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Beste ouders en scouts,
De afgelopen weken is er veel gebeurd bij de ‘’Terwindtvaardersgroep’’ uit Pol. Door het prachtige
weer van de afgelopen weken hebben alle projectgroepen vorderingen kunnen maken met
betrekking tot de toekomstplannen van onze scouting.
Na een fantastische opening van de het project kunnen we vooruit kijken naar een mooie toekomst
voor de scouting. Wethouder Smeets-Palmen van de gemeente Maasgouw was erg onder de indruk
van de plannen die we gaan uitvoeren. Ze willen graag op te hoogte blijven van de voortzetting van
het project.

Onderstaand de vorderingen binnen de projectgroepen.
Projectgroep Accommodatie
De projectgroep accommodatie heeft al veel vorderingen gemaakt in ons werkschip de HA23.
De projectgroep heeft een fundering voor de toiletunit gemaakt. Nu wachten we nog op de
aannemer om de riolering en waterleiding aan te leggen. De loopbrug is verplaatst en de meerpalen
zijn opnieuw geslagen, ook hebben we een tweede loopbrug om van de kant rechtstreeks naar de
HA23 te komen. Hier zoeken we alleen nog ongeveer 20 roosters van 94x98cm voor. Er moet nog
veel gebeuren maar een goede start is het zeker.

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.
Afgelopen winter is dit met passen en meten goed verlopen. Het eerste onderhoud aan de vletten in
de bak is dus al geschiedt! Binnen 2 weken zullen ook de verfwerkzaamheden aan de bak beginnen.

Ook niet te vergeten zijn de klusouders!! Momenteel zijn er maar een handje vol enthousiaste
klusouders aan het werk. Zij werken iedere dinsdagavond op de Imperator. Zo zijn de gangboorden
helemaal onder handen genomen en het voordek heeft ook weer een likje verf gekregen. 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!
Project PR & Communicatie
Projectgroep Public Relations en Communicatie houdt zich vooral bezig met de contacten naar onze
(staf)leden, de ouders en de pers!

De projectgroep Communicatie zorgt ervoor dat alle informatie van verschillende activiteiten
verspreid worden. Ook deze nieuwsbrief wordt gemaakt door deze projectgroep om zo alle ouders
en leden op de hoogte te houden van de werkzaamheden die we gehad hebben en die nog gaan
komen.

Projectgroep Financiën
De projectgroep Financiën is druk bezig met alle inkomsten en subsidies bij elkaar te krijgen om alle
plannen voort te kunnen zetten op financieel gebied.

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, vooral hard na aan het denken, met de
voorbereidingen voor een waanzinnig feest ten aanzien van ons 35 jarig bestaan én 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.

Kijk ook eens op de site. (www.terwindtvaarders.nl) Hier staan vele foto’s van het werken aan het
project. Vooral spectaculair, het slaan van de meerpalen!!

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:
Dolfijnenkamp
De dolfijnen zullen van 28 juli t/m 2 augustus 2009 de omgeving van Wijchen onveilig gaan maken.
Een belangrijke taak zullen zij moeten vervullen op de plaats van het kampterrein. Maar meer
kunnen we hier niet over vertellen, het mag (nog) niet uitlekken naar de pers. Meer informatie in het
kampboekje (strikt alleen voor leden en hun ouders).
Zeeverkennerskamp
Het zomerkamp van de Zeerverkenners zal plaatsvinden van 2 t/m 10 Augustus 2009. Ook dit jaar
zullen we er weer voor zorgen dat alle zeeverkennertjes weer een onvergetelijk zomerkamp zullen
beleven. De afdeling PR & Communicatie heeft contact gehad met Neptunes, en Neptunes heeft
weer beloofd om een dagje langs te komen tijdens het zomerkamp.
Wilde vaart kamp
Onze wilde vaart zal op kamp gaan vanaf 12 t/m 22 Augustus. De afdeling wilde vaart zal voor het
eerst dit jaar op kamp gaan met onze trots de Imperator. Wij wensen deze afdeling een ontzettend
leuk kamp.

Tot zover deze tweede nieuwsbrief! Wij hopen dat iedereen met vreugd kennis heeft genomen van
de toekomstplannen van de Terwindtvaarders en dat we er met zijn allen een prachtige tijd van
maken!

Met vriendelijke groet,
PR & Communicatie

