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BIJEENKOMSTEN 

Rond de zomer hebben we de volgende 

grote bijeenkomsten:  

Op vrijdag 27 juni sluiten we met zijn 

allen af met ons traditionele kamp-

vuur. Meer informatie volgt. 

Op 30 augustus starten we het nieuwe 

seizoen met de hele groep. Hou je och-

tend alvast vrij! 

Op 20 september wordt het clubhuis 

feestelijk geopend en houden we een 

reünie voor oud-leden van de groep. 

 

Het schiet al lekker op!  Het gebouw zit al bijna in el-

kaar en we staan te popelen om de laatste hand te gaan 

leggen. Ondertussen vinden de laatste opkomsten plaats 

in ons oude vertrouwde clubhuis. 

Wil je tussen de nieuwsbrieven ook op de hoogte blijven?  Volg ons dan op face-

book of hou de website in de gaten.   

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

NIET VERGETEN: 

∗ 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 

∗ Oud-leden voor reünie kun je aanmelden via reunie@helen-keller.nl 
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SNEAK PREVIEW 

Op 28 juni mag iedereen wél 

het bouwterrein op: we hou-

den dan van 10 tot 12 een 

sneak preview, waarbij je ook 

het gebouw even in mag! 

POTTENKIJKERS? 

Het is spannend, zo’n nieuw 

gebouw. Leuk dat jullie 

nieuwsgierig zijn en zo nu en 

dan een kijkje nemen! We vra-

gen jullie wel om op gepaste 

afstand te blijven, niet op de 

bouwplaats te komen en de 

bouwers met rust te laten. 

Dan is het voor iedereen veilig 

en kunnen ze goed doorwer-

ken.       Bedankt! 

Een greep uit onze sponsors: 

HELP JE MEE? 

De tweede fase breekt bijna aan! Dan 

gaan we zelf aan de slag. Wil je ook je 

stempel op het gebouw drukken?  

Meld je aan:  

uitzendbureau@helen-keller.nl 

IN DE SPOTLIGHT 

Het clubhuis staat ‘s nachts 

volop in de spotlight. Waarom? 

Helaas bleek het nodig de 

bouwplaats te beveiligen met 

licht en camera’s, omdat onver-

laten ons gebouw meerdere 

keren hebben bestookt. Zonde 

van het geld. 

Houden jullie af en toe ook een 

oogje in het zeil? 

V-DAG 

De grote verhuisdag staat gepland op 

16 augustus. Als alles volgens plan-

ning verloopt, willen we dan in één dag 

alle spullen verhuizen van oud naar 

nieuw. We zoeken nog wat sterke man-

nen/vrouwen: 

 uitzendbureau@helen-keller.nl  

GO ORANJE! 

Prima, dat WK: dan verzamelt ieder-

een alvast oranje spullen. Of we nu 

winnen of verliezen: gooi ze niet weg! 

We hebben ze nodig voor de Rabo-

fietstocht op 21 september. Jij fietst 

dan toch ook mee voor onze groep? 

SNOEP VERSTANDIG 

Wist je dat het loont om je snoep-

papiertjes te bewaren? 

Wij worden een inzamelpunt, waar we 

mee helpen aan goede afvalscheiding 

én wat zakgeld verdienen. 

Bewaar ze alvast, in het nieuwe club-

huis komt een verzameldoos.  
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www.helen-keller.nl/clubhuisfoto.html 

KALENDER 

27-6: seizoensafsluiting 

28-6: sneak preview (10-12u) 

16-8: Verhuisdag 

30-8: seizoensstart 

20-9: opening clubhuis, reünie 

21-9: Rabo-fietstocht 

11-10: groepsdag 

 


