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In deze light-editie van onze nieuwsbrief vind je het belangrijkste nieuws. Zeer 
binnenkort vind je in de volgende editie onder andere weer leuke kampversla-
gen en zijn onze vaste rubrieken weer terug. Wil je ook eens in de nieuwsbrief 
staan? Je kunt je opgeven voor ‘t Swopje, waarin je iets over jezelf kunt ver-
tellen. Je kunt laten zien hoe trots je bent op je huisdier in Blitse Beessies. 
Maar je kunt ook gewoon vertellen over iets leuks dat je bij Scouting hebt be-

leefd. Stuur ons een mail via redactie@helen-keller.nl 
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SEIZOENSTART 

De vakantie is voorbij en de 
eerste opkomsten staan voor 
de deur. 

De welpen, bevers, scouts en 
explorers beginnen op zater-
dag 8 september. De Blauwe 
Vogels beginnen op woensdag 
12 september en de stam be-
gint op vrijdag 14 september. 

FACEBOOK 

Onze groep is nu ook op facebook te vin-
den! Daarop zetten we ook leuke nieuw-
tjes en berichten over onze groep.  

Heb jij ook een facebook-account? Laat 
dan zien dat je onze groep leuk vindt, je 
kunt ons ‘liken’ via onze eigen website of 
ons opzoeken op facebook.com. 

RABOBANK FIETSTOCHT 

zondag 9 september zondag 9 september zondag 9 september zondag 9 september gaan we met zo veel mogelijk mensen meedoen aan de 
Rabobank fietstocht.  

Iedereen kan meedoen, en per deelnemer €10,- verdienen voor ons nieuwe 
clubhuis! De tocht is 30 km lang, de start is om 10.30 bij de Patatoloog.  
We zouden het fijn vinden als je even laat weten of je meedoet via fiets-
tocht@helen-keller.nl 
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CONTRIBUTIE 

Om het scoutingspel in onze groep mogelijk te houden, zal de 
contributie met ingang van het nieuwe seizoen verhoogd worden 
naar 30 euro per kwartaal. 

Voor deze verhoging in 2012 hebben we een paar jaar geleden 
gekozen, in plaats van de contributie elk jaar een klein beetje te 
verhogen. 

De verhoging zal automatisch worden verwerkt in de incasso, je 
hoeft daar zelf niets voor te doen. 

OPSLAGRUIMTE GEVONDEN 

In de vorige nieuwsbrief stond er nog een oproep voor opslagruim-
te. Nadat we ook een berichtje in de krant hadden gezet, kregen 
we een prachtig aanbod! 

Meneer Zonneveld die in het Heemskerkse Duin woont, heeft 
ons ruimte in zijn schuur aangeboden. Een kleine groep harde 
werkers hebben de spullen in zeer korte tijd verhuist in de vakan-
tie. We zijn er erg blij mee! 

GROEPSDAG 

De tweede zaterdag van oktober (13-10) 
hebben we weer onze groepsdag. Een vast 
onderdeel is het overvliegen. De jeugdle-
den die overgaan naar een nieuwe speltak 
zullen dan op een feestelijke manier de 
overstap maken. En natuurlijk is hun familie 
welkom. Meer informatie volgt.  



 

 

COLOFON 

redactie:  

Meryl Geugies 
 Rozemarijn Hoobroeckx 

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

Marquettelaan 33  
1964 JR Heemskerk 

of de nieuwsbriefbus   

     SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER    NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    

1 I    

2 I    

3     

4     

5     

6     

7     

8 1e opkomsten    

9 Rabo fietstocht    

10     

11     

12 1e opkomst    

13  groepsdag   

14 Scoutiviteit    

15 I    

16 I    

17     

18     

19     

20  Beleef HK Week   

21  I   

22  I   

23 rommelmarkt I   

24  I   

25  I   

26  I   

27  I   

28     

29     

30     

31      

Zie voor een upZie voor een upZie voor een upZie voor een up----totototo----date groepsagenda www.helendate groepsagenda www.helendate groepsagenda www.helendate groepsagenda www.helen----keller.nlkeller.nlkeller.nlkeller.nl    

Elfregi Helen Keller

Elfregi Helen Keller

Elfregi Helen Keller

Elfregi Helen Keller    

Heemskerk
Heemskerk
Heemskerk
Heemskerk    

Rame
austr

aat 4
  

Heem
skerk

 

info�
helen

-kelle
r.nl 

www
.helen

-kelle
r.nl   

0251
-247

518 

ACTIES! 

BELEEF HEEMSKERKBELEEF HEEMSKERKBELEEF HEEMSKERKBELEEF HEEMSKERK----WEEKWEEKWEEKWEEK    

Onze scoutinggroep is trots op 
Heemskerk! 

Dat laten we in de herfstvakantie-
week met allerlei activiteiten voor de 
Heemskerkse bewoners en onderne-
mers. 

Als jij en/of je ouders ons willen hel-
pen, kan je dit laten weten aan Mar-
cia/Rebbel:    

marcia_de_bruijn@hotmail.com 

Hou de website en facebook in de Hou de website en facebook in de Hou de website en facebook in de Hou de website en facebook in de 
gaten!gaten!gaten!gaten! 

SCOUTINGLOTENSCOUTINGLOTENSCOUTINGLOTENSCOUTINGLOTEN    

Onze groep verzamelt elk 
jaar wat extra geld met 
het verkopen van scouting-
loten. De scoutingloterij is 
een landelijke loterij geor-
ganiseerd door Scouting 
Nederland, om groepen een 
makkelijke manier te bie-
den wat extra geld te ver-
dienen. 

Van elk verkocht lot gaat 
1,50 euro naar onze 
groepskas. En de kopers 
kunnen in deze loterij leuke 
prijzen winnen! 

De tweede opkomst zullen 
de lotenboekjes worden 
uitgedeeld en wordt de 
actie uitgelegd. De beste 
verkopers van onze groep 
verdienen een badge of 
naambandje. Meer infor-
matie over de loterij vind 
je op 
www.scoutingloterij.nl 

VOMAR FLESSENACTIEVOMAR FLESSENACTIEVOMAR FLESSENACTIEVOMAR FLESSENACTIE    

In de maand oktober doen we mee aan 
de lege flessen actie van de Vomar. De 
statiegeldbon van de legenflessen die je 
in die periode terugbrengt bij de Vomar 
Broekpolder en Commandeurs kun je in 
onze inzamelbus stoppen.  

Dus spaar je flessen op en bewaar ze 
tot oktober. 

Let op: dit is alleen bij de Vomar in 
Heemskerk!  

En let op dat je bij de Vomar niet alle 
flessen kunt inleveren die je bij een an-
der supermarkt hebt gekocht. A-merken 
meestal wel, huismerk soms niet. 
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