Aan alle leden van Scouting Montfoort, hun ouders/verzorgers en de leiding,
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Nieuwbouw
Uitspraak Raad van State, 24 juni 2013
Een aantal omwonenden van Blokland 4 heeft bezwaar aangetekend tegen de
ontwikkelingen met betrekking tot dit perceel. Blokland 4 valt binnen de
kernrandzone, maar de voorzitter van de Raad van State twijfelt of het
aanwijzen van Blokland 4 als maatschappelijk project onder de voorwaarden
van stadsrandactiviteiten valt. De bezwaarmakers zijn voor een deel in het
gelijk zijn gesteld. Het moet eerst goed duidelijk zijn of de geplande
realisering van Blokland 4 onder de voorwaarden stadsrand-activiteiten valt.
Dit maakt dat de bouw nu even stil ligt.
TO BE CONTINUED
Voor wie wil, lees de volledige uitspraak:
http://mobiel.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekstuitspraak.html?id=74619&q=montfoort&summary_only=
Acties

Rommelmarkt 23 augustus en jaarmarkt 24 augustus
Op bovengenoemde dagen is er geld binnengehaald voor de gewenste
nieuwbouw. Op de rommelmarkt zijn er spullen verkocht ter waarde van
100 euro. De dag erna hingen er aan de gepionierde kraam van de Scouting
prachtige tassen, etuis en kussens. Ook stond er zelfs een stoere poef. Het
bijzondere aan deze producten? Ze zijn gemaakt van de oude tenten van
onze Scouting! De verkoop van deze producten leverde €100 op.
Eva Rutges stond als scout drie kwartier stil als ‘living statue’ op de
jaarmarkt. Wanneer zij geld toegeworpen kreeg, werd je verrast met een

beleefde groet of ze stak haar tong uit. Zeker voor herhaling vatbaar! Ga jij
ook vast oefenen voor de kerstmarkt?
Zwerfvuilactie, zaterdag 21 september, 10.00-11.00 uur
Om 10 uur is het verzamelen in de kantine van Elmar aan de Waardsedijk.
Ook werknemers bedrijventerrein IJsselveld zijn gevraagd een steentje bij te
dragen samen met hun kinderen. Er worden prikstokken uitgedeeld, per team
ga je een bepaalde zone op het terrein schoonmaken. De volle vuilniszakken
worden om 11 uur geteld, bedrijven van het terrein sponsoren deze zakken
per stuk voor 5 of 10 euro.
Het duurt een uurtje, het is gezellig, je krijgt na afloop ook nog wat te
drinken en te eten én je verdient broodnodige centjes voor de nieuwbouw!
De leiding van Scouting heeft dan leidingweekend en zal daardoor niet
aanwezig kunnen zijn. Meld je alleen of samen met je ouder(s), vrienden,
etc. aan: sponsorcommissie@scoumo.nl
(Deze actie is een gezamenlijk initiatief van Zwerfvuilambassedeur,
Bedrijventerrein en Scouting Montfoort)
Overig
24 uur van Montfoort: “Alle 13 goed fout”
Op www.scoumo.nl is de eigenzinnige uitvoering “Gangnam Style” door
Scouting Montfoort te zien!
Promotiefilm
Hij blijft leuk deze film! 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
www.scoumo.nl
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 informatie
kun je op deze site ook verslagen vinden van recente activiteiten van
verschillende speltakken en foto’s!
Agenda
14 september
21 september
21 september

Zwembadweekend
Zwerfvuilactie
Leidingweekend

Het zit er weer op, de zomervakantie! Op naar een nieuw, mooi
scoutingjaar!
Het tot nu toe binnengehaalde bedrag voor de nieuwbouw is:

€ 2.938,75

en diverse
toezeggingen.

