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VLOER

Om maandag 9 november hebben ze
de eerste delen van onze vloer gelegd.

En wat zag het er al fantastisch uit.

De dag erna lag de hele vloer erin.

BOEIBORDEN

GEEF HET KLEUR

Onder leiding van Akela hebben de
Scouts stukken grond klaargemaakt.

In deze stukken grond moeten
bloemen komen die het terrein een

stuk meer kleur gaan geven.

REGENBUI OPKOMST

Nadat de vloer gelegd is zijn ze door
gegaan met het plaatsen van de
wanden op de 1e verdieping. 

Ook deze wanden moeten beschermt
worden tegen de regenbuien die naar

beneden komen.

De Wesselgroep heeft er voor gekozen
om de boeiborden naar het huidige

groepshuis te halen. Daar hebben wij de
ruimte om ze netjes te schuren en

schoon te maken voordat ze een likje
verf krijgen.

Op zaterdag 14 en zondag 15 november
stonden de vrijwilligers klaar om deze

klus te klaren. Alle boeiborden zijn
netjes geschuurd en gewassen.

Laat het verven beginnen! 2



1E VERDIEPING

Op maandag 16 november is de bouw
door gegaan met het plaatsen van de

muren van onze 1e verdieping. 

Nog niet alle muren zitten erin maar
wat gaat het mooi worden!

VERVEN MAAR

Op maandag 16 november werden de
eerste boeiborden voorzien van een
laagje verf. Even een nachtje laten
drogen en dan mogen ze voor de

tweede keer. 

DOE HET LICHT AAN!

Onze twee voorzitters (Stichting en
Vereniging) zijn zondag begonnen met
het voorbereiden van licht voor op de

nieuwe locatie. Aangezien het nu vroeg
donker begint te worden willen we ook

in de avond gewoon door kunnen
werken. 
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ALLE HANDJES HELPEN!
Niet alleen onze jeugdleden helpen.
Nee, ook alle leiding, het bestuur en

overige vrijwilligers van de
Wesselgroep. 

Met zijn alle maken wij ons groepshuis
tot een uniek project.

Samen klaren wij de klus!!!



WORDT EEN VRIEND
VAN DE

WESSELGROEP

De Wesselgroep heeft een leuke groep
van oud-leden, leden, ouders,

kennissen en bedrijven die het leuk
vinden om de Wesselgroep te steunen.

Samen leggen zij een bedrag in van 60
euro per jaar.

De Vrienden kiezen een project uit dat
gerealiseerd wordt met het bedrag dat

zij per jaar inleggen.

Zo zijn de Vrienden verbonden met de
Wesselgroep en de Wesselgroep is de

vriendengroep eeuwig dankbaar! 

Ook vrienden worden? 
Stuur een mail naar:

Vrienden@wesselgroep.nl

HELP MEE MET DE
BOUW

Voor diverse klussen hebben wij
hulp nodig. Denk aan kabels leggen,
muren plaatsen, schilderen, tegelen,

tuinieren en nog veel meer.

Vele handen maken licht werk en
daarom vragen wij zoveel mogelijk

handjes. Op verschillende
momenten komen onze vrijwilligers

bij de nieuwbouw om te klussen.
Heeft u wat tijd vrij in uw agenda en

kunt u mee klussen? 

Geef u op via info@wesselgroep.nl
Wij zullen een maillijst maken en
steeds de klussen doorgeven. Zo

kunt u zien waarmee u kunt helpen.

KLUSPIETEN

Geloof het of niet... Sinterklaas heeft
zijn kluspieten in november 2020

langs gestuurd. Niet alleen de bouwers
waren hier heel blij mee maar ook wij. 

Opeens werd iedereen nog
enthousiaster om door te werken aan

ons prachtige pand!

@WESSELGROEP

VOLG ONS
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UW HULP IS HARD NODIG!


