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SEIZOENSSTART
VOOR DE LEDEN:
Op zaterdag 31 augustus gaan we officieel het nieuwe scoutingseizoen aftrappen.
Waar?
Nou gewoon in ons NIEUWE clubhuis in park Assumburg! Nieuwe clubhuis? Staat
dat er dan al?

Vaste prik:
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Welnee, zover is het nog niet, maar je krijgt wel een idee waar het komt te staan
en wat de indeling is.
We doen gewoon alsof en gaan diverse activiteiten doen in en om ons nieuwe
clubhuis. Want wie weet staat het clubhuis er wel als we het seizoen weer afsluiten. Ben je nieuwsgierig? Kom je ook?
We beginnen om 14.00 uur en het is om 16.00 uur afgelopen.

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
∗ Volg jij al onze facebookpagina?
facebook.com/scoutinghk

Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom, maar die moeten zich wel even opgeven, zodat wij weten hoeveel kinderen er komen. Opgeven kan via de e-mail:
clubhuis@helen-keller.nl.
SPECIAAL VOOR DE OUDERS:
Op zaterdag 31 augustus om 14.00 uur trappen we het nieuwe scoutingseizoen af
op de plek van ons nieuwe clubhuis, in park Assumburg. Deze opening heeft het
eerste halfuur een officieel tintje. U bent daarbij ook van harte welkom. Daarna
beginnen de kinderactiviteiten. Wilt u een handje helpen? Dat kan altijd. Meldt u
dan ook even aan op clubhuis@helen-keller.nl.
Te leen gezocht voor 31 augustus:
- een portapotti (werkend) of een toiletemmer
- een doucheslang met douchekop (oud en kapot is geen probleem)
Kunt u ons hieraan helpen? Neem dan zsm contact op met Joke van Bree,
penningmeester@helen-keller.nl
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STARTDATA NIEUWE SEIZOEN
De vakantie is alweer voorbij in onze regio. De Blauwe Vogels zijn de eersten en starten meteen op woensdag 21
augustus.
De overige speltakken starten op zaterdag 7 september,
de week na de seizoensstart in park Assumburg.
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BOUWSTENEN
CLUBHUIS-COLUMN
De financien zijn het belangrijkste wanneer je wilt
gaan bouwen. De startbegroting is zo goed als bereikt
en we hopen dat de fondsen die onze aanvraag nog in
behandeling hebben ook positief reageren. Daarom
heeft het bestuur besloten de omgevingsvergunning
alvast maar aan te gaan vragen en de onderhandelingen met de aannemer te starten.

gaat worden en dat de
aannemer kan starten met
de bouw van het casco.
casco
Lukt dat, dan kunnen we
misschien de nieuwjaarsbijeenkomst in het (nog niet
afgebouwde) nieuwe clubhuis houden. Daarna moeten
we zelf aan de bak om het gebouw tot een clubhuis te
maken. Hiervoor hebben we de nodige man-/
Uiteraard is het nog steeds mogelijk obligaties van €
50,00 per stuk te kopen. De mensen die zich al aange- vrouwkracht nodig. Tegen die tijd zullen we een beroep
meld hebben moeten nog even op hun obligatie-papier gaan doen op handige ouders.
wachten: de penningmeester is ze niet vergeten, maar Veiligheid tijdens de bouw: Het bestuur van de stichheeft nog geen tijd gehad.
ting Elfregi Helen Keller geeft de opdracht tot de
bouw. Deze wordt uitgevoerd door onze bouwheren,
Ook is een donatie nog altijd van harte welkom.
die de "directie" vormen. Zij hebben aangegeven dat er
De omgevingsvergunning hebben we in juli aangetijdens de bouw niemand, maar dan ook niemand, zonvraagd.
der hun toestemming het bouwterrein op mag. Niet wanDe erfpachtakte (de overeenkomst tussen ons en de
neer de aannemer aan het werk is en niet wanneer we
gemeente dat we op die plek een eigen clubhuis mogen met de afbouw bezig zijn. Dit is voor ieders veiligheid.
neerzetten) ligt bij de notaris. We hopen dat dit binFoto's maken is oke, alleen achter het hek!
nenkort getekend kan gaan worden.
clubhuis@helen
clubhuis helenhelen-keller.nl
We hopen dat half oktober de vergunning afgegeven

RABOBANK FIETSTOCHT
Lekker fietsend 10,- voor de groep verdienen?

VAN DE PENNINGMEESTER

Met ingang van februari 2014 gaat het bankverkeer in
zondag 15 september kan dat! Dan doen we met onze heel Europa veranderen. De banken zijn er druk mee
scoutinggroep mee met de Rabobank fietstocht. Deel- bezig hun klanten te informeren en alle systemen erop
voor te bereiden. Zelf heeft u misschien al gemerkt dat
nemers sponsoren een club van hun keuze en onze
uw rekeningnummer groter geworden is en dat de naam
groep staat ook op de lijst (nummer 81)!
van de bank er ook in vermeld staat. Dat gaat geautomatiseerd, daar hoeft u niets aan te doen.
Op de startpagina van onze website www.helenIn mei was er een bijeenkomst voor verenigingen waar
keller.nl vind je een link voor meer info.
de penningmeesters uitleg kregen wat er gaat verandeJe kunt in je eentje meedoen, maar met zijn allen is
ren.
natuurlijk nog leuker! De best uitgedoste groep wint
Wat gaat er voor U veranderen? In het verleden werd
ook nog eens 250,de contributie voor 2 leden uit 1 gezin opgeteld en als
Geef je voor het samen fietsen op bij Iris (Roos van
1 bedrag afgeschreven. Dat mag nu niet meer. Met
de Bevers) iris.rijnders@gmail.com
ingang van het 3e kwartaal zal per persoon de contributie worden geïnd.
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 15 september!
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SCOUTINGLOTERIJ

GROEPSDAG

Onze groep verzamelt elk jaar wat extra geld met het verkopen van scoutingloten. De scoutingloterij is een landelijke
loterij georganiseerd door Scouting Nederland, om groepen
een makkelijke manier te bieden wat extra geld te verdienen.

De tweede zaterdag van oktober (12-10)
hebben we weer onze groepsdag. Een vast onderdeel is het overvliegen. De jeugdleden die
overgaan naar een nieuwe speltak zullen dan op
een feestelijke manier de overstap maken. En
natuurlijk is hun familie welkom. De overvliegers
horen daar meer over van hun leiding, algemene
informatie volgt nog.

Van elk verkocht lot gaat 1,50 euro naar onze groepskas. En
de kopers kunnen in deze loterij leuke prijzen winnen! We
gaan voor 500 loten dit jaar of meer!
Binnenkort worden de lotenboekjes worden
uitgedeeld en wordt de actie uitgelegd. De beste verkopers van onze groep verdienen een
naambandje en verkoop je er 50 of 100 dan
krijg je een extra prijs.
www.scoutingloterij.nl

BESTUURDERS GEZOCHT
de groep bestaat uit een vereniging (zorgt voor het
spel) en een stichting (staat ten dienste van de vereniging en zorgt voor de huisvesting). Op dit moment
wordt de functie van voorzitter en secretaris door
dezelfde persoon vervuld. Dat is niet een echt goede
oplossing en we zoeken daarom een nieuwe voorzitter.
Daarnaast zoeken we ook nog gewone leden voor de
besturen. Je hoeft geen lid te worden van beide besturen, van één van beide kan ook. Meteen voorzitter
te worden, een inwerkperiode lijkt ons heel nuttig om

ervaring met ons op te doen.
Onze groepsbegeleidster (soort personeelswerker)
heeft te kennen gegeven weer Blauwe Vogel leiding te
worden, omdat ze daar hard nodig is en we de jongens
daar goed willen begeleiden. We zoeken dus ook een
groepsbegeleid(st)er.
Wilt u meer weten over bovenstaande functies, neem
dan contact op met Marjon van Kooten: info helenkeller.nl of bel 247518.

WELPEN BIJ DE KEI

SCOUTINGWEDSTRIJDEN

Op 8 juni zijn de Welpen op bezoek geweest bij Boerencamping de Kei in Castricum. Als eerste moesten
ze zelf boter maken in een ouderwetse karnton. Door
aan de touwtjes te trekken, werd de room in beweging
gebracht. De vetdeeltjes scheidden zich zo van de
karnemelk. Daarna moest de karnemelk er helemaal uit
gekneed worden, zodat alleen de boter overbleef.
Vervolgens moesten de Welpen allemaal interessante
vragen beantwoorden over de boerderij. Zo weten ze
nu dat één koe wel 25 liter melk per dag kan geven en
de koeien in de stal op een waterbed kunnen liggen!
Hierna hebben ze nog lekker gespeeld op de skelters
en de trampoline. Toen ze naar huis gingen, kregen ze
allemaal een bakje van hun zelfgemaakte boter mee!

Door de scouts
Wij de scouts, gingen naar de RSW. Het thema was
prehistorie. Het was erg leuk, vooral het avondprogramma. We gingen met tennisballen op de kortinghamsters van Albert Heijn gooien. Toen we gingen slapen
was het KOUD brrrrrrrrr Het postenspel de volgende
dag was erg leuk, vooral de survivalbaan. En Kenny
sneed met het wapens maken in zijn hand (pijnlijk), We
zijn 9e geworden (jeeh). Groetjes de scouts!
AKA de wilde honden grrrrrr woef woef
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SPREEKBEURTPAKKET

KAMPEN

Als je dit jaar een spreekbeurt moet doen
op school, waarom dan niet over Scouting?

ROADRUNNERS

De ScoutShop heeft speciale spreekbeurtmappen gemaakt, voor welpen en
voor scouts. met een hoop leuk materiaal
om je spreekbeurt op te kleuren. Met een
kadootje voor je klas en een kaart kunt
opsturen in ruil voor de enige echte
spreekbeurtbadge. En wie weet willen je
klasgenootjes na jouw spreekbeurt ook
wel bij Scouting!

Deze camping boerderij was voor de roadrunners leerzaam, ze
hebben kunnen helpen met koeien halen en kijken bij het melken.

Kijk gauw op www.scoutshop.nl

De roadrunners hebben met Hemelvaart in Driehuizen op camping
“Natuurlijk Genoegen” gestaan.

Ze hebben veel regen en wind overwonnen, en zijn op de Zaanse
Schans geweest. Daar hebben ze gezien hoe vroeger houten klompen gemaakt werden en maakten een tochtje met de boot over de
zaan langs de molens.
Ze hebben ook nog gezwommen in Alkmaar en zijn in het Kaasmuseum geweest. Ze hebben veel plezier met de groep gehad en later ook nog een gezellig avondje bowlen om het seizoen te sluiten.

BEVERS en WELPEN

SCOUTS

De bevers en welpen gingen samen op kamp in het
Pinksterweekend. Het was een dolle boel, want ze
werden ondergedompeld in de sprookjeswereld.

De scouts gingen als bende van de vlammende pijl op
bezoek bij de bende van de Bokkenberg op het Naaldenveld. Ze werden gevraagd om een oogje in het zeil
te houden, want volgens de schout dreigde er gevaar.
En terecht: Al op de eerste dag verloor een Bokkenberger het leven. Alles wees naar de schout, maar uiteindelijk bleek het onze eigen Céline te zijn! Tussen
het mysterie door hebben ze genoten van de zon op
het strand, gezwommen, een hike gedaan, boog geschoten en heerlijk gekookt op houtvuur. Een geslaagd
kamp dus!

Prins, Prinses, Robin Hood, een fee, ...: ze waren er
allemaal en ze hadden de hulp van de bevers en
welpen hard nodig. Ze hebben een hoop lol beleefd
en zoals het hoort liep het allemaal goed af en….
Iedereen leefde nog lang en gelukkig!

THE MUPPETZ

WABILI WABILI STAM

Ze gingen niet ver van huis: op de
eenmalige ‘camping’ Heemsoord hebben de explorers heel dichtbij gekampeerd. Maar dat was prima, want
ze hadden genoeg ruimte voor tenten en een echt piekfijne zelfbouwkeuken. Met een luxe kampvuurplaats
en een improvisatie-wasbak.

Met Pasen deed de stam een spectaculair Wie Is De Mol weekend.
Zes deelnemers en een mysteryguest reisden af naar een onbekende
locatie en zijn het hele weekend op hun hoede geweest. Want één
van hen saboteerde de opdrachten die ze moesten doen. Wie het
minst oplette en niet door had wie de mol was, viel af.

Ze gingen er lekker op uit voor een
geocache, mountainbike-tocht, dagje
Amsterdam en een kasteelbouw op
het strand.

Lasergamen in een klooster, code kraken bij Scouting Nederland,
toets op een basisschool, ringsteken op de gracht: een hoop rare opdrachten kwamen langs.
Uiteindelijk was de Loes de winnaar, die het het beste had geraden,
maar op het nippertje: Pas op het allerlaatst bleek het Richard te
zijn, die duidelijk een heel goede mol was!
Het is nog even wachten op de film om het nog eens terug te kunnen
kijken. Loes: je trofee staat nog bij Roos op de schoorsteenmantel…
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Zie voor de recente groepsagenda www.helenwww.helen-keller.nl
AUGUSTUS
1
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9
10

SEPTEMBER

OKTOBER

1e opkomsten

11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Groepsdag

Rabo fietstocht

1e opkomst BV

seizoensstart

Broekpolderdag

NOVEMBER

DECEMBER

