010? Neem contact op
met Roos via de redactie

jaar

Fijn
e
wiss
eling
!

∗ Wanneer is wat? Je vindt
een groepsagenda op
www.helen-keller.nl

Daar draait de wereld
om, geld. Dus daar zijn we
naar op zoek. Het schijnt
dat er genoeg potjes met
goud in het land te vinden
zijn, als je de goede regenboog maar weet te
vinden om onder te zoeken.
We hebben gelukkig hulp
gekregen van Marcia, die
op school een vak sponsorwerving voor de kiezen kreeg.
En een nu nog anonieme
ouder wil ook helpen bij
de sponsorwerving. Wie
nog meer?

De grootste uitdaging nu
is een goede begroting
op te maken. Want als je
geld wil hebben, wil men
wel weten hoeveel je
dan precies wilt.
De offerte voor het gebouw is binnen, maar we
hebben natuurlijk ook gas,
licht en water nodig. En
daarvoor een offerte
aanvragen bleek een
beetje een kastje naar
de muur verhaal.

Voor het plekje van het
nieuwe clubhuis hebben
we nu een adres, maar
dat houden we nog even
voor ons…...

Maar deze week is ook
dat gelukt!

info@helen-keller.nl

Dus binnenkort de rekenmachines en excel-sheets
op tafel en rekenen maar!

Voor hulp en ideetjes:
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SCOUTING 100 JAAR!!!
2010 was een bijzonder jaar. Het is namelijk 100 jaar geleden dat de eerste scoutinggroep
begon met het spel van verkennen. Dit is groots gevierd door alle groepen en alle scouts . En
nu is het jaar alweer bijna voorbij. Maar wat een feestje!
www.100jaar.scouting.nl
REGIO-IN 25 SEPTEMBER
De regio trakteerde de kaderleden van alle groepen op een actieve Regio-In. Bij SAplaza in
Haarlem werden we na een kopje thee ingedeeld in 4 groepen. Twee groepen gingen eerst
bord, mok en bestek maken van bamboe, hout en kokosnoot. Dat was nog best lastig, maar leuk
om te doen. De andere groepen mochten hun lef tonen op een hoogteparcours. Klimmen en klauteren op 8 meter hoogte! Natuurlijk wisselden de groepen ook nog om, zodat iedereen alle activiteiten kon doen. Er was ook
nog een wedstrijd, waarbij je voor de mooiste bestekjes en de meest afgelegde parcours punten kon verdienen.
Met een mooie prijs voor elk team.
Ter afsluiting kregen we een luxe en gezellige barbecue.
Wat een fijn kadootje van de regio!
JUBJAM100 25 JULI—
JULI—6 AUGUSTUS
Eindelijk was het zover! De Jubileum Jamboree. Van onze groep vertrokken eerst de
sherpa’s naar het verre Roermond, per trein.
De bagage werd gelukkig vervoerd per
vrachtwagen met dank aan de vader van
Jennifer. Na een hoop
gesjouw mochten ze
het kampje opbouwen
op een klein lapje
grond van subkamp
Alpen.
Er waren wat problemen met tickets en asociale explorers (niet die van ons, daar is de
begeleiding erg trots op), maar dat werd allemaal goed gemaakt door de spectaculaire
activiteiten en de geweldige sfeer. De zwevende vlaggenmast, explorers uit Castricum,
twee (!) hikes, twee mankepootjes, alpenhoedjes, karaoke, mijn mayonaise, celebration
day. Van de drievoudige
super opening tot de spektakel-sluiting was het inderdaad een groot feest!

Halverwege het kamp kwamen ook de Blauwe Vogels naar Roermond. Ze mochten zomaar een heel ruime tent van een vertrekkende groep gebruiken, dus dat was mooi
meegenomen!
Ook voor hen was het een bijzondere ervaring, want hoe vaak maak je een kamp mee
met 11.000 scouts? Ze stonden op het subkamp Amazone, lekker dichtbij de Plaza.
Veel indrukken, veel mensen ontmoeten, veel leuke activiteiten. Ze hadden het heel duidelijk naar hun zin!
Jammer dat het zo snel weer allemaal afgelopen was. Gelukkig
was er als afsluiting nog een spetterend feest met live muziek om
goed afscheid te kunnen nemen.

ROVERSCOUTMANIA1212-13 FEBRUARI
Het laatste staartje van het feestjaar is in
2011: de roverscoutsmania vindt in februari
plaats. Dit sluitstuk belooft een spektakel te
worden voor de oudste jeugdleden.
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KAMPEN
Niet iedereen ging naar de
Jubileum Jamboree. De bevers, welpen en scouts hadden hun eigen kamp.
Als eerste hadden de welpen
en scouts gezamenlijk een weekendkamp in september. Het weekend leek wel 6 eeuwen te duren, door
de capriolen van de tijdreiziger. Door een kapotte
tijdmachine nam zij alle welpen en scouts mee op een
reis door de tijd, die steeds sneller leek te gaan. Of
kwam de tijd naar ons toe?
Ze deden de middeleeuwen aan, liepen piraten tegen
het lijf, aten in het wilde westen, dansten in de roaring 20’s, wandelden door de flower power van de
jaren zestig en speelden spelletjes uit de 80’s. Maar
dan andersom. Gelukkig
vonden we in elk tijdperk een stukje van de
tijdmachine, zodat de
tijdreiziger uiteindelijk
met onze hulp weer op
pad kon.

De bevers beleefde een heel ander avontuur.
Huize Hotsjietonia was plotseling
uitgegroeid tot
een heel dorp! En
niet alleen dat,
ook de oude vertrouwde Nala,
Pompedomp en
Lappezak maakten plaats voor Keet, Rozemarijn en
Rebbel.
En dat allemaal door een toverkast.
Ze hebben dieren gevouwen, gegoocheld en heel lekkere pizza’s gebakken. Wat een knappe bevers!
Hopelijk gaan ze veel
plezier beleven in het
nieuwe Hotsjietonia.

TERUG NAAR… 1985
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat
Mar en Roos kabouter werden bij deze groep en nu nog zijn ze iedere week
in het clubhuis te vinden. Nog een jubileum dus!
Nog voor ze geinstalleerd waren mochten ze mee naar Artis, waar deze foto
is gemaakt.
Schattig, hé?

NIEUWJAAR 2011
We starten het nieuwe jaar gezellig
met zijn allen op

8 januari.
En met zijn allen bedoelen we dat ook

de ouders welkom zijn!
Tussen 15.00 en 17.00u houden we een bijeenkomst
waar we gezellig samen terugkijken op vorig jaar en
ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar en we sluiten
af met een toast op het nieuwe jaar.
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MUPPETZ AFSCHEIDSWEEKEND
2010 is voor sherpagroep The Muppetz een jaar met
gemengde gevoelens. Aan de ene kant vierden we een
jubileum, want deze sherpa-afdeling bestaat 10 jaar.
Een record voor onze groep. Maar aan de andere kant
is de afdeling ook tijdelijk gestopt. 3 vlogen over naar de
stam, 4 meiden zijn vanwege
school of andere bezigheden
weggegaan.

Helaas konden niet alle huidige Muppetz aanwezig
zijn, maar dat maakte voor de pret niet uit. Zo veel
mogelijk toppers kwamen langs: film, bosspel, kampvuur koken, ijsberentocht en zelfs een bezoekje aan
een klimwand. Nog even knallen, dus!
In januari of februari volgt nog een
reunie voor alle ex-muppetz om het
jubileum te vieren.
En voor je het weet staat de volgende lichting alweer klaar! En dan
heten ze explorers, want net als de
welpen heeft ook deze leeftijdsgroep een nieuwe naam gekregen.

Maar natuurlijk liet de begeleiding dat niet zomaar gebeuren
en regelde nog een afscheidsweekendje, want zij hebben alle
tien jaar meegemaakt!
Appelflap!

Jullie hebben het misschien al opgemerkt: dit jaar hebben we geen oliebollenactie met de groep. Omdat het
een druk jaar is geweest, vonden we het verstandig om een keertje over te slaan. Maar volgend jaar gaan we
het weer proberen. Om het een beetje goed te maken hieronder mijn recept voor appelbeignets, dat tot nu
toe altijd voor complimentjes heeft gezorgd. Ik zal morgen in de oliebollenlucht met de top 2000 op de achtergrond aan jullie denken. Maar volgend jaar wel weer gewoon bestellen, he?
Fijne jaarwisseling!

Tot gauw, Lijntje

Appelbeignets min. 20 stuks:
Tip: dit recept kan ook heel goed met banaan (doormidden in lengte en diameter). Gebruik dan geen kaneelmengsel.
250 g zelfrijzend bakmeel
300 ml koolzuurhoudend mineraalwater
Snufje zout

Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in lekkere plakken (5 of 6). Hou ze eventueel vers met een beetje citroensap
(niet te veel!). Maak een mengsel van suiker en kaneel
(ongeveer 2 theelepels per 100g suiker) en haal de appelringen
hier doorheen. Besuiker beide kanten.
Verhit de olie tot 180°. Pak een besuikerde appelring met twee
vorken en haal deze door het beslag. Zorg dat beide kanten
bedekt zijn, laat hem heel even uitlekken en leg hem in de olie.
De ring zal eerst zinken en dan boven komen drijven. Zo niet,
dan moet je hem zo snel mogelijk van de bodem los halen. Er
kunnen in de meeste pannen 4 tot 5 naast elkaar. Leg ondertussen keukenpapier op de uitlekschaal.

5 grote zure appelen (goudreinet)
Olie (voor het bakken)
Kaneel

2 eieren

Suiker

Poedersuiker

Beslagkom

Schaal (groot genoeg voor de appelringen)

2 vorken

Schuimspaan

Uitlekbakje voor schuimspaan

Schilmesje

Appelboor

Groot mes

Frituurpan

Keukenpapier

Uitlekschaal

Roer het mineraalwater door het meel en zout tot het glad is
(soms werkt in twee stappen beter). Voeg daarna de eieren toe.
Gebruik van de mixer is toegestaan.

Na enkele minuten zijn ze lichtbruin geworden en zijn ze gaar.
Let op! Ze worden altijd wat donkerder na afkoelen, dus wacht
niet tot ze de perfecte kleur hebben, dan ben je te laat… Haal
ze met de vorken of de schuimspaan uit de pan, even laten uitdruppelen. Leg ze op de uitlekschaal en laat ze uitlekken. Haal
na elke bakbeurt de gemorste sliertjes beslag uit de pan, voordat
ze aanbranden.
Serveer de beignets met poedersuiker (waar eventueel een klein
beetje kaneel in zit). Eet smakelijk!
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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!
Joke
Alfred
Michiel
Donya
Daisy
Meryl
Isabella
Niels
Aly
Jennifer
Benjamin

Van Bree
Haan
Turkenburg
Zadeh
Pel
Geugies
Schoorl
Vierstraete
KroesenSix
Schut

31-12-1955
8-1-1962
17-1-1971
27-1-1999
1-2-2000
2-2-1988
24-2-1993
15-3-1986
17-3-1970
19-3-2000
24-3-2004

JANUARI

FEBRUARI

MAART

redactie:
Meryl Geugies
Marja Hammer

bestuur
bestuur
stam/bestuur
scouts
welpen
stam/leiding
stam
blauwe vogels
leiding
welpen
bevers

Rozemarijn Hoobroeckx
contact:
redactie-nb@helen-keller
.nl

Marquettelaan 33
1964 JR Heemskerk
of de nieuwsbriefbus
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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