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Stukje van de redactie 
 
In deze Nieuwsbrief nemen we een kijkje in de vele keukens van Scouting 

Sealions zoals:  
Het opknappen van de Sleep 

Examentijd  
Dodenherdenking  
PIKA  

Klap over de Lek  
Leidingweekend  

LOMP  
en letterlijk in de keuken van de Swedish Chef tijdens PIKA.  
 

Zelfs tijdens de zomervakantie is de keuken open met op het menu: 
Zomeropkomsten  

Zomerkampen 
 
Hopelijk hebben jullie nog een uurtje over in de 

vakantie om alle verhalen te lezen.  
 

Veel leesplezier en een hele fijne vakantie !  
 

Gert van Grinsven 
Dunja  Kuenen 
 

 

Boten adoptie 
 

 

Pisano 
Scheeps- en Jachtreparatie, 

Las- en Reparatiewerk,  
Inboard- en Outboardservice, 

Buitenboordmotoren en Watersportartikelen 
  

telefoon   0343 57 45 58 
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Een van die moeilijke 

spelletjes; een stuk koek 

vinden met een blindoek 

om… 

Winterkamp en dauwtrappen 
 

Het afgelopen jaar begon voor de Dolfijnen met een winterkamp. Vlak na de 

oliebollen en het vuurwerk zijn we met een groep enthousiaste Dolfijnen 

afgereisd naar buren om onze buitenaardse vrienden te helpen met het in elkaar 

zetten van hun ruimteschip.  Hiervoor moesten we allerlei activiteiten doen die te 

maken hadden met de ruimte. En zo nu en dan vonden we dan een stukje van 

het ruimteschip. Dat was best een beetje moeilijk, maar gelukkig hebben we alle 

stukjes gevonden en het ruimteschip in elkaar gezet.  

Toen we terug waren op de Oven hebben we de rest van het winter programma 

gewerkt aan het thema “Andere werelden”. We hebben onze eigen planeet 

gemaakt en veel geleerd over andere planeten. Maar we zijn ook bezig geweest 

met andere landen, want immers als je op vakantie gaat is het toch ook net of je 

in een andere wereld bent. We hebben zelfs een keer uit de poep van een 

dinosaurus gouden koffiebonen gezocht en van heel lang brood gegeten.  

Doordat er veel feestdagen waren, konden een boel 

opkomsten niet doorgaan. Dat was wel jammer 

natuurlijk, maar als Dolfijnen maken we dan ons eigen 

feestje. Met Hemelvaart zijn we gaan dauwtrappen. 

Dat was echt hartstikke vroeg! We moesten om 7 uur 

al wandelen, maar we hebben echt heel veel gezien 

van de natuur en hebben daarna lekker ontbeten met 

de boswachter.  

Ook met Pinksteren maken we als Dolfijnen, maar ook 

als SeaLions, er een feestje van. Aan aantal van ons 

zijn mee geweest op het Pinksterkamp. Hier waren 

ook de Orca’s, Verkenners, WV en zelfs de stam was 

De Dolfijnen 
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er. We sliepen in een tipi, hoe stoer is dat?! Als Dolfijnen hebben we enthousiast 

meegedaan aan het Dolfijnenprogramma. Dit stond helemaal in het thema Ford 

Boyard en we moesten allerlei spelletjes doen tegen andere groepen. We hebben 

heel erg ons best gedaan en we hebben zelfs een beker gewonnen! We zijn 

derde geworden van alle Dolfijnengroepen in de regio! 

Warm als het was met Pinksteren zijn we weer het water op gegaan. Daar 

moesten we onze stagiair wegwijs maken over hoe we dat nou doen met de 

Dolfijnen. We zijn hartstikke blij dat we weer konden varen, spetteren, klieren 

met water en zelfs al een beetje konden zwemmen.  

Maar naast dat onze Dolfijnen veel plezier kunnen maken en enorm goed zijn in 

alle moeilijke spelletjes die de leiding voor ze verzint (en soms nog moeilijkere 

spelletjes verzint om met de leiding te doen), kunnen ze ook heel goed helpen en 

hard werken. Zo hebben ze op 16 juni de handen uit de mauwen gestoken en 

laten zien wat ze waard zijn! Jongens en meiden, dankjewel voor jullie harde 

werken en enthousiasme! 

Naast alle leuke dingen die het eerste deel 

van 2012 ons heeft gebracht, zijn er ook wel 

minder leuke dingen. Zo zijn er een paar van 

onze groep overgevlogen naar de Orca’s. 

Leuk voor de Orca’s, maar wij moeten het 

zonder deze kanjers doen. Joost, Michiel, 

Femke en Nol; veel plezier bij de Orca’s, we 

zullen jullie missen!  

Gelukkig zijn er ook weer nieuwe Kanjers 

bijgekomen. Een aantal daarvan zijn al geïnstalleerd, andere zijn er nog iets te 

kort, maar we zijn blij met deze gezelligheid! 

Nu is het bijna zomer. Heerlijk op vakantie en gelukkig gaat scouting dan ook 

nog, zij het in een andere vorm dan we gewend zijn, ook nog door.  Wij wensen 

iedereen een leuke, gezellige, warme, rustgevende zomer! 
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PinksterKamp  
 

De scouting bij de SeaLions staat bol van de activiteiten. Een reguliere opkomst 

waarbij we de Scouts leren roeien en zeilen lijken haast wel een uitzondering te 

zijn. Eén van die dingen is het Pinkster Kamp – PIKA.  

Ook dit jaar waren we weer van de partij. Het kamp staat in het teken van 

spelletjes en ook veel onderlinge wedstrijden: zeilen, roeien en wrikken. 

Het kamp begint met het bouwen van tenten waarvoor we een klein maar hecht 

team hebben.  

Als de tenten staan kunnen de boten komen. Hier komt de sleep uit wijk, achter 

de Sleepwijk aan.  

De tentbouwers hebben dan nog niet eens gegeten, dus nu nog maar ff snel een 

lekkere hap die tussen door echt niet minder smaakt. 



 
6 

 

Een paar uurtjes later is er tijd voor een rustig spelletje als de Verkenners 

slapen.  
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Dat is dan ook wel gelijk het laatste moment met rust, de volgende dag komt de 

rest aan: de Orca’s en de Dolfijnen.

 

 

Als iedereen er is, kan net zo goed de opening van het kamp beginnen. 



 
8 

 

Bij de opening wilde de vlag even dwars zijn en niet volledig in top komen. Dat is 

later nog wel opgelost. 

Onze wedstrijd eider schuift in hoogst eigen persoon de boten het water in zodat 

iedereen op tijd is voor de wedstrijden. Hier de eerste zeilwedstrijd met voor de 

 

Orca’s een geleende boot. Momenteel hebben we zelf te weinig boten om 

iedereen mee te kunnen laten doen. Het was heerlijk weer dus we konden lekker 
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buiten eten. 

 

waarna de roeiwedstrijden begonnen. We hebben gevochten als leeuwen, 

zeeleeuwen wel te verstaan.
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Op zondagochtend was er rond 06:00 nog tijd voor een korte wandeling langs de 

vissentrap rond de stuw.

 

Heerlijk rustig zo. 

De zeilwedstrijd verliep op zondag ietsjes anders; de slepers werden ingezet om 

de vletten terug te brengen, er was niet zo veel wind. Wel jammer, onze Orca’s 

hadden het hele parcours toen al bijna afgelegd.

 

Nadat de boten binnen waren was de eerste prijs uitreiking waar ook wij weer 

mooie prijzen gewonnen bleken te hebben. 
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Voor het wrikken was dit wel weer gunstig, we konden nu nog even goed 

oefenen voor de wedstrijd van de zondagavond. Voor iedereen is wel wat te 

doen.  

 

Strategie bespreking bij de Orca’s.

 

Zie je de actie? 
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Verschillende wrik stijlen. 
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Spelletjes tijd. 

 

De finish van de triathlon. De Orca’s deden weer vol vuur mee. 
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Het was een bere gezellig kamp waar nog lang over na gedroomd zal worden. 
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Verkenners - Kerstkamp  
 

De Verkenners en Orca’s hebben samen een leuk kerstkamp in Leusden gehad.  

Helaas was  Inge ineens ontvoerd door alien's. We kregen haar alleen niet 

zomaar weer terug. Om haar terug te krijgen moesten we brandstof maken voor 

hun ruimteschip, zodat de alien's weer terug konden naar hun eigen planeet. We 

moesten tijdens het kamp verschillende ingrediënten verzamelen.  

Verder hebben we nog een zware en moeilijke hike gelopen, maar iedereen heeft 

ook dat fantastisch gedaan!!   

Daarnaast hebben we ook nog proefjes gedaan, zoals onze eigen blauwe yoghurt 

maken en hebben we raketten weggeschoten. we zijn al benieuwd naar het 

volgende kamp. 
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iScout - LOMP 
 

We spreken 3 maart 2012; deze dag wordt geschiedenis geschreven. 

Honderdveertig scoutinggroepen uit Nederland binden met elkaar de strijd aan 
tijdens iScout 2012. Voor de derde keer doen we als 16+-ers van de SeaLions  

onder de toepasselijke naam LOMP mee aan deze enerverende uitdaging. Het 
doel: zo veel mogelijk kilometers maken tijdens een virtuele wereldreis. 
 

iScout is een internetspel voor Scouts. Creativiteit, 
samenwerking en internet zijn belangrijke 

ingrediënten. Tijdens de avond speelden 
Scoutinggroepen online tegen elkaar door vragen over 
allerlei landen en culturen te beantwoorden en door 

uitdagende, gekke en creatieve opdrachten uit te 
voeren en deze vast te leggen op foto of film. 

 

Een spel voor nerds dus? Nou… een beetje gek 
moet je er wel voor zijn, maar de rol van de 

wizkids is verrassend klein. Een deel van het 
team beantwoordt (online) reisvragen (om 
kilometers te maken) een ander deel levert de 

resultaten van de opdrachten in om daarmee 
“reistijd” voor het reisvragen-team te 

verdienen.  De belangrijkste rol is weggelegd 
voor het team dat creatieve oplossingen moet 
verzinnen voor de meest waanzinnige 

opdrachten die de “reisleiding” ook dit jaar 
verzonnen heeft. 

 
Wat bijvoorbeeld te denken van een bushokje 
dat gezellig als een knusse kamer moest 

worden ingericht? Of een bed dat aan het 
plafond moest worden opgehangen? Of een 

filmpje met een heuse “bedscene” waarin Owen een verrassende bijrol als kip 
vervult. Een rol die hem blijkbaar op het lijf geschreven is, want ook in onze 
iScoutbijdrage “Koken met sterren” vervult hij die rol met verve, daar zit een 

Oscar-nominatie in. Over verve(n) gesproken: de opdracht “Action Painting” zal 
Nadja nog lang heugen. 

Ben je de draad kwijt? Dan heb je waarschijnlijk niet meegedaan. Wil je toch een 
beetje meegenieten, neem dan eens een kijkje op www.iscoutgame.nl of bekijk 
de filmpjes op: http://www.youtube.com/playlist?list=PLE1CDDA44F5EE41F9 . 

Nog beter: doe volgend jaar zelf mee aan iScout 2013. 
 

Nog drie belangrijke dingen om te vermelden:  
we zijn geëindigd op een mooie 20e plaats. Als we volgend jaar net zo veel 

progressie maken als we dit jaar hebben gedaan, dan winnen we. 
We mochten bij Christiaan onze thuisbasis inrichten. Dirk-Jan en Ellen: bedankt 
voor jullie gastvrijheid. Ontzettend dapper dat jullie het aandurfden om jullie huis 

een avondje aan ons af te staan. 
 Het was weer gruwelijk gezellig. 

http://www.iscoutgame.nl/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE1CDDA44F5EE41F9
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19 

De Pen 
 

9 Juni 2012, we liggen ten anker ter hoogte van Cromer in Engeland, het is 
slecht weer en de wind waait recht door het Engels kanaal (of het nauw van 

Calais, net wat je wilt), waardoor er voor ons bootje – een schip zou ik het niet 
willen noemen- te hoge golven zijn om de oversteek naar de Westerschelde te 
maken. 

 
Op zee hebben we zo onze eigen termen om bepaalde dingen te benoemen, over 

dit slechte weer zeggen we “er komt een vuitje over”. 
Maar nu, ten anker, heb ik mooi tijd om mijn stukje van “de pen” te schrijven. 
 

 
 

Wie ben ik? Ik ben Gerben, lid van de stam en sinds vorig jaar ben ik algemeen 
bestuurslid van onze groep. 

Ik zit inmidels een jaar of 24 bij scouting, waarvan 19 jaar bij de Sea Lions 
(heee!!! Nu ik dat zo schrijf, zie ik een feestje aankomen!!!!). 

 
Naast scouting werk ik als stuurman op chemicaliën tankers met als vaargebied 
de Noordzee, Oostzee en soms de Middelandse Zee. 

Wat doet een stuurman eigenlijk op zo’n boot? Als we in de haven liggen houdt 
een stuurman zich bezig met het laden en lossen van het schip, het schip mag 

natuurlijk niet omslaan en er mag geen lading buiten de tank belanden. 
Op zee loopt de stuurman zeewacht, dan sta ik op de brug en hou me bezig met 
de navigatie. We mogen natuurlijk niet tegen een ander schip aan varen en nu 

zullen jullie denken “op zee heb je toch heel veel ruimte??” Dat is ook wel zo, 
maar de Noordzee is erg druk en al die grote schepen willen niet te dicht bij 

elkaar in de buurt komen, een kilometer vinden wij al dichtbij. 
Verder is de stuurman bezig met het plannen van een reis, plannen van de lading 
en het onderhoud van het schip, gelukkig hoeven we niet zelf te schilderen, daar 

hebben we matrozen voor! 
 

Ik werk anderhalve maand en dan ben ik anderhalve maand vrij, dan zien jullie 
me veel op scouting. 
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Verder ben ik als ik thuis ben druk met mijn oude Volvo en is er een constante 
stroom klusjes in huis (waar komen ze toch steeds vandaan??). 
Ik woon inmiddels een jaartje of 5 samen met mijn vriendin Anne, waarmee ik 

nog vele jaren samen hoop te delen! 
 

Wat zouden jullie nog meer willen weten….? 
Hobby’s : Muziek luisteren, lekker eten, zeilen en lekker cruisen in de Volvo. 
Wakker maken voor : Kaasfondue (deurbel en telefoon staan s’nachts op stil voor 

de mensen die nu grappig willen gaan doen…). 
 

Goed, het stukje voor “de pen” is klaar. Dan ga ik nu alles in mijn hut en op de 
brug vast zetten, we gaan zometeen anker op, we zullen toch een keer de 
oversteek moeten wagen… 

Dan rest mij alleen nog het doorgeven van de pen, de pen gaat naar…. 
 

Susan  
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Leidingweekend 2012 
 

In het weekend van 11 t/m 13 mei zijn alle vrijwilligers 

op het jaarlijkse leidingweekend geweest. Ieder jaar heeft 

dit weekend een speciaal thema. Dit jaar was het  kennis van elkaar, 

zeildidactiek en grenzen verleggen. Het weekend begon op vrijdag met 

zelfgebakken taart! Daarna heeft de leiding verschillende spellen gedaan rond 

het thema kennis van elkaar. Denk hierbij aan de levende knoop, maar ook ‘wie 

ben ik’. Het leuke aan deze spellen is dat je hiermee makkelijker een moeilijk 

thema aan kunt snijden en kinderen vooral wat losser zijn om ergens over te 

vertellen. Dit was ook te merken aan de gesprekken die er `s avonds gevoerd 

werden. Deze gesprekken waren  van een ander caliber dan de gemiddelde 

vrijdagavond.  

Zaterdag werd er gestart met een heerlijk 

ontbijt waarna alle leiding het clubgebouw 

werd uitgeschopt met koelbox en gps met 

cryptische codes om naar de volgende 

locatie te rijden. Na een uur achter een 

pijl aan te hebben gereden arriveerde 

iedereen bij de Loosdrechtse plassen waar 

een middag zeilen geregeld was.  Dit was 

niet alleen voor de fun er waren 2 officiële 

zeilinstructeurs gevraagd  om wat meer te 

vertellen over zeildidactiek. Hoe leg je 

bijvoorbeeld op de leukste maar ook 

effectiefste manier uit hoe je een overstag maakt. Na een prachtige middag met 

veel wind, zon en buiswater vertrok iedereen, na van een lekker drankje op het 

terras genoten te hebben, met de gps naar de volgende locatie. Dat lastig te 

vinden was midden in de bushbush van Huizen: een klein clubgebouw waar we 

konden genieten van een heerlijke BBQ! Er was zelfs een kampvuur plaats waar 

de pyromanen onder de leiding hun lol mee op konden. 
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De volgende ochtend was de jaarlijkse 

groepsraad vergadering aan de ontbijttafel 

buiten in de zon waarna we door konden 

naar de volgende locatie. Een leuke 

verrassing om je grenzen mee te verleggen: 

het klimbos in Almere. Hier werden grote 

hoogtes beklommen en  lange afstanden 

getokkeld hangend aan een van de 

verschillende ziplijnen. 

Een idee krijgen van de avonturen van de 

leiding tijdens dit weekend? Kijk in het 

fotoalbum op de site! 

http://www.mijnalbum.nl/Album=ONLLYLAT 

 

 

 

Dank 
 

Met dank aan degene die hieraan hebben meegewerkt. 

 

 

  

http://www.mijnalbum.nl/Album=ONLLYLAT
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4 mei, scouting SeaLions 
 
Begin dit jaar hebben we bij scouting het 

verhaal gehoord over een 
zeeverkennersgroep lang geleden in Wijk bij 
Duurstede. We hadden al wel eens wat 

informatie gehoord maar nu hebben we een werkelijk verhaal. De groep zat er in 
de tijd van de oorlog. Ze hadden een mooie zeilboot liggen in de haven van Wijk 

bij Duurstede. Helaas was in de oorlog Scouting verboden. Na toch een ‘illegale’ 
opkomst gehad te hebben waren de leden opweg naar huis. Hier zijn ze een 

duitse soldaat tegen gekomen en die heeft een aantal mensen meegenomen. 
Allemaal om te werken in de fabrieken. De leden die nog bij de groep zaten 
hebben de onderdelen van de boot verspreidt in Wijk. Na de oorlog is er geen 

informatie meer bekent over 
deze Scouting groep. Het 

was dit jaar toch op een 
andere manier mee doen 
met de dodenherdenking. Ik 

had zelf geen weet ervan dat 
de Duitsers ook echt in Wijk 

bij Duurstede waren 
geweest.  
 

Om 18:15 uur begon voor 
ons de stille tocht. Langs de 

begraafplaats tegenover de 
Albert Heijn. Hier hebben we 
enkele bloemstukken 

neergelegd. Één van de 
jongere leden samen met de 

burgemeester. Na de begraafplaats vervolgt de tocht zich langs het 
Oorlogsmonument. Hier werd een krans opgehangen door oorlogsveteranen. 
Deze liepen samen met Concordia, politie, brandweer, Scouting en andere 

belangstellenden mee in de stille tocht. 
 

Eenmaal aangekomen op de markt hebben we een erehaag gevormd voor de 
kerk. Iedereen die in de kerk aanwezig wilde zijn. Liep tussen ons door. Nadat de 
kerkdeuren dicht gingen, zijn we wat gaan drinken in het Open Hof. 

Tijdens de tocht en de erehaag gedroeg iedereen van de SeaLions zich 
voorbeeldig. We zagen er ook allemaal weer netjes uit met de blouses en de 

fleece vesten. 
 
Om 19:45 uur zijn we een cirkel gaan vormen op de markt. Het blijft een mooi 

gezicht al die scouts. De helft van de groep heeft een bloem neergezet en we 
hebben nog een erehaag gevormd.  

 
De avond is perfect verlopen. Iedere scout kan trots zijn op de rol die wij hebben 

vervuld.  
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Sleepboot 
 

Vorig jaar hebben we de sleepboot gekocht en er al heerlijk mee rond gevaren.  

Tijdens het winterseizoen begon tocach het winteronderhoud; ook aan de 
sleepboot. Het was nog even spannend, hoe moet je zo’n boot nu onderhouden? 

We hebben een heel lijstje met werkzaamheden gemaakt en we zijn gaan kijken 
hoe ver we kwamen. 
 

De belangrijkste punten waren voor ons: De onderkant van de boot, de motor en 
de verf onder de motor in de kuip. De verf op de andere plekken is nog redelijk 

netjes en zullen we dus later doen. Onder de 
motor bleek toch wel lastig te schilderen. Het 
was er vet en je kunt er niet overal even goed 

bij. Een aantal leden van de stam heeft zich 
ingezet en toch alles in de verf kunnen zetten. 

Onder de boot hebben we ook opnieuw geverfd. 
Er zitten twee nette lagen verf op de onderkant. 
Ook de beting heeft een mooie kleur gekregen. 

Als laatste puntje hadden we de motor. Iets 
waar weinig mensen bij Scouting echt ervaring 

mee hebben. De motor is helemaal leeg 
gemaakt van de olie die erin zat. Hierna zijn de 
olie filters vervangen, een klus die Gerben wel 

aandurfde. Hierna is de motor weer gevuld met 
nieuwe olie. Hij liep tijdens Pinksterkamp als 

een zonnetje. 
 
Tijdens de Klap over de Lek hebben we helaas 

motorpech gekregen. Zoals het 
er nu naar uit ziet is de 

opvoerpomp van de diesel 
kapot. Er is waarschijnlijk 
diesel bij de motorolie 

gekomen. Dit heeft gezorgd 
voor een te hoge druk onderin 

de motor waardoor de keerring 
van de krukas eruit is gedrukt. 

We zullen zo snel mogelijk de 
motor onderhouden. We 
beginnen met de olie net als in 

de winter af te tappen en 
hierna ook de filters te 

vernieuwen. 
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Scouting Got Talent 
 

Ook dit jaar was er weer een spetterende Scouting Got Talent. Scouting Got 
Talent is een gelegenheid voor de Scouts om hun talenten te laten zien, die ze 

niet binnen Scouting gebruiken. Dit jaar was er veel muzikaal talent. 
Verschillende instrumenten werden bespeeld zoals het keyboard en de trompet. 
Ook werden er prachtige schilderijen getoond, een quiz gedaan, gedanst,  

 

appelmoes gegeten, geturnd  en met 
een helikopter gevlogen. Iedereen was volgens ons een winnaar, maar het 

publiek koos uiteindelijk voor Silvana en Gerdien waarbij Silvana zong en  
 

Gerdien het keyboard bespeelde.  Ze 
deden het nummer Skinny Love van Birdy. Hiermee overrompelden ze iedereen 
en wonnen zo Scouting Got Talent 2012. Tot volgend jaar. 

 
Groetjes Susan. 

 

javascript:Grootformaat();
javascript:Grootformaat();
javascript:Grootformaat();
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Klap Over De Lek 
 
Klap Over De Lek, of KODL is een evenement waarbij we met de kinderen mee 
werken aan een goede doelen actie van de Rotary. Dat kan omdat het mooi 

aansluit bij wat wij leuk vinden om te doen. 
 

Wij vissen de balletjes die de overkant niet halen uit de Lek. Dat is goed voor de 
natuur, vissen spelen nou eenmaal geen golf … en ook goed voor ons. Het is een 
mooie oefening met manoeuvreren voor zowel de zeilers, als de roeiers en de 

motorboot vaarders. 
 

We begonnen de dag met een kleine tegenslag, de Sleepwijk kreeg onderweg 
motor pech. Gelukkig hadden we een paar vletten met een buitenboord motor 
uitgerust zodat de vijftien de sleep veilig naar de afslag plek kon brengen. 

 

 

Later heeft Moppiedik de Sleepwijk terug naar de haven gebracht. Bedankt 

Pascal! 
Al met al was het al vlot tijd om het water op te gaan, op ballenjacht.
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Het zag er weer gezellig uit, net Scheveningen aan de Lek waar ook druk aan het 
strand werd gespeeld. 
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Ook nog even een mooie demonstratie van – proberen – weg zeilen uit ondiep 
water aan lage wal. Dat lukt zonder sleper niet ….  
 

Het was weer een mooie dag, met verbazend lekker weer waarop we weer 
honderden balletjes binnen gehaald hebben. Zullen we volgend jaar weer mee 

doen? 
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PIKA(20)12, kokend heet. 
 

Ja, denkt u alweer, een verhaal over hoe goed 

de Sealions het weer gedaan hebben dit jaar op 

het Pinksterkamp in Maurik. Niets is minder 

waar. Dit kleine verhaaltje gaat over iets anders 

tijdens het PIKA. De titel van dit stukje zegt het 

eigenlijk al een beetje; PIKA(20)12, kokend 

heet. Ik heb het dus over koken tijdens het 

PIKA. Kook je en doe je boodschappen normaal 

voor 1 persoon, opeens mag je aan de gang voor 60 stuks van die Scouts. Dat is 

even omschakelen. Menu bedenken met het uitgangspunt zo vers mogelijk, twee 

dagen avond, lunch en ontbijt en dan nog de eerste dag eten voor de 

kwartiermakers en sleperscrew. Dat betekent 3 volle karren bij Appie Heijn 

(bedankt Appie voor de gigantische sponsoring),  vele kilo’s appels, uien, wortels 

en bleekselderij bij de groenteboer (Jeroen Verhoeckx ook bedankt voor de 

sponsoring) en nog het een en ander elders. Twee koelkasten en twee vriezers 

vol. Op zaterdag voor de lunch een lekker bakkie soep en ’s avonds 

braadworstjes met gebakken aardappeltjes, erwtjes en appelmoes. Hoe krijg je 

60 braadworstjes tijdig gaar en hoe bak je 12 kg aardappeltjes in de zelfde tijd 

en hoe krijg je dat dan ook nog warm op tafel. Zeg maar gerust dat dat een 

uitdaging is. Eerst op dezelfde middag worstjes wellen in bijna kokend water en 

deze  vervolgens uit het hete water direct op de BBQ (in porties). Zo voorkom je 

enge bacterie groei. Per 3 kg aardappeltje bakken in de paella pan op de skottel 

en de erwtjes in de grote pan en jawel netjes op tijd stond alles op tafel. Voor de 

tweede dag bij de lunch “3 in de pan” en ’s avonds verse bolognesesaus met 6 

kg uien 6 kg tomaat,3 kg worteltjes, 3 stuks bleekselderij en nog eens 15 blikjes 

tomatenpuree en 7,5 kg gehakt, gezamenlijk met 9 kg macaroni. Dat alles in 3 

keer aanbraden en in twee porties met 3,75 liter bouillon lekker laten sudderen 

en na 3 uur buffelen in een bloedhete keukentent, gelukkig dit jaar een nieuwe 

witte keukentent en niet de donkere boogtent, lukte het de ploeg weer alles op 

tijd op tafel te krijgen. Ja, PIKA(20)12, kokend heet.  

Doe ik het volgend jaar weer? Dat weet ik niet maar de kriebels kunnen een paar 

weken voor het PIKA zo maar weer komen. 

 

Met dank aan de hele keukenstaf, Hannie, Gert en Jeene 

 

Your Swedish Chef, 

Maarten 
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Examentijd 
 
Hieronder een stukje over mijn examentijd en wat ik er mee kan.  
 

Ik heb een drukke tijd achter de rug: examens ! Daardoor was ik er niet altijd 
met mijn gedachten bij. 

 
23 mei Engels 3 examen (gelijk aan MBO niveau 2) 
30 mei groen examen (groen onderhoud) 

 
Engels examen ging appeltje eitje, was in een uur klaar. Had anderhalf uur de 

tijd. Het nadeel was dat je ongeveer een volle maand moet wachten op de 
uitslag. 
Groen vond ik een stuk lastiger. Het was 4 uur werken met 2 pauzes. Het 

voordeel was dat je niet hoeft te wachten op de uitslag. Dat kreeg ik aan het 
einde van de dag. 

Met het groen examen was alles voldoende, maar er zijn wel dingen waar ik aan 
moet werken. De uitslag van de Engels examen kreeg ik te horen op woensdag 
20 juni. Een 8! Was precies het cijfer waar ik voor ging. 

 
Maar waar ik niet over nadacht in de tijd voor het examen was: wat moet ik 

hierna doen? Ik weet het nog steeds niet helemaal, maar ik heb het soort van 
uitgezocht: Ik ga voor Nederlands & wiskunde 3 (ik heb maar 1 jaar om die 2 te 
halen) zodat ik een MBO niveau 2 opleiding kan volgen, en dan ga ik een kunst, 

metaal of taal doen. 
 

Jacco – Wilde Vaarder 



 
31 

Citro Mobiel Dagen 
 

Zoals u wellicht weet, doen we met de Scouting niet alleen Scouting activitieten. 

Naast de contributie heben we altijd nog wel geld nodig om alle activiteiten te 

doen die we willen doen en nodig zijn. Als Scouting verlenen we ok regelmatig 

ondersteuning bij evenementen en kunnen zo onze kas weer wat spekken. 

Dit jaar waren we weer van de partij bij de Citro Mobiel dagen. Voor de tweede 

maal in Vijfhuizen. Vorig jaar waren we op zaterdag van start gegaan, maar dit 

jaar zijn we met een groepje van 4 al zelfs vrijdagochtend begonnen. Er waren 

nogal wat parkeerstrubbelingen afgelopen jaar die we dit jaar al bij de kiem 

wilden smoren. Dat is goed gelukt.  

Vrijdag was een koude, natte lange dag maar na een opkikkertje bij de Chinees 

konden we er weer tegen. 

Zaterdag kregen we versterking. We waren weer compleet om te zorgen voor het 

uitdelen van de folders, stempelen bij de kassa, het bemannen van de 

kinderhoek, het verzorgen van de EHBO, het parkeren in goede banen te leiden 

en algemene ondersteuning te verlenen.  Zoals altijd leuk en gezellig, maar wel 

slopend. 

De groep van vrijdag is zaterdagavond weer naar huis gegaan en zondagochtend 

kwam er weer wat nieuwe aanvoer. Deze dag is ook zonder strubbelingen 

verlopen. 

Het was weer een geslaagd weekend. Helaas deed het weer niet echt mee, maar 

dat is ruimschoots goedgemaakt door de gezelligheid. 

Volgend jaar zijn we weer van de partij! 
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Groeten uit Mexico 

Hieronder een mailtje dat we van Max ontvingen uit Mexico. Max is bij ons een 

jaar Verkenner geweest en we wilden jullie dit stukje niet onthouden. We vonden 

het zo leuk dat we de tekst letterlijk hebben overgenomen.  

Sorry om zo veel over te doen om een brief op te schrijven nou ik hoop dat jullie 

het daar leuk heben want ik hier in Mexico vind het heel leuk ik heb nieuwe 

personen gekent ik heb heel veel dingen gedaan soals naar het gotcha gaan en 

laast hebben we een soor feest gehouden op de school het grappige was dat 

de onderwerp van dit jaar was cowboys en toen herrinerde ik me dat ik in 

nederland een van de kampen de onderwerp was ook cowboys toen herinnerd ik 

me al die leuke momenten nou dat was alles sorry om me ortografie groeten 

naar chantal niels gert marcon stefan fleur joris mark silvana kimberly ping 

gerdien jurgen kevin rober bart sergei lars nick jente afjen en de rest van de 

scouts. 

  

Max 

 

Velada 
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Gotcha 

 

Chavo 
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Balle 10 mayo 

hasta la vista 
Goodbye 

au revoir 

auf wedersehen 

até a vista 

arrivederci 

farvel så længe 

en voor Maarten   adjö så länge 

 

Doei 
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