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Juni 2017

Wij, waterscouting Victorie Heiloo, hebben een mijlpaal bereikt.
Onze allereerste nieuwsbrief!! En daar zijn we trots op en razend enthousiast om.
Naast Facebook houden wij u op deze manier graag op de hoogte. De nieuwsbrief zal eens
per kwartaal verschijnen met daarin nieuws en activiteiten van de diverse speltakken van
waterscouting Victorie Heiloo.
Er wordt een scouting lid geïnterviewd en we komen er achter wat hij of zij het leukste vindt bij
de waterscouting. Tevens doen we een oproep voor benodigdheden of vragen we om uw hulp
bij eventuele klus- of schoonmaakactiviteiten.
Wij hopen u op deze manier een goede indruk te geven van onze vereniging.
Namens de leiding en bestuur van waterscouting Victorie wensen wij u veel leesplezier!!

In dit nummer:
Wij stellen de leiding graag aan u voor
Wij stellen het bestuur graag aan u voor
Nieuws vanuit de bolder
Nieuws over de welpen
Nieuws over de verkenners
Nieuws over de wilde vaart
Interview met scouting lid
Oproep
Activiteitenkalender
Wist u dat?
Colofon
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Welpenleiding:
-

Rosalie Min, 21 jaar, bekend als Ikki (stekelvarken), lid van de scouting sinds 2002
Noa Overbeek ,17 jaar, bekend als Kaa (slang), lid van de scouting sinds 2012
Thea van Loenen, 46 jaar, bekend als Marala (flamingo), lid van de scouting sinds
2015
Johan Min, 18 jaar, bekend als Bagheera, (panter), lid van de scouting sinds 2003
Johan zal na de zomervakantie verkennerleiding worden.

-

Mercedes de Bruijne, 17 jaar, bekend als Oe (schildpad). Lid sinds 2016.
Maaike Baaij, 17 jaar, bekend als Jacala (krokodil), lid van de scouting vanaf 2016,
welpenleiding tot deze zomervakantie.

Verkennerleiding:
-

Stijn Holzhauer, 21 jaar, lid van de scouting vanaf 2005
Sander Min, 23 jaar, lid van de scouting vanaf 2003
Tim Smit, 24 jaar, lid van de scouting vanaf 2005, parttime leiding

Wilde Vaart:
-

Daniël Boekel, 39 jaar, lid van de scouting vanaf 1995

N.B. Het ligt in de planning om op De Bolder een “smoelenbord” te maken waarbij we van
elke leiding een foto hangen met naam etc. erbij.
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-

Addy van Baar, vader van Brechtje,
o functie: groepsbegeleider
Renate Heman, moeder van Yenthe, Duncan en Noa,
o functie: verhuur coördinator / schoonmaak coördinator
Dorien Hollewijn, moeder van Stijn
o functie: ledenadministratie
Miranda Wolven, moeder van Max, Brian, Jasper en Wendy,
o functie: penningmeester
Richard van Wessel, vader van Carolijn,
o functie: algemeen lid
Jeroen Hulsebos, al bijna 40 jaar lid van deze vereniging
o functie: onderhoud van De Bolder

Thans hebben wij een vacature voor voorzitter en secretaris openstaan. Wie heeft er
interesse? Voor meer informatie kunt u zich begeven naar de speltakleiding of mailen naar
secretariaat@scoutingvictorie.nl

Na een maandenlange verbouwing is het dan eindelijk zover; de sanitairruimte is zo goed als
klaar!
Wij zijn er enorm trots op dat wij dit mede door onze eigen mensen en hulp van ouders
hebben kunnen bewerkstelligen. Dit heeft Sander (Verkennerleiding/Projectleider Sanitair)
goed voor elkaar gekregen.
Het resultaat mag er zijn ! De leidingen zijn in de wanden en vloer gefreesd, toiletpotten zijn
allemaal hangpotten geworden, de wasbak is verhoogd, van het invalide toilet zijn 2 moderne
douches gemaakt en de wanden en vloeren zijn opnieuw betegeld. Kom eens kijken als u toch
op de Bolder bent.
Echter, er ontbreekt bij de wasbak nog een grote spiegel. Wie kan ons hiermee verblijden?
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De welpen hebben in maart een gezellig welpenweekend achter de rug.
De nieuwe welpen zijn geïnstalleerd en de meeste welpen hebben hun vuur-insigne gehaald
en weten nu hoe ze met vuur / brand om moeten gaan. Onze dank gaat uit naar de brandweer
die is geweest.
De “blauwe druifjes actie” was weer een groot succes. Met de opbrengst zullen we een
gezellig dagje naar De Goudvis gaan op
zaterdag 15 juli.
Op zondag 23 april begon het
zeilseizoen voor de welpen. Onder
prima weersomstandigheden is er
gezeild, met nieuwe zwemvesten, mede
mogelijk gemaakt door kringloopwinkel
X op X en Dekker Watersport.

De verkenners hebben een vierdaags Hemelvaartweekend
achter de rug. Tijdens dit weekend hebben ze vier dagen
volop zeilles gehad. Met drie groepen samen; Mezen, SEZ en
Victorie hebben we intensief zeilinstructie gegeven aan alle
verkenners. Tijdens de velen uren op het water is er veel
geleerd en natuurlijk veel lol gemaakt.
Met de Leliecup in het weekend van 17-18 juni hebben de
verkenners keurige prestatie neergezet met de regionale
zeilwedstrijden. Ze zijn gekwalificeerd voor de landelijke
Scouting zeilwedstrijden in Harderwijk medio september.
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De wilde vaart is booming ! Met het Hemelvaart weekend hebben de wildevaarders met een
CWO III diploma zeil instructie gegeven aan de verkenners om zo de kennis over te dragen.
Een paar anderen, die nog niet het CWO III niveau beheersen, hebben meegedaan als cursist
en zo hun niveau naar het volgende level gebracht.
De dienstweekenden op de Stierop van Victorie worden grotendeels gedragen door de
wildevaart, ondersteund door de stam, zodat deze dames en heren dit vanaf volgend jaar
zelfstandig kunnen.
Met de Leliecup heeft onze wildevaart de eerste plaats in het klassement veroverd ! Niet in het
wildevaart klassement, maar in het stam klassement. Dus zij mogen ook mee naar de
landelijke wedstrijden. Gefeliciteerd!
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…
Ik heet
Geboren
Zusje
School
Lid sinds
Speltak
Hobby’s

:
:
:
:
:
:
:

Marijn de Jong
19-08-2008
1, Nikki
Paulusschool in Heiloo
2016
welpen
LEGO-en, buiten spelen, knutselen,
na de vakantie begin ik met gitaarles

Het leukste bij de waterscouting vind ik: ZEILEN
Ik wil graag wat meer weten over:Luca (welpen). Marijn zal Luca interviewen en meer hierover
vind je in de volgende nieuwsbrief.

-

-

Schoonmaken:
Graag willen wij met elkaar de Bolder netjes en schoon houden. Ons streven is dan
ook dat er minimaal 2x per jaar een grote schoonmaak zal plaatsvinden waarbij wij met
elkaar de handen uit de mouwen willen steken. Per e-mail zullen Paula en Renate u als
ouder vragen om te helpen. Immers, vele handen maken licht werk. Data hierover
volgen.

-

Spiegel:
Er ontbreekt in de sanitair ruimte nog een grote spiegel. Wie kan ons hiermee
verblijden?

-

Leiding gezocht:
Thans zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste leiding voor de welpen, verkenners
en wilde vaart. Mocht u interesse hebben of iemand weten die zich hiervoor wil inzetten
mag dit gemeld worden bij de speltak leiding, of per email aan de speltak leiding.

Uitje welpen zaterdag 15 juli naar De Goudvis
Zomerkamp Welpen van zaterdag 22 juli t/m dinsdag 25 juli bij de Stierop
Zomerkamp Verkenners van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 29 juli bij de Vinkeveense
Plassen
Uitmarkt Uit & Zo (Verenigingen en organisaties presenteren zich waaronder
Scouting Victorie) op zaterdag 2 september bij bibliotheek Heiloo
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…


70 jaar bestaat en dat we dit met elkaar gaan vieren?
Zie hierover meer in de volgende nieuwsbrief



Een erkend leerbedrijf is en dat bestuurslid Addy van Baar praktijkopleider is?



Van NLDoet 400 euro heeft ontvangen en hiermee het plafond in het beverlokaal is
opgeknapt?



Leden heeft uit Castricum, Heiloo, Limmen, Egmond, Alkmaar, Akersloot,
Zuidschermer, Rustenburg en Amsterdam?



Niemand van de verkennerleiding in Heiloo woont?

Waterscouting Victorie
Clubhuis De Bolder
Westerweg 48
Heiloo

Verhuur: verhuur@scoutingvictorie.nl
Bestuur: secretariaat@scoutingvictorie.nl
Penningmeester: penningmeester@scoutingvictorie.nl
Welpen: welpen@scoutingvictorie.nl
Verkenners: verkenners@scoutingvictorie.nl
Wilde Vaart: wildevaart@scoutingvictorie.nl
Stam: stam@scoutingvictorie.nl
Colofon
Deze nieuwsbrief zal eens per kwartaal verschijnen. De inhoud ervan mag gekopieerd of
vermenigvuldigd worden

Vragen of complimenten over de nieuwsbrief mail naar secretariaat@scoutingvictorie.nl
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