
    

Klusclub        
In 2002 is Blokhut de Hagrid in gebruik genomen, en Sindsdien  is de blokhut zeer intensief gebruikt, 

 * Het ledenaantal is in die tijd enorm gestegen en zijn er 3 nieuwe speleenheden toegevoegd:  

    - 2004 De bevers,  kinderen van 5 tot 7 jaar  

                                                         - 2004 De Esta’s, kinderen van 7-11 jaar 

                                                         - 2012 Out-Stam, oud leden/ leiding vanaf 23 jaar 

Zoals elk gebouw heeft ook de blokhut en de inrichting voortdurend onderhoud nodig. 

 

Wat zoeken wij: Leden voor de klusclub 

Per wanneer:  Direct      

Aantal personen: ca. 6-10  

 

Taken o.a.  * Schoonhouden dakgoten 

  * Repareren sloten, scharnieren, etc. van kasten en deuren 

  * Schilderen: houtwerk en kozijnen binnen en buiten. 

  * Onderhoud elektrische installatie+ verlichting 

  * Technisch onderhoud keukenapparatuur 

  * Onderhouden Buitenterrein en kampvuurcirkel  

  * Water voorziening;  kleinere reparaties 

                             *  Kleine voorkomende klussen/ reparaties 

Kennis:  

Natuurlijk is het handig als iemand  speciale kennis / gereedschap bezit.  

Maar, dat is zeker niet beslist noodzakelijk. Voor veel klussen is het al fijn als je wilt helpen. Er is altijd iemand 

bij die kan uitleggen wat de bedoeling is. 

Ook op de blokhut ligt het een en ander aan gereedschap. Je eigen spullen gebruiken kan natuurlijk altijd. 

 

Wie:   

Uiteraard denken we hierbij aan ouders/verzorgers. Maar zeker ook aan: opa’s oma’s de 

buurman die in de VUT zit, of een andere kennis die hierin wellicht een rol kan spelen. 

 

Hoe vaak:  

De klusclub komt elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar op de blokhut, dan wordt 

er geklust.  De klusclub bestaat uit  ca. 20 actieve vrijwilligers, en een klusclub 

coördinator. Het is zeker niet verplicht om altijd aanwezig te zijn.  

De coördinator bepaald wat voor die maand de prioriteit heeft en zorgt dat op de klusdag de benodigde 

materialen en plan van aanpak aanwezig zijn. 

Tevens nodigt de coördinator de benodigde klusclubleden uit.  Dat zal in de praktijk neer komen op een 

aantal keer  per jaar dat we verwachten dat je op een klus-zaterdag aanwezig bent om mee te helpen.  

Er wordt geklust van 9.30 tot 16.00 uur. Voor de koffie met koek en de lunch wordt gezorgd.            



Wat hebben wij te bieden:  

*De mogelijkheid om op een andere manier bij onze Scouting groep betrokken te raken  

* Een unieke kans om “klus-vaardigheden “  te leren  die je anders wellicht nooit op zou pakken 

* Een geheel verzorgde lunch op zaterdag middag 

* Je wordt als “vrienden van Scouting” opgenomen in de leden- administratie 

* Uitnodiging voor de jaarlijkse “vrijwilligers avond”  

 

 

Informatie: Onno Middelkamp:  klusclub@rudyardkipling.nl 

 

Reacties:  Schriftelijk via formulier:  aanmelden vrijwilliger. 

e-mail: bestuur@rudyardkipling.nl 

 

     


