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Spannende tijden: het clubhuis komt eraan!

Elfregi
Helen Keller
Heemskerk
PLANNING
Nu we eindelijk echt zijn
gestart, kunnen we ook
meer vertellen over de verschillende fases die gaan
volgen.
Vanaf week 8 zal Melobouw voor ons de cascobouw uitvoeren. Tijdens die
fase is de bouwlocatie voor
ons gesloten en volgen we
de ontwikkelingen van een
afstandje. Tijdens de cascobouw zullen we wel even
het bereiken van hoogste
punt vieren.
Eind mei krijgen we de
sleutel overhandigd. Dan
begint de volgende fase,
waarin we zelf verder bouwen. Dit gebeurt onder leiding van het bouwteam.
Voor de diverse klussen
roepen ze steeds vrijwilligers bij elkaar.
In de zomervakantie gaan
we verhuizen van het oude
naar het nieuwe clubhuis.
Na de zomer zullen de opkomsten beginnen op de
nieuwe plek.
In het najaar zullen we het
clubhuis officieel openen,
met leden, bouwers, bijdragers en vrienden.
De planning zul je in elke
nieuwsbrief terug vinden.

De komende maanden houdt het gloednieuwe team communicatie je op de hoogte van de ontwikkelingen via een
speciale editie van de nieuwsbrief.
Wil je tussendoor ook op de hoogte blijven?
Volg ons dan op facebook of hou de website in de gaten.
www.helen-keller.nl
facebook.com/scoutinghk

START BOUW

HELP JE MEE?

In de week van 17 februari gaat de
bouw echt beginnen!

In mei krijgen we van het bouwbedrijf
de sleutel overhandigd. Dan begint de
tweede fase, waarin we zelf het clubhuis
verder gaan inrichten. We kunnen zeker nog hulp gebruiken, voor allerlei
klussen! Wie mee wil helpen kan zich
opgeven bij Dennis van het bouwteam.

Op 15 februari om 14.00u staan we bij
deze mijlpaal stil met een symbolische
start.
We nodigen je van harte uit om daarbij
aanwezig te zijn. Trek je scoutfit en je
laarzen aan, als je komt.

d.dewit69@gmail.com

Daarna is het bouwterrein een tijdje
voor iedereen gesloten.

BIJDRAGEN
BEDENK EEN NAAM
Scoutingburcht, ’t Kraaienest, Polderhonk…. Vind je niet dat ons nieuwe
clubhuis ook een leuke naam verdient?
We vragen jullie hulp om een goede
naam te bedenken. Stuur je idee voor 1
mei naar clubhuis@helen-keller.nl. Laat
je inspireren door de groep, de nieuwe
plek, geschiedenis, alles mag. Wie weet
vind je jouw inzending straks op de gevel van het clubhuis.

BOUWSTENEN
Wil je ook een financieel steentje bijdragen? Koop dan een obligatie, dat kan al
vanaf 15,-. Je koopt als het ware tijdelijk een stukje clubhuis en binnen tien
jaar worden alle obligaties weer terugbetaald. Hoe het werkt vind je op
www.helen-keller.nl/obligaties.html

We zijn gestart met een aantal doorlopende acties en samenwerkingen ter
ondersteuning van onze groep.
Zo kan iedereen heel makkelijk bijdragen, door internetaankopen te doen via
onze Sponsorkliks-knop. Kost je alleen
een paar klikken extra, je bestelt verder
gewoon zoals je gewend bent. Zelfs reizen kun je via deze knop boeken.
Ook gaan we samenwerken met kringloopwinkel de Groene Ezel door hun oud
papier containers te legen. Zijn zij er
van af, en wij krijgen er een zakcentje
voor. Dit doen we samen met
WeShare4Life.
Met WeShare4Life gaan we ook samenwerken met inzamelen van oude kleding. Dit bedrijf heeft van kringloop zijn
vak gemaakt en doet wat terug voor de
verenigingen die dat samen met hen
aanpakken.

redactieredactie-nb@helen
nb helenhelen-keller.nl
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