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KAMPVUURKUIL

Onze kampvuurkuil is al aangelegd.
Omdat er zoveel onkruid overheen
was gegroeid moest deze weer goed

zichtbaar gemaakt worden. 
Reden genoeg om te gaan snoeien!

BOUWPAKKET

BIOGAS

Voor de zomervakantie is er op het
nieuwe terrein een gastank geplaatst.

Deze tank zal 1 á 2 keer per jaar
gevuld worden met Biogas. Vanaf het
parkeerterrein kan de tank bijgevuld
worden en hebben de groepen geen

last van de tankwagen.

PERENBOMEN

Op het terrein laten we het weer mooi
groen worden. De Plusscouts en

Explorers hebben alvast wat
perenbomen geplant.

De eerste bouwpakketten komen
langzaam onze kant op. In de fabriek

zijn ze druk bezig met ons bouwpakket.

Wanneer de bouwpakketten deze kant
op komen worden ze gelijk in elkaar

gezet. (Zie gebouw Maurits Viool)
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TOT JE ENKELS IN
DE BLUBBER

Op het nieuwe veld is het nog
behoorlijk drassig. Daardoor stonden

onze leden wel vaak vast in de
blubber. Lachen, gieren en brullen
maar toch moesten ze vaak op zoek

naar hun schoenen. 

ONKRUID
VERWIJDEREN

Het hele terrein van ons nieuwe
gebouw was bezaaid met onkruid.
Vele handen maken licht werk en

daarom hebben de jeugdleden,
Plusscouts en leiding geholpen met

het verwijderen van het onkruid.

DAKDELEN 

PUIN RUIMEN

De handen moesten maar eens wapperen
na de zomervakantie. De Scouts, Explorers

en de Plusscouts hebben gesjouwd,
gesloopt, gekruid en nog meer gesjouwd.

Bergen puin haalden zij van het nieuwe
veld.

De dakdelen zijn al op het nieuwe
Scoutcentrum bezorgd. Eerder dan

we hadden verwacht. Daardoor
kunnen de dakdelen gelijk op het
gebouw worden geplaatst als de

bouwpakketten staan. 
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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 het nieuwe gebouw 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.

70 JAAR

De Wesselgroep bestaat dit jaar 70 jaar
en dat willen wij natuurlijk niet

voorbij laten gaan. 

Wat gaan wij doen?
Wij gaan:

 70 uur feesten
70 km uitdaging

&
7 grote activiteiten

Dit verspreiden we over een heel
Scoutingjaar (september t/m juli).

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

@WESSELGROEP

VOLG ONS
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UW HULP IS HARD NODIG!


