
 

Beste ouders en scouts, 

Zoals jullie in de ‘gangboorden’ van onze scouting al gehoord hebben zullen wij, de 

Terwindtvaarders, flink aan de slag gaan met een groot project.  

Na bijna 35 jaar Terwindtvaarders te zijn, is het weer tijd voor vernieuwing en 

uitbereiding. Onze Imperator en ons mooie terrein zijn al jaren niet alleen een hele 

grote trots, maar ook een hele klus. En met de komst van ons werkschip hebben we 

er een trots/klus bij gekregen.  

Iedere afdeling binnen onze scoutinggroep werkt actief mee aan dit project.  Zo 

hebben we alle stafleden onderverdeeld in verschillende projectgroepen die ieder 

een gedeelte van het project vormgeven, namelijk:  projectgroep accommodatie 

(PRO-ACTIEF), PR & Communicatie, financiën, en projectgroep Lustrum. 

Aankomende zaterdag 28  Maart 2009 wordt dit project officieel geopend! Deze 

opening valt samen met de Beginning of the season (BOTS) en dus zullen alle leden 

aanwezig zijn. Ook zullen wethouders Smeets-Palmen en Lalieu van de gemeente 

Maasgouw aanwezig zijn om het project in te luiden.  

Vanwege de BOTS zijn de vletten dan ook weer te water gelaten en komt de 

zomervakantie weer langzaam in zicht. Vele leuke programma’s zullen weer volgen 

na deze spannende dag. 

 

Nu volgt wat uitleg per projectgroep. 

Projectgroep Accommodatie 

Deze projectgroep houdt zich vooral bezig met de accommodatie. Daar hoort bij, 

onze prachtige praal, de Imperator, het terrein en ons nieuwe werkschip.   

De gemeente is bereid om onze vereniging te steunen door middel van een subsidie 

waarmee ze ons tegemoet komt bij het verschaffen van verschillende faciliteiten. Zo 

wordt er bijvoorbeeld in week 15 een toiletunit geplaatst waardoor we na 35 jaar 

eens lekker op de kant onze behoefte kunnen doen. 

De imperator zal opgeknapt worden en deze zal gaan fungeren als ons eigen 

clubhonk en trainingsruimte. Daardoor kunnen we in de toekomst onze programma’s 

bij slechte weersomstandigheden meer gaan uitvoeren in een opgeknapt  schip met 

meer mogelijkheden en luxe.  

Het werkschip zal compleet ingericht worden naar de wensen van onze groep om 

het jaarlijkse onderhoud aan de vletten en andere materialen zo effectief mogelijk 

te kunnen voortzetten. 



Ook niet te vergeten zijn de klusouders!! De klusouders zijn al maanden bezig om 

onze Imperator beetje bij beetje op te knappen door onderhoud te verrichten aan 

delen van het schip. Dat alles natuurlijk gepaard met een lekker bakje koffie. Met de 

komst van ons werkschip is het natuurlijk waanzinnig fijn als we wat extra handjes uit 

de mouwen kunnen steken met gemotiveerde ouders die het leuk vinden om toch 

een steentje bij te dragen aan deze vereniging.  

 

Project Communicatie 

Projectgroep Public Relations en Communicatie houdt zich vooral bezig met de 

contacten naar onze (staf)leden, de ouders en de pers! 

Een nieuwsbrief als deze die je nu leest zal maandelijks uitgegeven worden naar jullie 

toe via de email, zodat iedereen die iets met de Terwindtvaarders te maken heeft 

op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten.  

Ook een van de belangrijke doelstellingen is natuurlijk dat we in de toekomst nog 

meer leden kunnen werven en daardoor een van de gezelligste groepen van 

Nederland te worden. 

 

Projectgroep Financiën 

Bij projectgroep financiën worden alle inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet 

zodat we gestructureerd te werk kunnen gaan op financieel gebied. Ook zoekt deze 

projectgroep naar meer subsidieverleners. Een grote subsidieverlener zal de 

gemeente zijn.  

 

Projectgroep Lustrum 

In 2010 bestaat onze scoutinggroep officieel 35 jaar. Daarom willen wij dit met grote 

vreugde gaan vieren. Maar om dit gevoel compleet te maken willen we het hele 

project graag voor dit jubileum klaar hebben zodat we met zijn allen kunnen 

genieten van ons mooie terrein, de vloot, en de onvergetelijke troepdagen.  

Dit projectgroepje is ook langzaam begonnen met de voorbereidingen voor een 

waanzinnig feest ten aanzien van ons bestaan en de afronding van het project. 

Hiervoor zullen ook zoveel mogelijk oud-leden benaderd worden om te laten zien 

wat de Terwindtvaarders anno 2010 zijn.  

Meer hierover en de andere projectgroepen in één van de volgende nieuwsbrieven. 



Speciale programma’s 

Ook willen wij van deze nieuwsbrief gebruik maken om informatie over aankomende 

programma’s bekend te maken. 

Zo staan er weer volop activiteiten in de wachtrij: 

BOTS 

Zoals eerder vermeld, op 28 maart vind de BOTS plaats. Het zomerseizoen zal dan 

weer beginnen. Dit jaar dus in combinatie met de start van het project. 

Eieractie 

Op 4 april zal de jaarlijkse paaseierenactie weer zijn. Wij zullen op deze dag met de 

gehele groep paaseieren gaan verkopen in Heel, Panheel, Pol, Osen en Beegden. 

We zullen verzamelen om 10.00u op het plein voor het gemeentehuis in Heel. Hierbij 

zijn ook alle ouders uitgenodigd om te komen helpen! Met wat extra inzet kunnen 

we voor extra inkomsten zorgen! 

Zeilweekend 

Van 10 t/m 12 april is de zeilweek. Enthousiaste zeeverkenners zijn alweer hard aan 

het leren om de zeilkunsten onder de knie te krijgen. Tijdens dit weekend wordt hier 

extra aandacht en scholing gegeven aan dit clubje fanatiekelingen. Ze worden 

klaargestoomd om examen Kielboot II of III te halen. 

Voor de rest is er op de zaterdag normale troep in Pol. 

Mznf 

Ook wordt er weer het alom gezellige Midzomernachtfeest (mznf) georganiseerd. De 

datum zal zijn, 13 juni. Voor degene die nog niet weten wat dit feest inhoudt, vraag 

het aan ervarenen! Een groot gezellig feest voor alle leden mét hun ouders, broertjes 

en/of zusjes. Vooraf barbecuen en daarna een praatje en een drankje. 

Admiraliteits weekend 

22 t/m 24 mei is weer het admiraliteits weekend. Hier komen de verschillende 

waterscoutinggroepen uit onze admiraliteit weer bij elkaar om een gezamenlijk 

weekend te houden. Er zullen weer leuke programma’s verzorgd worden door de 

stafleden van alle groepen.  

 

Tot zover deze eerste nieuwsbrief! Wij hopen dat iedereen met vreugd kennis heeft 

genomen van de toekomstplannen van de Terwindtvaarders en dat we er met zijn 

alle een prachtige tijd van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

PR & Communicatie 

 


