Ledenblad
Maart 2015

Voorwoord:
Scouting Albaldah is de Scoutinggroep voor Haarle (dorp in de
gemeente Hellendoorn) en omgeving. De groep is in 2007 van de
grond gekomen dankzij het witte-vlekken-plan van Scouting
Overijssel.
De naam van de groep is afgeleid van de ster Albaldah. Deze ster
maakt deel uit van het sterrenbeeld Boogschutter en is herkenbaar
als zeer heldere ster. De ster en het teken van de boogschutter
zijn terug te vinden in ons logo (zie ons logo).
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Van de bestuurstafel:

Het scoutingseizoen is weer in volle gang. Momenteel is het onderwerp
groepsontwikkeling onder de aandacht van leiding en bestuur. Allereerst
willen we jullie bedanken voor het invullen van de enquête.
Zondag 1 februari zijn leiding en bestuur de hele dag bij elkaar geweest
om groepsontwikkeling te bespreken. We kregen van Roel en Renate de
uitkomsten van de enquête te
horen. Veel van de uitkomsten
waren voor ons herkenbaar en
een mooi uitgangspunt om mee
aan de slag te gaan. Na een halve
dag brainstormen zijn we een plan
van aanpak gaan maken voor
onderwerpen als bv leden/leiding/bestuur werven en financiën.
Binnenkort gaan wij de resultaten en onze ideeën aan jullie presenteren
in een ouderavond.
Datum: woensdag 8 april om 20.00 uur in de Mölle
Groeten,
Het Bestuur

Het bestuur:
 Voorzitter/ contactpersoon

Marian Heethaar

 Penningmeester
speltakvertegenwoordigster Welpen

Linda Heethaar

 Bestuurslid
Speltakvertegenwoordigster Scouts

Sefanja Kleinherenbrink

 Bestuurslid
Speltakvertegenwoordigster Bevers

Tamara spoolder

 Bestuurslid
Praktijdbegeleider/groepsbegeleider

Vacaturen

 Martiaal/gebouwbeheer
Bestuurslid
Speltakvertegenwoordiger Explorers,

Richard Huesken

Graag willen we ons bestuur uitbreiden met enthousiaste personen
die het leuk vinden om het bestuur te komen versterken.
We zouden het graag zien dat ook ouders zitting nemen in het
bestuur. Dit is van groot belang, om als ouder mee te praten en te
denken over wat er misschien anders of beter kan binnen onze
vereniging, het gaat tenslotte om uw kinderen.
Heeft u belangstelling of vragen? bel of mail naar:
Marian Heethaar
Tel 595796
benheethaar@hotmail.com

Algemene gegeven:
Bezoekadres
Blokhut 'De Mölle'
Molenweg 16
7448 RE Haarle

Postadres
Scouting Haarle
p/a Pastoor Langedijkstraat 28
7448 AL Haarle

www.scoutinghaarle.nl
info@scoutinghaarle.nl
nl-nl.facebook.com/scoutinghaarle
Kan je niet aanwezig zijn bij de opkomst, meld je dan af bij een van de
leiding of stuur een e-mailtje naar onderstaand mailadres van de betreffende
speltak(ken).
bevers@scoutinghaarle.nl
welpen@scoutinghaarle.nl
scouts@scoutinghaarle.nl
explorers@scoutinghaarle.nl

Ouderavond: 8 APRIL 20.00 uur, Mölle

Sponsoring:



Landal Greenparks ‘Twenhaarsveld’
Countus accountants & adviseurs

Wij hebben verder geen vaste sponsoren.
Weet u iemand die ons wil sponsoren voor een activiteit of een
speciale opkomst dan horen wij dit graag.
De sponsors worden in dit boekje vermeld en in overleg is er
natuurlijk meer mogelijk.

Bevers:
De bevers hebben het afgelopen tijd ook weer vele leuke dingen
gedaan.
We zijn uitgenodigd door de natuurmonumenten om samen met hun
een speelplek te bedenken voor bij de” Pas”. Kinderen mochten met
middelen als hout ,steentjes en zand een speelplek maken in het
klein. Ze hadden echt super mooie en spannende ideeën .
De mensen van natuurmonumenten waren heel enthousiast en ze
gaan hier mee aan de slag.
Ook hebben we samen
uilenballen uitgepluisd.
Een uil eet veel muizen, deze
eten ze in een keer helemaal op.
De uil maakt van de resten zoals
haren en botjes een braakbal.
Deze spuugt hij uit, het was heel
interessant om dat uit te pluizen.
Voor sommige ook wel een beetje
vies.
Natuurlijk hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan.
En er staan ook weer leuke opkomsten op het programma.
En zoals we elke week zingen:

Wat is het toch fijn om een bever te zijn!

Welpen:
We zijn met de welpen begonnen met een Nieuwjaarsopkomst.
Met zijn alle hebben we leuke beste wensen voor 2015 opgeschreven.
En die van vorig jaar doorgelezen, onder het genot van een glaasje
(kinder)champagne 
Ook hebben de kinderen voor de vogeltjes wat lekkers
gemaakt. Een heerlijk gevuld ‘kop en schoteltje’
We hebben ook nog een heel spannend spel gedaan,
Ik hou van Holland. Hier moesten ze allemaal vragen en opdrachten
uitvoeren. Heel spannend, en wie zal er uiteindelijke winnen… ??
Ze deden allemaal heel leuk
mee!! Maar toen we
eenmaal voor sterretjes
bezig waren, was de
spanning bijna niet meer te
houden.
Wat bij wie dit sterretje uit
ging… had hij/zij met het
hele nest verloren… (zie de
foto’s, de gezichten zeggen
genoeg )

Tot de volgende keer!!

Scouts:
De scouts zijn in januari op winterkamp in Rijssen geweest. Het weer
was belabberd, maar de regen hield niemand tegen! De sfeer was
super: een echte scout is geen watje :-) De foto's staan op de site!
www.scoutinghaarle.nl

Explorers:

Ben of ken jij iemand die het leuk vind om explorer te zijn dan horen
wij dit graag zodat onze groep weer wat groeit.

Stam:
In de afgelopen periode zijn er een aantal stamopkomsten geweest. De
ene drukker bezocht dan de andere. We hebben met elkaar leuke
activiteiten gedaan zoals, kerstbakjes maken en pizza bakken. Ook
hebben we een opkomst besteed aan het maken van een nieuw
programma voor 2015.
Tijdens de opkomsten was het altijd erg gezellig, wil je ook graag een
keer komen kijken dan ben je van harte welkom tijdens een van de
volgende opkomsten
Datum:

Tijd:

Wat doen:

12 februari:

20:00-22:00

Pizza Bakken

12 Maart:

20:00-22:00

Duck Tape opkomst

9 April:
14 Mei:
11 Juni:
2 of 9 Juli:

20:00-22:00
20:00-22:00
20:00-22:00
20:00-22:00

Tocht
geen opkomst ivm Hemelvaart
Pionieren / mini pionieren
BBQ

Atentie:
 Een scoutingblouse over? Wij nemen deze graag van uw
over, tegen een vergoeding van € 10,00.
 Heeft u een nieuwe nodig? Dan kunt u informeren bij de
leiding of wij deze op voorraad hebben.

Puzzels/Raadsels:

De Pen:
Hallo leden,
Graag willen wij de Pen opstarten. Om dit boekje zo leuk mogelijk te
maken. Het is natuurlijk leuk om tegen iedereen te vertellen wat jij zo
leuk vind. En wat je allemaal hebt gedaan.
Wat is de bedoeling??
- Dat er per keer door jou één lid aangewezen wordt om een
leuk stukje te schrijven over jezelf, je hobby’s of natuurlijk
scouting. En dit mag ook met een foto erbij.
- Ook zal het leuk zijn als je er een leuke, gekke foto van jezelf
erbij zet.
- Het is de bedoeling dat dit binnen voor het volgende boekje
uitkomt. (groepsblad@scoutinghaarle.nl) inleverdatum:
 10 mei
 10 augustus
 10 november
 10 februari
We hebben in de vorige boekjes de voorstelronde van Ilona en
Chantal gehad. Het was erg leuk om te lezen waarom hun bij
scouting zijn gekomen, en wat hun hobby’s zijn.
Nu is de eerste eer aan mij en ik wil voor het opstarten graag 2 leden
aanwijzen voor een stukje.
- Mike ten Have (leiding)
- Wesley Hekking (Welp)
Succes met het schrijven van jullie stukje!!

Activiteitenschema 2015 scouting Albaldah
21 maart 2015
5 april 2015
18 april 2015
17–19 april 2015
24 april 2015
9–15 maart 2015
4 mei 2015
5 mei 2015
7 juni 2015
13 juni 2015
27 augustus 2015
Week 37 2015
16–18 oktober 2015
31 oktober 2015
Oktober/november
7-12 december 2015
20 december 2015

Bosopruimdag SBB

Leiding & leden
(ouders welkom)
Paasvuur
Leiding & leden
(ouders welkom)
Schoonmaakdag
Leiding & Ouders
RSW Scouts
Leden scout
Sint Jorisdag
Leiding & leden
Jantje Beton
Leiding, leden & Ouders
Dodenherdenking
Leiding & leden
Vredesvuur Nijverdal Leiding & leden Scouts
Kermis (bardienst)
Leiding & Ouders
Bever Doe Dag Bevers Leiding & leden Bevers
Stoppelhaene
Leiding & Ouders
Overvliegen
Leiding, leden & Ouders
Jota & Joti
Leiding, leden
Nacht van de Nacht
Leiding, leden
Jungledag Welpen
Leiding & leden Welpen
Kerstbakjesverkoop
Leiding, leden & Ouders
Kerstkransje
Leiding (allemaal) & leden
Scouts/Stam

Verjaardagen:
Lysa
Jennifer
Suzzie
Rens
Stijn
Lars
Ramon
Jorn
Stevie
Anouk
Luuk
Twan
Marian
Jim
Hidde
Silvo
Ben

Van der
van der

van

Schenk
Boskenbeld
Linden
Kieftenbeld
Linden
Volkmann
Blaauw
Kieftenbeld
Diemen
Hutten
Rodijk
Neulen
Heethaar
Wiggers
Jansman
Ruesink
Wolterink

2
7
8
13
21
25
29
29
31
9
10
11
17
20
26
5
19

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
april
april
april
april
april
april
mei
mei

Wistjedatjes…….

o

De kerstbakjes actie heel goed was verlopen! We hebben
voor de scouting weer een mooi bedrag opgehaald. Iedereen
bedankt voor het Helpen!

o

Het kerstkransje en een leuke dag was! Wat mooi opgezet
en veel uitdaging voor jong en oud. Tot volgend jaar 

o

Anouk zwanger is en in september haar eerste kindje
verwacht

o

Dat ook Vera zwanger is en ook in september haar 2e kindje
verwacht

o

We met alle leiding gezellig een avondje weg zijn geweest

o

We nog steeds geen leuke naam hebben voor dit nieuwe
groepsblad. Heb je een leuke naam, geef het door!

o

Als je iets leuk weet over een lid/leiding je dit door kan
geven via de e-mail groepsblad@scoutinghaarle.nl

Receptje:

SNACK – 20 MIN + 1 UUR WACHTEN – 10 STUKS *
Lekkerf als tussendoortje: aardbeien met een chocolade laagje en dip.
Ingrediënten
10 aardbeien
50 gr pure chocolade
Dip zoals fijngehakte pistachenootjes, zilveren balletjes, hagelslag of
kokos
Materialen - Tapas prikkers
Bereiding
Smelt de chocolade. Prik de tapas prikkers in het kroontje van de
aardbei. Houd de prikker vast met je hand en doop de aardbei in de
chocolade. Bestrooi met de decoratie of haal ze voorzichtig door een
bordje met dip en leg op een stukje bakpapier en laat in de koelkast
stollen

Bananen koekies zonder bakken

Maal droge koekjes in een plastic zakje tot poeder.
Maak schijfjes van de banaan, doe deze in het zakje en schudden
totdat ze bedekt zijn.
Een ander idee is om bananenschijfjes in de chocolade te dopen en
dan in te vriezen

