
 

 

Prikbord: 

∗ Heb jij nog leuke foto’s die 

niet op de website staan?  

Neem contact op met Roos 

via de redactie 

∗ Wanneer is wat? Je vindt 

een groepsagenda op 

www.helen-keller.nl 
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De nieuwsbrief van onze groep is een tijdje van het toneel verdwenen geweest. 
Met deze wat kalere mini-editie vlak voor de zomer pakken we draad weer op.  

In het nieuwe scoutingseizoen kom je in de nieuwsbrief ook weer de vertrouwde 
rubrieken tegen, zoals Blitse Beessies, Terug naar… en Splaakgeblek. 

Tot gauw! 

De redactie 

 TERUG VAN WEG & MINI-EDITIE 
Elfregi Elfregi Elfregi Elfregi     

Helen KellerHelen KellerHelen KellerHelen Keller    

HeemskerkHeemskerkHeemskerkHeemskerk 

SEIZOENSAFSLUITING 

Vrijdag 13 juli sluiten we het seizoen 
weer af. Of het aan de datum ligt, weten 
we niet, maar het clubhuis van Graaf 
Floris V is dit jaar niet beschikbaar. Ge-
lukkig hebben we een prachtig alterna-
tief gevonden en wel op het net geopen-
de schoolplein achter de Kariboe. Een 
beetje spannend, maar  in ieder geval 

handig dichtbij voor de spullen. We 
beginnen om 19.00u. Voor de bevers 
en welpen is het tot 20.30u, voor de 
andere jeugdleden tot 21.30u. En je 
ouders mogen ook mee doen. Duimen 
jullie  mee voor droog weer?  

Tot de 13e! 

STARTDATA NIEUWE SEIZOEN 

De Bevers, Welpen, Scouts, Explorers starten allemaal op zaterdag 8 september.  
De Blauwe Vogels starten op woensdag 12 september.  
De tijden zijn voor alle groepen hetzelfde gebleven. 

VERANDERINGEN LEIDINGTEAMS 

Na de zomervakantie zullen een aantal 
leidingteams in een nieuwe opstelling star-
ten. 
Bij de Bevers nemen we aan het eind van 
dit seizoen afscheid van onze Keet en bij 
de Welpen nemen we afscheid van Chil. 

 
Daarnaast nemen twee van onze leiding 
een nieuwe uitdaging aan binnen de groep. 

Vanuit de Welpen zal Baloe de over-
stap maken naar de Scouts en vanaf 
september weer door het leven gaan als 
Céline. 
Vanuit de Scouts maakt Linda de over-
stap naar de Welpen en daar zal zij de 
Welpennaam Mor dragen. 

Wij bedanken iedereen voor de inzet 
de afgelopen jaren! 

Help mee! 
Stuur je swopje, berichtje, beessie, oude foto,… 

 naar  
redactie-nb@helen-keller.nl    
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DE DRIE WIJZEN 
CLUBHUIS-COLUMN   

   RABOBANK FIETSTOCHT 

De bouwcommissie is half maart uitgebreid met 3 he-
ren die het bouwtechnische deel voor hun rekening 
gaan nemen. Hiermee hebben we heel wat ervaring 
binnengehaald: onder leiding van Aad Steenkamp, Piet 
Willems en Menno Greveling heeft turnvereniging 
Toss een turnzaal neergezet. Uiteraard zijn we hier 
erg blij mee, want veel bouwervaring hebben we zelf 
niet in huis. 

 

Dat bleek al snel: het door ons gewenste gebouw vol-
deed niet aan het bouwbesluit voor een 
“bijeenkomstgebouw”. Daardoor is er wat vertraging 

ontstaan in de voortgang 
op bouwkundig gebied en 
bij het fondsenwerven. 

 

Maar we gaan door! 

Eind augustus wordt er een PR- en fondsenwervings-
offensief ingezet, waarbij we hulp van de ouders zeker 
nodig zullen hebben. 

Hierover meer verderop in de nieuwsbrief.  

 

clubhuisclubhuisclubhuisclubhuis@helenhelenhelenhelen----keller.nlkeller.nlkeller.nlkeller.nl  

Willen jullie je net zo-
als deze kanjers inzet-
ten voor onze groep?! 

zondag 9 september zondag 9 september zondag 9 september zondag 9 september 
kan dat! Dan gaan we 
met onze scouting-
groep een fietstocht 

van ongeveer 30 km door de IJmond maken.  
 
Dus alle beweeglijke bevers, enthousiaste welpen,   
gezellige scouts, sportieve blauwe vogels, energieke 
explo’s, stoere stammers, actieve bestuursleden,     

ondernemende ouders, sympathieke vrienden en fana-
tieke familie: doen jullie met ons mee?  
We kunnen per deelnemer ook nog eens €10,- verdie-
nen voor ons nieuwe clubhuis!  

De start is om 10.00, de locatie is nog onbekend. Na 
aanmelding bij Iris (Roos van de Bevers) 

iris.rijnders@gmail.com krijgt u op tijd een e-mail met 

de laatste gegevens. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 9 septem-
ber!  

OPSLAGRUIMTE GEZOCHT 

Uit de “tijdelijke oude” Kariboe aan de Velst hebben 
we eind februari heel wat spullen mogen meenemen 
(bevertafels, kasten, stoelen, speelmatten en nog veel 
meer). Deze spullen staan nu opgeslagen bij rent-a-
box in Beverwijk. Per maand kost dat heel wat geld. 
Dat geld zouden we liever aan het clubhuis of aan wat 
anders willen spenderen door een goedkopere/gratis 
opslag te vinden. 

 

 

Dus: wie-o-wie heeft er in zijn of haar familie, kennis-
senkring, bij zijn/haar werk of waar dan ook een droge 
opslagruimte voor ons?  

Het gaat om zo’n 25 m3, een zeecontainer is ook 
goed. 

 

Contactpersoon: Joke van Bree, tel. 0251-239096 
of penningmeester@helen-keller.nl  
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BELEEF HEEMSKERK WEEK 
Onze scoutinggroep is trots op Heemskerk! 

Daarom organiseren wij in de laatste schoolvakantieweek van 27 augustus tot en met 2 september elke dag een 
activiteit voor de Heemskerkse bewoners en ondernemers. 

Maak samen met ons een feestje van je laatste vakantieweek! 

Beleef een leuke, leerzame ochtend of middag en bouw zo mee aan ons nieuwe clubhuis! 

Gedurende deze week kan je ook via E-bay bieden op onze unieke veilingitems.  Bijvoorbeeld een geheel geor-
ganiseerd kinderfeestje voor jou en je beste vrienden!  

Als jij en/of je ouders ons willen helpen, kan je dit laten weten aan Marcia/Rebbel:   mar-

cia_de_bruijn@hotmail.com 

Vertel het aan je vrienden en hou onze site in de gaten:Vertel het aan je vrienden en hou onze site in de gaten:Vertel het aan je vrienden en hou onze site in de gaten:Vertel het aan je vrienden en hou onze site in de gaten:    

www.helen-keller.nl 

WELPENKAMP 2012 
Tijdens het afgelopen pinksterweekend zijn de Wel-
pen op kamp geweest in het zonnige Zandvoort. De 
eerste avond kwam dokter Jones bij ons langs met 
een brief. Hierin stond de vraag of wij dokter Jones 
en haar team konden helpen bij het zoeken naar een 
schat, die begraven zou liggen ergens in Zandvoort. 
Dit om te voorkomen dat op geld beluste dieven er 
met de schat vandoor zouden gaan. De volgende dag 
hielpen we bij een opgraving, zochten we onze weg 
door een doolhof en bouwden we een zandkasteel op 

het strand. Zondag waren we tijdens het knutselen 
dokter Jones kwijt. We gingen haar zoeken en vonden 
een aanwijzing naar de schat op haar bed, maar zij was 
spoorloos verdwenen. Nadat de aanwijzing ontcijferd 
was, gingen we op pad. Later vonden we een tweede 
aanwijzing en die bracht ons bij de schat. Maar dieven, 
waaronder dokter Jones, hadden de schat al opgegra-
ven. Na een wedstrijd wonnen de Welpen de schat van 
de dieven en kon de schat naar het museum. 

DE ROADRUNNERS 

Het seizoen is alweer voorbij. We zijn dit seizoen bij 
de politie geweest. We kregen uitleg over het bureau, 
de auto`s en zijn op de politiemotor op de foto ge-
weest. Verder hebben we timmerfabriek Kroesen be-
zocht, waar we zagen hoe kozijnen gemaakt worden. 
Bovendien hebben we het insigne tochttechnieken 
behaald. Een tocht lopen met een strippenkaart of 
kaart en kompas gaat de jongens nu goed af. 

Marcia heeft verschillende opkomsten gefilmd voor 
haar afstudeeropdracht. Dit is een leuke film gewor-
den, met als titel: Scouts met mogelijkheden . In deze 
film zijn de scoutingbelevenissen van de leden van drie 
scoutinggroepen, waaronder de Roadrunners, te zien. 
De ouders en de Roadrunners hebben de film zelf ook 
gezien. 

Met Pasen zijn we op kamp geweest in Het Zuiderpark 
in Den Haag.  Het clubhuis heette De Eendenkooi. 
Het was erg gezellig. We zijn lekker uitgewaaid in 
Scheveningen op de pier, hebben rondgekeken op het 
Binnenhof en gewinkeld in Den Haag, zijn naar de film 
Born to be wild in het Omniversum geweest. Dit was 
echt een belevenis, waarbij het lijkt alsof je zelf mid-
den in de film zit! Op de eerste Paasdag heeft de lei-
ding de ontbijttafel gezellig gedekt met verschillende 
soorten brood en lekkere dingen voor er op. Daarna 
hebben we een hele leuke dag in Duinrell gehad. Som-
mige  waaghalzen gingen zelfs in de Falcon, een acht-
baan die recht omhoog gaat en in één keer naar bene-
den stort! We hebben weer een super kamp gehad. 

Het is nu vakantie. In het nieuwe seizoen gaan we weer 
samen grenzen verleggen en nieuwe dingen doen! 



 

 

COLOFON 

 

 

redactie:  

Meryl Geugies 

 Rozemarijn 
Hoobroeckx 

contact: 
redactieredactieredactieredactie----nbnbnbnb@helenhelenhelenhelen----keller.nlkeller.nlkeller.nlkeller.nl    

Marquettelaan 33  
1964 JR Heemskerk 

of de nieuwsbriefbus   
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De redactie wenst jullie allemaal een 

geweldige zomervakantie.  

Tot in het nieuwe seizoen! 

We beginnen weer op 8 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    
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