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VASTE PRIK 

Dit is de laatste editie van deze nieuwsbrief. Voor sommigen van jullie is het ook 
de eerste, want we waren niet erg regelmatig met verzenden. Maar er komt iets 
tofs voor in de plaats: vanaf nu zit onze nieuwsbrief namelijk IN het Scouting ma-
gazine! Het magazine krijg je vier keer per jaar toegezonden door Scouting Neder-
land, onze landelijke vereniging. En vanaf nu lees je daarin dus ook berichten van 
onze eigen groep. Je hoeft niet lang te wachten: de eerste editie volgt al in mei. 
 
In deze laatste losse nieuwsbrief nemen we gepast afscheid met een greep uit de-
berichten van de afgelopen jaren én de laatste aan ‘t lijntje. Wist je dat de eerste 
nieuwsbrieven nog van papier waren? Lees ze ook eens terug op de website! Veel 
plezier en tot in het nieuwe jasje! 

Roos, namens de redactie  

OUD & NIEUW 

  
Terug naar…. 1 

Aan ‘t Lijntje 1 

Splaakgeblek 3 

Afscheid nemen bestaat niet. 
 
De laatste nieuwsbrief in eigen beheer en daarmee ook de 
laatste aan ’t lijntje... en al meteen in mei nieuwsbrief nieu-
we stijl! 
2016-2017 zal voor mij de boeken in gaan als een seizoen 
van veranderingen: 
De 2e explorergroep the Muppetz heeft afscheid genomen 
en voor het eerst heeft onze groep een speltak Roverscouts. 
Jonge mensen die op eigen benen staan en het heft in eigen 
hand nemen. 
Onze voorzitter/secretaris/verhuurcoördinator neemt na 
vele jaren van verdiensten meer tijd voor andere dingen en 
geeft daarmee ruimte aan (ontwikkeling van) anderen. 
Na 21 jaar ben ik gestopt als (team)leider van de scouts en 
heb met vertrouwen en liefde het stokje overgedragen aan 
een team, dat de kaarten heeft geschud en vernieuwingen 
gaat invoeren. En daarmee heb ik de tijd om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan in het bestuur (als ik tenminste 
wordt gekozen). 
En tot slot was zelfs de oliebollenactie van dit jaar niet door 
mij georganiseerd en een succes, mede dankzij een frisse 
wind. 
Een seizoen, niet van afscheid, maar een seizoen van ver-
nieuwing en ontwikkeling. (Maar degenen die mij goed ken-
nen weten ook wel hoe ik dit zit te typen… J) 
 
Ik bedank de redactie voor de ruimte in de ‘oude’ nieuws-
brief en zie de nieuwe met nieuwsgierigheid tegemoet. 
 
Knuffel! Mar(jolijn) 

 COLUMN  



 

 

Nummer 26    april 2017 Pagina 2 

COLOFON 

redactie:  

Team 
communicatie 

redactie-nb@helen-keller.nl 

Elfregi Helen Keller 

Heemskerk 

Adelaertlaan 2  

Heemskerk 

info@helen-keller.nl 

www.helen-keller.nl   

0251-247518 



 

 

Nummer 26    april 2017 Pagina 3 

SPLAAKGEBLEK 

De leukste versprekingen: 
- dat vind ik niet op een haring slaan 
- zet even een potlood met een kruisje erin 
- Ceam Taptain 
- Kurkendraaier 
- een voordje klechten 
- mijn dochter is een tuinkabouter 
- Overheerlijke opblaaskoffie! 
- Dan fluit ik op mijn blaasje 
- Een fubbywubbydingetje 
- mag je daar een hamer inslaan? 
- Annemaria, toet toet! 
- Ik ga eerst naar de WC, voor ik naar de WC ga. 
- The Teye of the Iger 
- een scout is eerlijk, trouw, …… en zorgt goed voor zichzelf. 
- Die lucifer is al doof 
- En toen ging dat hondje knipselen 
- Michiel is afgelopen dinsdag gerepareerd 
- Dan spekken we de Blauwe Kasvogel 
- Chaos in de orde scheppen 
- Die kijkt de aap uit de mouw 
- Ik moet mijn badges nog op mijn uniform smeren 
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WIST JE DAT 

Hoi allemaal! De Roverscouts, op dit mo-
ment de ‘oudste’-jeugdgroep. Mentaal zijn ze 
meer op het level van de Bevers of de Ka-
bouters, maar echt waar ze zijn echt de oud-
ste. Misschien kennen jullie hen al heel 
goed, of wil je meer van ze weten? Daarom 
hebben ik bedacht om een paar wist-je-dat-
jes op een rijtje te zetten, zodat jullie iets 
meer van hen weten… Hopelijk was dit een 
goed idee…WIST JE DAT… 
* … De Roverscouts eerst de Explorers wa-
ren? 
* … De Roverscouts (of de toen nog de Ex-
plorers) een super tof kamp in Duitsland 
hebben gehad afgelopen zomer? Wanneer je 
je verveelt, google eens ‘Wartburg’.. 
* … De Explorers een aantal jaar terug een 
Cluedo-spel hebben gemaakt, thema 
‘Scouting’? En dat de Roverscouts nu nog 
bezig zijn hier een film versie van te ma-
ken? 
* … De Roverscouts vaak naar de efteling 
gaan? 
* … De Roverscouts graag gekke dansjes 
doen? Je kunt proberen er een te laten dan-
sen als je er een tegenkomt in het wild.. 

* … De Roverscouts helemaal graag dansen op Efteling muziek? Je zou kunnen proberen het nummer van de Indi-
sche Waterlelies te spelen, maar ik kan je niet garanderen dat je er alleen van kunt genieten… 
* … De Roverscouts als groep op dit moment bestaat uit onder andere twee super-gekke-toffe-gezellige-lieve-en-stoere 
jongens? 
* … De Roverscouts op een of andere manier aangetrokken worden door de Indische Waterlelies? 
* … De Roverscouts waarschijnlijk niet helemaal goed bij hun hoofd zijn? 
* … De Roverscouts ook nog vier ontzettend-vreemde-gezellige-lachende-lieve-en-stoere meisjes? 
* … De Roverscouts bijna allemaal ook leiding zijn? Misschien ken je er wel eentje, zonder te weten… 
* … De Roverscouts graag meer mensen meeslepen in gekheid? Mocht je nog een geschikte kandidaat kennen, 18 jaar 
of ouder? Je zou die door kunnen verwijzen naar onze groep, als je durft… 

Goed, een kort overzichtje van wie die Roverscouts nou eigenlijk zijn. Ik hoop dat andere groepen ook een keer een 
wist-je-dat lijstje kunnen maken, zodat iedereen weet wie iedereen is! 
Lieve Scoutinggroet, ANONIENDRA. 

 


