Aan alle leden van Scouting Montfoort, hun ouders/verzorgers en de leiding,
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Nieuwbouw
Het is wat stil rond de nieuwbouwkwestie. Wel heeft onze bouwcommissie deze week en
volgende week een afspraak met de gemeente. We weten ook dat de nieuwbouw van Het
Lodewijkje en Het Kunstenaarscollectief stilgelegd is, omdat omwonenden van de nieuwe
locatie een ‘voorlopige voorziening’ aangevraagd hebben. De rechter moet nu uitsluitsel
gaan geven of de bezwaren terecht zijn.
Donderdag 25 april was er voor de buren van de nieuwe locatie de kennismakingsavond met
Scouting Montfoort. Er waren bewoners van Blokland en Zwanenbloem aanwezig, leden van
onze eigen vereniging, een gemeentelid en een lid van het Kunstenaarscollectief. De
aanwezigen zijn meer te weten gekomen over Scouting Montfoort en wij hebben de
aandachtspunten en zorgen van omwonenden gehoord. Door het bestuur zullen de regels,
motivaties en gevolgen van het niet houden aan de regels uitgelegd worden aan leiding en
leden. Er komt ook nog een informatieavond in het vervolg om op de hoogte te blijven van
wat er leeft bij de omwonenden.

Acties
Emté Montfoort
De goededoelenactie van de Emté is nog steeds in volle gang. Per tien euro aan
boodschappen ontvang je een munt die je in één van de kokers van de goede doelen kunt
stoppen. Scouting Montfoort staat nog bovenaan, maar het is een nek-aan-nekrace met de
Voedselbank. Wij willen uiteraard onze koppositie behouden om uiteindelijk de €1000 te
winnen! Help je nog even mee?
Lentemarkt
Op de Lentemarkt werden er planten verkocht die door Marja Vos werden ingekocht. Daar
hebben we €700 mee verdiend! Allemaal bedankt voor het helpen en de aankopen!
Kledingbeurs
De kinderkledingbeurs heeft de opbrengst van dit voorjaar aan ons geschonken. Daar zijn wij
natuurlijk heel blij mee. Wij ontvangen van hen een bedrag van €125!
Pret in het Park
De eerste editie van Pret in het Park was een groot succes. Ook Scouting droeg een steentje
bij. Op onze website (www.scoumo.nl) kun je meer over deze geslaagde dag lezen, waar
meer dan zevenhonderd bezoekers op af zijn gekomen.

Groene Hart Festival Woerden
Een groep leden en ouders hebben zaterdag 11 mei geholpen tijdens het Groene Hart
Festival in Woerden. Hiermee is maar liefst €800 opgehaald. Allemaal bedankt voor de
inzet!
Aanleg tuin bij correspondente Zenderstreeknieuws
Paul Hoogvorst van de bouwcommissie heeft drie dagen de handen uit de mouwen gestoken
om de tuin aan te leggen van een correspondente van de Zenderstreeknieuws. Hiermee
heeft hij €500 voor onze club opgehaald! Ook hier zijn we erg blij mee, bedankt!

Overig
Promotiefilm
Op www.scoumo.nl is onze promotiefilm te zien, waarin leden en ex-leden vertellen over
wat Scouting Montfoort voor hen betekent. Bekijk hem via de link:
http://www.youtube.com/watch?v=6a2Vw6Senls of ga naar onze website. Deze is pas
vernieuwd!
Website
Onder het kopje Nieuwbouw op www.scoumo.nl kun je de nieuwbouwbrieven vinden,
waarin altijd de laatste informatie staat. Ook de informatieve PowerPoint van de
kennismakingsavond is hier te vinden. Naast voor informatie kun je ook een kijkje nemen op
deze site voor verslagen van recente activiteiten van verschillende speltakken en foto’s!
Agenda
22 juni
6 juli
8 juli
24 augustus
21 september

Uitslag goededoelenactie bij Emté Montfoort
Barbecue van het bestuur voor de leiding
Bijeenkomst sponsorcommissie
Jaarmarkt
Zwerfvuilactie

Tot slot wensen wij jullie allemaal een onvergetelijk zomerkamp toe!

