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EL PEN D E H A N D EN G EV R A A G D

!

Beste ouders,
Uw kinderen maken elke week met veel plezier
gebruik van het groepshuis. Zij bezoeken de
toiletten, gebruiken de keuken en soms wordt
er ook geslapen en wordt er ook gebruik gemaakt van allerlei andere faciliteiten van het
groepshuis. U begrijpt dat dit regelmatig
schoongemaakt moet worden. Iedereen gaat
toch graag onder een schone douche, op een
schone wc, of drinkt graag uit een schone
beker? De stafleden maken zelf regelmatig de
diverse ruimtes van het groepshuis schoon.
Een groepje moeders doet de extra dingen;
een keertje de ramen zemen, de keukenkastjes schoonmaken. U kunt het zelf verder
wel invullen. Wie wil ons helpen om een keer
per maand, een uurtje, het groepshuis schoon
temaken??? We zijn er elke eerste dinsdag van
de maand vanaf 19.00 uur. Eerst is er koffie
en dan soppen we de boel schoon. Uiterlijk
20.30 uur zijn we weer klaar. Bel me eens als
U wilt helpen?
Marja van Heest 010 4715959

K

O N I N G I N N ED A G

Dit jaar gaan wij met de groep een activiteit
houden tijdens de Koninginnedag-viering in
het dorp Kethel.
Wij gaan dan met de groepstent in Kethel
staan en richten deze in als een grote informatiestand, zodat voorbijgangers kunnen zien
hoe leuk onze groep eigenlijk is. Op deze manier hopen wij nieuwe jeugdleden en stafleden
te krijgen voor onze groep. Maar om dat te
kunnen doen, hebben wij natuurlijk wel
enthousiaste mensen nodig die aan al die
voorbijgangers kunnen vertellen hoe leuk onze
groep eigenlijk wel niet is! En daarvoor hebben
wij jullie hulp nodig. De stafleden zijn natuurlijk ook aanwezig op deze dag, maar wij
willen ook aan jullie vragen of jullie een
bepaald gedeelte van de dag aanwezig willen
zijn om ons zo te helpen deze dag tot een
succes te maken!
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Wil je graag helpen, dan kun je je opgeven bij
Wombat (tel. 010 - 449 24 25, e-mail
s.heest@chello.nl) of Schorre (tel. 273 28 88,
e-mail p.sanstra@scoutnet.nl). Maar je kan je
natuurlijk ook bij een van de andere stafleden
opgeven. Wij horen graag van een ieder en
hopen dat zoveel mogelijk van jullie willen
meehelpen!

SC O U

TI N G B I J

SI X FL A G

S

Op zaterdag 10 & zondag 11 mei staat Six
flags Holland helemaal in het teken van Scouting. Diverse scouting groepen uit de omgeving gaan in het park een aantal scoutingobjecten bouwen, zoals bruggen, survivaltracks,
een kabelbaan enz.
Tijdens de Scoutingdagen kunnen jullie
natuurlijk ook in dit prachtige attractiepark
genieten van meer dan 50 sensationele
attracties en spetterende shows. Om het
echte scoutinggevoel op te roepen, vragen we
jullie je scouting uniform met das aan te
doen. Op deze manier zetten we samen een
geweldig Scoutingevenement neer waar
andere bezoekers van Six Flags Holland en de
media niet omheen kunnen!
Een normaal entreebewijs voor Six Flags Holland kost €23,- per persoon. Als Scout profiteer je van forse korting: je mag voor jezelf,
je familie en je vrienden toegangsbewijzen
bestellen voor één van de twee Scoutingdagen
op 10 of 11 mei 2003 voor €14,- per persoon!
De toegangskaarten kunnen tot en met 29
april a.s. besteld worden bij het Infocentrum
van Scouting Nederland in Leusden, tel. (033)
496 02 60 of per e-mail: info@scouting.nl.
Geef bij je bestelling duidelijk aan op welke
dag je wilt komen, zaterdag 10 mei óf zondag
11 mei, en je naam, adres en telefoonnummer. De tickets ontvang je van het
infocentrum van Socuting Nederland met een
acceptgiro waarmee je kunt betalen.
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EEN

EI G EN D O M EI N

Al enige tijd barst onze website uit zijn voegen.
De oorspronkelijke site nam zo'n 5 MB in
gebruik. Vanwege de foto's is dat in eerste
instantie uitgebreid naar 15 MB en later naar
45 MB, maar ook deze ruimte zit inmiddels vol.
Er is behoorlijk wat werk gestoken in het verder uitbreiden, met name omdat we vonden
dat hier nauwelijks kosten aan verbonden
mocht zijn. De beste oplossing bleek het aanvragen van een eigen domein te zijn en de
website vanaf een eigen computer te draaien.
De hele omzetting is inmiddels uitgevoerd en
sinds half maart is onze website bereikbaar via
http://www.scoutingtono.nl. Op deze server
hebben we ongeveer 1500 MB beschikbaar
voor o.a. foto's. Waarschijnlijk zal op deze server ook een gedeelte gecreëerd worden voor
de stafleden waarop ingelogd moet worden.

V

ER V O L G V ER H A A L STA M L O K A A L

Al een aardige tijd zijn we bezig met het stamlokaal. De toestemming van de gemeente voor
het verbouwen is inmiddels binnen. Op 3 april
zijn de materialen van de opbergschuur voor
de tuiniers geleverd. Op zaterdag 5 april zullen
enkele bestuurs- en stafleden, geholpen door
Scouts en ouders de tegels in het toekomstige
stamlokaal weghalen en mogelijk een laag
zand verwijderen. Als we het halen wordt ook
de plek voor de opbergruimte van de tuiniers
geëgaliseerd. Binnen twee weken hopen we
dan de vloeren van de opbergruimte en het
stamlokaal te kunnen storten. Hierna kan
opbergschuur gebouwd gaan worden en het
stamlokaal ingericht.

TO TEA M M A A K T SU CCES V A N
N A TI O N A L E SC O U TI N G D A G
Als een van de eerste grote activiteiten heeft
het TOteam de afgelopen Nationale Scoutingdag georganiseerd voor de Scouting Tonogroep. Samen met de jeugdleden, wat vriendjes en vriendinnetjes en enkele enthousiaste
ouders werd de omgeving van het groepshuis
opgezomerd. Al het afval werd verwijderd en
met een groot aantal plantjes is het aangezicht
van ons groepshuis flink opgefleurd.
Het TOteam is een groep van mensen die zo
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nu en dan eens een activiteit wil organiseren
voor de groep en bestaat o.a. uit ouders,
(oud)staf- en bestuursleden. Na dit succes
van de eerste grote activiteit wil het TOteam
verder uitbreiden. Ouders, (oud)leden en
andere belangstellenden kunnen voor meer
informatie contact opnemen met Marja van
Heest, tel. 010-4715959 of mail naar
Tono@Scoutnet.nl.

D

U I N EN M A R S

Op zondag 6 maart verzamelen we om 09:15
op het NS station Schiedam-Nieuwland. We
verwachten rond 16:00 uur terug te zijn in
ons groephuis, ’t Koetshuis. Trek stevig wandelschoenen aan en hou even rekening met
het weer. Verder neem je zelf wat te eten en
te drinken mee, én natuurlijk je medaille(s)
van vorige jaren. Aan het einde van de tocht
is er een kleine Scoutingmarkt waarvoor het
leuk is om (beperkt) zakgeld mee te nemen.

A CTI V I TEI TEN K
5 april
6 april
12 april
28 april
29 april
30 april
2 t/m 4 mei
3 mei

V

A L EN D ER

Vendelraad voor Scoutskader
Kringraad voor K/W-kader
Duinenmars
Inleveren eieractie
Groepsraad
Opbouwen tent Koninginnedag
Koninginnedag in Kethel
Boerderijweekend K/W
Vendelraad voor Scoutskader

ER J A A R D A G SK A L EN D ER

9
17
21
29
29

Marja Overheul (45)
Marshall Ingenkamp (9)
Wombat (23)
Wilco Hoeflak (23)
Yeffrey van der Ven (13)

Erelid
Welp
Bestuur
Stichting
Scout
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