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Weer opkomsten op het clubhuis
Sinds februari mogen we weer opkomsten 
draaien in ons eigen clubhuis en wat is het fijn 
om alle leden weer te zien. 

De eerste opkomsten zijn geweest en met 
grote glimlach zagen we de leden aankomen. 
Bent u benieuwd wat ze gedaan hebben de 
eerste opkomsten? Op onze verschillende so-
cial media kanalen kunt u ons volgen en delen 
we foto’s van de opkomsten. 

Ruimte voor nieuwe leden
In ons nieuwe clubhuis hebben we ruimte voor 
nieuwe leden. Graag vragen we iedereen om 
reclame te maken voor onze scoutinggroep. 

Vanaf 4 jaar kun je beginnen bij de bevers, 
vanaf 7 jaar naar de welpen, vanaf 11 naar de 
verkenners en vanaf 15 naar de rowans. 

Om extra reclame te maken gaan we de komende 
tijd flyeren. Heeft u zin om mee te lopen in de wijk 
of kunt u een poster ophangen op de school van 
uw kind? Dan horen wij dat graag. 
Door het nieuwe spandoek en door het nieuwe 
Menno Simonsz bord op ons clubhuis hopen we 
dat meer mensen ons vinden. 

Fietsenstalling in de maak
U heeft het vast gezien, naast het mooie clubhuis 
begint nu ook het buitenterrein op te knappen. 
Door de nieuwbouw was dit ook echt nodig. 
Op het voorste stukje groeit al gras en komt een 
fietsenstalling. Op het achterste stuk is ook gras 
ingezaaid en komt een kampvuurplek. 

NIEUWSBRIEF

Mooier en mooier 
wordt ons nieuwe 
thuis. Op de foto 
is ook te zien dat 
onze naam in oude 
stijl boven de voor-
deur prijkt. 

En zie ook de 
kampvuurhoek 
vorm krijgen.
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Jantje Beton
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar gecol-
lecteerd voor het goede doel Jantje Beton. 
Buitenspelen en bewegen is essentieel voor 
een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist 
in een tijd waarin 80 procent van de kinderen 
onvoldoende beweegt, kan buitenspelen niet 
genoeg gestimuleerd worden. In totaal hebben 
we met de huis-aan-huis collecte en de online 
collecte een mooi bedrag van .............. euro 
opgehaald!

Ons nieuwe clubhuis als stemlokaal
Elke week doen kinderen en jongeren bij ons 
leuke, afwisselende en uitdagende activiteiten. 
Je maakt er vrienden voor het leven mee (en 
wij spreken uit ervaring!). Daarnaast doen we 
als groep ook actief aan burgerschap. Onze 
vereniging draait alleen op vrijwilligers die zich 
inzetten voor elkaar en de maatschappij. 

Dit jaar hebben we daar een extra steentje aan 
bijgedragen door ons nieuwe clubhuis geheel 
beschikbaar te stellen voor de coronaproof 
verkiezingen. Ons nieuwe clubhuis werd door 
de gemeente drie dagen gebruikt als stem-

lokaal. Dit bleek tevens een mooie gelegenheid 
om de buurt kennis te laten maken met onze 
groep en ons nieuwe clubhuis. 

Scouts leren over het belang van vrijheid
Al jaren is het verzetsmonument, welke te vin-
den is op de Jan Gijzenbrug, door onze groep 
geadopteerd. Dit verzetsmonument is opgericht 
ter nagedachtenis aan de acht verzetsmensen 
die hier op 12 februari 1945 door de bezetter zijn 
geëxecuteerd. 

Ieder jaar helpen wij als scouting Menno Simonsz 
mee bij de stille tocht, de kransleggingen en het 
houden van de wacht. I.v.m. corona zal het er dit 
jaar mogelijk wederom anders uit gaan zien. We 
besteden in ieder geval tijdens onze opkomsten 
met de jeugd aandacht aan wat vrijheid betekent 
en waarom het belangrijk is dat we hier jaarlijks 
bij stilstaan. 

Boerenkoolmaaltijd
Voor de stamleden (18+) is er al een hele lange 
tijd geen opkomst meer mogelijk. Door een 
ludieke actie heeft de stam toch de jaarlijkse 
traditie van het gezamelijk boerenkool eten 
kunnen voortzetten. Twee stamleden hebben 
boerenkool (hulde Joost en Assie) gemaakt voor 
alle stamleden en net als bij een echt restaurant 
kon het opgehaald worden op het clubhuis. Het 
was een geslaagde actie. Volgend jaar hopen we 
weer met de hele groep gezamenlijk te kunnen 
wandelen en boerenkool te eten. 
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Tussen alle opkomsten door gaat het werk inmiddels 
binnen weer gestaag door. Het comfort wordt groter. 
Het bleek dat het toch wel erg gehorig was in de 
diverse lokalen. De Menno zou de Menno niet zijn om 
daar geen oplossing voor te vinden. Isolatieplaten 
(welke strak en toch speels zijn geplaatst) blijken 
enorm te helpen. We zijn inmiddels ook begonnen aan 
de afwerking van de overige 2 toiletblokken!
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Online vergaderen met onze vrijwilligers
Ook bij ons zijn de vergaderingnen online. Zo 
heeft de leiding overleg over de opkomsten of 
is er een vergadering van de klusgroep over 
het afbouwen van het clubhuis.  

Ook is er een pr-werkgroep opgericht om 
nieuwe leden te werven. Daarnaast is er ook 
de ledenvergadering (groepsraad) waarin van 
elke speltak een oudervertegenwoordiger aan-
wezig is. In de groepsraad stellen we ook altijd 
de nieuwe leiding vast. We kunnen nog wel 
wat extra leiding gebruiken bij een aantal 
speltakken, dus mocht u geïnteresseerd zijn, 
een keer willen invallen of iemand anders ken-
nen die vrijwilligerswerk wil doen op zaterdag; 
laat het ons weten. 

 
Ander nieuws

Club van 100
Ben jij al lid van onze club van 100?
De eerste 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 dona-
tie wilt doen dan 100 euro dan is dit ook mo-
gelijk. Elke euro telt, dus we kunnen uw steun 
goed gebruiken.

De eerste 20 leden van de club van 100 heb-
ben 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 100-bord. 

Gratis sponsoren 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie 
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 
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 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. 

Afscheid Hakuna
Na een periode van om en na-
bij 7 jaar heeft Hakuna met pijn 
in zijn hard afscheid genomen 
als leiding van de Panters. Hij 
wilde dat in stijl doen en dat is 
gelukt. Uiteraard werd hij in het 
zonnetje gezet, maar zelf gaf 

hij de pantergroep een prachtig aandenken. Een 
3D-panterkop prijkt nu boven de deur van het 
lokaal en alle panters hebben nu een minivariant 
hiervan om aan hun fluitekoord of sleutelbos te 
hangen. Wow! Hakuna: Bedankt!


