Menno Simonsz bouwt verder!
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Beste leden en vrienden
van de Menno Simonsz,
Als eerste de beste wensen. Dat 2020 maar
een en mooi jaar mag worden in volle gezondheid. Een jaar waarin we een nieuw clubhuis
neerzetten, onze speltakken volop draaien en
we weer mooie scouting avonturen beleven.
Nu nog op verschillende locaties, maar zo snel
mogelijk in ons nieuwe clubhuis.
Clubhuis
De afbraak van ons oude clubhuis is inmiddels
in volle gang. De binnenwanden zijn weg,
radiatoren en de bar zijn weg en het verkennerlokaal is, schrik niet, zelfs al helemáál
verdwenen (zie foto). We gaan natuurlijk ook
lekker door met slopen, waarna we het terrein
bouwrijp gaan maken.

De laatste nieuwtjes over onze groep
- Wist u dat we een nieuwe penningmeester
hebben? Vincent is als welp ooit begonnen
bij onze groep en zit nu in het bestuur als
penningmeester. Zo leuk dat hij weer terug is!
Als u vragen heeft over de contributie kunt u
hem bereiken via het mailadres:
penningmeester@mennosimonsz.nl

- Wist u dat er bij de welpen een nieuwe leider
is gestart met de welpennaam Rikkie? Ze is
super enthousiast! Wilt u weten wie er allemaal
leiding is bij de verschillende speltakken? Op
onze website is een smoelenboek te vinden.

- Wist u dat de boerenkooltocht elk jaar uitgezet
wordt door de rowans? Deze jeugdleden van
16-18 jaar regelen dit samen met hun begeleiding. Een hele klus en dat doen ze heel goed!
Dit jaar was de tocht lekker pittig!
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Ondertussen zoeken we nog naar de laatste
fondsen voor de afbouw; het casco is al rond!

En we zoeken nog materialen voor de afbouw:
o.a. spaanplaat, schroeven, electrapijpen,
electradraad, hang- en sluitwerk.
Mocht u ons hiermee kunnen helpen, dan
horen we dit uiteraard graag.

- Wist u dat we bij het clubhuis meerdere
aanhangers hebben staan voor de kampen?
Deze hebben soms onderhoud nodig. Voorheen
onderhield Willem de aanhangers heel kundig.
Nu zoeken we naar nieuwe hulp.
Kunt u ons helpen?

- Wist u dat we € 1.284,- hebben opgehaald met
de grote clubactie? Groot compliment voor de
verkopers en de organisatie!

- Wist u dat we elk jaar de lekkerste oliebollen
bakken? Dit jaar hebben we er weer veel
gebakken en verkocht. Zoals André van Duin zou
zeggen: “Klaar?: Bakken maar.”
- Wist u dat de welpen en verkenners op
18 januari samen hebben geschaatst en ook
gezamelijk bowlen eraan komt op 20 maart?
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Bent u handig of heeft u mogelijk spullen
voor ons nieuwe clubhuis?
Waar zou onze scoutinggroep zijn zonder al die
vrijwilligers. Bij de nieuwbouw hebben we straks
ook veel vrijwilligers nodig. Daarnaast zoeken
we ook nog spullen voor het sanitair, de alarminstallatie, de keuken en voor het aftimmeren/
afwerken van het clubhuis.

Boerenkool met worst na een flinke wandeling;
haphap happerdehap en smullen maar!

U kunt ons nog altijd helpen.
Lees vanaf hier hoe u dit kunt doen!
Bent u al lid van onze club van 100? Nee? De
eerste vijftien leden hebben zich aangemeld en
helpen ons zo bij het bouwen van het nieuwe
clubhuis. De Club van 100 is voor alle leden
en niet-leden, buren, ouders, opa’s en oma’s,
bedrijven en vrienden van de Menno. Kortom;
voor iedereen die een steentje wil bijdragen
aan ons nieuwe clubhuis.

Heeft u zelf veel ervaring met elektriciteit aanleggen, het plaatsen van sanitair, of andere
bouwervaring? Heeft u bepaalde spullen die we
kunnen gebruiken? We horen het graag!

Gratis onze club sponsoren!
Hoe werkt dat?
Heel simpel. Webwinkels betalen een percentage
als commissie voor elke bestelling die via onze
pagina op SponsorKliks.nl wordt gedaan.
Deze commissie stort Sponsorkliks op onze
bankrekening. Of u nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com of Coolblue.nl gaat of
via SponsorKliks.nl; u betaalt hetzelfde.
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De club van 100 bestaat uit 100 mensen die
€100,- doneren als bijdrage voor ons nieuwe
clubhuis. Mede dankzij uw steun kunnen veel
kinderen met plezier naar scouting. Als u een
kleinere donatie wilt doen dan 100 euro, dan
is dit uiteraard ook mogelijk. Elke euro telt, dus
we kunnen uw steun goed gebruiken.
De eerste 15 leden van de club van 100
hebben zich al gemeld. Wordt u ook lid?
Wilt u lid worden van de club van 100? Mail
dan naar info@mennosimonsz.nl. U wordt dan
gevraagd om uw donatie aan de groep over
te maken o.v.v. de club van 100 en uw naam.
U komt daarna op ons speciale club van 100bord dat een prominente plek in ons nieuwe
clubhuis krijgt.

Alleen in het laatste geval keert de internetwinkel
ons een commissie uit en hier profiteren we
direct van! We hebben een eigen pagina op
Sponsorkliks.nl met links naar uiteenlopende
shops in verschillende categorieën, zoals kleding,
schoenen, elektronica en vakanties.
Veel bekende webshops zijn aangesloten: Denk
aan Bol.com, Zalando, Hema, Wehkamp en
Thuisbezorgd.nl. Wanneer u, via onze pagina,
iets koopt in één van deze webshops, krijgen wij
een bepaald percentage van uw aankoopwaarde
uitgekeerd.
Kijk eens op de link op de homepage van onze
website en probeer het uit!
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