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Het is bijna zover: Het gebouw staat, de laatste hand
wordt gelegd aan sanitair en electra en volgende week
gaan we verhuizen. Nieuw adres: Adelaertlaan 2, Park
Assumburg!
Wil je tussen de nieuwsbrieven ook op de hoogte blijven? Volg ons dan op facebook of hou de website in de gaten.
www.helen-keller.nl

facebook.com/scoutinghk

REUNIE

OPENING CLUBHUIS

GROTE SCHOONMAAK

In de middag van 20 september
houden we een reünie. Alle
oud-leden zijn dan welkom om
ons nieuwe thuis te bekijken en
samen herinneringen op te halen.

Zaterdagochtend 20 september gaan
we het nieuwe clubhuis feestelijk openen. Alle leden krijgen een uitnodigin
en natuurlijk iedereen die aan het
nieuwe gebouw heeft bijgedragen.

Voor we het clubhuis gaan gebruiken,
moet het nog even een goede schoonmaakbeurt krijgen. Wie wil er meehelpen?

Wil je meehelpen en ook wat
vroegere scouts ontmoeten? We
zoeken nog hulp achter de bar;
rondlopen met schalen; coördineren inloopactiviteiten. Geef
je op: reunie@helen-keller.nl

FIETS MEE!

BEDENK EEN NAAM
We hebben al wat leuke suggesties gekregen. Heb jij ook
nog een goed idee voor de
naam van ons nieuwe clubhuis? Laat het weten via
clubhuis@helen-keller.nl. Wie
weet vind je jouw inzending
straks op de gevel van het
clubhuis.

Lekker fietsend 12,50 voor de groep
verdienen? Op zondag 21 september
doen we met onze groep mee met de
Rabo fietstocht. Deelnemers sponsoren
een club van hun keuze en onze groep
staat ook op de lijst! De best oranje
uitgedoste groep wint ook nog eens €
250,- Binnenkort krijg je meer informatie, maar hou de datum vast vrij in
je agenda.

uitzendbureau@helen-keller.nl

VERHUIZING
De grote verhuizing staat gepland op 5
en 6 september. Vrijdagavond
om
19.00u doen we een eerste lichting,
zaterdagochtend om 9.00u de tweede.
We zoeken nog wat sterke mannen/Vrouwen die op vrijdag en/of zaterdag kunnen helpen:
uitzendbureau@helen-keller.nl
Op 13 september gaan de leden verhuizen. Dit doen we in een estafetteoptocht vanaf het oude naar het nieuwe clubhuis. We pikken onderweg alle
speltakken op. De info zit al in je mailbox en vind je ook op de website.

INCASSO
Dit kwartaal zal de contributie op 31 augustus a.s. worden
geïnd. Ouders: wilt u ervoor
zorgen dat er dan voldoende
op uw rekening staat?

∗

Online shoppen? via de Sponsorkliks-knop op www.helen-keller.nl

∗

Obligaties zijn te bestellen via www.helen-keller.nl/obligaties.html

∗

Naam voor het clubhuis? clubhuis@helen-keller.nl

∗

Aanmelden voor de reunie@helen-keller.nl

Een greep uit onze sponsors:

redactieredactie-nb@helen
nb helenhelen-keller.nl
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KALENDER
27-8: 1e opkomst Roadrunners
30-8: 1e opkomsten
5/6-9: Verhuisdagen
13-9: ledenverhuisestafette
20-9: opening clubhuis, reünie
21-9: Rabo-fietstocht
25-10: groepsdag

www.helen-keller.nl/clubhuisfoto.html

PLAKBOEK
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