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2009 WORDT GOED SCOUTINGJAAR!

UITGELOTE OBLIGATIES

De Teylersgroep bruist als nooit tevoren. Een
groot aantal leden, begeleid door enthousiaste
leiding is van plan om van 2009 een TOP-jaar te
maken. In en rond het Nije Zaandhoes wordt aan
het spel van scouting op een moderne wijze vorm
gegeven. Hikes en kampen zullen het ritme van
de opkomsten op zaterdag onderbreken.

In december 2008 zijn 43 obligaties uitgeloot.
Al deze obligatiehouders hebben schriftelijk bericht ontvangen. Geen reactie ontvingen wij van
12 personen. Zij zijn goed voor 26 obligaties
(= € 1300,00).

De Teylersgroep is en blijft een club van jonge
mensen die samen in de prachtige natuur van
de Zandbergen actief bezig zijn. Dat ook velen
van buiten Losser ons Zaandhoes weten te waarderen, blijkt uit de vele aanvragen voor verhuur.
Alle voortekenen wijzen op een TOP-jaar! Samen
moeten we deze verwachting waar maken.

Wanneer wij voor 31 december 2009 niets
van deze mensen horen, vervallen de obligaties aan de Teylersgroep. Meld u dus!!
Brief kwijt? Mail naar frans.bonte@planet.nl.
Het gaat om de volgende uitgelote obligaties:
31, 98, 106, 198, 201, 218, 219, 228, 242, 247,
249, 256, 331, 345,350, 354, 357, 368, 370, 379,
381, 384, 386, 401, 407 en 413.

ROMMELMARKT OP 4 APRIL
Net als de afgelopen jaren organiseren we met
de Teylersgroep weer een rommelmarkt op het
plein voor het gemeentehuis. Dit jaar is dat op
zaterdag 4 april.
De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt
is opgenomen in de begroting 2009. Er ligt dus
een druk op deze activiteit en wij hopen dan ook
dat deze slaagt. Wanneer het weer en de ingebrachte spullen net iets beter zijn dan vorig jaar,
zal het wel lukken. Iedereen kan nu al gaan sparen en dingetjes voor de rommelmarkt opzij gaan
zetten. U hoort van de commissie wanneer u uw
“antiek” kunt inleveren. Tip: misschien liggen er
bij familie en buren nog waardevolle spulletjes.
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De Teylers hebben traditiegewijs het nieuwe jaar
ingeluid met carbidknallen! Elke jaar is dit weer
een gezellig gebeuren waar leden, oud-leden en buurtgenoten met elkaar het jaar kunnen afsluiten.
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Door Annemiek

2-daagse hike, 28 en 29 december
Ook dit jaar liepen er weer fanatieke leden van
de Teylersgroep mee. Booike, Kevin & Pam van
de verkenners, Annemiek & Loraine, Benjamin
en Jurrien..
Het was super mooi weer om lekker te wandelen.
Aangekomen bij de 1e post moest je gaan skiën
op houten latten waar je met z’n tweëen in moest
plus je hike-tas. Dit kon natuurlijk niet goed gaan
bij sommigen.... En helaas liepen Annemiek en
Loraine langs het kanaal, terwijl er niet eens een
kanaal op de kaart stond…..Wel vonden ze onderweg een Uri Geller lepeltje!!
Onderweg kwam het Troppel (Booike, Kevin,
Pam) het tweetal Loraine & Annemiek tegen.
Zeker een gezellige boel. Onderweg wat posten
met opdrachten. Hier een daar wat te eten. En
Kevin en Pam liepen gezellig hand in hand de hike
verder.
s’ Avonds op het eindpunt iedereen druk bezig
met hun logboek. En ook Benjamin en Jurrien
waren hier van de partij. s’ Avonds gezellig wat
gedronken en nog even een oogje dichtgedaan...

Loraine en Annemiek onderweg...
De 2e dag begon vroeg. Ontbijt mee en opweg
naar het eindpunt. Helaas voor Loraine haalde
ze het eindpunt niet lopend maar met de auto
door een voorval van de 1e dag en dus liep
Annemiek verder met de 3 verkenners. Nog
steeds een strakke blauwe lucht, zonnetje erbij,
wat wil je nog meer!
Af en toe nog wat doe posten en posten met vragen. Natuurlijk vulden wij deze als leden van de
Teylersgroep fanatiek in. Of het ook goed was is
een 2e. Begin van de middag waren we met z’n
allen over en even gezellig gezeten op het eindpunt in Diepenheim.
Aangezien wij redelijk vroeg over waren zijn we
niet gebleven tot het traditioneel boerenkool
eten, omdat de meeste toch wel zeer moe waren
door bijv. de avond ervoor.... Alles bij alles was
een zeer geslaagde hike en super gezellig (in mijn
ogen!)
En oja! Natuurlijk wil iedereen weten hoeveelste
we zijn geindigt:

Boven: met de touwladder de boom in!
Rechts: Jurriën aan
het klimmen

Booike/Kevin/Pam: (liepen de junioren)
1e dag 36e & 2e dag 46e (van de 49)
Benjamin/ Jurrien: (liepen de senioren)
1e dag 31e & 2e dag 26e (van de 39)
Annemiek/Loraine: (liepen de junioren)
1e dag 49e & 2e dag 42e (van de 49)
Groetjes Annemiek
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VAN DE PENNINGMEESTER

PERMANENTE DONATEURSACTIE

Eind vorig jaar heeft het bestuur € 15.650,00
extra kunnen aflossen. Deze aflossing verlaagt
de jaarlijkse rente-last met € 900,00!

Hiernaast leest u dat wij stoppen met het
verzorgen van de bloemrijke hanging baskets.
Het geld dat wij daarvoor ontvingen kunnen wij
gelet op de hypotheeklasten, eigenlijk niet
missen. Het bestuur moest op zoek naar vervangende structurele inkomsten.

Zo een grote extra aflossing was alleen in 2008
mogelijk om de volgende reden:
• Het bouwdepot (= hypotheek) vertoonde een
restant van € 2900,00
• Een groep leden van de leiding, PIVO’ & R/S
hebben met elkaar een geldbedrag verzameld.
• De verhuur, de hanging baskets en allerlei
acties brachten veel geld op.
We zullen de € 3500,00 van de plantjes erg
missen. De druk op de groep om 4(!) maanden,
elke dag in Losser en Overdinkel plantjes water
te geven werd te groot. Daarom stoppen we met
deze lucratieve actie.

De contributie is verhoogd. Dat moest sowieso
gebeuren. De exploitatie van het nieuwe clubhuis vroeg daarom. Denk aan de energieprijzen,
de OZB, de premies voor de verzekeringen en de
bedragen voor de jaarlijkse keuringen (voor de
gebruiksvergunning).
Structurele inkomsten verkrijg je ook van donateurs. Op dit moment hebben wij 45 “Vrienden
van de Teylersgroep”. Binnenkort hoort u, hoe wij
de leden willen enthousiasmeren om permanent
donateurs te werven.

JANTJE BETON 2009
Evenals voorgaande jaren doet de Teylersgroep
dit jaar mee aan de Jantje Betoncollecte.
Deze actie vindt plaats in de week van 2 tot en met
7 maart. Het is een financieel aantrekkelijke aangelegenheid want 50% van de opbrengst is voor
de eigen groep (in 2008: € 2000,- = €1000,-).
Om de collecte net zo'n succes te laten worden,
zoekt de Teylersgroep collectanten. Bent u als
ouder/verzorger bereid te collecteren, kunt u
dat doorgeven aan de speltakleiding. Ook wordt
in de week na de carnaval telefonisch bij de Teylersleden geinformeerd of de collectebereidheid
(mooi woord) er is.

VERHOGING CONTRIBUTIE
Per 1 januari bedraagt de contributie € 12,50
per maand. Daarnaast kan er gespaard
worden voor het kamp. U kunt € 2,50 of €
5,00 per maand sparen. Dit bedrag komt
bovenop de contributie en wordt maandelijks via automatische incasso van uw
rekening gehaald.
Maak ook gebruik van deze service en mail
naar de penningmeester:
frans.bonte @ planet.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Namens de Teylersgroep,
Cor Pit (tel. 5381128)
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Foto’s: Team The Gladiators

POOLTOCHT 2009

Door Kim

Vorig jaar hebben een aantal Teylers besloten
om samen met een aantal mensen van de Kameleongroep uit Vasse, de organisatie van de Pooltocht op zich te nemen. Dit is een oriëntatietocht
waarbij deelnemers lopend zo veel mogelijk
coördinaten moeten zien te bereiken in een zo
kort mogelijke tijd. Het wordt gehouden in een
heuvelachtig gebied in Duitsland, waardoor de
tweedaagse tocht extra zwaar wordt.

De eerste Pooltocht werd 22 jaar geleden georganiseerd vanuit Enschede. Daarna hebben
verschillende mensen uit Enschede en Hengelo
jarenlang geholpen met de organisatie. De laatse
jaren waren de Teylers ook van de partij, zowel
onder de deelnemers als bij de organisatie.
In november zijn we de inschrijvingen gestart, en
dat liep best wel storm! Binnen een paar weken
was het maximale aantal deelnemers bereikt. Er
kwamen veel positieve reacties, iedereen had er
zin in! Met de voorbereiding en het aantal vrijwilligers is het uiteindelijk helemaal goedgekomen.
Vrijdagavond, 23 januari, stond in de sporthal
alles klaar om de deelnemers te ontvangen. Toen
de eerste mensen binnenstroomden, was het
gelijk al een gezellige boel. Veel mensen kennen
elkaar al jaren van de Pooltocht het was leuk
om iedereen weer te zien. Bijna alle oud-deelnemers waren van de partij, zelfs vanuit Spanje!
De leeftijden waren verdeeld van 16 tot ongeveer
60... De meesten zijn bloedfanatiek, maar ‘s
avonds dronken ze gezellig met elkaar een biertje
en was er weinig sprake van ‘concurrentie’.

Zaterdagochtend zijn alle teams vrolijk en fanatiek van start gegaan, ondanks het natte weer.
Het heeft gelukkig nog even gesneeuwd. Aan het
eind van de dag werden de deelnemers in een andere hal opgevangen, daar kregen ze een stevige
maaltijd en natuurlijk een hapje en een drankje.
De tussenstand werd bekend gemaakt, maar die
kon nog alle kanten op.
Zondagochtend hebben we iedereen wakker gemaakt met een vrolijke ochtendgymnastiek en
minstens net zo blije muziek. Op een paar uitvallers na, zijn de teams weer vertrokken voor
een nieuwe wandeldag. Aangezien het gebied erg
heuvelachtig was, was het vaak een behoorlijke
klim om de posten te bereiken. Maar dat maakt
het ook mooi en bijzonder. Rond drie uur moesten
alle teams terug zijn in de eerste sporthal, voor
de prijsuitreiking. De tocht is gewonnen door On
Paras United! Vlak na de uitreiking gingen de uitgeputte wandelaars weer terug naar Nederland.
We hebben het idee dat zowel de deelnemers als
de medewerkers een heel leuk weekend hebben
gehad. En daar doen we het natuurlijk voor! Als
het aan ons ligt, is er volgend jaar weer een Pooltocht. Laten we hopen dat het allemaal weer lukt
en dat iedereen weer net zo enthousiast is!
Meer informatie en foto’s op www.pooltocht.nl
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CONTACTGEGEVENS

Website: www.teylersgroep.nl
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Algemeen e-mailadres: info@teylergroep.nl
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