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CORONA BEPERKT

Helaas beperkte het Corona-Virus de
werkzaamheden op het terrein. Met
gepaste afstand en zo min mogelijk
jeugdleden zijn we met alle groepen

door gegaan met het voorbereiden op
de bouw.

CAMERA
PLAATSEN

CONTAINERS

Met het plaatsen van vier containers
op het terrein kunnen we de
materialen veilig opbergen. 

De Wesselgroep heeft zelf ook een
container op het nieuwe terrein staan.

Zo kunnen we langzaam onze
materialen verhuizen. 

TERREIN OPRUIMEN

Op het terrein moet er veel gebeuren.
Eind maart is er door alle groepen

hard gewerkt. Zo is er een stuk
bosrand weggehaald, is de sloot
schoongemaakt, zijn er paden

hersteld en aangelegd en is er water
en stroom op het terrein aangelegd.

Op 18 april werd de cameramast
geplaatst op het nieuwe terrein.

Met een hoogte van 9 meter kunnen
we met de camera over het hele

terrein kijken.
Daarmee is het terrein weer een stuk

meer beveiligd! 2



AANKOMST PALEN

Eindelijk was het zover! Op 3 april
kwamen klokslag 11.00 de eerste palen
voor ons groepshuis aan. Het moment

waar wij met zijn allen op hadden
gewacht. 

PALEN GEHEID 

STICHTING BESTUUR

Bij het slaan van de eerste paal was ons
stichting bestuur aanwezig. Zij konden
dit bijzondere moment niet aan zich

voorbij laten gaan. 

Om de Wesselgroep in de toekomst veel
geluk te wensen hebben zij onder de

eerste paal een munt gelegd. 

OP DE EERSTE PAAL

Bij de Wesselgroep vonden we het
belangrijk om iets met de eerste paal

te doen. Er is lang gewacht op dit
moment en dat bracht ons op het idee

om alle namen van het leidingteam
en bestuur op de paal te schrijven. 

Een dag later (4 april) zaten alle
palen in de grond. Voor ons een

mooi moment. Nu kunnen we niet
meer terug. 

Het is nu bouwen naar de toekomst. 
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KOPPEN SNELLEN

Van elke heipaal is een stuk beton
afgehaald. Maar liefst 40 centimeter
werd er van elke paal afgehaald. Dit
noemen ze koppen snellen. Hierna
kunnen ze de fundering gaan klaar

maken. 

NIEUW ADRES

Een nieuw gebouw betekent ook een
nieuw adres. En het adres is al bekend

gemaakt!

Ons nieuwe groepshuis zal op de
Watersportweg te vinden zijn onder

het huisnummer 22.

PUINRUIMEN

Met een aantal van verschillende groepen
is er puingeruimd. Er is veel heen en weer
gereden met kruiwagens puin. Tussen de
ongeveer 5000 m3 grond zaten nog vele
bakstenen, stukken heipalen, rioolbuizen
en noem maar op. Ook een aantal Scouts
hebben op een zaterdag puingeruimd van

het terrein.

NATUUR HELPEN

Een behoorlijke stapel houtsnippers is
verspreid door onze Scouts en

+Scouts. Daardoor is het stukje bos
weer wat mooier gemaakt en worden
de bomen er beter door beschermt.

BEKISTING

De bekisting van de fundatiewapening
is begonnen. Hiermee kunnen ze snel
de fundatiewapening maken en kan er

beton gestort worden.

WAT KOMT HIER?

We hebben onze banner op de dijk
geplaatst. Daarmee kan iedereen zien

dat wij ook op het nieuwe terrein
komen. 

@WESSELGROEP

VOLG ONS
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