LEDENBLAD
AUGUSTUS 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:
De vakantie zit er weer op, en we gaan weer met
frisse moet het komende seizoen tegemoet.
We kijken nog even terug naar de beverovernachting en het welpenkamp,
dat was weer zeer geslaagd.
Ook hebben we ons tijdens picknick `Op de boerschop` laten zien in
Luttenberg. Velen hebben daar geprobeerd het record spijkerbroek
hangen te verbeteren.
Dankzij de inzet van leiding/bestuur en ouders was ook de bardienst
tijdens de kermis geslaagd en erg gezellig. Tijdens de kermis was er ook
een veiling. Een deel van de veiling gaat naar een goed doel, dit jaar is het
scouting Albaldah. Hoeveel het geworden is dat is bij ons nog niet bekend
en blijft dus nog een verassing.
Voor de komende tijd gaan we ons bezig houden met o.a. volgende:
Het zoeken naar een nieuw clubgebouwen en speelveld.
De ruimte in de Mölle is nog wel te doen voor onze groepen maar het
buiten gebied wat we tot onze beschikking hebben is veel te klein.
Bal spelen of pionieren is soms haast onmogelijk.
De Mölle huren we van de fam Geertman die ook aan heeft gegeven
andere bedoelingen met het gebouw te hebben waardoor we in de
toekomst toch naar wat anders op zoek moeten.
De hondensportvereniging G.H.S.V Sprengenberg is ook op zoek naar een
andere locatie. Ook een clubgebouw en een groot speelveld.
Om dit samen te doen scheelt dit in de kosten.
Mocht u een locatie weten dan horen we het graag.
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

Vacaturen

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 0548-595796
e-mail info@scoutinghaarle.nl

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
Gegeven bestuur/leiding:
Bevers:
Marian Heethaar
Tamara Spoolder
Welpen:
Linda Heethaar
Marian Heethaar
Vera Kloosterman
Scouts
Ilona Konkelaar
Mike ten Have
Sefanja Kleinherenbrink
Explorerse
Anouk Hutten

Vleermuizentocht!!
Vrijdag 28 augustus is de landelijk Nacht van de Vleermuis. Tijdens de nacht
van de vleermuis worden door heel Nederland vleermuiswandelingen en
excursies gehouden.
Ook in Haarle wordt hier aandacht aan geschonken door middel van een
leuke excursie.
Speciaal onze welpen en scouts is er een avondwandeling door het bos
waarbij vleermuizen 'zichtbaar' worden gemaakt met een BATdetector. Ook
geeft de boswachter van Staatsbosbeheer uitleg over dit kleine beestje.

Uitnodiging:
datum:
tijd:
Locatie:

vrijdag 28 augustus
19.00 uur
De Mölle

(vanaf daar vertrekken we
gezamenlijk naar het bos
Het is de bedoeling dat de kinderen
weer opgehaald worden bij ‘De
Pas’, rond 21.30 uur.)

Programma:
19.30 uur
20.00 uur
21.30 uur

ontvangst met ranja in De Pas. Daarna een korte
presentatie door de boswachter.
op pad met de BAT detector!
ongeveer rond deze tijd zijn we weer terug bij De Pas.
De kinderen kunnen hier weer opgehaald worden!

Sponsoring:
Wilt u ons ook sponsoren? Wat moet u doen…
 Neem contact op met een van de leiding of via
info@scoutinghaarle.nl
Bij elke sponsoring vermelden wij ook uwnaamsvermelding in ons ledenblad.
Bij een sponsoring van € 25,- 1x met logo
Bij een sponsoring van € 35,- 2x met logo
Bij een sponsoring van € 50,- 4x met logo
U kunt ook een advertentie plaatsen voor
A6 formaat in kleur € 35,- per advertentie of € 90,- per jaar.
A5 formaat in kleur € 45,- per advertentie of € 100,- per jaar.
Weet u iemand die ons wil sponsoren voor een activiteit of een speciale
opkomst dan horen wij dit graag.
Ook sponsoring van martiaal is mogelijk ook hierbij kunnen wij een
naamsvermelding in ons ledenblaadje bieden. En in overleg zijn er mogelijk
nog andere opties.

GEZOCHT:
nieuw onderkomen
voor de Haarlese verenigingen:

Benodigde veld grootte: 5000 tot 10000 m²
tegen een vergoeding.
Info: Henk Besten tel.nr. 0642550013

Bevers:

Wij bevers zijn een hele enthousiaste
groep en doen vele leuke dingen
samen. We knutselen ,doen spelletjes
en maken vuur met natuurlijk iets
lekkers er op..
Onze beverovernachting was ook een groot
succes.
We zijn naar de scoutinggroep Achille Ratti in
Heeten geweest.
Als thema hadden we feest, en daarom
begonnen we natuurlijk met taart. Daarna
hebben we ballontrappertje gedaan, waar we
veel lol mee hadden.
We hebben samen ons eten gemaakt,
lekkere salade en omdat het weer tegen
zat hebben we binnen gebarbecued en
ons ijstoetje versierd. Nog wat spelletjes
gedaan en toen naar bed.
Hoe laat het toen was vertellen we niet,
dat is ons geheimpje.

De volgende dag was het nog steeds erg slecht weer en moesten we
ons programma aan passen. De film: Indiaan in het kasje gekeken en
we hebben ons vermaakt het allerlei spelletjes.
Het was een erg leuk kamp waar we met plezier op terug kijken.
Op 25 september zullen velen bevers overvliegen naar de welpen.
Waar we jullie heel veel plezier en uitdaging wensen.
Leiding Bevers

Welpen:
Wat was het weer een gezellig, leuk en leerzaam
jaar bij de welpen! En als afsluiting..
Een geweldig kamp!
Het was erg warm maar dat was helemaal niet erg.
De spelletjes en ons programma hebben we hier
mooi op aangepast. Dus veel met water gespeel.
We waren bij de Ada’s Hoeve in Ommen.
Vrijdag werd iedereen gebracht en werden jullie
door de leiding ontvangen. Samen met de papa’s
en mama’s zochten ze hun bed uit.
Achteraf was dit niet voor iedereen zo’n goed
idee . Even met zijn alle een rondje gelopen
over het terrein, wat is dat groot!
’S Avond hebben we lekker film gekeken en
natuurlijk mocht iedereen zijn chips op eten.
Zaterdag hebben we lekker met water gespeeld,
dit alles natuurlijk in ons Piratenthema!
Ook hebben de kinderen zelf nog een leuk stukje
verzonnen en uitgevoerd. Het weekend vloog
voorbij. Na elke avond goed gecontroleerd te
zijn op teken ging iedereen ook lekker slapen.
Zondag moest de schat gevonden worden en gelukkig is dit gelukt!
Bedankt Welpen voor het leuke jaar en het gezellige kamp!!
Groetjes de Welpenleiding!

Scouts:
Dit jaar zijn we met 2 patrouilles naar de regionale scouting wedstrijden
(RSW) geweest, we hebben de jongens gevraagd een stukje te schrijven.
Covea arabica:
Het groepje bestond uit Jim, Rens, Joris en Thomas. Vrijdag moesten we de
tent en keuken opzetten, Zaterdag liep je een hike (tocht) en zondag breken
we alles weer af. ’s Avonds lagen een aantal jongens te snurken.

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

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:

Hoi,
ik ben Lieke Spoolder,
ik ben 6 jaar en woon met mijn vader,
moeder en zusje Anouk in Haarle.
Na de vakantie ga ik naar groep 4, hier
heb
ik zin in.
Mijn hobby's zijn voetbal, na de
vakantie ga ik naar F3.
Scouting is ook een hobby van mij. Ik
vindt het leuk om broodjes te bakken en spelen in het bos.
In september ga ik overvliegen naar de welpen. Het lijkt me leuk om dan s
avonds opkomst te hebben.
Ik ben nu op vakantie in Rheeze bij camping de Zandstuve.
Ze hebben hier een mooi zwembad en speelkasteel.
Ik heb gelasergamed en meegedaan aan een vampiertocht. Dit was een
beetje spannend maar vooral erg leuk.
Ik heb op een veiling voor het goede doel een zakje chips gekocht voor 50
eurocent.
Groetjes van Lieke
Bedankt Lieke voor je leuke stukje en je leuke foto!!
-

-

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 november

Wij zijn dringend opzoek naar vrijwilligers….!!

Leiding:
Wij komen leiding te kort voor de dinsdagavond (scouts) en wij kunnen wel extra
leiding gebruiken voor de woensdagmiddag (bevers).
Je hoeft geen scouting achtergrond te hebben om leiding te geven. Je wordt
natuurlijk intern begeleid en er is ook mogelijkheid om deel te nemen aan
trainingsavonden.

Bestuur:
Ook zoeken wij ouders/vrijwilligers voor het bestuur.
De meeste van onze vrijwilligers hebben nu een dubbele of soms wel een
driedubbele taak. Het zou natuurlijk wel erg prettig zijn als we dit beter kunnen
verdelen.
Wil/kan je iets voor ons betekenen, laat het dan weten!
Meer informatie hierover kan je altijd opvragen bij de leiding of via
info@scoutinghaarle.nl

Activiteitenschema 2015 scouting Albaldah
27 augustus 2015
28 augustus 2015
25 september 2015
31 oktober 2015
Oktober/november
7-12 december 2015
20 december 2015

Stoppelhaene
Vleermuizentocht
Overvliegen
Nacht van de Nacht
Jungledag Welpen
Kerstbakjesverkoop
Kerstkransje

Leiding & Ouders
Leiding & Welpen en Scouts
Leiding, leden & Ouders
Leiding, leden
Leiding & leden Welpen
Leiding, leden & Ouders
Leiding (allemaal) & alle leden

Verjaardagen:
Mike
Aaron

Groot Wolthaar
Veldman

Lieke
Emma
Vera
Sidney
Mike

Spoolder
Grondhuis
Kloosterman
Verschoor
ten
Have

Linda

Heethaar

10 augustus
19 augustus
5
6
12
15
16

september
september
september
september
september

17 september

Kevin
Veldman
Nina van der Linden
Ilona
Konkelaar
Sefanja
Kleinherenbrink

2
4
9
12

Ian

29 november

Vree

oktober
oktober
oktober
oktober

Wistjedatjes…….

o

Dat de Bessembindertjes een verbod hebben gekregen om
bovenin een stapelbed te liggen.

o

Ilona zwanger is en in februari haar eerste kindje verwacht.

o

Dat Chantal i.v.m. haar werk geen leiding meer kan geven
bij de scouts (scouting), dat vinden we erg jammer.

o

Wij echt heeeeeeel hard opzoek zijn naar vrijwillers voor het
bestuur en/of leiding!!

o

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

Recepten:
Kipnuggerts maken voor 4 personen
Bereidingstijd 20 minuten
Ingrediënten:









50 gram bloem
1 theelepel zout
3 eetlepels water
3 eetlepels halfvolle yoghurt
1 ei
2 kipfilets
75 gram Panko (brood-kruim)
6 eetlepels Arachide olie

Stap 1: Doe de bloem en het zout in een kom. Roer er met een vork of een garde
de yoghurt en 3 eetlepels water doorheen, totdat het beslag glad is (zonder
klontjes!).
Breek het ei boven het beslag in de kom en roer het er goed door.
Doe er een beetje peper bij
Stap 2: Snij elke kipfilet in 8 stukjes. Het is belangrijk dat je de stukjes
ongeveer even dik snijdt, want dan zijn alle nuggets tegelijk gaar.
Stap 3: Doe het broodkruim in een diep bord. Prik een stukje kip aan een vork
en haal het eerst door het beslag en daarna door de broodkruim. Doe
dit met alle stukjes
Stap 4: Je kan de kipnuggets gaan bakken. Maak 3 eetlepels olie op
middelhoog vuur warm in een koekenpan/hapjespan.
Stap 5: Bak de helft van de nuggets in 5 minuten. Draai ze na ongeveer 2
minuten met een tang om, zodat ze aan alle kanten mooi bruin en
gaar worden
Stap 6: Haal ze uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier. Doe
hetzelfde met de andere helft van de kipnuggets.

