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Beste ouders en scouts, 

De afgelopen periode heeft het project 2010 niet stil gestaan. Er is weer heel veel gebeurd. Sommigen zullen zo 

nu en dan wel iets hebben meegepikt van de veranderingen, maar in deze nieuwsbrief een overzichtje van wat 

er allemaal is gebeurd. Projectgroep Accommodatie bijvoorbeeld heeft de plannen voor alle praktische zaken 

afgerond. Tekeningen zijn gemaakt, benodigdheden geïnventariseerd en een aantal zaken zelfs al uitgevoerd. 

Kortom, er komt schot in de zaak. Dat is ook wel nodig want nu in het nieuwe jaar komt het Lustrum er al snel 

aan. Dan willen we het project natuurlijk graag zo ver mogelijk af hebben. 

Projectgroep Accommodatie 

De grootste projectgroep, mag gezegd worden. Alle plannen zijn 

gemaakt en de uitvoering is in volle gang. Er is namelijk weer veel 

gebeurd in Pol. Vooral ook zichtbare veranderingen. Zo staat de 

toiletunit mooi op zijn plaats met wc’s voor heren en dames. Ook is deze 

al volledig aangesloten. Het duurde even voordat de waterleiding en het 

riool aangelegd werden in verband met graven door de dijk, dit mag bij 

bepaalde omstandigheden niet. Daarna is de unit aangesloten, met 

grote dank aan Marc Knapen en Hay Henckens. Het landhoofd waar de 

toiletunit op geplaatst is zal worden doorgetrokken tot aan de loopbrug van het werkschip. Het geheel zal 

volledig worden beklinkerd en met de loopbrug meegenomen geeft dit een veel mooier afgewerkt resultaat.  

We zijn nog  op zoek naar stratenmakers die ons helpen bij het beklinkeren!! Wie kan ons hierbij helpen? Zij 

kunnen zich melden bij Paul Boonen (boonenpaul@gmail.com). 

De Bak heeft ook wat vorderingen gemaakt. Hier moest het luik gemaakt 

worden waar de vletten door kunnen tijdens het jaarlijks onderhoud en 

de rand van het complete dak moest wordengerenoveerd. Samen met 

alle staf, bestuur en nog een aantal mensen hebben we het voorwerk 

gedaan. Veel dank gaat uit naar Pex dakbedekkingen uit Maasbracht die 

voor weinig geld de afwerking heeft uitgevoerd. Twee vletten liggen 

momenteel weer droog en zijn met groot gemak naar binnen gehesen. 

Verder heeft de houtkachel in de bak ook een nieuwe schoorsteen 

gekregen.  

 

Nog steeds niet te vergeten zijn de klusouders! Momenteel zijn er maar een handje vol enthousiaste klusouders 

aan het werk. Nu in de winterse periode zal het pitje wat lager staan, maar bij warmer weer komt er meer 

activiteit. Ouders die zich geroepen voelen om ook graag ons schip een beetje op te knappen, laat het dan 

weten aan een van de stafleden binnen de groep! In het voorjaar wordt er door de staf weer een klusdag 

georganiseerd om met een grote groep aan de slag te gaan en veel projecten aan te pakken. Hierover later 

meer. 



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 vóór dit jubileum klaar hebben zodat we 

met zijn allen kunnen genieten van ons mooie terrein, de vloot, en de 

onvergetelijke troepdagen.  

Zeer binnenkort zal deze projectgroep aan de slag gaan voor het feest. Veel oud-leden zullen benaderd worden 

om het jubileumfeest te bezoeken en de vooruitgang van de Terwindtvaarders te bewonderen. Het lustrumfeest 

zal hoogst waarschijnlijk plaats gaan vinden op 3 juli 2010.  

“Meedoen voor iedereen” 

Nu even iets anders, een mededeling vanuit de gemeente. De gemeente Maasgouw heeft een regeling 

“Meedoen voor iedereen”. Deze regeling zorgt ervoor, dat iedere burger uit de gemeente Maasgouw gelijke 

kansen krijgt om zichzelf te ontplooien. De regeling richt zich in principe op alle inwoners uit onze gemeente, 

jong en oud. Maar vooral biedt de regeling mogelijkheden voor kinderen uit gezinnen die op of rond 

bijstandsniveau leven. Deelname aan buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, culturele activiteiten 

en algemene ontwikkeling zijn immers uiterst belangrijk om sociale en maatschappelijke uitsluiting tegen te 

gaan. Dit klinkt allemaal heel zwaar, maar het gaat om een financiële regeling in deze lastige tijd.  

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Maasgouw: www.gemeentemaasgouw.nl (onder 

het kopje ‘producten en diensten’ – ‘maatschappelijk advies punt’ – ‘inkomen’) 

Speciale programma’s 

Ook willen wij weer van deze nieuwsbrief gebruik maken om informatie over aankomende programma’s bekend 

te maken. Zo komen er weer een aantal gezamenlijke activiteiten en speciale programma’s aan, de agenda: 

 

Kijk ook voor vele foto’s eens op de site. (www.terwindtvaarders.nl) 

Met vriendelijke groet, 

De Staf 


