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UITREIKING PRIJS UITREIKING PRIJS UITREIKING PRIJS UITREIKING PRIJS     
Op 16 juni jl. werd er op De Velst in Heemskerk een 
buurtdag georganiseerd, waar ook onze was 
vertegenwoordigd. Er werden allerlei spelletjes 
gedaan en de buurtkinderen konden komen 
kennismaken met onze scoutinggroep. 
Zo was er ook een prijsvraag "hoeveel geld zit er in de 
pot"? Het was heel spannend want een aantal 
kinderen zaten er vlak bij. Er zat € 34,78 in de pot en 
Ysabel Bakker zat er het dichtste bij met € 35,00.  
Op woensdag 11 juli werd de prijs door de 
penningmeester uitgereikt aan Ysabel: een bon voor 
een speelgoedzaak. Ze was er erg blij mee. 

    

JAMBOREE, JAMBORETTEJAMBOREE, JAMBORETTEJAMBOREE, JAMBORETTEJAMBOREE, JAMBORETTE        
100 JAAR SCOUTING100 JAAR SCOUTING100 JAAR SCOUTING100 JAAR SCOUTING    

Wat een bijzonder jaar is 2007! 100 jaar geleden 
begon Baden Powell met de eerste Jamboree van de 
jeugdbeweging die de wereld heeft veroverd. Op 1 
augustus is dit wereldwijd gevierd als Sunrise Day. Een 
aantal van onze leden vierden dit op een bijzondere 
manier. De scouts en sherpa’s waren op dat moment 
namelijk op de Jamborette, een internationaal 
zomerkamp voor 2500 scouts. En 2 leidsters en 3 
sherpa’s waren zelfs op de Wereld Jamboree, het 
grootste internationale scoutingkamp, met 40.000 
deelnemers uit 160 landen. In dit nieuwsbriefje zijn 
deze ervaringen niet te beschrijven, maar er is genoeg 
over te zien op internet! Er komen links op de site. 

    

FILM FLORISFILM FLORISFILM FLORISFILM FLORIS    
Scouting Graaf Floris V bestaat dit seizoen 50 jaar. 
Ze gaan allerlei bijzondere dingen doen de komende 
tijd. Het begon op september door voor de scouts uit 
de buurt de bioscoop af te huren. Een aantal leden 
van onze groep hebben met een heleboel anderen 
genoten van Ratatouille. 

    

OVERVLIEGENOVERVLIEGENOVERVLIEGENOVERVLIEGEN    
Op een zonnige 9 oktober zijn Chiara, Natasha en 
Sandra overgevlogen naar de scouts en Alissa, 
Cynthia, Maaike en Isabella naar de sherpa’s.  Met de 
Hollandse overzet die de leiding had gebouwd leek 
het zowaar echt een beetje vliegen! 

HERFST KAMP 2007 BLAHERFST KAMP 2007 BLAHERFST KAMP 2007 BLAHERFST KAMP 2007 BLAUWE VOGELSUWE VOGELSUWE VOGELSUWE VOGELS    
Afgelopen herfstvakantie zijn de blauwe vogels een 
weekendje op kamp geweest. We hebben 2 nachten in 
een clubhuis in Castricum geslapen.  
Het weekend begon op vrijdag avond met een 
nachtspel in het bos en een griezelfilm. Op zaterdag 
ochtend hebben we natuurlijk ochtendgymnastiek 
gedaan, even opwarmen na een koude nacht. Na het 
ontbijt hebben we in het bos pompoenen gevonden. 
Deze hebben we uitgehold en gezichtjes in gemaakt. 
Dit was erg leuk om te doen. 
Hierna hebben we een speurtocht door het duin 
gelopen en even lekker op een terrasje gezeten. ‘s 
avonds werden Aly, Taha en Fabian gekampdoopt, 
omdat zij voor het eerst mee op kamp waren. Ze 
moesten geblinddoekt een parcours lopen en wat 
opdrachtjes doen. Hierna is Aly als nieuwe leidster 
geinstalleerd. De avond werd afgesloten met een 
spannende spooktocht door het bos. Er waren veel 
enge griezels in het bos verstopt. Spannend! 
Ook op zondagochtend hebben we weer flink aan 
ochtendgymnastiek gedaan.  
Verder zijn we de hele dag bezig geweest met een 
posten spel. Er waren verschillende posten in het bos 
verstopt met opdrachten zoals vérgooien met 
stokken, mikado met takjes, worstelen en een 
verstopspel. Aan het einde van de middag moesten we 
natuurlijk het clubhuis opruimen en schoon maken.  
Het was een geslaagd en gezellig kamp!!!! 

    

HALLOWEEN HALLOWEEN HALLOWEEN HALLOWEEN     
Van 27 tot 30 oktober is er door bijna alle speltakken 
Halloween gevierd. Verkleed als griezels, met een 
feestje of een kampvuurtje. Halloween is uit Amerika 
over komen waaien en is hier in Nederland een leuke 
reden om lekker griezelig te doen! 

    

FEESTDAGENFEESTDAGENFEESTDAGENFEESTDAGEN    
We beginnen de feestdagen met het feestje voor de 
leiding: leidingdag op 25 november. Sinterklaas wordt 
door alle speltakken zelf gevierd. Kerst vieren we met 
zijn allen op zaterdag 22 december. Na oud en nieuw 
en de oliebollenactie beginnen de opkomsten in 2008 
vanaf zaterdag 5 januari. 
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‘T SWOPJE‘T SWOPJE‘T SWOPJE‘T SWOPJE    
Ik heet Aly 37 jaar  en ben de nieuwe leiding bij de 
blauwe vogels. Ik woon sinds augustus 2003 in 
Assendelft en daarvoor woonde ik in Zwolle. 
Twee jaar geleden was ik na 24 jaar gestopt met 
scouting maar nu na 2 jaar begon ik het te missen, dus 
was ik op zoek gegaan naar een nieuwe scoutinggroep. 
Ik zag toen op de website van de heler kellergroep dat 
ze een blauwe vogelgroep hadden en dat sprak mij erg 
aan. 
Voordat ik naar Assendelft ben gegaan heb ik 51/2 
jaar bij gehandicapten gewerkt. 
Mijn hobby’s zijn: scouting en 3D kaarten maken. 
Mijn werk: mijn man heeft een bedrijf in Assendelft en 
daar doe ik wat kantoorwerk. 

Het swopje gaat naar Chiara van de scouts! 

    

LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    
Er zijn weer flink wat loten verkocht dit jaar, de 
opbrengst voor de groep is ruim €640,-! 
Onze topsellers, met als beloning een badge of 
naambandje: 
1. Mar (leiding) 
2. Cila (scout) en Wietske (scout) 
4. Aly (leiding) en Dicle (scout) 
6. Judith (scout) 
7. Chiara (scout) 

    

BLITSE BEEBLITSE BEEBLITSE BEEBLITSE BEESSSSSIESSIESSIESSIES    
 

TERROR 
MOWGLY 

Pas op: 
bijtgevaarlijk! 

 
 

Houdt van bedrading in alle soorten en maten. Dus 
berg op uw mobiele telefoonlader, MP3-headset, 

ethernetkabels en boxen. 
Deze terrorist doet zich voor als een onschuldige 
anderhalf jaar oude ‘kater’. Zijn vaste verblijfplaats 

bevindt zich hoogstwaarschijnlijk in IJmuiden, waar hij 
het leven van Wams en Driemke een stuk duurder 
maakt. En waar een van beide ’s nachts een open 

slaapkamerdeur heeft, omdat Mowgly (Mo) niet meer 
alleen in de woonkamer mag vertoeven. De andere 

katten zouden hem graag een lesje leren, maar durven 
het niet… 

    

SPLAAKGEBLEKSPLAAKGEBLEKSPLAAKGEBLEKSPLAAKGEBLEK    
Britta: Overheerlijke opblaaskoffie! 
Mar: Het duurt zo lang voordat de koelkast 
opgewarmd is. 

WABILI WABILI WABILI WABILI WABILI WABILI WABILI WABILI SSSSTAM TAM TAM TAM JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    
In 1997 is onze groep verrijkt met een stam. De stam 
is de speltak na de sherpa’s, voor scouts vanaf 17 jaar. 
Het grootste gedeelte van de leiding zit in de stam, 
maar er zijn ook leden die geen leiding zijn. Ze hebben 
eens in de maand opkomst en doen dan van alles wat 
ze leuk vinden. 
Het is nu 2007 en dat betekent dat de stam 10 jaar 
bestaat! Dat is wel een felicitatie waard.  

    

JARIGJARIGJARIGJARIG    
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! 
 
Lisa Bloemers  11-11-1994 scout 
Cilia Talsma  13-11-1995 scout 
Bas de Jong  19-11-1999 bever 
Erin Demers  23-11-1994 scout 
Jennifer Blom  3 -12-1992 sherpa 
Roos Leijten  5 -12-1995 scout 
Ronja Beerepoot 5 -12-1997 kabouter 
Liesbeth Dielissen 16-12-1977 stam 
Britta Demers  18-12-1997 kabouter 
Joke van Bree  31-12-1955 bestuur 
Alfred Haan  8 -1-1962 bestuur 
Michiel Turkenburg 17-1-1971 stam 
Meryl Geugies  2 -2-1988 stam 
Emma  Schoorl  6 -2-2001 kabouter 
Wanda Bloemers 9 -2-1992 sherpa 
Alissa Mazic  18-2-1994 sherpa 
Isabella Schoorl 24-2-1993 sherpa 

    

NALANALANALANALA    
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