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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:

Bestuur:
In de afgelopen maanden zijn wij als bestuur weer druk geweest met
onze nieuwe locatie. Waar we momenteel erg druk mee zijn is het zoeken
naar sponsoren, juridische zaken uitzoeken en het wijzigen van het
bestemmingsplan. We werken hierin samen met de hondenclub en maken
gebruik van de expertise die zij binnen de vereniging hebben.
Tevens zijn wij als scouting ook bij andere verenigingen gaan
rondvragen, hoe zij dingen hebben geregeld.
Mocht u ons ergens mee willen ondersteunen in dit proces dan horen wij
het graag.
Ook gebeurt er binnen de regio van alles. Elke 5 jaar wordt er een groot
regio feest gehouden. Deze zou officieel plaats moeten vinden in 2015
maar door omstandigheden is deze doorgeschoven naar 2016. Afgelopen
juni is deze georganiseerd en het was van jong tot oud.
Omdat het zo’n groot feest is moet elke deelnemende vereniging
zijn/haar steentje er aan bijdragen. Het was een geslaagde dag.
Daarnaast zijn we in de afgelopen periode als bestuur erg druk geweest
met onze eigen activiteiten binnen de speltakken, hierdoor zijn de
geplande doelen vanuit de groepsontwikkeling blijven liggen. Volgend
jaar gaan we hier verder mee en dan 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 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

Anouk Nijenhuis

 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
scouts@scoutinghaarle.nl
Gegeven bestuur/leiding:
Bevers:
Marian Heethaar

welpen@scoutinghaarle.nl
explorers@scoutinghaarle.nl

Pastoor Langedijkstraat 28

06-14741373

Kerkweg 10

06-14810811

Kappertskaamp 8

06-38531736
06-14741373

Vera Kloosterman

Pastoor Langedijkstraat 28
8
Kappertskaamp 5

Lotte Kloppenburg

Evertkamp

Scouts
Cheyenne Aaldrinnk

Enkweg 11

06-42631891

Mike ten Have

Raalterdijk 12

06-31213644

Sefanja Kleinherenbrink

WMA van Rijnweg 3

06-53935677

Bisschopsweg 2

06-13344651

Tamara Spoolder
Welpen:
Linda Heethaar
Marian Heethaar

Explorerse
Anouk Hutten

06-11183879

Voortgang nieuwe locatie:
Nu inmiddels al weer een jaar zijn we bezig met een nieuw onderkomen
voor onze vereniging. En dit willen we samen met de hondenvereniging
Sprengenberg.
Dit gaat niet zo maar, er komt een hoop bij kijken.
Een locatie is gevonden waar een blokhut opgebouwd mag worden.
Een groot speelveld en aanliggend een prachtig bos waar veel
speelmogelijkheden zijn.
Samen met onze leden en ouders hebben we al heel wat puin uit de grond
gehaald om zo tot een mooi en speelveilig veld te komen.
Het is nu klaar en ingezaaid.

Waar we nu nog mee bezig zijn
is:
 Mogelijkheden bouw
blokhut
 Subsidies
 Sponsors
 Vergunningen
 maar vooral hoe krijgen
we het geld bij elkaar.

Hier gaat ontzettend veel tijd in zitten.
Begin 2017 zullen we de Mölle moeten verlaten, dan zal het nog niet
klaar zijn. Dus we zijn daarnaast druk bezig om een tijdelijk onderkomen
te vinden.
Als hier ontwikkelingen in zijn dan hoort u dit van ons .

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 uw naamsvermelding 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.
Bedankt voor de 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.

Hulptroepen App
Alle hulp is welkom!!
Wil je wat voor de scouting kunnen
betekenen maar wil je niet aan
verplichtingen vast zitten…
We hebben een nieuwe uitkomst 
De hulptroepen app. Eigenlijk bestond deze
al wel een beetje maar werd er helaas
vanuit onze kant nog niet veel gebruik van
gemaakt.
Maar we gaan de hulptroepen app een nieuw leven in blazen!!!
Voor elke speciale activiteit bijvoorbeeld de nacht van de nacht… sturen we
een appje of er iemand zin heeft om te helpen.
Dit is bedoelt voor ouders die het leuk vinden om meer betrokken te zijn bij de
scouting. Maar het kan ook een opa of oma of andere familieleden of een
buurman/vrouw zijn. Maar je MOET wel 18+ zijn.
We geven een korte uitleg met van de activiteit en datum + tijd erbij.
Aanmelden voor zo’n activiteit kan dan makkelijk door een reactie te geven.
Wat moet je hiervoor doen?
Onderstaande strook inleveren en dan wordt u dan toegevoegd aan de app.
Of de onderstaande gegevens aan ons mailen info@scoutinghaarle.nl

Naam + achternaam: …………………………………………………………………………………..
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………
Leeftijd:………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………..

Bevers:
Op 25 november was het feest bij de bevers, alle bevers zijn
geïnstalleerd. Voor de ouders en familie kwamen, hebben we cakejes versierd
met slagroom en allemaal lekkers.
Toen we hier mee klaar waren kwamen de ouders en familie van de bevers.
We gingen koffie/ thee drinken en smullen van de lekkere cakejes. Hierna was
het tijd voor het officiële gedeelte. De bevers kregen hun das om en moesten
de belofte opzeggen. Die ging zo: ik beloof een goede bever te zijn, wat we
doen, doen we samen. Als afsluiting gingen we met iedereen stoelendans
doen. Het was een leuke middag.
We hebben een insigne verdient, het insigne van stuiter. Stuiter is een figuur in
hotsjietonia, hij houdt van spelletjes doen en is meestal druk in de weer. We
moesten van alles doen om het insigne te verdienen: bijvoorbeeld sjoelen en
een hindernisparcours lopen. Dit hebben we 2 opkomsten gedaan en de
laatste opkomst gingen we naar Ballorig in Nijverdal omdat je hier zo lekker
kunt stuiteren en spelen. Het was leuk om een insigne te verdienen, de bevers
zijn heel blij met hun stuiterinsigne.
De laatste tijd hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan: carnaval
gevierd, pikkie gedaan (favoriet spel) en popcorn en marshmallows gebakken
boven het vuur.
Het is elke week heel gezellig bij de bevers.

Zomerkamp 2016 en Bever-doe-dag!!
We hadden er al een poosje zin in maar op 11 en 12 juni was het dan
zover, de beverovernachting.
We verzamelden zaterdag al op tijd bij de molle. We gingen namelijk
meedoen aan de bever-doe-dag in Beckum, Bart ging ook gezellig mee. In
Beckum zagen we nog veel meer bevers uit andere plaatsen. We hebben
allerlei spelletjes gedaan zoals boomtikkertje en we kregen een lekkere
suikerspin. Wat een geplak! Aan het eind van de bever-doe-dag kregen
we een bandje en een badge.
Hierna gingen we naar de auto, hier aten we een broodje knakworst en
gingen we drinken. Vervolgens gingen we in de auto naar onze
overnachtingsplek, we stapten de auto uit in Heeten.
Hadden wij even geluk: er was Kermis
in het dorp. We hebben onze
slaapspullen klaar gelegd en we zijn
boodschappen gaan doen. Toen we
terug waren hebben we cake en taart
gebakken. Daarna was het tijd om te
eten, we gingen gezellig gourmetten,
iedereen bakte haar eigen vlees. Na het
eten gingen we een stukje lopen en een
ijsje halen.
De Kermis was niet te weerstaan, Rome en
Danique hebben gevlogen in een olifant!
Ellen, Esmee en Kaylee gingen in de rups. De
grootste bofkont was Kaylee, ze trok de staart
van de bal en won nog een rondje rups.
Hierna zijn we terug gegaan naar de blokhut.
We hebben de pyjama's aangedaan en
hebben de dvd Belle en het Beest gekeken. Dit
was soms spannend en zielig maar vooral
mooi. Ondertussen aten we lekker chips. Daarna gingen we rustig aan
allemaal naar bed, nog even keten en toen lekker slapen.

Toen we wakker werden was het al zondagochtend 8 uur, geweldig goed
geslapen dus. We gingen samen de tafel dekken, er werden eieren
gekookt en pannenkoeken gebakken.
Hierna hebben we onze slaapspullen opgeruimd. We hebben een poosje
buiten gespeeld en hapjes gemaakt.
Opeens kwam er een mevrouw aan die de bevers
niet kenden, ze had een grote tas bij zich. Het
was Xantha, zij is kapster en
schoonheidsspecialist. Als verrassing kwam ze de
bevers nog mooier maken. Iedereen kreeg
nagellak, mooie haren en make updaten, wat
een meidenfeest! Ondertussen smullen we van
de hapjes. Toen iedereen klaar was kregen alle
bevers een horloge en ketting en werd er een
groepsfoto gemaakt. Hierna gingen we patat eten, we konden nog even
spelen en toen kwamen de familie alweer. We hebben gekletst en de
zelfgemaakte taart en cake opgegeten. Het was een heel gezellig kamp en
precies op tijd afgelopen. Toen de bevers net weg waren begon het
namelijk hoeveel hard te regenen.
Groetjes ,
Danique, Kaylee, Esmee, Ellen, Romee, Marian en Tamara

Welpen:

Sint Joris:
Het leukste van Sint Joris is
dat wij een extra lange
opkomst hebben met alle
speltakken van Scouting.
We zijn dit jaar het bos in
geweest om de het bloed,
maar het is eigenlijk een tulp,
van de draak te zoeken.
Toen we allemaal een tulp
hadden gevonden kregen we
ijs en zijn we terug naar de
mölle gegaan. Om deze te verbranden.
Het was heel gezellig en we hebben allemaal lekkere dingen
gegeten. Tot Volgende keer 
Welpendag:
Zaterdag 12 juni gingen we
naar de regionale welpendag
met een grote aantal van de
welpen.
Hier komen heel veel
verschillende scoutingclubs
en zijn we zo met honderden
welpen bij elkaar.
We open samen en zijn
daarna spelletjes gaan doen.

Je moest elke keer een blaadje
van de waslijn afhalen.
Hier stond een spel op en een
uitleg. En deze gingen we dan
met ons eigen groepje doen.
We hebben een leuke middag gehad en aan het eind hebben
we allemaal een insigne en een bandje gekregen

Lotte:
We hebben voor de welpen er een leiding bij!
Vanuit een stage opdracht van school zo bij ons terecht
gekomen. ze vond het leuk en gezellig, wat wij natuurlijk heel
goed snappen, en heeft besloten om ons leiding team komt
versterken.
Lotte Leuk dat je er
bent en de kinderen
vinden het ook
gezellig.
Wil je voor in het
volgende boekje
een leuk stukje over
jezelf schrijven??!

Scouts:
Vrijdag 12 december gingen we naar de bakkerij in Enter. Daar gingen we
koekjes bakken. Eerst moesten we een schort aan doen en teoen
moesten we het deeg uitrollen.
Daarna het deeg uitsteken en het op een bakplaat leggen. Ook moesten
we het versieren met noten en suiker en toen ging het de oven in.
Toen het uit de oven kwam moesten we het in zakjes doen. Het was wel
leuk en de koekjes waren lekker!
Roy, Jorn en Rens

Winterkamp
Wij gingen in januari met z’n allen op winterkamp in Enter. Net voor
vertrek is Rens gevallen en kon daardoor helaas niet mee. Maar ondanks
dat vertrokken we op vrijdagavond naar een blokhut gelegen in Enter.
Nadat we er waren ging iedereen zijn spullen uitpakken en maakten ons
klaar voor de installatie van de nieuwe scouts. Na de installatie deden we
natuurlijk (zoals gewoonlijk) dweilhockey. Na het dweilhockeyen was het
al laat en gingen we slapen.
In de ochtend werden we al vroeg wakker gemaakt en gingen we
ontbijten. Daarvan uit liepen we met z’n allen richting het centrum om
een spel te doen. We gingen “wie heeft de moord gepleegd” spelen.
Daarna liepen we met ze allen weer terug naar de blokhut en gingen we
sleutelhangers knopen. Na het knopen gingen we onze eigen maaltijd
voorbereiden voor het vuur. Nadat we gegeten hadden gingen we levend

stratego spelen. Toen gingen we banaan met koetjes reep eten bij het
kampvuur en kampvuur liedjes zingen. Daarna gingen we slapen.
De volgende dag begonnen we met ontbijt en oploskoffie. Daarna gingen
we onze spullen inpakken en een hike lopen dat was leuk, tijdens de hike
kwamen we bij de post met de touwen waar je met de buik over heen
moest schuiven. De snoeppost hebben we helaas gemist. Na de hike
hebben we weerwolven van wakkerdam gedaan en daarna gingen we
naar huis en was het kamp jammer genoeg voorbij.
Groetjes de Scouts

ZOMERKAMP SCOUTS 2016

De scouts zijn dit jaar naar een mooi kampeerterrein in Okkenbroek
geweest voor het zomerkamp. Het thema was Olympische Spelen! Twee
patrouilles streden tegen elkaar om de gouden en zilveren medailles.
Allerlei stoere spelen, een avontuurlijke hike op zaterdag en vooral veel
gezelligheid zorgde voor een prachtig kamp! Iedereen liet zich van zijn
beste kant zien: op vrijdag stonden de tenten en keukens binnen no time,
zodat er 's avonds nog een gezellig kampvuurtje gestookt kon worden.
Op zondagmiddag werd de échte winnaar bekend gemaakt en patrouille
Duitsland ging er met goud vandoor. Mexico kwam op de welverdiende
tweede plek terecht en mocht de zilveren medailles omhangen.
Wat een mooie start van het nieuwe scoutingseizoen.

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.

Het is al even geleden maar het mag natuurlijk niet ontbreken in ons
boekje… de gift van Cafetaria Mijsters.
Omdat ze vorig jaar naar 30 jaar besloten hebben om te stoppen met
de cafetaria en te gaan genieten van hun welverdiende pensioen.
Hebben ze een afsluitings feest gehouden.
En wat er attentie is dat er een deel van de gifte ten goede is
gekomen aan de scouting.
Bedankt Familie Mijsters en geniet van jullie welverdiende
Pensioen!!

Groenbeheer
Wij als scouting Haarle doen mee met het
project “groenbeheer”. Dit project is opgezet
door Plaatselijk Belang om te zorgen dat er
nieuwe inkomsten/subsidies vanuit de gemeente
komen voor de verenigingen in Haarle. Omdat
wij deze subsidies goed kunnen gebruiken,
hebben wij ons hiervoor aangemeld. Dit betekent dat wij een gedeelte
van het dorp Haarle toegewezen hebben gekregen om hier het groen
onderhoud te verzorgen.
Dit houdt in dat wij de gemeentelijke plantsoenen onkruidvrij moeten
maken, moeten zorgen dat de planten niet over de stoep groeien en het
zwerfvuil moeten opruimen. Het snoeien van bomen en struiken, het
maaien van het gras en het onderhouden van de speeltoestellen hoort daar
niet bij.
Dit kunnen we echter niet alleen, daarom vragen wij u om hulp.
Zaterdag 22 oktober zullen wij de hele dag bezig zijn om (een deel van)
ons gebied onkruid vrij te maken en de andere taken uit te voeren die
hierboven beschreven staan.
Wij zouden het heel prettig vinden als u ons daarbij zou kunnen helpen.
Graag verzoeken wij u om zelf uw gereedschap mee te nemen, want wij
hebben dit niet voorradig.
Gereedschap dat handig is: een schoffel, een bezem, een schop, een
snoeischaar, handschoenen.
Geef u op bij de leiding of stuur een mailtje naar
info@scoutinghaarle.nl
Bevers: bevers@scoutinghaarle.nl
Welpen: welpen@scoutinghaarle.nl
Scouts: scouts@scoutinghaarle.nl
* Zaterdag 22 oktober van 09.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30.
We hopen u te zien, want vele handen maken licht werk.

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.

Mis je nog iets van je uniform? Bij ons kan dit opnieuw aangeschaft
worden.
Of het kan via de website besteld worden van www.scoutshop.nl
Hieronder vind je de prijzen.
€ 10,€ 5,€ 2,50
€ 1,90
€ 1.80

Blouse
Das met ons logo (niet bij de scoutshop te bestellen)
Dasring
installatie insigne
speltak insigne

Puzzels/Raadsels:

Kerstbakjes actie 2015
Met dank aan ouders en tuinders, hadden we genoeg groen om op 7 december te
beginnen aan de grote klus kerstbakjes maken.
Het was erg gezellig in de Mölle. Tussen de geur van dennentakken werd er door de
kinderen ,leiding , ouders en een oma hard gewerkt.
Iedereen deed goed zijn best om zo`n mooi mogelijk kerststukje te maken.
Natuurlijk was er tussendoor tijd voor een kop koffie of een beker ranja.
Ondertussen gingen de scouts op pad om in een bakkerij lekkere koekjes te bakken.
En na het voorproeven van de koekjes waren we er duidelijk over eens dat ze geweldig
smaakten.
Zaterdag 12 december was de dag dat wij met 216 kerstbakjes en 71 pakken koeken
door Haarle reden om ze te verkopen. Onze inzet werd rijkelijk beloond door veel
complimenten dat de kerstbakjes ook dit jaar weer goed gelukt waren. Ook de koekjes
waren snel op. Jammer dat we niet genoeg kerstbakjes en koeken hadden om heel
Haarle te voorzien.
We hopen dan ook dat we volgend jaar vele helpers hebben zodat het dan wél gaat
lukken.
Met het prachtige bedrag van ruim €1200.00 zijn we ontzettend blij.
Iedereen die hier aan meegeholpen heeft BEDANKT!!!!

Kerstbakjes actie 2016
Zoals voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer kerstbakjes maken en
verkopen. En kunnen we hopelijk ook weer rekenen op hulp van de
kinderen, ouders en Oma’s.
Vorig jaar zijn 216 kerstbakjes gemaakt en verkocht en ook zijn er 71
pakken koekjes kerstkransjes verkocht.
De volledige opbrengst van deze actie komt ten goede aan onze vereniging.
Zo kunnen we de contributie zo laag mogelijk kunnen houden.
Het is erg leuk om te doen en ook reuze gezellig. Wij zorgen voor gezellige
avonden met muziek, koffie/thee/ranja met wat lekkers.
We hebben dus veel mensen nodig die ons willen helpen.
Noteer de data alvast in je agenda!!








Zaterdag
3 december van 9.30 tot ± 17.00 uur
maandagavond
5 december van 18.30 tot ± 22.00 uur
Dinsdagavond
6 december van 18.30 tot ± 22.00 uur
(Tevens scoutsopkomst)
Woensdagmiddag
7 december van 13.15 tot ± 16.00 uur
(tevens beveropkomst)
Woensdagavond
7 december
van 18.30 tot ± 21.00 uur
Donderdagavond
8 december
van 18.30 tot ± 22.00 uur
Vrijdagavond
9 december van 18.30 tot ± 20.00 uur
(tevens welpen opkomst)

Zaterdag 10 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.

Groen nodig voor de kerstbakjes.
Voor de kerstbakjes maken zijn we altijd best veel groen nodig. Het is
natuurlijk ook erg leuk om verschillende soorten groen te hebben.
Omdat wij houden van natuurlijke kerststukken met wat leuke assosiares
erin. Zijn wij opzoek naar veel verschillende structuren en tinten groen.
Wij zijn opzoek naar:
 Conifeer
 Hedera
 Ilex
 Skimmia
 Liguster
 Buxus
 abies koreana, dat is een spar.
 hulst
 struikklimop (blad + bloem)
 mahoniablad
 olijfblad
 taxus
 fijne rododendron
 Diverse soorten dennetakken
 mos
Heb je toevallig wat in de tuin staan of de buurman en willen jullie gaan
snoeien.. denk dan aan ons en wacht er nog even mee, zodat we in december
een hoop mooi groen hebben waar we weer mooie bakjes van kunnen
maken.
Ook geldt het voor kerstdecoratie.. ga je toevallig dit jaar vernieuwen en wil
je het andere weggooien, denk dan ook aan ons 
We hebben wel een voorkeur voor de wat kleinere kerstspullen zodat het
ook mooi in de bakjes past.
Alvast bedankt!!

De Pen:

Ik ben Ryan en ik ben 5 jaar en mocht dit jaar eindelijk op de scouting.
Ik zit in groep 2 en woon in Haarle samen met mijn papa, mama en mijn
broertje Levy, ook hebben we een hondje Senna. Ze is al 10 jaar oud.
Mijn lievelingskleuren zijn blauw, rood, wit en geel
Ik vind het heel leuk om bij de bevers te zijn. We doen altijd leuke dingen
en soms spreek ik nog met een vriendje af om er na nog even gezellig
verder te spelen. Ik vind het Leukste van de Bevers het liedje dan mag je
springen en schreeuwen en pannenkoeken bakken. Ook vind ik naar het
bos gaan heel leuk.
Ook zit ik op zwemles en dat vind ik ook heel leuk!

-

-

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)

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 2016/2017 scouting Albaldah
2016
18 september
3-9 oktober
29 oktober
5-9 december
10 december
17 december
18 december

Overvliegen
Scoutingloterij
Nacht van de Nacht
Kerstbakjes maken
Kerstbakjesverkoop
Vredeslicht ophalen
Kerstkransje

Gezamenlijk
Gezamenlijk
Gezamenlijk
Gezamenlijk
Gezamenlijk
Welpen
Leiding

2017
Medio maart
19–21 mei
21 april
13–25 februari
4 mei
18 juni
medio juni
medio juni
24 augustus

Bosopruimdag SBB
RSW
Sint Jorisdag
Jantje Beton
Dodenherdenking
Kermis (bardienst)
Bever Doe Dag
Jungledag
Stoppelhaene

Gezamenlijk
Scouts
Gezamenlijk
Gezamenlijk & Ouders
Gezamenlijk
Leiding & Ouders
Bevers
Welpen
Leiding & Ouders

Verjaardagen:
Deze moeten we opnieuw goed in kaart brengen
om niemand over te slaan.

Dus iedereen die in de afgelopen periode en de aankomende periode jarig
is (of is geweest)….

Wistjedatjes…….

o

Anouk in februari haar 2e kindje verwacht

o

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

o

Er weer een leuke nieuwe groep Bevers zijn. Maar wij het
natuurlijk gezellig vinden als er nog wat bij komen.

o

Het overvliegen heel leuk was en wij blij zijn met de nieuwe
kinderen in de speltakken 

o

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

Recepten:
Brioche-monster
Ingredienten
Voor het deeg:450 g gezeefd meel
1 zakje Gist
100 g zachte boter
80 g poedersuiker
1 snuifje zout
1 zakje Vanillesuiker
geraspte schil van 1 middelgrote citroen
4 eidooiers
1/4 liter lauwwarme melk.

Voor de vulling:1 eidooier
2 eetlepels poedersuiker
3 eetlepels Mascarpone
3 blaadjes Gelatine
een beetje rum
1/4 liter room.
Ter versiering:
gezeefde frambozenjam.

Hulpmiddelen:
kom, vochtige doek, spuitzak met een gladde mond en een mixer met kneedhaken.
Voorbereiding
Baktijd en oventemperatuur: Elektrische oven: 190C (voorverwarmen) Gasoven: stand
3 / 4 (voorverwarmen) Zeef het meel in een mengkom en voeg de gist er aan toe,
vermeng het geheel goed. Voeg de overige ingrediënten er in aangegeven volgorde bij
en kneed de massa met de mixerkneedhaken tot u een glad deeg bekomt. Dek het deeg
af met een vochtig doek en laat het op een warme plaats zo lang staan, totdat het deeg
dubbel zo hoog is. Vervolgens het deeg goed doorkneden, en een ca. 5 cm dikke rol
vormen die u in 15 tot 20 gelijke stukken snijdt. Vorm de stukken om tot bollen en leg
ze op een met bakpapier belegde bakplaat met voldoende afstand tussen. Laat dit op
een warme plaats zo lang staan, totdat de deegbollen 1/3 groter zijn.
Bereidingswijze
Zet vervolgens de bakplaat onderaan in de bakoven en laat ca. 20 minuten bakken. Snijd
de afgekoelde gebakjes 1 keer middendoor. Voor de vulling klopt u de eidooier met het
poedersuiker op au bain-marie. Laat het afkoelen terwijl u het romig klopt en voeg
vervolgens de mascarpone toe. Maak de gelatine klaar zoals voorgeschreven op de
verpakking, verwarm met rum en vermeng goed. Klop de room op, AANDACHT: hou
ongeveer 3 eetlepels voor de ogen opzij en, zodra het eimengsel begint te geleren, voegt
u het geheel voorzichtig bij elkaar. Vul een spuitzak met de vulling. Spuit op elk
gebakhelftje kleine hoopjes. Breng vervolgens 2 helften schuin tegen elkaar aan en
laat afkoelen in de koelkast. Vul een kornetje met de frambozenjam en spuit wat jam
tussen de vulling. Vul een spuitzak met de opzij gezette room en spuit 2 dotjes op het
gebak voor de ogen. Voor de pupillen stipt u wat jam op de ogen.

