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Stukje van de redactie
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van 2011 weer boordevol leuke verhalen,
foto's en steeds leuker. Nieuw is de Quote 500 met gekke uitspraken. Ook in het
nieuwe jaar zijn we weer actief. Kijk naar de advertentie op de laatste pagina.
Lees snel verder. Namens de redactie wensen we jullie fijne feestdagen en een
grandioos 2012 toe.

En dan dit nog even.....

Zien jullie wat er fout is?
Ze zijn besteld 30-11-2009 en voor het wil weten, met de juiste tekst (dus geen
foutje van de besteller).
Het is december 2011, via Madelief werden we hier opmerkzaam gemaakt.
2 jaar lang hebben leiding dingen op gespeld zonder te weten wat.
Dat verklaard de uitdrukking "iets op de mouw spelden"?????
Voor wie wel de juiste wil, ik heb nieuwe besteld, maar zullen pas in 2012
worden geleverd.
Dan mogen jullie een nieuwe bij mij komen halen.
(bewaar wel de deze bijzondere, die wordt veel geld waard....later)
Gert van Grinsven
Dunja Kuenen
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Stukje van de Schipper
Scouting Leeft!
Scouting doet al vele jaren mee met activiteiten in en rond Wijk bij Duurstede. Hier doen
we natuurlijk met veel plezier aan mee. Het komt zelfs geregeld voor dat we nee moeten
zeggen tegen een activiteit, omdat we ook onze eigen opkomsten hebben. De eigen
opkomsten moeten natuurlijk ook voorbereid worden. Hier zet iedereen van de leiding
dan ook zijn schouders onder en dit is te merken op de zaterdagen.
We hadden nog enkele activiteiten die we zelf binnen de scouting groep ook nog geregeld
moesten krijgen. Bijvoorbeeld eens inventariseren voor nieuwe tenten, het maken van
een clubkrant of een spel maken met vaarregels. Er zijn veel verschillende activiteiten
binnen scouting waar veel voor moet gebeuren. Dit komt eigenlijk nog even boven op de
‘gewone’ zaterdag opkomsten.
Voor de activiteiten hebben we verschillende werkgroepen gemaakt. Nu is het duidelijk
welke vrijwilligers, hun schouders waar onder moeten zetten. Ik noem nog maar even
dat we nog allemaal vrijwilligers zijn. Zelf ben ik van mening dat menig bedrijf jaloers op
ons zou kunnen zijn. Zoveel mensen die zich allemaal verantwoordelijk voelen voor een
deel. Tijdens vergaderingen merk je de gedeelde verantwoordelijkheid. Laten we hiermee
door gaan!
Één van de werkgroepen wil ik er nog even speciaal uitlichten. Niet omdat ikzelf hierin
ook mee mag doen, maar om een voorbeeld te geven hoe we het voor elkaar krijgen.
Het gaat om de werkgroep voor de scouting opleidingen. Het zit zo: Scouting Nederland
heeft een cursus voor leidinggevenden. De cursus zelf bestond al, maar duurde 3 volle
weekenden. Sinds 2011 heeft scouting Nederland ervoor gekozen om de cursus
competentie gericht te maken. Dat betekent dat je, wat je al buiten scouting geleerd
hebt, je nu binnen scouting kunt gebruiken. Maar belangrijker! Wat je leert als scouting
leiding, staat nu ook gedocumenteerd in competenties. Het is duidelijk wat je kunt als
leidinggevende. Er zijn natuurlijk vele stappen die gezet moeten worden om zoveel
mogelijk leidinggevenden deze kwalificatie te kunnen laten halen. Enkele stappen hebben
Gert, Jeene en ikzelf op ons gevoel genomen. We zijn enkele weken geleden op cursus
geweest en hebben hier gehoord dat we via ons eigen gevoel al bij stap 7 van de 10 zijn
aanbeland. We zijn op de goede weg.
Binnen de regio Utrecht, zijn we de eerste groep die al zover is met de competenties
binnen de eigen scoutinggroep. We krijgen hulp van de regio om zoveel mogelijk leiding
zo snel mogelijk te kwalificeren.
Ik heb er nu één werkgroep uitgehaald, maar zo zijn we allemaal goed bezig! Het
onderhoud gaat snel en we liggen goed op schema, scouting got talent wordt weer
georganiseerd, de sleepboot wordt onderhouden en de nieuwsbrief is ook weer gemaakt!
Groet,
Niels
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Stukje van het bestuur
Beste Scouting vrienden.
Een tien jaar oude wens is in vervulling gegaan. Na het bouwen van ons clubhuis
hadden wij als Scouts nog een wens. We gingen sparen en sponsors werden
gezocht. Helaas hadden wij ook andere materialen nodig en moesten de oude
tenten, die we van het Wijkhuis hadden over genomen, vervangen worden. Het
sparen voor onze wens ging dus erg traag.
Toch gingen we door met het sparen voor onze wens en werden de opbrengsten
van diverse activiteiten op onze spaarrekening gezet. Onze wens stelde wel wat
eisen, we moesten technische mensen hebben, deskundige mensen die onze
wens mogen gebruiken en ruimte om onze wens op te bergen.
En toen opeens zagen we mogelijkheden, we gingen serieus over onze wens
nadenken en er werd druk gezocht op internet. Diverse uitvoeringen van onze
wens hebben we bekeken en kwamen tot de conclusie dat onze wens wel erg
duur was.
Toch hadden we onze wens erg hard nodig omdat we steeds meer kinderen en
materialen moesten vervoeren naar kampen, op een veilige manier. Veilige
manier, omdat de veiligheid voorop staat.
In september was het dan zover, onze wens ging in vervulling.
Na lang zoeken, wikken en wegen, hebben we een echte sleepboot gekocht.
Wat waren we trots toen de mensen van onze sleepboot-werkgroep met de
sleepboot de haven van de Lunenburg binnen kwamen varen. Nu staat hij binnen
voor onderhoud en diverse aanpassingen maar in het voorjaar van 2012 hopen
we er vele vaarten mee te maken.
Onze goed opgeleide mensen kijken er naar uit om kampen op en rond het water
te organiseren en onze vloot voort te slepen met onze sleepboot.
Wij, als bestuur van de Scouting SeaLions Zeeverkenners wensen alle Scouts en
onze vloot een behouden vaart.
Namens het bestuur,
Ben Hoogendoorn,
Secretaris
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Dolfijnen
Wie de vorige clubkrant heeft gelezen weet het misschien nog wel: De dolfijnen
zijn driftig aan het communiceren. Zo hebben we al een blikjestelefoon gemaakt,
gewerkt met portofoons, hebben we verschillende spelletjes gedaan waarin we
heel erg goed moesten communiceren, hebben we met internet gewerkt, we
hebben gewerkt met seinen en met vlaggen, met geheimschrift en natuurlijk
onze film. En dat allemaal voor een heus communicatie-insigne. Nou kan het
natuurlijk zijn dat als je dit stukje leest, je geen idee hebt waar we het over
hebben. Blikjestelefoon? En wat hebben vlaggen met communicatie te maken?
Nou vraag het onze Dolfijnen maar. Die weten nu bijna alles over communicatie.
Een van de dingetjes die we ook gedaan hebben rondom communicatie is het
maken van een (reclame) krant. En waar past die nou beter als in de clubkrant?!
Ik hoef niet veel meer te zeggen en laat onze dolfijnen het woord doen.
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Hanne
Dieren zijn overal!

Madelief
Thema Media
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thema media
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Hanne
I love scouting
12

Joost
Adviespagina – Koop ditjes en datjes
De bovenste afbeelding geeft aan hoe je geld kan
besparen en de onderste afbeeldingen geven aan waar
je je bespaarde geld aan uit kunt geven.
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Nol
Strip over een robotgevecht (pas op! Spannend!)

14

Hanne
Strip over een droomvakantie
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Tamar
Thema: mooie dingen uit de natuur
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Max
Thema: Geld
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Femke en Sjirin
Strips
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Sjirin en Femke
Te koop
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Femke en Sjirin
Puzzels (los jij ze allemaal op??)
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Sjirin en Femke
Nieuws
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Al deze leuke, lieve, grappige, gezellige en creatieve kinderen hebben mee gewerkt aan deze speciale
katern. Voor meer informatie over deze geweldige en inspirerende groep kinderen of wil je gewoon
eens weten wat we doen; check onze blog op http://dolfijnen.sealions.nl of kom een keertje langs!
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Orca’s
In een jaar waarin het ene na het andere klimaatrecord wordt gebroken. Een jaar
waarin de zomer en de herfst van plaats te lijken te hebben gewisseld, hebben
we met de orcas weer een gezellig groepje gemaakt.
De hele zomer – of was het nu de herfst – hebben we gevaren om zo volop te
kunnen genieten van het harde werk in de winter. We hebben veel gezien en
veel geleerd. Zoals de kinderen dingen van de leiding leren, zo leert de leiding
ook elke dag weer van de kinderen. Hartstikke leuk.
Al doende gebeurt dat allemaal bijna van zelf. Dat een paalsteek best handig kan
zijn om een natte paal mee vast te maken.

Daar kom je achter als je er eentje probeert op te pikken uit het water.
Dat je een vlet niet zomaar over de kop kan krijgen, daar kom je achter als je
het echt probeert

.
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Terwijl het zeilend soms ineens heel makkelijk gaat …
Doordat we dit jaar ook wel wat minder weer hadden konden we zien dat er na
regen toch echt zonneschijn komt en ook waar de regenboog begint.

We hebben veel gedaan. Wie had dat gedacht, touwtrekken met vletten? Een
hike, lopend helemaal naar Buren? Een vlot bouwen zomaar langs de weg?
Zwerfkamp, in een tent terwijl het buiten vriest? Peddels plukken uit een boom,
een appel ruilen voor een complete maaltijd …?
Ondertussen is het tijd geworden voor de herinneringen. De tijd waarin we met
zijn allen werken om de boten weer net zo mooi, of nog mooier, te krijgen als
vorig jaar. Vrolijk kletsend schuren, schrobben, schuren en lakken. Afgewisseld
met een stukje theorie, dat we dan weer zo praktisch mogelijk proberen te
geven. Het blijft een uitdaging om al de stof die we voor CWO moeten leren goed
over te brengen. Daarvoor hebben we een goed leiding team nodig en als team
zijn we ook dit jaar weer een stukje gegroeid. Niet alleen in aantal maar ook in
kennis en ervaring.
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Met elkaar laten we de mooiste dingen gebeuren, die worden afgerond met
mooie

.

plaatjes
We hopen dat we ook in het komende jaar deze groeiende beweging kunnen
voortzetten. Het wordt een leuk jaar waarin we hard gaan werken om nog beter,
nog leuker te kunnen werken met de groep.
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Verkenners

Al hebben we niet zo een hele mooie zomer gehad, hebben we het toch erg naar
ons zin gehad.
We zijn op zomerkamp geweest, hebben zomeropkomsten gehad en we zijn nog
een weekend weg geweest.

Voor zomerkamp hadden we als thema: de reis naar Atlantis, We waren vlakbij
de Loosdrechtse plassen. De stam had de boten voor ons alvast naar het
clubgebouw daar gebracht. We konden dus meteen gaan varen. Plato kwam de
eerste dag lang om ons te vragen of we mee wilden helpen naar de zoektocht
voor puzzelstukjes van de schatkaart.
Ondanks dat het de week van het zomerkamp niet zo mooi weer was, hadden we
wel een zomerkamp eens echt veel wind. Voor sommige verkenners was het, het
eerste zomerkamp. Dit geeft ook nieuw water om in te varen.
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De verkenners moesten op kamp enkele dagen, zelf hun eten koken. Dit was al
een uitdaging op zich. Maar het is iedereen gelukt om de hele week goed en
lekker te eten.

Er werd ook een kampdoop gehouden, waar de verkenners geblinddoekt een
parkoers moesten afleggen door het volgen van een touw. Onderweg kwamen
ze allemaal smakelijke dingen tegen. Het leverde mooie foto’s op die ook op de
site te vinden zijn.

Tijdens de zomeropkomsten hebben we veel geoefend voor het zeilen.
De laatste opkomst van het vaarseizoen zijn we naar Culemborg gevaren. Hier
hebben we een kamp gehad samen met de Triton groep uit Culemborg en de
Albert Schweitzer uit Woerden. Het was een zeilinstructie kamp. 2 dagen volop
oefenen met het zeilen.
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De verkenners werden op niveau ingedeeld. Een boot met verkenners die nog
veel konden leren van het zeilen. Één die al wat meer weten en een boot die nog
meer wist. Op deze manier is het toch weer anders les geven. Het was zeker
voor iedereen een leerzaam weekend. Van het voorjaar willen we meteen verder
gaan met de zeildiploma’s.

28

Wilde Vaart
Nog steeds een klein clubje, maar wel actief.
Volop bezig met onderhoud. Zaterdags worden er afspraken gemaakt wat er
zondags gaat gebeuren zodat dit op elkaar aansluit.
Inmiddels is Josef geslaagd voor zijn theorie zeilen. Gefeliciteerd!
Een kamp in februari is volop in voorbereiding en gaat zeker een leuk weekend
opleveren.
Nu is de Wilde Vaart niet echt een groep die klaar staat om op de foto te komen
en hebben we nu ruimte voor ....
De kerstmarkt, we waren er weer bij!!!!
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Stam
Het was weer een gezellg vaarseizoen voor de stam!
Wij zijn in het afgelopen seizoen natuurlijk mee geweest op Pika! Hier hebben
naast het koken en het helpen met de vaat ook geholpen met de zeil race door
o.a. boeienwacht te zijn. En natuurlijk hebben we ook nog gezellig in de feesttent
de boel op stelten gezet.
We zijn met de stam ook nog op zomerkamp geweest. Hier hebben geholpen een
aantal dingen voor de verkenners voor te bereiden. Eén van de dingen was de
hike. Gelukkig was er nog genoeg tijd voor onze eigen activiteiten. Mike was
jarig en we hebben hem getrakteerd op een verjaardag met ouderwetse
verjaardagsspelletjes. Daarnaast hebben we een gps zoektocht gedaan waarbij
je opdrachten kon verdienen die andere teams moesten doen bij het kampvuur.
Helaas viel het kampvuur letterlijk in het water vanwege het slecht weer.
Nog niet zo lang geleden hebben we op de Oven een heuse Lan-party gehouden.
Hier hebben we verschillende computerspelletjes en WII spelletjes gespeeld. We
hebben dat tot zeer laat kunnen volhouden! De laatste Stammers gingen rond 6
uur weg.
En we hebben weer mee gedaan met de regio rally......
Dit winterseizoen gaan we natuurlijk weer helpen met het onderhoud.
Voornamelijk gaat dit gebeuren op vrijdagavond tijdens onze opkomst. Hier
helpen we voornamelijk met het zware werk van het ontroesten van de vletten.
En dit jaar hebben we een extra boot in onderhoud. Onze sleepboot! Hier gaan
we met de stam ook lekker aan klussen. Kortom ons winterseizoen zit weer
boordevol!
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De Pen
Gerben heeft het zo druk dat ik de pen even van hem heb overgenomen. Wie
ben ik ? Ik ben Dunja, moeder van Lars en Jente nu beide bij de Verkenners. Een
aantal jaren geleden was er een team van ouders die de leiding van de Scouting
met raad en daad terzijde stond: de dokwerkers. Ik heb me toen aangemeld als
redactielid van de nieuwsbrief. En dat doe ik nu nog steeds met veel plezier.
Waar kun je me 's nachts voor wakker maken ?
Een lekker vers kopje thee met appeltaart (zonder slagroom).
Verder ben ik heel veelzijdig, ik houd van lezen, handwerken, koken, puzzelen.
Daarnaast ben ik druk bezig met kinesiologie. Kinesiologie ? Ja, door middel van
spierspanning kun je (energetische) blokkades opsporen en die met milde
correcties opheffen. Dan test je na of de correctie heeft geholpen. Op deze
manier kun je mensen een balansbehandeling geven, maar ook andere zaken
verbeteren. Mijn speerpunt ligt bij leer- en leefproblemen.
En ik werk bij een merkenbureau.
O ja, ook leuk, klimmen in het klimbos.

Aan wie geef ik de pen? Deze keer gaat de pen terug naar Gerben !

Dunja
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The Quote 500
Wie op scouting zit, weet dat natuurlijk al lang, maar scouting zit vol
verrassingen. Zo ook in de uitspraken die mensen doen. Als je op scouting rond
loopt hoor je regelmatig een leuke, grappige, rare of vreemde uitspraak
langskomen. Wij (Susan en Nadja) hebben er een paar opgeschreven zodat je er
(nog eens) van kunt genieten.

Ik denk…
Robert v G.
(Dit in haast elke situatie een gekke uitspraak bij
Robert ;))

Doe wat je niet laten kunt en laat wat je niet
doen kunt
Sergei tijdens de opkomst

Schuif op, je dikke kont zorgt ervoor dat er
geen plaats is op deze bank!
Stam tegen iemand op de andere bank

Als je genoeg borrels hebt, heb je een kleinere
bubbel, maar een grotere bobbel
Stefan op leidingweekend
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Je kunt beter een gat in je broek hebben, dan
een broek in je gat
Susan tijdens de opkomst

Om af te sluiten nog twee geschiedenisquote’s:

Ik ben Jochem en ik ben kannibaal
Jochem tijdens een voorstelrondje waarbij iedereen zijn naam en lievelingseten moest noemen
(Toen was hij nog dolfijn… dus dat is al weer heel lang geleden)

Nu moet je ophouden of ik maak een fiets van je bril
Op een dolfijnenkamp van làng geleden, waar na een lange nacht iemand zit te klieren aan de
ontbijttafel. Ingebracht door Gert

Wij zijn alvast weer aan het luisteren naar volgende uitspraken. Dus als je een
gekke, grappige, rare, vreemde of leuke uitspraak hoort, laat het ons weten en
wie weet staat hij er volgende keer wel in. Of misschien staat jouw opmerking er
wel tussen! En als hij echt heel leuk is komt hij misschien nog wel een keer terug
als geschiedenisquote.
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Scouting Got Talent

Hoi allemaal,
Het komt er weer aan hoor: scouting got talent. Ook deze keer willen we het
weer in het begin van het jaar houden (de precieze datum wordt later bekend).
Dus weer de hoogste tijd om alvast na te denken over welke act je wil gaan
doen. Bijvoorbeeld playbacken, zingen, en dansje of een toneelstukje.
Wij hebben er al heel veel zin, wij hopen jullie ook.
Groetjes Nadja en Susan.

Uitsmijter.
Prijsvraagje:
Wie hebben de pen al gehad?
Stuur je antwoord naar info@sealions.nl
(Pennenlikkers zijn natuurlijk uitgesloten van deelname).
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