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Beste leden en vrienden van de 
Menno Simonsz,

Het waren en zijn drukke tijden voor onze 
scoutinggroep. Slopen van ons oude clubhuis, 
zoeken naar de laatste fondsen, digitale op-
komsten draaien en eind afgelopen seizoen 
draaiden we een flinke periode de 1,5 meter 
opkomsten. Als ik kijk hoe alle stamleden 
betrokken zijn, de leiding creatief bezig is 
geweest met online- en thuisopkomsten en 
hoe de buurt reageert op ons nieuwe clubhuis; 
dan ben ik heel trots op iedereen. 

Terugkijkend op die opkomsten: Toen ik zelf 
ging kijken bij de welpen stond de leiding 
keurig op afstand van elkaar te wachten tot de 
kinderen aan-kwamen. En ja; daar kwamen de 
welpen al, netjes in uniform. De ouders hielden 
ook goed afstand. 

Gelukkig was dit in het geval van de welpen 
onderling niet nodig en waren ze meteen al-

weer met hun vriendjes en vriendinnetjes aan 
het spelen. Allemaal een beetje desinfecterende 
handgel en klaar om te gaan. Een speurtocht in 
het park op zoek naar foto’s volgde. En natuurlijk 
gingen ze daarbij slalommen om alle andere 
mensen in het park.

In deze nieuwsbrief leest u informatie over het 
nieuwe clubhuis en onze planning. Formele 
besluiten m.b.t. Covid-19 zijn opgenomen in een 
vernieuwd protocol welke in een aparte brief is 
verzonden aan de ouders.

En soms zeggen foto’s meer dan woorden, dus in 
deze brief vooral veel foto’s van de nieuwbouw.  
Wij zijn in elk geval bijzonder blij dat we weer 
kunnen beginnen. Een nieuw seizoen waarbij we 
weer kunnen verzamelen bij ons steeds verder 
vorderende clubhuis.

Veel leesplezier,
Tamara Geldhof
Voorzitter scouting Menno Simonsz
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Ons oude vertrouwde clubhuis zullen we nooit 
vergeten, maar het nieuwe- wordt wel prachtig 
met veel meer ruimte.
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Het nieuwe clubhuis
De afbouw
Het nieuwe clubhuis is in mei opgeleverd door 
de aannemer. Dat betekent dat wij nu zelf 
bezig zijn met het afbouwen. Inmiddels is de 
buitenkant geheel groen; onze kleur groen. Zo 
voelt het toch nu al meer als ons clubhuis. 

Ook zijn alle wanden aan de binnenkant 
gelakt, zijn brandblussers en de brandslang 
opgehangen, zijn de draden voor de elektra 
getrokken en is de vlaggenmast naar beneden 
gehaald (deze is inmiddels opgeknapt door 
de oudste garde en  gaan weer terugplaatsen 
uiteraard). Ook hebben we een heel groot 
spandoek opgehangen (zie foto). 

Verder is er een wand tussen het lokaal van de 
welpen/panters en verkenners met twee dub-
bele deuren geplaatst, zijn er rolluiken op de 
kozijnen geplaatst, is de vloer van de zolder 
gelakt, is de eerste badkamer betegeld en de 
montage van de keuken is ver gevorderd. 

We zijn nu o.a. vooral op zoek naar de laat-
ste materialen. Vooral voor de keuken en de 
badkamers, toiletten, wasbakken enz. Ook 
voor het buitenterrein worden goede plannen 
gemaakt. Want we zijn er nog niet. Grote klus 
van het moment: De plafonds incl. tengelwerk 
goede isolatie en gips.
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Het zal niemand ontgaan dat scouting Menno Simonsz 
hier iets moois aan het neerzetten is.

Na de sloop was er 
niet veel meer over 
dan een zandbak. 

Hier gereed voor de 
vloerisolatie.

Wat een klus: De 
vloerverwarming 
is (ook door ons 
zelf) gelegd. 

En daarna alles weer spiegelglad; de betonvloer. 

Zo werd ons 
clubhuis in 
kleine, nou ja, 
best grote-, 
stukken 
gebracht.

De zolder 
voordat het dak 

dicht ging.

Het leek allemaal 
even een cadeautje. 

Alles ingepakt, 
voordat de inmiddels 

groen geschilderde 
planken erop gezet 

werden.

Daarbovenop 
de eerste 

wanddelen. 
Je ziet al waar 

de ramen 
komen
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Het leek allemaal 
even een cadeautje. 

Alles ingepakt, 
voordat de inmiddels 

groen geschilderde 
planken erop gezet 

werden.

De vlaggen-
mast gaf zich 
niet makkelijk 
gewonnen. 
Go Michiel!

Uiteraard moet 
er ook veel naar 

de stort. Dries 
(verkennerleiding) 
bracht het met de 

fiets. Zo kon hij 
langs de lange rij 

wachtende auto’s.

Niet te stoppen die Al-
phons. De tussenwand 
om het verkenner en 
het welpen/panterlokaal 
te scheiden krijgt op de 
foto al vorm en is inmid-
dels klaar.

Het lijkt alweer lang geleden, maar het is nu 
net 8 maanden terug dat de eerste planken 
van de gevel van het oude clubhuis werden 

gehaald. 

Zie onderstaand een aantal foto’s voor de 
herinnering. De bar in afbraak totaan het laat-
ste stukje clubhuis. Het stenen deel was een 

uitdaging, maar ook die werd verwijderd.

Iets waar je straks 
niets van terugziet. 700 

meter tengelwerk 
is nodig voor de basis 

van alle plafonds.

En ja: een leuk tegel-
patroon. En dan: Go 
Joost met de aanleg 
van de douche- en 
toiletknoppen.
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Ander nieuws

Club van 100
Ben jij al lid van onze club van 100?
De eerste 20 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. 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 is dit uiteraard 
ook mogelijk. Elke euro telt, dus we kunnen uw 
steun goed gebruiken.

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 100-
bord. 

Gratis sponsoren 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commis-
sie voor elke bestelling die via onze pagina op 
SponsorKliks.nl wordt gedaan. 
Deze commissie stort Sponsorkliks op onze 
bankrekening. Of je nu rechtstreeks naar 
bijvoorbeeld Bol.com of Coolblue gaat of via 
SponsorKliks.nl, je betaalt hetzelfde. 

Alleen in het laatste geval keert de internet-
winkel ons een commissie uit en hier profiteren 
we direct van!

We hebben een eigen pagina op Sponsorkliks.nl 
met links naar uiteenlopende shops in verschil-
lende categorieën zoals: kleding, schoenen, 
elektronica en vakanties. 

Veel bekende webshops zijn aangesloten: Denk 
aan Bol.com, Zalando, Hema, Wehkamp en 
Thuisbezorgd.nl. Wanneer je iets koopt in één 
van deze webshops via onze pagina, krijgen wij 
een bepaald percentage van uw aankoopwaarde 
uitgekeerd. 

Dodenherdenking
Al jaren verzorgen wij als groep de kranslegging 
tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij het door 
onze groep geadopteerde monument op de brug 
bij de Jan Gijzenkade. 

Dit jaar was het 
helaas niet mogelijk 
om daar met alle 
leden heen te gaan 
i.v.m. Corona. De 
herdenking ging niet 
door.

Toch stonden we 
als groep stil bij de 
helden die voor onze 
vrijheid hebben ge-
vochten en hebben 
we namens de hele 
groep een krans 
gelegd bij het 
monument. 
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De eerste 20 leden van de club 
van 100 hebben zich al gemeld. 

Wordt u ook lid?


