LEDENBLAD
DECEMBER 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:
In de afgelopen periode zijn wij als bestuur erg druk geweest met onder
andere onze eigen activiteiten binnen de speltakken, hierdoor zijn de
geplande doelen vanuit de groepsontwikkeling blijven liggen. In de
aankomende periode wil Anouk zich hier mee bezig houden zodat we als
groep weer een stapje vooruit kunnen komen.
In de afgelopen weken zijn wij als bestuur naar het cluster overleg en de
regioraad/spelraad geweest, deze overleggen zijn 2x per jaar. Bij de
Regioraad komen alle groepen van regio Twenteland waar wij als
scoutinggroep onder vallen bij elkaar om te overleggen over alle zaken die in
de regio gebeuren, deze keer was er na een lange periode ook weer een
spelraad, hier worden alle regionale activiteiten besproken. Binnen de regio
hebben we verschillende clusters, bij deze cluster overleggen worden er
onderwerpen vanuit de regio besproken en het reilen en zeilen binnen de
groepen. Bij problemen of vragen kun je dan gemakkelijk andere groepen om
advies vragen. Naar behoefte van de groepen kan er tijdens een cluster
overleg ook een presentatie gegeven worden over een onderwerp naar
keuze.
Tijdens de afgelopen overleggen ging het over het stoppen van steunpunt
Overijssel, dit waren betaalde krachten die ondersteuning boden aan de
groepen en aan het regiobestuur. Daarnaast hadden ze veel contact met de
landelijke scouting. Alle taken van het steunpunt moeten nu door vrijwilligers
van de regio over genomen worden. Het officiële afscheid is 12 december
a.s..
Het volgende veel besproken punt is het hebben van een VOG (verklaring
omtrent gedrag) en de kwalificaties van de scouting Acedemy. Vanuit
scouting Nederland is het verplicht dat elke leiding/bestuur een VOG heeft,
bij veel groepen blijkt dit niet in orde te zijn.
Binnen onze groep heeft bijna iedereen een VOG die bij zijn functie hoort. Als
groep zijn wij hier druk mee bezig om te zorgen dat iedereen de juiste VOG
heeft. Ook wil scouting Nederland graag dat iedereen een gekwalificeerd
leiding is en dat dit vast gelegd is met deelkwalificaties.

Binnen onze groep hebben we momenteel geen persoon die dit bij houd en
registreert, daarom gaan wij in overleg met de regionale praktijkcoach om te
zorgen dat ook binnen onze groep onze kwaliteiten staan geregistreerd en
dat we inzichtelijk krijgen welke kwaliteiten we nog moeten gaan behalen
tijdens regionale trainingsdagen.
Dit waren de belangrijkste ontwikkelingen binnen de regio en ons bestuur.
Mocht je hier mee over willen weten of heb je nog vragen? Kom gerust naar
iemand van het bestuur toe.

Groetjes
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
Mike ten Have
Sefanja Kleinherenbrink
Explorerse
Anouk Hutten

Donatie van Haarles Feest!
Elk jaar kiest het Haarles Feest een doel uit waar ze de opbrengst van de veiling aan
willen schenken. Dit jaar hadden ze de scouting gekozen !!
Vrijdag 13 november was een spannende avond. Het bestuur en leden van het
Haarles Feest kwamen langs om het bedrag bekend te maken. Na wat koffie dringen
met een eigen gemaakt cakeje van de kinderen erbij, werd het tijd om het bedrag
aan ons bekend te maken. Wat een verrassing € 1250,- Wat een prachtig bedrag!
We hebben er een speciale opkomst van gemaakt, de kinderen hebben cakejes
versierd en ei-banaan pannenkoekjes gebakken. Deze zijn ook geproefd door de
aanwezigen van het Haarles Feest.

Heel erg bedankt!!

Sponsoring:
Wilt u ons ook sponsoren? Wat moet u doen…
 Neem contact op met een van de leiding of via info@scoutinghaarle.nl

Naamsvermelding voor sponsoring van de kerstbakjes verkoop:












Proficol Lijsten
Raamsman Transport
Rijschool Nijmeijer
Sallandse wegenbouw
Spijkerman
t Vossenspan schipper
cafe de droadnagel
Dierenarts Lindenhoff
Hondenpension Plukkie Haarle
Bakkerij Voortman

‘

Bedankt voor uw sponsoring!!

Oudercommissie:
Tijdens de groepsontwikkeling kwam naar voren dat we als scouting een
oudercommissie nodig zijn. Vanuit scouting Nederland word geadviseerd om
een aantal ouders van leden mee te laten denken tijdens de groepsraad.
Daarnaast zouden wij als scouting het erg prettig vinden om een aantal taken
aan de ouder commissie over te dragen zodat de leiding en het bestuur zich
kunnen richten op het scouting spel en andere organisatorische taken.
Wat verwachten wij van de oudercommissie:
1 of 2 afgevaardigden sluiten aan bij de groepsraad (ongeveer 1x per 2
maanden afhankelijk van de komende activiteiten) om mee te denken met de
groep.
Het organiseren van niet scouting gerelateerde activiteiten en acties zoals
jantje beton, de kerstbakjes actie e.d.
Sponsor werving om activiteiten mogelijk te maken, nieuw materiaal aan te
kunnen schaffen en geld te sparen voor een nieuwe blokhut.
In eerste instantie zal de oudercommissie bij voldoende aanmeldingen bij
elkaar komen onder leiding van Anouk Nijenhuis, het is de bedoeling dat op
den duur de oudercommissie zelfstandig bij elkaar komt als dit nodig is. De
eerste bijeenkomst zal in februari gepland worden.
Voor mee informatie of om je aan te melden kun je contact op nemen met
Anouk Nijenhuis via info@scoutinghaarle.nl, 06-13344651 of via de leiding
van de speltak van uw kind.

Bevers:
Na de zomervakantie begon het nieuwe scoutingseizoen weer.
Er waren ook een paar nieuwe bevers. Tijdens de afscheidsopkomst hebben
we ballontrappertje gedaan en ijs versierd.
Vrijdag 25 september was het dan eindelijk zover, de bevers zijn
overgevlogen naar de welpen. We gingen eerst in groepjes een vossenjacht
doen, zo moesten we op zoek naar bijvoorbeeld Kwebbel en een
lieveheersbeestje. Toen we terug waren bij de Mölle, gingen we wat drinken.
Daarna gingen we echt overvliegen, dit jaar was het geen vliegen maar
kruipen. De bevers gingen in de beverblouse in de tunnel, in de tunnel deden
ze de beverblouse uit en de welpenblouse aan. Zo kwamen ze de tunnel uit
als welp. We hebben nu 5 bevers en we doen leuke dingen tijdens de
opkomsten zoals knutselen, naar het bos en we hebben een speurtocht
gelopen.
Op 24 oktober hebben we mee gedaan aan de nacht van de nacht. Dit was
heel leuk maar soms ook spannend. We hebben opgezette dieren gezien en
we moesten in het donker een touw volgen. We moesten onderweg letters
zoeken, we hadden het woord goed en kregen als beloning een appel en
sticker. Wat hadden pech want de batterij van de telescoop was leeg,
hierdoor konden sommigen geen sterren zien.

Op 25 november zijn de nieuwe bevers geïnstalleerd. Hierover schrijven we
in het volgende boekje.

We hebben de bevers gevraagd wat zij van scouting vinden en we kregen de
volgende antwoorden:
 Danique wil graag elke keer na het openen en voor het sluiten een
spelletje doen.
 Esmee vindt het leuk om op de wip wap te spelen die de scouts
geknoopt hebben. Esmee vroeg of we wilden opschrijven dat de
bevers heel goed luisteren.
 Romee vindt boomtikkertje het allerleukst.
 Ellen kan niet kiezen want ze vindt alles leuk.
 Kaylee vindt het leuk om te knutselen.
Groetjes!!
Danique, Esmee, Romee, Kaylee, Ellen, Marian en Tamara

Welpen:
Twee weken geleden zijn de nieuwste welpen geïnstalleerd en
hebben de overgevlogen kinderen de welpen wet opgezegd.
Nu zijn alle welpen geïnstalleerd, behoren ze officieel tot onze groep,
wij zijn hier natuurlijk erg trots op.
Onze welpen groep bestaat nu uit 22 kinderen, waarmee we elke vrijdag
een super leuke opkomst hebben.
Maar soms hebben we ook op zaterdag een activiteit, zoals zaterdag 27
November. We zijn met een grote groep welpen naar Rijssen gegaan om daar
mee te doen aan de Jungledag.
Bij aankomst kregen we eerst een uitleg van het doel van de middag, Mowgli
was namelijk bestolen door de grote spin Anansi en wij moesten hem helpen
zijn spullen terug te vinden. Wij kregen een bolletje pijltje route mee en door
onderweg opdrachten te doen, kreeg
Mowgli zijn spullen terug.
Het was een leuke, gezellige middag!

Scouts:

Amerikaans zomerkamp in Ommen
We gingen het eerste weekend van september op zomerkamp. Het thema
was een reis door Amerika. Eerst verzamelden we met elkaar bij de Mölle en
daarna vertrokken we samen naar Ommen waar ons kamp zich bevond. Toen
we op het terrein aankwamen regende het heel hard. We moesten onze
keuken en tent opzetten in de regen. Tussendoor mochten we onze broodjes
opeten. ‘s Avonds gingen we geheel in thema naar de MC Donalds, we kwam
daar om half één snachts aan. We hebben wat lekkers gegeten en daarna
gingen we terug naar het kamp om eindelijk te slapen.

‘s Ochtends werden we alweer vroeg gewekt. We gingen ontbijten en
moesten lunchpakketjes maken voor de hike die ons te wachten stond. Na
het ontbijten gingen we de hike lopen. Bij de eerst post moesten we iets
raden en bij de tweede post gingen we een fotospel doen in Ommen. Bij post
drie moesten we met een vlot naar de overkant komen. Toen moesten we
het vlot uit elkaar halen en de tonnen en palen in een hok doen.

Weer op het kampterrein gingen we onze eigen maaltijd koken en daarna
kijken bij een Larpkamp. Daar kregen we een soort rondleiding en zagen we
onder andere wat mensen verkleed als elfen en dat soort figuren. Daarna
gingen we weer terug naar onze tent en hadden we kampvuur. We hebben
ons eigen toneel stuk gespeel en er werd een kampvuurverhaal voorgelezen
en we hebben liedjes gezonden.
Zondagochtend hebben we sport en spel gedaan en de winnaars van het
kamp werden bekend gemaakt. Daarna gingen we opruimen en naar huis.
Roy, Rens, Lars, Thomas, Jorn en Jim

Opkomsten met bijlen zijn het leukst
Wij zijn van de welpen overgevlogen naar de scouts en vinden
opkomsten met bijlen het leukst, want dan maken we vuur en soms
doen we een wedstrijdje wie zijn touwtje het eerst door kan
branden. Ook maken we dan wat lekkers. We hebben nu ook bijna
allemaal onze nieuwe blouses. En we hebben ook al met een zakmes
gewerkt.

Kevin, Tom, Sidney, Ramon en Chris

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.

Vleermuizentocht!
Vrijdag 28 augustus was de landelijk Nacht van de Vleermuis.

Tijdens deze avond/nacht zijn wij met de kinderen van de scouting
naar het bos geweest. Hier konden wij goed horen door een
BATdetector
We begonnen bij de Pas met een PowerPoint presentatie, die door
staatbosbeheer werd verteld. Hier vertelde hij hoeveel
verschillende rassen er waren en liet hij horen welke geluiden ze
maken. Ook werd verteld hoe de kraamkamer werkte. Zo kan ik nog
heel wat blaadjes vol schrijven maar dat doe ik maar niet.
Het was een hele leuke opkomst! En leerzaam!
Bedankt! Wandelvierdaagse. Door hen is dit mogelijk gemaakt.
Ook bedankt voor de Boswachters en Staatbosbeheer.

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:

Kerstbakjes actie

Na het grote succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer kerstbakjes
maken en verkopen.
Vorig jaar zijn maar liefst ruim 325 kerstbakjes gemaakt en verkocht.
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan onze vereniging.
Zo kunnen we de contributie zo laag mogelijk houden.
Vorig jaar hebben er veel kinderen , leiding en hun ouders geholpen, dit
was de reden van het succes.
Het was niet alleen erg leuk om te doen , maar ook reuze gezellig.
Ook gaan we dit jaar naast het kerstbakjes maken ook koekjes bakken
met onze leden tijdens de opkomsten
en deze te koop aanbieden. Dit doen we omdat sommige kinderen
kerstbakjes maken toch wel moeilijk vinden.
En sommige mensen liever geen kerstbakje willen maar toch iets willen
kopen.
Het grootste gedeelte van de koekjes word door een leiding op haar werk
gebakken.
We hebben dus veel mensen nodig die ons willen helpen.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op jullie rekenen.

Op de onderstaande datums en tijden kunnen wij de hulp van leden en
ouders goed gebruiken:
maandagavond
7 december van 18.30
Dinsdagavond
8 december van 18.30
(Tevens scoutsopkomst)

Woensdagmiddag
9 december van 13.15
(tevens beveropkomst )

Woensdagavond
9 december
van 18.30

Donderdagavond
10 dec
van 18.30

Vrijdagavond
11 decem
van 18.30
(tevens welpen opkomst)



tot ± 22.00 uur
tot ± 22.00 uur
tot ± 16.00 uur
tot ± 21.00 uur
tot ± 22.00 uur
tot ± 20.00 uur

Indien mogelijk tijdens het maken van de kerstbakjes een eigen
snoeischaar meenemen.
Tijdens de opkomsten gaan onze leden ook aan de slag om kerst bakjes te
maken of koekjes bakken..
Zaterdag 12 december gaan we de kerstbakjes verkopen.
Aanwezig: 9.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. (Hou deze datum alvast vrij)
Het is dan ook de bedoeling dat onze leden in scouting blouse en das dan
ook aanwezig zijn.
Verdere informatie kerstbakjes verkoop volgt nog per mail..
Groen en dergelijke voor de kerstbakjes zijn van harte welkom.
Vooral hulst, coniferen mos en andere groen zijn van harte welkom.
Als het lukt graag voor 7 december brengen, je mag het dan ook achter de
mölle neerleggen.

De Pen:

Hoi,
Ik ben Vera Kloosterman en
ik geef Leiding bij de Welpen.
Ik woon in Haarle, samen met mijn man Stefan en samen hebben wij
2 kinderen Ryan en Levy. Ook hebben we nog 2 honden en een lief
konijntje.
Ik ben gek op dieren en vind paarden ook helemaal geweldig! Ik heb zelf
een paard en zijn naam is Giorgio hij is al 18 jaar oud. En ben ik ook gek op
dolfijnen.. alleen heb ik deze jammer genoeg niet.
Mijn lievelingskleuren zijn paars en roze maar ik vind fel blauw ook leuk!
Elke vrijdagavond ga ik weer enthousiast naar de scouting. En hoop dan
ook de welpen een super leuke avond er van te maken, samen met
(Baloe) Marian en (Akela) Linda. Mijn naam is op de scouting Bagheera en
ik ben de zwarte panter uit het verhaal van de Jungleboek.
Wil je ook een keer wat leuks over jezelf schrijven? Meld het dan bij je
leiding.
Groetjes Vera
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
7-12 december 2015 Kerstbakjes maken
12 december 2015
Kerstbakjes verkoop
12 december 2015
afscheid steunpunt
20 december 2015
Kerstkransje
28 december 2015
Kerst volleybal in Nijverdal
29 december 2015
Buitendag in vassen
16 maart 2016
cluster overleg Vriezenveen
22 -24 april 2016
RSW
12 mei 2016
regioraad
11 juni 2016
Regiodag in Beckum
11 juni 2016 Beverdoedag, Jungeldag, Vojato, WAVE

Leiding, leden & Ouders
Leiding, leden & Ouders
bestuur
Leiding & alle leden
Leiding
Leiding
Bestuur
Scouts
Bestuur
Leiding & leden

Verjaardagen:
18
3
3
16
23

December
Januari
Januari
Januari
Januari

Laura Schiphorst
Tom van Diemen
Niels Hulsman
Stefan Bessembinder
Koen Tijs

Wistjedatjes…….

Gijs.
Dat Vera op 7-9-2015 een zoon heeft gekregen Levy

o

Dat Anouk op 31-8-2015 een zoon heeft gekregen

o
o

Dat Ilona i.v.m. haar werk en privésituatie 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

Levy

en

Gijs

Recepten:
4 personen
 400 g aardbeien
 250 g mascarpone (zachte roomkaas)
 8 g vanillesuiker (zakje)
 10 g Xtra grote hagel melk (pak 380 g)
Keukenspullen
spuitzak met kartelmondje
Bereiden
Zo lukt het altijd!
1. Was de aardbeien en dep ze droog.
2. Verwijder de kroontjes van de aardbeien en snijd 1 cm van het topje, dit
wordt de muts van de kerstman.
3. Zet de aardbeien met de snijkant van het kroontje naar onder op een
bord. Houd de topjes apart.
4. Meng de mascarpone en vanillesuiker in een kom en vul de spuitzak met
de vanillemascarpone.
5. Maak het gezicht van de aardbei-kerstman door kleine toefjes
vanillemascarpone boven op de aardbei te spuiten.
6. Dek af met de achtergehouden stukjes aardbei. Maak met de hagelslag
een mond en ogen in het vanillemascarponemengsel.

bewaartip:
Je kunt de Kerstmannetjes 6 uur van tevoren maken. Bewaar afgedekt in de
koelkast.

