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Correspondentie 

Stichting Decima 
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3004 AJ Rotterdam 

Hellevoetsluis, 2 Maart 2016 

Betreft: NL DOET 
 

Geachte Ouders en/ofverzorgers,belangstellenden 
 

Wellicht heeft u dit al vernomen: 
 

Scouting JCJ van Speijk is ook actief met NL DOET. 
 

Wat is NL doet? 

NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om op 11 en 12 

maart 2016 de handen uit de mouwen te steken. (Meer informatie is te vinden op www.nldoet.nl) . 

Scouting Nederland is partner van NL Doet. 
 

Voor de zaterdag,  12 maart 2016, zijn wij nog op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers. 

Wij hebben enkele kleine en grotere klussen die wij die dag willen aanpakken.(e.aafhankelijk wat 

het weer ons toelaat te gaan doen) 

 

Bijvoorbeeld: 

 Groen onderhoud  

o Snoeien struiken ed. 

 CV Nakijken, radiatoren weer goed ophangen. 

 div. laswerk (bijv aan 1 van de vletten) 

 Magazijn van keuken opruimen en inrichten 

 Onderhoud klussen in en rondom het clubhuis 

 verlichting onder luifels vervangen (we willen naar LED) 

Omdat ook wij bij deze klussen handjes nodig hebben en een inschatting willen maken van het  

aantal vrijwilligers dat zich wil / kan inzetten om deze klussen te klaren de volgende vraag: 

 

Heeft u groene vingers; maakt u liever de boel schoon, bent u een goede lasser of timmerman  of 

steekt u graag op een andere manier de handen uit de mouwen, wij horen graag van u! 
 

Tevens verzorgen wij deze dag de inwendige mens (broodjes, koffie en thee etc) en om een beetje 

te kunnen inschatten wat wij aan boodschappen in huis dienen te halen willen wij u vragen om u 

aan  te melden via: nldoet@jcjvanspeijk.nl of even melden bij de Leiding 
 

Handig te weten 

Ons clubhuis is open vanaf 11:00 

Gevestigd: naast taludwegnr 5  // Jonkersbrug. 
 
De klussen zijn gepland tussen 11:30 tot 16:30 
 

alvast bedankt voor uw hulp en tot zaterdag 12 Maart 2016 

Met vriendelijke groeten 
 
 

Schipper R. Mast 

JCJ van speijk 

www.jcjvanspeyk.nl 
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