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Van de voorzitter (Kees Kamminga)
Scoutcentrum de Eendenkooi heeft tot
doel bij te dragen aan een plezierige
tijdsbesteding voor jeugd en welzijn. Het
Scoutcentrum bestaat uit een oude
boerderij met omliggend erf voor
dagrecreatie en een blokhut [slaapzaal]
voor maximaal 20 personen. Het centrum
vindt zijn oorsprong in de Scoutingorganisatie en is een regionaal Scoutcentrum voor Den Haag en (verre)
omstreken. Het is een activiteit van

vrijwilligers en vaak voor vrijwilligers. Zo
kunnen scoutinggroepen tegen een
relatief lage huurprijs gebruik maken van
ons centrum. Door vrijwilligers betekent
dat we in onze vrije tijd met regelmaat
met onze vriendenclub op het centrum
zijn te vinden om de alledaagse maar ook
de bijzondere klussen te klaren. Kom
gerust eens langs om een indruk te
krijgen van ons centrum of kom ons
helpen op de vriendendag.

Onze gasten

Dit jaar hebben we fietsen verhuurd en
zijn er door de buitenlandse gasten ook
openbaarvervoer (dag) kaarten te
bestellen. We doen er alles aan om het
onze gasten zo goed als mogelijk naar de
zin te maken. Dit kost veel tijd en energie
maar met ons beheerteam is de klus altijd
snel geklaard. Zij staan altijd klaar om te
helpen bij hand- en spandiensten tijdens
een verblijf.

In 2014 is er weer een diversiteit aan
gasten ontvangen op het Scoutcentrum.
Scoutinggroepen uit binnen- en
buitenland, lagere scholen, universiteiten
en bedrijven met korte sessies. Er is van
alles wat ontvangen. Korte verblijven van
een weekend tot langere verblijven van
een week tot 10 dagen.
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Realisatie nieuwe slaapblokhut
een centrale hal waar de jassen opgehangen kunnen worden en waar de
schoenen neergezet kunnen worden, een
slaapverblijf dat eenvoudig schoon is te
houden. Als bestuur van de stichting
hebben wij ook nog een aantal punten
waar we rekening mee willen houden. Het
gebouw moet milieuvriendelijk zijn,
geproduceerd met hout met FSC
keurmerk, het gebouw moet goed
geïsoleerd zijn (vloer, dak en ramen), een
kleine zolderruimte voor opslag voor
slaap- en kampeermaterialen,
zonnepanelen op het dak om de
energiekosten zelf in de hand te nemen,
veiligheid door plaatsing van brand- en
rookmelders, brandblusser en
deuropeners die van binnen uit gelijk
werken.
De sloop- en de bouwvergunning zijn
afgegeven en de bouwopdracht gaat deze
week de deur uit. Ook de planning is al
gemaakt. Het Scoutcentrum sluit op 20
september 2014 tot medio december
2014 om de bouw te realiseren.

Het huidige slaapverblijf D’ Oude stal
verkeert in slechte staat. Na vele jaren
trouwe dienst is deze oude directiekeet
hard aan vervanging toe. Hoe ziet de
slaapzaal er nu uit? Het houtwerk is
aangetast en op een aantal plaatsen
verrot en ook het plafond is onherstelbaar
beschadigd door weersinvloeden.

Modeltekening slaapblokhut.

Herstellen is geen optie. De wens is een
geheel nieuw slaapverblijf. Wat zijn onze
wensen en die van onze gebruikers?
Verruiming van de gebruiksvergunning van
20 tot 30 personen, een apart
slaapgedeelte voor leidinggevenden en /
of aparte ruimtes voor jongens en meisjes,
een slaapverblijf dat voorzien is van

Voor de zomer hebben we gesproken met
een adviseur van Stichting de Witte Roos
in Delft. De Witte Roos is gespecialiseerd
in duurzaam renoveren.
Het adviesrapport geeft enerzijds de
bevestiging dat we op de goede weg zijn.
Anderzijds geeft het rapport tips and tricks
voor verdere verbetering. In onze
nieuwsbrief willen we jullie regelmatig
informeren over de stappen die we op dit
gebied zetten. Dit keer iets wat recent is
gerealiseerd, maar bij een bezoek aan ons
centrum haast niet zichtbaar is.

Duurzaamheid
Scouting heeft sinds haar oprichting de
zorg voor de natuur al als kernwaarde. We
behoren daarmee mondiaal tot de oudste
groene verenigingen. Daar doen we als
Scoutcentrum natuurlijk graag aan mee.
Zo is onze monumentale kastanje dit
voorjaar onderzocht op levensvatbaarheid. Met röntgenonderzoek is
vastgesteld dat het spannend wordt of de
boom veel ouder dan 130 jaar zal worden.
In een laatste poging tot herstel is de
boom gekandelaberd (sterk gesnoeid).
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Het betreft de riolering. In het voorjaar
hebben we de regenwaterafvoer van het
terrein, de blokhut en de boerderij (grote
dak) losgekoppeld van het riool. Het
regenwater wordt nu afgevoerd op de
omliggende sloten. Dit voorkomt
verdroging van het terrein, maar spaart

ook energie en kosten voor reiniging van
afvalwater. Een tweede voorbeeld betreft
de buitenverlichting. Deze is nu volledig
vervangen door energiezuinige en
intelligente spaarlampen: als je ze een
keer vergeet uit te doen, schakelen ze
automatisch uit zodra het licht wordt.

Vernieuwing sanitair

Omgevingsindruk

Als cadeau voor het 50 jarig jubileum van
het Scoutcentrum renoveert de
huiseigenaar (Gemeente Den Haag) het
sanitair van zowel de boerderij (binnen)
als van de toiletten en de douches bij de
slaapblokhut.
De werkzaamheden staan gepland in
oktober 2014. In overleg met Martin
(beheerder) zullen er divers aanpassingen
plaatsvinden. Er zal o.a. een MIVA toilet /
doucheruimte worden ingericht.

Aanleg grasterras

Frambozen

Appeloogst

Gronddrainage

gekandelaberde monumentale kastanje
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Kom naar vrienden dag
Op zondag 21 september organiseren wij
de vriendendag. Op deze dag is het o.a. de
bedoeling dat het huidige slaapverblijf
gesloopt wordt, zodat er daarna vlot met
de nieuwbouw begonnen kan worden.
Meld je aan via beheer@sc-eendenkooi.nl
de slaapzaal (sloop object op 21 september a.s.)

Onze sponsoren 2013 / 2014 zijn


Kalkhoven Den Haag B.V.



Rabobank Stimuleringsfonds Den Haag
en omstreken



Van den Bergh Gevelonderhoud



Stichting De Menselijkheid



Magic Solutions



Meeuwissen Nederland B.V.



Stichting Steunfonds Den Beer
Poortugael



Calluna Hoveniersbedrijf



Fonds 1818



Gemeente Den Haag (Scoutingfonds)



Stichting Weeshuis der Doopsgezinden



Stichting Boschuysen



Stichting Duinenmars

Röntgenonderzoek monumentale kastanje

Nieuwe matrassen dankzij een gift van
Stg. De Menselijkheid en stg. Steunfonds Den Beer Poortugael.
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