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2015 is een bijzonder jaar: 50 jaar geleden is onze
groep opgericht.

VASTE PRIK

We maakten de fusie van alle scoutingbewegingen
naar één gezamenlijk Scouting Nederland mee.

We begonnen als meisjesgroep van de Elfregifederatie, te gast in het clubhuis van de Graaf Floris V groep.

Terug naar….
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Klussen
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Blitse beessies
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KALENDER
3-10: 50 jaar groepsdag
30-11: sinterklaas
19-12: kerstbijeenkomst

44 van de 50 jaar hadden we een eigen plek aan de
Rameaustraat, om net voor dit jubileum te verhuizen naar ons huidige Adelaertsnest.
We hebben veel leden zien komen, zien gaan, zien
blijven. Kabouters, padvindsters en sherpa’s vertrokken, maar bevers, welpen, scouts, explorers, blauwe vogels en stamleden kwamen erbij. Onze doopsgezinde achtergrond speelt niet meer een rol, maar we blijven vasthouden aan onze Elfregi-wortels. En in het laatste lustrum hebben we van
harte onze deur geopend voor jongens bij de groep.
In 50 jaar kan veel gebeuren en veel veranderen, maar nog altijd zijn wij die gezellige, actieve scouting waar jong en oud kan groeien, spelen en vrienden voor het
leven maakt. En dat gaan we vieren!

TERUG NAAR...

50 JAAR GROEPSDAG

PRIKBORD
Online shoppen? via de Sponsorkliks-knop op www.helenkeller.nl spaar je met je aankoop voor onze groep.

In 2000 vierden we ons 35-jarig
jubileum. We luidden het millennium in met een nieuwe das,
de paars-gele. Wie herkent nog
de oude gele op de foto?

Op zaterdag 3 oktober gaan we om 10.30 van
start met een overvliegbijeenkomst voor de
leden en ouders. Aansluitend is een lunch. Om
14.00 openen we het jubileumfeest voor leden,
genodigden en geïnteresseerden, gevolgd door
een open dag. De vrijwilligers van de groep
sluiten de dag af met een feestelijke barbecue.
Jij komt toch ook?

FOTOTENTOONSTELLING
We zouden het leuk vinden om een beeld van
de groep door de jaren heen te krijgen op 3
oktober. We vragen daarom iedereen om een
paar foto’s mee te nemen van leuke momenten. Schrijf je naam en speltak achterop als je
de foto’s ook weer terug wilt.

Een greep uit onze sponsors:

redactieredactie-nb@helen
nb helenhelen-keller.nl
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RABO FIETSTOCHT

SCOUTINGLOTERIJ

Het is september, dus weer tijd voor de jaarlijkse Rabobank fietstocht in onze regio. De Rabobank sponsort
daarmee voor elke deelnemer een vereniging met €
12,50. Het was op 13 september prachtig fietsweer en
uitgedost in oranje besteeg een klein clubje voor ons de
fiets. Een scout
die niet mee
kon doen deed
zelfs een eigen
alternatieve
actie. Bedankt
kanjers!

We doen dit jaar weer mee aan de Nationale
scoutingloterij. Dit is een landelijke loterij
georganiseerd door Scouting Nederland om
groepen een makkelijke manier te bieden
wat extra geld te verdienen.
Van elk verkocht lot gaat 1,50 euro naar
onze groepskas. En de kopers kunnen in
deze loterij leuke prijzen winnen!
Als je nog geen boekje hebt, vraag er dan
een aan je leiding. Alle loten uit je boekje verkocht?
Dan kun je een nieuwe halen zolang de voorraad
strekt. Voor de beste verkopers is er een speciaal
naambandje te verdienen.
Alvast bedankt, en duim dat er mooie prijzen op onze
loten vallen in december!

KLUSSEN

KAMPEN
De zomerkampen van alle speltakken zijn weer achter de rug.

Onze groep zoekt:

De Roadrunners bleven in de meivakantie dicht bij huis en hadden hun
kamp in en rond ons clubhuis. Natuurlijk gingen ze ook op pad, onder
andere naar Artis.

∗

schoonmakers m/v:
op donderdag maken enkele ouders
het clubhuis heerlijk schoon. Ze
kunnen daarbij zeker nog wat hulp
gebruiken!

∗

Leiding Roadrunners:
Onze speltak voor scouts met een
beperking heeft een recordaantal
leden. Help jij het leidingteam op
woensdagavond versterken?

∗

Klussers:
Goed met gereedschap? Steek lekker je handen uit de mouwen op
donderdag met onze gezellige klusteam.

∗

Bestuursleden:
Ons bestuur leidt ons allemaal in
goede banen. Wat versterking kunnen ze goed gebruiken.

De bevers mochten voor het eerst een nachtje in ons eigen clubhuis slapen tijdens het Pinksterweekend en zijn op onderzoek gegaan naar de
dieren in de buurt.
In Castricum hadden de welpen hetzelfde weekend prachtig weer en waren natuurlijk vooral lekker buiten bezig.
De explorers trokken met hun rugzak er op uit rond Arnhem en spoelden
en woeien tijdens een flinke storm naar Utrecht.
In Baarn hadden de scouts in augustus televisiekamp. Niet om te kijken,
maar als thema voor allerlei buitenactiviteiten.
Nog even nagenieten? Bekijk de foto’s op onze website.

BLITSE BEESSIES
Ik ben allergisch voor katten. Dus
die heb ik niet zelf in huis. Mijn
twee zussen wel en de laatste telg
in de familie heet Sjef, de nieuwe
kat van mijn oudste zus. Wat een
schatje, he? Hij is op de foto pas 6
weken oud, maar groeit intussen
als kool. Hij is heel gezellig en
speels en hopelijk wordt hij goede
vriendjes met de wat oudere Bobbie.
Roos Hoobroeckx
Leiding scouts & explorers
Ook wat vertellen over je huisdier?
Stuur je tekst en foto naar de redactie.

Info:
uitzendbureau@helen-keller.nl
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COLOFON
redactie:
Team communicatie

contact:
redactie-nb@helen-kelle
r.nl

