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We zijn echt van start!

Elfregi
Helen Keller
Heemskerk
PLANNING
17-2:

start bouw

5-4:

hoogste punt

24-5:

casco klaar
sleutel-overdracht

Vanaf mei: zelf aan de slag
Zomer: verhuizing
September: 1e opkomst
September: opening en reünie

ONTWIKKELING
Tijdens de bouw staat de
groep natuurlijk niet stil. We
bouwen ook aan onszelf, en
daarom doen we mee aan het
project groepsontwikkeling
van Scouting Nederland.
Dit traject geeft ons inzicht in
onze sterke punten en verbeterpunten.
Alle leden en ouders hebben daarvoor per mail een
enquête gekregen. Vul je
die nog even in— VOOR 31
MAART?
Heb je hem niet ontvangen,
neem dan contact op met
Marjon: info@helen-keller.nl

Op onze nieuwe plek is bijna elke dag wel wat nieuws te
zien. De werkgroep bouw en Melobouw zijn heel hard
voor ons aan het werk.
Achter de schermen zijn we ook van alles aan het regelen om straks alles aangesloten en klaar voor gebruik te krijgen.
Wil je tussen de nieuwsbrieven ook op
de hoogte blijven? Volg ons dan op
facebook of houd de website in de gaten.
FEEST & REUNIE
Het duurt nog even, maar we bereiden
ons al voor op een feestelijke opening
van het clubhuis in september.
Dat combineren we met een reünie
voor alle oud-leden van onze groep.
We hopen zo veel mogelijk mensen te
benaderen. Ken jij ook oud-leden?
Vraag hen dan om hun gegevens op te
geven, zodat we ze een uitnodiging
kunnen sturen. Dat kan via het formulier op de site, of via reuni@helenkeller.nl.

www.helen-keller.nl
facebook.com/scoutinghk

BEDENK EEN NAAM
We hebben al wat leuke suggesties
gekregen. Heb jij ook een goed idee
voor de naam van ons nieuwe clubhuis? Laat het voor 1 mei weten via
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.

ROMMELMARKT
Op zondag 13 april houden we een
rommelmarkt in ons huidige clubhuis.

KLIKS & BOUWSTENEN

Heb je spulletjes over? Deze kun je
langsbrengen op zaterdag 12 april van
12.30u tot 14.30u.

Bijna slapend rijk worden: een paar
klikken extra hebben ons al € 30,- opgeleverd.

En natuurlijk ben je van harte welkom
om op zondag te komen snuffelen!

Heel eenvoudig, door internetaankopen te doen via onze Sponsorkliksknop. Je bestelt verder gewoon zoals je
gewend bent. Ook je vakantiereis levert zo iets extra’s op!

HELP JE MEE?
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! Meld je aan bij ons
uitzendbureau: uitzendbureau@helenkeller.nl

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

Een greep uit onze sponsors:

redactieredactie-nb@helen
nb helenhelen-keller.nl
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www.helen-keller.nl/clubhuisfoto.html

PLAKBOEK
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