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VOORWOORD

Beste lezer/scoutinglid,
Allereerst de beste wensen voor 2018!
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Wij zullen er ook dit jaar weer een mooi, uitdagend jaar van maken met
leuke activiteiten voor alle leden van Victorie.
Voor je ligt alweer nieuwsbrief nr. 3!
In deze nieuwsbrief blikken we nog even terug op het gezellige
kerstprogramma en kerstborrel en willen graag aandacht vragen voor
sponsoring. Ook krijgen we meer te weten over een scoutinglid.
Naast Facebook en e-mail houden wij je met de nieuwsbrief graag op de
hoogte.
Namens de leiding en bestuur van waterscouting Victorie wensen wij je
veel leesplezier!!

NB; Mocht je de vorige nieuwsbrieven
gemist hebben, dan kun je deze ook
terugvinden op onze website
www.scoutingvictorie.nl bij het kopje
‘nieuwsbrief’
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KERSTPROGRAMMA
Op zaterdag 16 december 2017 vond ’s-middags het kerstprogramma plaats,
met als thema ‘superhelden’. De wiva had allerlei leuke spelletjes bedacht
die in en om winkelcentrum ’t Loo plaatsvonden, zoals:
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Teken en raad de superheld

Geblinddoekt proberen het balletje in de pilon te doen

De ‘superhelden’ (leiding en wiva) waren de vossen. ‘ s – Avonds na het eten
werd er een leuke film gedraaid die uiteraard aansloot op het thema. De
ouders konden ondertussen gezellig met elkaar een borreltje drinken. Het
was een leuke en gezellige afsluiting van het jaar! Voor een compleet
jaaroverzicht van 2017 kun je een filmpje van Victorie op Facebook
bekijken:
https://www.facebook.com/ScoutingVictorieHeiloo/videos/vb.528110717208
277/1810800848939251/?type=2&theater
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EVEN VOORSTELLEN..
Hierbij stellen we onszelf graag aan u
voor. Wij zijn Donia Wissink en Mark de
Boer, trotse ouders van welp-lid Yara de
Boer.
We zijn zojuist begonnen binnen het
bestuur en zullen ons vooral richten op
de ouderparticipatie. Enige tijd geleden
is u als ouder gevraagd aan te geven
waarbij we u in kunnen zetten voor de vereniging. De ouders die nog niet
gereageerd hebben op deze uitvraag, zullen we vanuit het bestuur de
komende tijd nabellen om samen te kijken waar je je toegevoegde waarde
kan leveren. Uw hulp is namelijk echt nodig en gewenst!

NIEUWS VANUIT DE BOLDER
In de kerstvakantie is er door een paar ouders hard gewerkt om een nieuw
ventilatiesysteem aan te leggen in de sanitair-ruimte.
Ook is het laatste toilet gekit en kan die binnenkort ook in gebruik worden
genomen.
Via NLDoet (Oranje Fonds*) hebben wij 400 euro ontvangen en zullen wij in
het weekend van 10 maart een klusweekend houden waarbij wij, met
behulp van vrijwilligers en ouders, de handen uit de mouwen willen steken
op De Bolder. Op het programma staan o.a. diverse verfklusjes aan muren,
deuren en kozijnen, vervangen van schakelmateriaal en kunnen dakgoten
leeggehaald worden. U helpt toch ook?
* Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLDoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLDoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt
iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
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WELPEN NIEUWS
Het welpenweekend komt eraan en de welpen kunnen dan hun natuurinsigne verdienen! We starten zaterdag 20 januari om 10.00 uur met het
installeren van de nieuwe welpen. Ouders mogen hier uiteraard bij zijn.
Er is een nieuwe leiding bijgekomen, zij heet Nathalie (Raksha, moederwolf)
en is 15 jaar oud. Raksha komt bij de wiva vandaan. Zowel Nathalie als
Mercedes (Oe, schildpad en leiding vanaf de zomervakantie) worden
komend weekend geïnstalleerd.

VERKENNER NIEUWS
Ook voor de verkenners komt er een verkennerweekend aan , die in het
weekend van 20 januari gaat plaatsvinden. Wij zijn uitgenodigd door
scouting Castricum om samen een winterhike te lopen en een gezellig
weekend te hebben.
Als ouder alvast handig om te weten dat NAWAKA 2018 plaatsvindt van
6 t/m 15 augustus in Zeewolde. Meer info hierover volgt per mail.

WILDE VAART NIEUWS
De wiva heeft een nieuwe leiding:
Tim Smit!!
En Tim is nu dus geen verkennerleiding
meer.

Het bericht over NAWAKA 2018 geldt ook
voor de wiva.
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SPONSORING
Naast gratis verkregen materialen en hulp van ouders waar we uiteraard
altijd heel blij mee zijn, is Victorie op zoek naar sponsors, om zo de
continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen. Zoals op de
algemene ledenvergadering werd verteld, zijn het clubgebouw en de boten
dringend aan onderhoud toe, denk hierbij aan de aanschaf van een nieuwe
cv-ketel, keuken, nieuwe vloer in het beverlokaal en voor de boten
zwaardkasten, gieken, zeilen etc. Dit brengt natuurlijk de nodige kosten met
zich mee.
Mocht u zelf een eigen bedrijf hebben en ons willen sponsoren of iemand
weten die de Victorie zou kunnen sponsoren, neemt u dan contact op met
Addy van Baar (vader van Brechtje) bestuur@scoutingvictorie.nl of Brenda
Hoogeland (moeder van Marijn) prvictorie@gmail.com. Als tegenprestatie
zijn diverse exposures mogelijk! Denk hierbij bijv. aan naamsvermelding op
de website/ nieuwsbrief/persbericht naar de krant. Neem gerust contact
met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

INTERVIEW MET
Ik heet
Geboren
Zusje
School
Lid sinds
Speltak
Hobby’s

:
:
:
:
:
:
:

Rinze Bakker
9 januari 2009
Anne (5 jaar)
De Duif, Heiloo
september 2016
welpen
Bouwen met Kapla,
Mecano, Youtube filmpjes
kijken

Het leukste bij de waterscouting vind ik:
alles / zeilen
Ik wil graag wat meer weten over: Syl
Meer over Syl lezen we in de volgende nieuwsbrief.
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ACTIVITEITENKALENDER

-

Welpenweekend bij De Bolder

Verkennerweekend bij scouting Castricum
(winterhike)

Klusweekend (NLDoet)

zaterdag 20 januari /
zondag 21 januari

zaterdag 20 januari /
zondag 21 januari
zaterdag 10 maart/
zondag 11 maart
Meer info volgt per
mail

WIST U DAT……


Victorie meedoet met de Rabo ClubKas?! Hoe meer stemmen we
krijgen, hoe meer geld. In april kun je als Rabobank-lid je stem
uitbrengen! Doe mee en steun ons!



U met uw online aankopen via ‘sponsorkliks’ scouting Victorie het
hele jaar door gratis financieel kunt steunen? Zie hiervoor
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4054

Waterscouting Victorie
Clubhuis De Bolder
Westerweg 48
Heiloo
Verhuur: verhuur@scoutingvictorie.nl
Bestuur: secretariaat@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 vereenvoudigd
worden
Redactie
Leiding
Bestuur
Stam
Vragen of complimenten over de nieuwsbrief mail naar secretariaat@scoutingvictorie.nl
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