Teamleiders van de speltakken
Dolfijnen

Nadja v/d Hoef

Orca’s

Ronald Rood

Verkenners

Stefan Pot

Wilde Vaart

Chantal Fokkinga

Stam

Owen Degenaar
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Sponsors
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Overige sponsoren
Afgelopen tijd hebben een aantal bedrijven ons ook gesponsord door middel van
materialen. Die willen we hierbij ook graag bedanken. De volgende bedrijven hebben ons
gesponsord:

-

Lidl – boodschappen PIKA.

-

Tiggi’s corner – Aardappelen I-Scout.
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Stukje van de redactie
Terugblikkend op 2014 kunnen we zeggen dat we een fantastisch Scout jaar hebben
gehad en er zit nog wat in het vat voor een aantal Scouts, te weten: KERSTKAMP
Eén van de hoogtepunten was NaWaKa. De badeendjesrace trok veel bekijks en leverde
twee kano’s op voor de Dolfijnen. En voor alle overige hoogtepunten zie verderop in deze
Nieuwsbrief.
De redactie kijkt weer uit naar 2015 zodat we de Nieuwsbrief weer kunnen vullen met
mooie, leuke en spannende verhalen uit de Scoutwereld.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een Scoutvol 2015 !!!
Sergei van der Hoef
Dunja Kuenen
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Planning
Januari
20 december t/m 4 januari
Vrijdag
Vrijdag 23 januari

Kerstvakantie
Nieuwjaarsbowlen staf/stam (admiraliteit)
Schuurfeest

Februari
21 februari t/m 1 maart

Voorjaarsvakantie

Maart
Zaterdag 7 maart
Vrijdag 20 maart
Zaterdag 28 maart

Iscout
Theorie examen
Scouting got talent

April
10 t/m 12 april
27 april

Leidingweekend
Koningsdag

Mei
2 mei t/m 10 mei
2 en 3 mei
Maandag 4 mei
14 t/m 17 mei
22 t/m 25 mei

Meivakantie
Citromobile
Dodenherdenking
Zeilkamp 16+
Pinksterkamp

Juni
zaterdag 6 juni
6 en 7 juni
20 juni

Klap over de Lek
Zeilkamp 1 (admiraliteit)
Praktijkdag 1

Juli/augustus
zaterdag 4 juli
11 juli t/m 23 augustus

Seizoenssluiting
Zomervakantie

September
18 t/m 20 september
Vrijdag 25 september

MTC
Theorie 3 (admiraliteit)

Oktober
3 en 4 oktober
zaterdag 24 oktober
17 t/m 25 oktober

zeilkamp 2 (admiraliteit)
Praktijkdag 2 (admiraliteit)
Herfstvakantie

November

December
19 december t/m 3 januari

Kerstvakantie
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Van de Schipper
Volgens mij kunnen we met z’n allen terugkijken op een geslaagd Scouting jaar. Eigenlijk
is elk jaar geslaagd maar ik wil de nadruk even leggen op onze vrijwilligers, die er toch
voor zorgen dat er een geslaagd jaar is.
Er zijn vele ‘grote’ activiteiten geweest. Te denken valt aan het pinksterkamp, dit jaar
voor het eerst in Wijk bij Duurstede. De Orca’s, Verkenners en Wilde Vaart zijn op
NaWaKa geweest. Een nationaal waterkamp in Roermond. En dan ook nog de
kerstkampen die georganiseerd worden.
Maken de kampen nu een geslaagd Scouting jaar? Naar mijn idee helpen de kampen
mee, maar het zijn toch zeker de opkomsten die er toe doen. Iedere week staan de
vrijwilligers weer klaar en hebben een leuke opkomst georganiseerd. De Dolfijnen zijn nu
bezig met tijdreizen maar hebben in de zomer heerlijk gekanood, de Orca’s zijn bezig
geweest met hun roeidiploma’s, de Verkenners zijn bezig geweest met hun zeilniveau en
de Wilde Vaart is ook actief aan het zeilen geweest. Voor de Orca’s, Verkenners en Wilde
Vaart heeft dit geresulteerd in enkele roei- en zeildiploma’s.
Dit is eigenlijk een van de doelen van Scouting, de leden kunnen groeien waar ze willen.
Ook de vrijwilligers bij de Scouting SeaLions zijn weer gegroeid in hun kunnen. Er zijn
vrijwilligers die cursussen hebben gevolgd, maar ook wordt er door vrijwilligers zelf aan
hun kunnen gewerkt.
Het is niet niks vrijwilliger zijn bij Scouting SeaLions. Er zijn geregeld overlegmomenten
om alles in goede banen te leiden. Het organiseren van een opkomst of kamp kost toch
vaak meer tijd dan van te voren gepland en dan nog alles wat er omheen komt kijken.
Bij deze wil ik mijn waardering voor elke vrijwilliger bij Scouting SeaLions uitspreken!
Vrijwilligers bedankt!

Groet,
Niels Gadellaa
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Activiteiten Scouting, het financiële verhaal. Graag uw mening!!!
De inkomsten van Scouting bestaan logischerwijs voor een groot deel uit contributie. Om
toch Scouting laagdrempelig te houden, zodat Scouting ook open staat voor kinderen
met ouders die het niet zo breed hebben, creëren we ook andere inkomsten.
Een belangrijke bron van inkomsten zijn de inzet die wij plegen bij beurzen. Tweemaal
per jaar gaan we een weekend assisteren bij autobeurzen (Volvoklassieker en de
Citromobiel). We gaan dan assisteren op het parkeerterrein, kaartjesverkoop en
ingangscontrole, folders uitdelen en koffie rondbrengen. Niet het meest interessante
werk maar altijd wel heel gezellig. En zeer gewaardeerd door de beursorganisatie. Dit
vergt veel van onze vrijwilligers die zich minimaal voor 1 dag inzetten op zo'n beurs en
menigeen twee dagen van 's morgens acht uur tot vijf uur in de middag. Bovendien
kunnen de opkomsten op die zaterdag niet doorgaan.
Een makkelijke bron van inkomsten daarin is subsidie. Maar de subsidies staan
onderdruk zoals u ongetwijfeld hebt vernomen uit de plaatselijke kranten. Dus zekerheid
is hier niet geboden en niet te vergeten dat we al flink wat hebben moeten inleveren.
Daarmee worden de inkomsten van de beurzen belangrijker.
Voor de inkomsten zijn we verder continu op zoek naar sponsoren. Grote sponsoren zijn
er niet . Waar bijvoorbeeld vroeger de Rabobank onze boten sponsorde met een contract
voor 3 jaar kunnen we nu jaarlijks een 100 euro aanvragen en eventuele sponsoring
voor bijzondere gevallen. We focussen we ons op de kleine sponsoren, meestal in natura
(bv. eten voor Pika). Hierbij hebben we altijd de insteek, voor wat hoort wat. Dit wordt
zeker gewaardeerd. Verder ontvangen we vergoedingen bij activiteiten zoals Golf bij
Duurstede en koningsdag.
Nu is dit verhaal geen bedelbrief om geld, dat ligt niet in onze aard, maar wel om hulp.
Met name voor de beurzen is veel inzet nodig. Er zijn al verscheidene ouders die zich ook
een dagje inzetten op de beurs en dit met veel plezier doen. Omdat de vrijwilligers het
ook steeds drukker krijgen en we minder vrijwilligers hebben die we hiervoor kunnen
inzetten, komen de inkomsten hiervan onder druk te staan. Als we niet meer aan de
eisen voor de beurzen kunnen voldoen zullen we dit niet meer kunnen realiseren.
Mijn vraag aan u is, bent u bereid om 2 dagen per jaar uzelf in te zetten om te helpen op
de beurzen om onze inkomsten zeker te stellen?
Nog een vraag aan u. Menige sportvereniging verplicht de leden of ouders van leden een
minimale verplichte inzet voor de club. Wat vindt u als we dit ook voor onze vereniging
doen?
U mag reageren naar info@sealions.nl of spreek een leiding aan voor of na de opkomst.
Rest mij jullie een fijne kerst toe te wensen en een voorspoedig 2015.
namens het bestuur,
Gert van Grinsven
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De vertrouwenspersoon
Hallo, ik ben Maarten Kylstra, de vertrouwenspersoon. Jullie kennen mij allemaal en
weten waarschijnlijk ook allemaal dat ik vertrouwenspersoon ben, maar voor wie dat nog
niet weet stel ik mij dus weer even voor. Ik loop al bijna 10 jaar op Scouting rond in
diverse functies. Zo ben ik bestuurslid geweest en groepsschipper. Verder heb ik ook nog
geholpen bij de Bevers als leiding. Maar nu ben ik dus vertrouwenspersoon.
Waarvoor een vertrouwenspersoon
Je kan mij benaderen als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met
iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor leden, stafleden als ouders.
Ik hoop dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk
beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook wil ik onderstrepen dat het
eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is, tenzij je
hele dringende redenen hebt om direct naar de vertrouwenspersoon te stappen.
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

•

•

Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders van de vereniging, als
het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkenen of het
bestuur te bespreken. Dit gaat met name over zaken betreffende de omgang tussen
de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden zoals: pesten, geweld of ongewenste
intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen
de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom dezelfde onderwerpen,
voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het
bestuur kunnen worden behandeld.

Anonimiteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid staan centraal bij de vertrouwenspersoon.
Echter bij strafbare feiten heeft de vertrouwenspersoon de wettelijke plicht om dit te
melden en kan de anonimiteit niet gegarandeerd worden. Dit klinkt allemaal nogal
officieel, maar het kan om ernstige zaken gaan.
Gelukkig heb ik, sinds ik, vertrouwenspersoon ben nog geen zaken van pesten, geweld of
ongewenste intimiteiten gehad. Laten we dat zo houden.

Groet,
Maarten
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Hoe was 2014 ook alweer?
De tijd vliegt. Het jaar is alweer bijna voorbij, voor wij het weten zitten wij alweer in
2015! Tijd om eens op een rijtje te zetten wat er allemaal gebeurd is in 2014. Het jaar
2014 begon allemaal met een Nieuwjaarsborrel, gezellig toasten wij op een gaaf jaar met
veel verschillende activiteiten. Die borrel was een goede start, want we hebben heel veel
gave dingen gedaan dit jaar! Er zijn meerdere overvliegers geweest, maar er kwamen
ook nieuwe leden en zelfs nieuwe leiding bij. Fijn, zo kunnen wij met steeds meer
mensen genieten van Scouting! En waar genoten we dan allemaal van?
Nou:
We gingen op verschillende kampen:

•

Pinksterkamp: dit keer lekker in de buurt, we sliepen op de Gravenbol en hadden een
soort thuiswedstrijd. We overleefden het onweer gelukkig en met de vele prijzen
gingen we moe, maar voldaan, weer naar huis.

•

Zeilkamp Rijn en Lek: een combinatiekamp, erg gezellig, leuk en leerzaam.
NaWaKa: daar werd in de vorige brief al over geschreven, het was een gaaf kamp.
Gelukkig is de meeste modder overal uit, de gevonden voorwerpen waren duidelijk
als NaWaKa-voorwerpen te herkennen, een aantal zijn retour naar de eigenaar en
een aantal spullen liggen nu gewassen als reservekleding, omdat de
eigenaar/eigenaresse het niet meer opgehaald heeft.

•

Stamkamp(Loodsenkamp): de naam zegt het al een beetje, de stam en loodsen
gingen op kamp. Zij zeilden naar Maurik, bbq-den op het strand, deden een quiz en
speelden de dag erna een potje voetgolf. Dat voetgolf was erg leuk om te doen met
Scouts, die allen niet echt (of moet ik zeggen echt geen!) talent hebben voor
voetballen. De regen was wat minder, maar gelukkig smolten wij daar niet van en
konden we onder wat bomen schuilen.

•

Zwerfkamp: Waarbij de Orca’s smikkelden van een maaltijd met alleen maar de
letter S.
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•

Kerstkamp: de Verkenners en de Wilde Vaart gaan op kamp naar Zeist, zij zitten in
hetzelfde gebouw, maar zullen wel hun eigen kamp draaien. Helaas zijn er hier nu
nog geen verhalen van, maar het belooft, in ieder geval voor de Verkenners, een
avontuurlijk kamp te worden.

•

Deskundigheidsbevorderingsweekend: niet alleen de leden gingen op kamp, de
leiding en een aantal vrijwilligers zijn ook op kamp geweest. Zij gingen op
deskundigheidsbevorderingsweekend waar zij weer veel leerden.

Naast kamp, hadden wij ook een boel andere activiteiten. Zo is er in 2014:

•

Geholpen bij Klap over de Lek; we visten balletjes uit het water en we kregen weer
een bijdrage voor de clubkas

•

Tijdens Koningsdag goed begeleid bij de fietsenstallingen, spelletjes en is er goede
andere hulp gegeven. Ook stapten er een aantal Scouts in een kano om de eendjes te
begeleiden tijdens de badeendjesrace. Dankzij die race kregen de Dolfijnen twee
nieuwe kano’s en kon de kanotrailer worden opgeknapt!

•

Weer heel mooi en netjes een stille tocht gelopen. Ook de erehaag en het leggen van
de bloemen ging weer erg respectvol tijdens dodenherdenking.

•

Geholpen op de Volvo en Citroën beurzen Erg belangrijk aangezien het geld dat we
daarmee verdienen een groot deel van onze inkomsten zijn! Een groot DANK U WEL
dus aan de organisatoren vanuit Scouting, de leiding en ook de ouders die hebben
geholpen. Hopelijk kunnen jullie volgend jaar weer helpen. Dit jaar niet kunnen
helpen? Volgend jaar bent u zeker meer dan welkom. Dat zou gezellig en fijn zijn!

•

Gereisd tijdens Iscout. Dit is een landelijk spel dat met behulp van een computer
gespeeld wordt. Via internet moesten er vragen beantwoord worden en de
opdrachten die we kregen moesten worden uitgevoerd, als dat gedaan was moest
een foto of film opgestuurd worden en als deze goedgekeurd was, kreeg je hiervoor
punten om verder te kunnen.

•

Gezwommen in het Wijks zwembad, met de hele Scoutinggroep. De Dolfijnen konden
weer oefenen met het omslaan van een kano.
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•

Twee Dolfijnenuitjes. Zo gingen zij in februari onder begeleiding van twee Vikingen
naar Museum Dorestad en gingen zij aan het einde van het jaar naar een indoor
speeltuin.

•

Weer veel talent geshowd tijdens Scouting got Talent. De winnaars waren drie Orca’s.
Nou ja, nu twee want Lieke is ondertussen Verkenner geworden!

•

Geklommen met de Verkenners. Gelukkig konden de overgevlogen Orca’s gelijk mee.

•

Tijdens de laatste vaaropkomst geholpen om Sinterklaas en de pieten weer veilig in
Wijk aan te laten komen. Dit jaar vroeg een aantal pieten of wij ze alvast en beetje
vooruit wilde brengen, natuurlijk! Zelf zeilden de Verkenners daarna nog een rondje
in de haven voordat zij weer teruggesleept werden en daarna nog eventjes lekker
konden zeilen. Een mooie laatste vaaropkomst dus. Hierna werden de boten
afgetuigd en ondertussen zijn de boten al lang weer uit het water voor het
onderhoud.

•

Gereisd in de tijd. De Dolfijnen hadden namelijk een tijdmachine waarmee ze vele
avonturen beleefden.

•

Hard geleerd en dat is ook zeker beloond met een boel roei- en zeildiploma’s!

•

Veel geleerd tijdens speciale workshops voor de leiding.

Niet het belangrijkste, maar wel erg leuk. We wonnen dit jaar weer veel prijzen:
We begonnen het jaar al goed met 13 prijzen, gewonnen op Pinksterkamp.

•

In de zomer sleepten een aantal verkenners op NaWaKa mooie prijzen binnen. Marit
werd eerste van de meisjes 13-14 jaar, Marleen werd derde bij de meisjes 10-12 jaar
en Alex sleepte uiteindelijk de tweede prijs binnen voor de jongens 13-14 jaar. Een
super prestatie om al die andere waterscouts achter hen te laten!

•

Ook de Wilde Vaart nam na NaWaKa een prijs mee naar huis, zij werden derde
tijdens de zeilwedstrijden van de Wilde Vaart. Ook kwalificeerden zij zich hiermee
voor de landelijke zeilwedstrijden.

•

Tijdens MTC roeide L.O.M.P. 1 twee bekers binnen. Zij kregen een beker voor de
vierde plaats en de Galeienbokaal; de prijs voor de boot met de mooiste slag en de
mooie gelijke tenues, mede dankzij de bevallige* stuurvrouw namen zij die prijs
mee! (*, nee ze was niet zwanger of net bevallen, zoek het woord maar op als je het
niet kent). Met alle SeaLions roeiers werd er een derde beker verdiend, de
Wilhelmina bokaal, omdat er een boel persoonlijke roeirecords verbroken werden.

•

De Wilde Vaart mocht dus deelnemen aan de Landelijke Zeilwedstrijden, helaas
namen zij daar net geen prijs mee, maar zij werden wel vierde, een hele goede
prestatie!
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Er is dus een heleboel gebeurd en dan staat volgens mij nog niet eens alles hierboven,
want de gewone opkomsten hebben vaak zat een speciaal tintje of zijn gewoon erg leuk.
Maar ja, ik kan alles wel vol schrijven en dan lezen jullie ver in 2015 nog en dat is zonde!
Natuurlijk is lang lezen ook lekker, maar we moeten ook lekker bezig blijven. Ik kijk al
uit naar een nieuw jaar vol gave, avontuurlijke, gezellig, spannende, rustige,
gezamenlijk, en ik-kan-het-zo-gek-niet-verzinnen opkomsten, activiteiten en kampen.
Laten we er weer een mooi jaar van maken! Alvast bedankt voor jullie hulp, gezelligheid
en enthousiasme in 2015!

Zie jij het geluksklavertje voor 2015 al?
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Tijdreisexperiment bij de Dolfijnen
Ze zeggen wel eens dat je bij Scouting zoveel dingen leert, maar dat je er ook echt
wetenschapper kan worden heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Onze Dolfijnen zijn
hard op weg om echte tijdreis-experts te worden! Hoe dat zo is gekomen willen we jullie
graag uitleggen!

Het begon eigenlijk allemaal toen we op 11 oktober voor de laatste keer het water op
gingen. We hebben een hele leuke zomer gehad en hoewel het een beetje koud was op
het water en we van de leiding niet meer mochten zwemmen (onze leiding is soms best
een beetje streng!), vonden we het eigenlijk best wel jammer dat we niet meer konden
varen. We waren net lekker aan het oefenen met sturen, kracht zetten, bochtjes varen,
rechtuit varen, achteruit varen en wedstrijd varen. Daar zijn we ondertussen best wel
goed in geworden! Maar natuurlijk hebben we ook de hele zomer leuke spelletjes
gespeeld zoals koekhappen op het water, pannenkoekenspeurtocht, kano-estafette,
hutten bouwen en popcorn maken aan de overkant van het water, walvissenjacht op een
piepschuim walvis en nog veel meer. Je zult vast wel begrijpen dat wij het helemaal niet
zo leuk vonden dat het vaarseizoen erop zat. Eigenlijk wilde we het liefst terug in de tijd,
terug naar de zomer, zodat we nog langer konden varen.

18 oktober had de leiding een ontzettend leuk uitje georganiseerd. We gingen naar een
overdekt pretpark waar we de hele dag konden spelen op de trampolines, op de
verschillende klimtoestellen, in een speciaal, heel donker doolhof, in de trapkarretjes die
heel hoog boven alles een rondje maakte en met het ballenkanon. Er was zelfs een soort
stoeltjeslift waarin je jezelf omhoog kon hijsen met een touw en als je dan los liet ging
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het heel snel weer naar beneden. Samen met de leiding en de ouders die mee waren
hebben we de hele dag heerlijk gespeeld en gerend en voor we het wisten was het
alweer half zes en gingen we alweer weg. We zijn daarna nog met z’n allen bij
McDonalds geweest en hebben allemaal gesmuld van een Happy Meal. Toen we naar huis
gingen, waren we stiekem wel een beetje moe, maar nog lang niet uitgespeeld. Konden
we de tijd maar even stil zetten!
En zo begon het dus eigenlijk. We wilden dat we de tijd konden beïnvloeden om zo de
leuke dingen nog langer te kunnen doen. Maar wat wij niet wisten, was dat een slimme,
oude geleerde ons al een paar weken in de gaten hield. Niet om ons te controleren hoor!
Nee, hij wilde zien of wij stoer en sterk genoeg zouden zijn voor een tijdreisprogramma.
Deze geleerde had namelijk na járen van studeren, studeren en nog meer studeren (wij
kunnen ons dat niet helemaal voorstellen), eindelijk de formule bedacht waarmee we
kunnen tijdreizen. Maar z’n tijdmachine testen, dat durfde hij niet aan met zijn oudere
lichaam.
Na het overvliegen zijn we met zijn allen naar huis zijn gegaan en heeft de geleerde in
het geheim een tijdmachine opgebouwd, in ons lokaal! En daarmee reizen wij nu door de
tijd. Soms is dat best een beetje spannend, bijvoorbeeld de eerste keer dat we door de
tijdmachine moesten. Maar ook zomaar naar de oertijd vliegen is best een beetje
spannend.

De eerste keer dat we met de tijdmachine weg gingen deed de tijdmachine het niet
goed, we kwamen in een soort tijdsgat terecht en moesten allerlei opdrachten doen om
uit dat tijdsgat te komen. Gelukkig waren we hier heel goed in en hadden we hierna nog
genoeg tijd over om buiten met de bal te spelen. De tweede opkomst gingen we naar de
oertijd. Wist je dat de oertijd best een vaag begrip is? Het geeft eigenlijk de tijd aan
waarin er nog maar net mensen waren. Maar hoe lang de oertijd dan precies duurde…
daar wordt nog heel wat over gediscussieerd. Wij moesten dinosaurussporen volgen en
hebben een spannend spel in het “bos” van Wijk bij Duurstede gedaan.
De derde opkomst zijn we naar de tijd van de Grieken en de Romeinen. De Grieken en
Romeinen hebben heel veel verschillende uitvindingen gedaan (vooral de Grieken waren
hier erg goed in). Wist je dat we veel van die dingen die zij ontdekt hebben nu nog
steeds gebruiken? We hebben tijdens de opkomst heel veel verschillende proefjes
gedaan, als echte wetenschappers.
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De laatste opkomst van november ging het ook een beetje mis. We hadden ons laten
vertellen dat Sinterklaas zou komen en wilden daarom niet tijdreizen. Maar nu had de
tijdmachine toch nog aangestaan. Gelukkig gingen we niet helemaal terug naar de tijd
van vóór Sinterklaas maar gingen we terug naar de tijd waarin onze papa´s en
mamma´s nog klein waren. Gelukkig maakte dat voor Sinterklaas niet uit en hebben we
alsnog een cadeautje gekregen. En heel veel pepernoten natuurlijk!
Maar zoals je wel kunt zien, zijn we nog lang niet in alle eeuwen en tijden geweest, dus
ons tijdreis/experiment zit er nog lang niet op. Mocht je dus binnenkort op Scouting zijn,
goed oppassen en vooral NIET zomaar de tijdmachine gebruiken, want voor je het weet
zit je midden in een riddergevecht of in een saaie opera!
Groetjes,
De Dolfijnen
PS: Hoewel we de overgevlogen Dolfijnen natuurlijk ontzettend missen, willen we ze wel
een hele leuke en leerzame tijd bij de Orca’s wensen! Dank jullie wel voor al jullie
gezelligheid de afgelopen jaren!!
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De Pen
Ik ben Rik Heine, 38 jaar en net als Sergei alweer zo'n anderhalf jaar leiding van de
Dolfijnen. Dat is ook zo ongeveer het begin van mijn scoutingavontuur, welke is
ontsproten met het lid worden van mijn zoontje Gideon bij de Dolfijnen. Nu zo'n twee
jaar geleden. Aan het eind van zijn eerste zomerseizoen werd ik als ouder een paar keer
gevraagd om mee te gaan om het tekort aan leiding op te vullen en zo de opkomst door
te kunnen laten gaan. Nou, dan weten jullie wel hoe het gaat; als het vonkje eenmaal
gloeit gaat het niet meer uit. Al gauw zei ik een keer dat ik wel Dolfijnenleiding wilde
worden en dat vingen de juiste oren op.
Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder, heb ik een PIKA en een zeilkamp achter de
rug en staat er een kneitergaaf kerstkamp met de Dolfijnen voor de deur en heb ik geen
seconde spijt gehad van mijn beslissing om leiding te worden. Wat een gezellige, idiote
en hechte groep is Sealions!
En wat een mooie vlaggen hebben de speltakken gekregen! Ik mocht die van de
Dolfijnen voor mijn rekening nemen en ben zo trots op het resultaat! Nog bedankt voor
het bewerken tot een bruikbaar formaat Owen!
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Serious request
Op de valreep nog een stukje over serious request. Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben we lege
flessen verzameld voor het goede doel. Diana heeft een presentatie op scouting gegeven, wat het
enthousiasme van de scouts ten goede kwam. Vele scouts zijn bezig geweest met flessen
verzamelen. Na 2 ritten met een auto vol flessen is een groepje naar Haarlem afgereisd om het geld
naar de brievenbus te brengen . In Haarlem hebben sommige mensen nog een bijdrage gedaan voor
het goede doel, wat resulteert in een geweldig bedrag van €325,Bedankt scouts, Masha, ouders van Owen, Mike, Owen, Stefan, Vincent en Niels
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