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Nieuwsbrief van scoutinggroep Brigitta/Valentijn

Voorwoord van de voorzitter
Beste leden en ouders,
21 mei 2016 is de WeeDeeWee feestelijk geopend door Wethouder Karsten Klein.
Door de Mercator werd het vuur vanuit de Lijsterbesstraat, via de Mient, symbolisch overgebracht naar ons nieuwe clubhuis. Daar aangekomen ontstak de wethouder het kampvuur en we hopen dat dat vuur de komende decennia niet uitdooft op deze prachtige locatie.
We zongen het WeeDeeWee lied en speelden een leuk en avontuurlijk openingsspel. Dit werd gevolgd door een gezellige reünie waar we vele oud-leden hebben
mogen begroeten. Ook werden de namen van de 2 gebouwen bekend gemaakt:
Villa Valentijn en Brigitta Blokhut. Het terrein heet definitief WeeDeeWee,
Wijndaelerweg=WDW=WeeDeeWee.
Er is veel werk vooraf gegaan aan deze opening, dus het resultaat was er ook
naar. De blokhut is volledig verhuur klaar en ziet er prachtig uit. Dank aan iedereen die daar de afgelopen jaren zijn/haar energie en tijd in heeft gestoken! We
hebben een locatie om trots op te zijn.

“Op 21 mei 2016 opende

In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreid fotoverslag van deze dag, de mogelijkheden tot huur van de locatie en een vooruitblik naar het volgende draaijaar.

het kampvuur te ontsteken

Ook wil ik u nogmaals attenderen op de mogelijkheid om met een lot van de Vriendenloterij onze club structureel te steunen. Een aanzienlijk deel van uw lotengeld
komt, als u dat aangeeft, terecht in de clubkas. Dat kan ook als u al meespeelt. U
hoeft alleen maar aan te geven dat u de Brigitta/Valentijn wilt steunen.
Rob Rosier—Voorzitter.
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Feestelijke opening en reünie —een Fotoverslag

BEEVEELIED
(Brulkoor)
Waar is de BV?
Hier is de BV!
Wie is de BV?
Wij zijn de BV!
(A)GDA
Beevee, Clubhuis op de WeeDeeWee!
(A)GDA
Beevee, Kamperen maar en hupsakee!
(A)GDA
Beevee, Duimen op wij zijn oké!
(A)GDA
Beevee, Kom weer langs, doe met ons mee!

(Brulkoor)
Hoor ik de Bevers?
Hier zijn de Bevers!
Wie zijn de Bevers?
Zij/wij zijn de Bevers!
(A)GDA
Beevee, Clubhuis op de WeeDeeWee!
(A)GDA
Beevee, Kamperen maar en hupsakee!
(A)GDA
Beevee, Duimen op wij zijn oké!
(A)GDA
Beevee, Kom weer langs, doe met ons mee!

Neem een lot voor de Brigitta Valentijn!

Vriendenloterij
Wanneer u een maandelijks lot neemt bij de Vriendenloterij en daarbij aangeeft
dat u de Brigitta Valentijn wil steunen dan helpt u de club! Van elk verkocht lot is
50% van de lotprijs bestemd voor de betreffende organisatie. Omdat u elke
maand weer meespeelt via automatische incasso zijn de inkomsten voor de
Brigitta/Valentijn structureel en langdurig. Daarmee steunt u de groep en maakt
ook nog kans op schitterende prijzen.
Ga daarom naar de site van de Vriendenloterij (www.vriendenloterij.nl)
Vul uw persoonlijke gegevens in en vink onderaan ‘ik steun een club of vereniging

naar keuze’ (afbeelding 1) U krijgt dan vanzelf (afbeelding 2) te zien. Bij zoek op
naam of plaats vult u Brigitta Valentijn in. De website vindt dan vanzelf scoutinggroep Brigitta Valentijn. 50% van uw bijdrage gaat vanaf dat moment vanzelf naar
onze clubkas.
Hartelijk dank voor uw steun!

Afbeelding 1

Heeft u een
ooievaarspas?
Dan ontvangt u een flinke korting voor het
lidmaatschap van de Brigitta/Valentijn .
Daarvoor moet wel uw pas geregistreerd
zijn bij de club. U kunt een afspraak maken
met Rob Rosier (0635120340) om bij hem
thuis (Berberisstraat 50) de pas door de
scanner te halen. Daarna heeft u recht op
deze korting.
Kent u nog mensen die ook een pas hebben
en waarvan u weet dat de kinderen nog op
zoek zijn naar een leuke, goedkope, uitdagende vrijetijdsbesteding ? Tip ze dan over
deze uiterst voordelige aanbieding.

Afbeelding 2

Vertrek en aankomsttijden kamp

Kampen 2016

Vrijdag 8 juli

Van 9 juli t/m 16 juli
gaan de Mercator en
de Esta’s weer op
kamp! De Bevers volgen op woensdag 13
juli. Dit jaar gaan we
met de bus naar 3 locaties rond Nijmegen:

19.30 uur de bestelbus(sen) laden op de Wijndaelerweg. Hulp van ouders en leden
wordt op prijs gesteld. Fietsen inleveren (Mercator)

Bevers:

Vertrek Bevers naar Reekstraat 13a 65551 DR Weurt

Reekstraat 13a

Zaterdag 9 juli
9.30 uur verzamelen op de WDW
10.15 uur vertrek bus Esta’s en Mercator
-------------------------------------------------------------------------Woensdag 13 juli

Rob en Mieke rijden de Bevers evt. met 1 of 2 ouders.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6551DR Weurt
Esta’s:
Koningstraat 144

Zaterdag 16 juli
Aankomst alle groepen met de bus: 14.30 uur (zonder files en vertraging)
Ouders en leden worden vriendelijk verzocht om na de gemeenschappelijke afsluiting
even te helpen met het uitladen en opruimen van het materiaal.

6654AH Afferden
Mercator:

St. Walrick
Terrein de Zwarte Das

Agenda 2016-2017
Overvliegen - Zaterdag 3 september 2016
Open Dag - Zaterdag 24 september 2016
Halloween - Zaterdag 29 oktober 2016

St. Walrickstraat 9a

Sinterklaas - Zaterdag3 december 2016

6611KG Overasselt

Boerenkooltocht - Zaterdag 14 januari 2017
Pleebacksjow - zaterdag 11 Februari 2017
Collecteren Jantje Beton - 13 t/m 25 februari 2017
NL Doet - 10 & 11 maart 2017
Duinenmars - 8 & 9 april 2017
Sponsorloop - Zaterdag 13 mei 2017
GGW - 25 t/ 28 mei 2017 (hemelvaart)
Zomerkamp (Esta’s & Mercators) – 8 t/m 15 juli 2016
Zomerkamp (Bevers) – 12 t/m 15 juli 2016
Contributieverhoging (aankondiging)

Met ingang van 1 september 2016 zal—in verband met de gestegen exploitatiekosten—
de maandelijkse contributie iets moeten worden verhoogd. De ouders zullen hierover
nog voor de zomervakantie een brief met toelichting ontvangen vanuit het bestuur.

Verhuur Villa Valentijn en Brigitta Blokhut op de WeeDeeWee
De WeeDeeWee is te huur voor organisaties, bedrijven, groepen, scholen, kampen, kinderfeestjes!
Het enige waarvoor wij niet verhuren is feesten en partijen. Maar misschien wel een gezellige bbq met uw team? Of een cursus? Het kamp van groep 8? Of misschien wilt u op een doordeweekse avond vaste gebruiker worden met een toneelclub of
vergaderen?

verhuur@brigittavalentijn.nl Of bel met: 0619791537

Tarieven 2015-2016
Maandag t/m vrijdag
Voor Scoutinggroepen € 5,00 pppn met een minimum van €90,00
Voor andere verenigingen/scholen e.d. €6,00 pppn met een minimum van €120,00
Weekenden
Voor Scoutinggroepen € 4,50 pppn met een minimum van € 90,00
Voor andere verenigingen/scholen e.d. € 6,00 pppn met een minimum van €120,00
In verband met de opkomsten van onze groep verhuren wij buiten de schoolvakanties niet van zaterdag 12.00 uur tot zaterdag
17.00 uur
Kampweken
Voor Scoutinggroepen € 32,50 pppw met een minimum van €500,Voor andere verenigingen/scholen e.d. €42,- pppw met een minimum van €700,-

www.brigittavalentijn.nl/verhuur/

Beheerder Klein Materiaal
Lijkt jou het leuk om samen met de andere Klein-materiaal beheerder zorg te dragen voor alle materialen die we
hebben om te koken, kamperen, verhuur, eten, drinken e.d.?
Het is een leuke klus om dit materiaal te ordenen, up-to-date te houden, klaar te zetten voor weekenden en verhuur, te onderhouden en verzorgen.

We zijn op zoek naar een ouder en/of oud-lid die onze Klein-materiaal beheerder Maarten-Paul daarin wil bijstaan.
Tijdsinvestering: 1-2 dagdelen per week

Staflid
Heb jij zin om leuke spelprogramma’s te bedenken en de kinderen van onze club iedere zaterdagmiddag een
leuke middag te bezorgen? Heb je misschien studiepunten nodig voor je opleiding en is dit een mooie kans?
Lijkt het je gaaf om 2x per jaar op weekend te gaan en 1x per jaar op kamp?
Dan is dit je kans! We zoeken stafleden voor alle leeftijdsgroepen.
Tijdsinvestering: iedere zaterdagmiddag (in elk geval 75%) - 6 groepsraden per jaar - 2 stafraden per maand

Vrijwilliger op de achtergrond
Lijkt het je leuk om de club op de achtergrond te ondersteunen? We kunnen daar alle hulp bij gebruiken:


Tuinonderhoud—terreinonderhoud



Assistentie bij bijzondere gelegenheden

Laat het ons weten!
Je kan je reactie sturen naar bestuur@brigittavalentijn.nl of bel met Rob Rosier—0635120340

