Rotterdam, 24 - 03 – 2016

Beste ouders/verzorgers,
Mocht u komend paasweekend de
handen uit de mouwen willen steken
dan kan dit uiteraard weer op onze
ouderhulpdag. U bent welkom op 26
maart vanaf 12:00.
Wat is er afgelopen 4 weken
zoals gedaan?
Aansluiten van de geiser is gereed
(helaas moeten er enkele puntjes
worden nagekeken omdat de geiser
het “nog” niet doet) Alle gesnoeide
wilgen zijn verwerkt in een houtril.
De
kampvuurplaats
is
schoongemaakt. Diverse bramen en
ander onkruid zijn verwijderd. De
Dolrum staat aan de buitenzijde
helemaal in de grondlak. De motor
van de Doldrum is aangepakt,
Keukenkastje is opgehangen, Vletten
zijn geschilderd en gelast. Oude
stenen zijn afgevoerd. Een polyester
boot
is
klein
gemaakt
voor
afvalverwerking.
Kuilen
in
het
grasveld zijn gedicht. Kortom er is
weer een hoop gedaan.
Komend weekend staat op het
programma!
-

Oude vlet uit elkaar slijpen

-

Gras zaaien / mesten

-

Doldrum Schilderen

-

2de keukenkastje ophangen

-

En vele andere klusjes
uiteraard.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op deze dag te komen helpen neem dan even
contact op. Vaak zijn er op andere weekeinden ook veel ouders aanwezig om te helpen.
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Wij zijn ook nog op zoek!
Mocht u in het bezit zijn van…
-

Bouwstofzuiger zonder zak

-

een Brandblusser (poeder)

-

Leen aanhangwagen voor
afvoer oud staal

-

Stookhout (Altijd welkom).

…en u deze gratis ter beschikking
zou willen stellen aan de scouting
groep! Dan zijn wij u zeer dankbaar.
Ophalen is natuurlijk geen probleem.
Als u van plan bent te komen zou u
dan een berichtje kunnen sturen per
e-mail?
Jantje Beton
Wij hebben €1368,84 opgehaald met de Jantje beton actie. Een geweldig bedrag
waarvan de helft voor onze scoutinggroep is. Bedankt voor de inzet.
Tot Zaterdag…
Nanda Ouwens, Secretaris sbndoormanmovo.secretaris@xs4all.nl
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