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WOORD

VAN DE REDAC TIE

Sergei van der Hoef, hoofdredacteur

Owen Degenaar, beeldredacteur

Met alle stafleden hebben wij een whatsapp groep.
Hierin delen wij regelmatig foto's van opkomsten kampen en andere activiteiten. Altijd leuk om terug te
kijken. Als je dan zo door al die foto's heen bladert valt
het pas op hoeveel leuke dingen we eigenlijk doen.
Wat een geweldig gekke groep zijn wij toch! Hoe kan
dat ook anders, met zulke leuke vrijwilligers?
Maar wie zijn dat eigenlijk, die vrijwilligers? Tuurlijk,
we kennen allemaal onze eigen leiding die er iedere
zaterdag weer is. Of onze oude leiding van toen we
nog in een andere speltak zaten. Maar wie is toch die
mevrouw die bij Orca's is komen helpen? Of die ene
meneer die je vaak ziet bij een speciale opkomst of
kamp?

De clubkrant van de SeaLions is al een lange traditie
binnen onze scoutinggroep. Hierin kan je elk (half)jaar
lezen wat alle andere speltakken gedaan hebben of
kom je er achter wat één van de leiding eigenlijk in z’n
vrije tijd doet.
De clubkrant heeft al een aantal verschillende vormen
gehad. Ooit is de clubkrant door de Wilde Vaart begonnen onder de naam: ‘1365’ (voor de oplettende
lezers: dit is inderdaad hetzelfde nummer als één van
onze lelievletten). Vele jaren verder zullen de meeste
van jullie de clubkrant echter simpelweg kennen als:
nieuwsbrief. Nu dit niet de meest spannende naam is
hebben we besloten om de clubkrant weer een eigen
naam te geven. Niet het nummer van een lelievlet,
welk nummer moet je dan kiezen? Daarom krijgt de
clubkrant de naam van iets dat elke zeilboot doet:
OVERSTAG.
Niet alleen de naam maar ook het design is compleet
overstag gegaan. Een modern design, speciaal ontworpen om digitaal gelezen te worden op bijvoorbeeld
een tablet of op je telefoon.
Het is nu ook lekker makkelijk om te zien over welke
speltak een artikel gaat. Bij elk artikel staat links boven
het logo van de speltak (zie hieronder alle speltak
logo’s op een rijtje). Bij algemene artikelen of gezamenlijke activiteiten zal het SeaLions logo in dezelfde
hoek pronken. Let ook goed op de kleur van je
speltak, dan kan je je speltak lekker snel terug vinden
in de planning of de adressenlijst.
Ontdek OVERSTAG, veel lees plezier!

SeaLions

Dolfijnen

Orca’s

Verkenners

Wilde Vaart

Loodsen

Roeispeltak

4

STUKJE

VAN HE T

BESTUUR

Ben Hoogendoorn, voorzitter

Informatie vanuit het bestuur
Na de algemene ledenvergadering van 18 maart jl.
heeft er een bestuurswisseling en verandering van
functies plaatsgevonden.

Vereniging Scouting SeaLions Zeeverkenners
Voorzitter Ben Hoogendoorn
Secretaris Niels Gadellaa

Het nieuwe bestuur, van de stichting en vereniging,
bestaat nu uit de volgende leden en bijbehorende
functies.

Penningmeester Silvana Rood
Algemeen bestuurslid* Gert van Grinsven

Ook met deze samenstelling willen wij weer betrokken
zijn bij de SeaLions, weten wat er speelt bij de leden
en samen nieuwe ideeën ontwikkelen.

Algemeen bestuurslid* Gerben Bosscher
Algemeen bestuurslid* Inge La Rivièra

Stichting Scouting SeaLions Zeeverkenners

Algemeen bestuurslid* Sergei van de Hoef

Voorzitter Gert van Grinsven
Secretaris Niels Gadellaa

Groepsvoorzitter Niels Gadellaa

Penningmeester Silvana Rood
* De taken van de algemene bestuursleden staan
beschreven in een taken matrix.

Rij – en parkeergedrag bij Jachthaven “de Lunenburg”
Helaas komen er steeds meer klachten binnen van
omwonenden en de beheerder van Jachthaven “de
Lunenburg” over het rij – en parkeergedrag van
klanten van de Jachthaven en van onze leden.

Omdat dit voor ons een geweldige locatie is en wij
graag de goede verstandhouding met de eigenaar en
beheerder willen behouden, willen wij u het volgende
vragen.

Voor de huizen van de omwonenden wordt de 30 km
zone genegeerd en wordt daar onterecht geparkeerd.

Respecteer de 30 km zone.
Respecteer het parkeerbeleid van de omwonenden.

Bij de Jachthaven wordt er te hard aangereden en
wordt ook niet gelet op de aanwijzingen om de auto’s
te parkeren.
Ook tijdens halen en brengen van kinderen worden
auto’s even “snel” geparkeerd om even bij te praten
met elkaar en leidinggevenden.

Respecteer het parkeerbeleid van de Jachthaven.
Let op het aanrijgedrag naar de Jachthaven.
Zet de fietsen in de daarvoor bestemmende stalling.

Ook het plaatsen van fietsen gaat niet altijd goed.
Regelmatig staan er fietsen onder het talud, voor de
ingang van het clubhuis.
Deze staan in de weg en moeten geplaatst worden in
de daarvoor bestemde stalling naast ons clubhuis.

Als wij hier met ons allen aan meewerken dan komen
er hierover geen klachten meer en behouden wij onze
goede relatie met de eigenaar, beheerder en omwonenden van Jachthaven de Lunenburg.
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VERS
VERKENNERS

UIT DE

B E H A L E N Z I LV E R O P

OVEN
LSZW

Silvana Rood
Op 24 en 25 september hebben 5 verkenners gestreden op de Landelijke Scouting Zeil Wedstrijden met
als resultaat een prachtige 2e plaats.

wedstrijden veel druk op hen, vooral richting de finish
om in de laatste meters nog boten in te halen en zo
hoog mogelijk te eindigen.

Gekwalificeerd
Tijdens het Pinkerkamp in mei heeft het zeilteam
bestaande uit Ynte, Mans, Misha, Evi en Tamar zich
weten te kwalificeren voor de junioren klasse van de
LSZW door daar al een 3e en 2e plaats te bemachtigen. Het duurde even tot het weekend van de wedstrijd, maar het was het wachten waard.

De verkenners liggen met Kubber voorin het wedstrijdveld.
FOTO:

LSZW

Tactieken
Na de eerste zeildag had het team de tactieken voor
de volgende dag uitgestippeld om daar nog beter te
scoren. Overduidelijk heeft dit geholpen want de altijd
spannende uitslag op zondag gaf het verlossende woord dat de Verkenners de 2e plaats hadden veroverd.
‘’We waren super blij en ik was trots op ons team!’’ zei
Evi. De SeaLions hebben al 4 jaar op rij mee mogen
doen met de LSZW, maar zo’n goede prestatie was
nog niet geleverd.

Het team van links naar rechts: Evi, Misha, Mans, Ynte & Tamar.
FOTO: LSZW

Stevige competitie
De zeilers hadden een stevige competitie aan elkaar
maar desondanks was er een gezellige en vriendelijke
sfeer tijdens en tussen de wedstrijden. “Wat ook heel
leuk was waren al de complimenten over onze mooie
boot.’’ zei Mans. Volgens Ynte stond er gedurende
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DE

VERTROUWENSPERSOON

Maarten Kylstra
Hallo, ik ben de vertrouwenspersoon, ik ben Maarten
Kylstra. Jullie kennen mij misschien wel, 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 als leiding bij de bevers. Maar nu ben ik dus vertrouwenspersoon.

men 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:
1. 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.
2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers
onderling en/of met de jeugdleden, rondom deze
zelfde onderwerpen, voor zover men behoefte
heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet
door het bestuur kunnen worden behandeld.

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.

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.

Maarten als groepsschipper van de SeaLions, net voordat hij deze
functie doorgaf aan Niels.

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 proble-
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WIJ

ZOEKEN LEIDING!

HET

VOLGENDE STUK JE IS RECLAME, OF IS HET
EEN NOODKREET?
Ronald Rood
We zien als vereniging het aantal leden groeien en dat
is natuurlijk heel fijn, we hebben een reden van
bestaan.
Tegelijkertijd zien we -helaas- het leiding team kleiner
worden.
Je hoeft geen rekenwonder te zijn om dan tot de conclusie te komen dat bewegingen elkaar tegen werken.

heeft met watersport, of bijvoorbeeld vroeger zelf
scout was maar het hoeft niet. Om maar een voorbeeldje te noemen: ik had nog nooit in een bootje
gevaren, had een hekel aan zwemmen en kamperen
was voor op tv.
Inmiddels draai ik een kleine 12 jaar mee. Het heeft
me altijd en het geeft me nog steeds veel plezier. Voor
mijzelf is het als IT-professional ook een hele welkome
afwisseling van een pure kantoor baan. Een bijdrage
in mijn eigen gezondheid terwijl ik een deeltje kan zijn
in het plezier van de kinderen bij de scouting.

Als leiding team doen we er alles aan om zoveel mogelijk opkomsten door te laten gaan, ook als we bijvoorbeeld extra werk doen om wat aanvulling voor de
clubkas te verdienen. Dit gaan we echter niet volhouden zoals het nu gaat. Eigenlijk is dat best jammer.
Zelf ben ik jaren geleden als ouder de scouting in
gerold en na een stevige training kon ik gaan mee
draaien in het team. Die training is wel van belang
omdat we op de een of andere manier toch er voor
proberen te zorgen dat we zoveel mogelijk kinderen
na de opkomsten en na de kampen weer in te kunnen
leveren bij de ouders. We zijn waterscouts en daar zijn
wat vaardigheden bij nodig die helpen om de kinderen
op een veilige manier veel plezier op en om het water
te geven.

Er zullen ongetwijfeld meer mensen zijn die wat tijd in
de scouting zouden willen steken maar twijfelen of ze
dat wel kunnen of twijfelen of het wel nodig is. Beide
twijfel punten kan ik weg nemen, ik heb het kunnen
leren, dus iedereen kan het. De tweede … ja, we
hebben dringend aanvulling nodig.
Als iemand interesse heeft dan is het heel simpel:
spreek iemand van de leiding aan, of mail naar ons
met de blijde inhoud naar info@sealions.nl
Vervolgens zal afhankelijk van de aanwezige
vaardigheden een opleiding programma gemaakt
worden om een aspirant leiding zo snel en zo goed
mogelijk inzetbaar te krijgen. Mensen die iedere week
kunnen mee helpen zijn natuurlijk heel welkom maar
een inzet van bijvoorbeeld om de week is ook prima
haalbaar en welkom.

We zijn al heel blij dat een aantal ouders is ingesprongen en met veel plezier ons mee helpt bij bijvoorbeeld
de Volvo beurs en de Citro-mobiel beurs zodat we wat
leiding kunnen vrij maken om de opkomsten door te
laten gaan. Het zorgt er voor dat we b.v. het onderhoud van de boten kunnen betalen. We komen nu
echter op het punt dat we als team niet meer kunnen
krimpen en echt moeten groeien. Daarvoor zoeken we
nu dus ook in de ouder groep. Je hoeft geen super
mens te zijn om bij ons in het team mee te kunnen
gaan draaien. Liever gewoon een mens, dan snappen
wij het tenminste ook nog een beetje ;-) Het zou erg
fijn zijn als iemand die mee zou willen draaien iets

Denk er eens over na, om mee te helpen een leuk
cluppie nog leuker te maken, als leiding.
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FUN & GAMES
Moppen

Raadsels

Wat is het verschil tussen een begrafenisondernemer
en een WC-papiertje?
Een WC- papiertje neem schijt af, en een begrafenisondernemer neemt afscheid.
Gideon

Je hebt drie geopende flessen met een stinkende
vloeistof. De geur is onverdraaglijk maar je hebt
slechts twee kurken ter beschikking om ervoor te zorgen dat de geurhinder stopt.
Hoe krijg je het voor elkaar door enkel gebruik te
maken van de twee kurken en niets anders?

Dolﬁjnen

Susan van Grinsven

Welk dier gaat altijd op de fiets?
Antilope.
Ilyas

Stop de twee kurken in je neusgaten en je ruikt niets meer..

Je hebt een volle fles water, er zit geen kurk of dop op
de fles maar toch kan je ze niet uitgieten...
Hoe kan dat?

Wat gebeurd er met het witte paard van Sinterklaas
als hij in de rode zee valt?
Dan wordt hij nat.
Willem

Bevroren

Je bent verdwaald in het bos en je stuit op een oude
hut en kijkt of je daar de nacht kan doorbrengen. Je
wilt natuurlijk licht en verwarming, maar het enige wat
je ziet is een kaars, een olielamp en een houtkachel.
In je broekzak heb je spijtig genoeg maar 1 lucifer
over. Wat steek je het eerst aan?

Jantje komt te laat op scouting. "Waarom ben je te
laat?" vraagt de leiding. "Ik heb gedroomd over voetbal"
"Maar dat is toch geen reden?!" vraagt de leiding.
"Jewel! We hadden een verlenging!"
Tristan

De lucifer

Hoe kan een kist lichter worden?
Door er gaten in te maken.
Tristan

Sommige maanden hebben 30 dagen, andere hebben
er 31. Hoeveel maanden hebben er 28?

Welke bij is rood?
Sambalbij.
Ilyas

Hoe kan je een boek, op een zodanige manier op de
grond leggen, dat niemand erover kan springen?

Alle 12
In de hoek

De pastoor moet na een lange vliegreis zijn koffer
openen bij de douane. Er komt een grote fles uit. “Wat
is dat?" vraagt de douanebeambte. "Geweid water uit
de Lourdes" antwoord de pastoor.
"Niet een grapje uithalen eerwaarde!" zegt de
beambte. "Volgens mij is dit zuivere cognac!"
"Een wonder! Er is een wonder gebeurd!"
Koen

Twee dorpen leven in ruzie, daarom hebben ze een
muur gebouwd tussen de twee dorpen in. Op een dag
zit de haan van dorp 1 op de muur te kraaien.
Als de haan nu een ei zou leggen en het valt van de
muur, op grondgebied van dorp 2, wie zou dan de
eigenaar zijn van het ei?
Niemand, hanen leggen geen ei

Twee vaders en twee zonen gaan samen vissen, elk
van hen vangt precies één vis. Echter, in totaal worden er slechts drie vissen gevangen.
Hoe kun je dit verklaren?

Waarvan is een wandelstok gemaakt?
Kreupelhout.
Finn

Opa, vader & zoon

Wat zegt een Smurf als hij valt?
Auw, dat doe jij toch ook?!
Anne-Fleur
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GEZAMENLIJKE
OPKOMST
KUN

JE DOOR TE SJOELEN MET VORKEN EEN
E I G E N H AV E N B O U W E N . . ?
Marlon de Jong
Ja dat kan! Wie er op 30 januari bij was, die weet dat
ook wel! Het bouwen van een haven was namelijk het
doel van de gezamenlijke opkomst op die gezellige
zaterdagmiddag. Van dolfijnen tot leiding, van wilde
vaart tot loodsen, elk lid van elke speltak was deze
middag welkom. De opkomst begon voor iedereen om
15.00 uur en iedereen was nieuwsgierig wat voor spel
we nu precies gingen doen. We verzamelden boven
om vervolgens beneden in een grote kring met z’n
allen te gaan openen. Na het hijsen van de vlag werd
het spel uitgelegd door Nadja. We gingen deze middag een soort kolonisten van Catan spelen. Het doel
was om een zo compleet mogelijke eigen haven te
gaan bouwen. Een haven heeft natuurlijk meerdere
belangrijke gebouwen: een havenkantoor, een toiletgebouw, een McDrijf en een scoutinggebouw. Naast
gebouwen kan een haven natuurlijk niet zonder
steigers en voor elke soort boot konden er steigers
gemaakt worden. Zo konden de volgende steigers
gemaakt worden: een kanosteiger, een steiger voor de
roeiboot en een steiger voor de zeilboten. Boten zijn
er niet zomaar… dus ook de boten moesten nog worden gebouwd.

soms kon je veel meer en soms helaas toch minder
dan je dacht. Had je het goed ingeschat dan kon je
met meer bouwstoffen weer verder. Op naar de bank /
het bouwbedrijf om de gebouwen, steigers of boten te
kopen of op naar het volgende spelletje om nog meer
bouwstoffen te verzamelen.

Na het uitleggen van het doel van het spel, werd uitgelegd hoe we dan aan de materialen voor het
bouwen konden komen. Per groepje kreeg je om te
beginnen een bouwstof mee. Met een bouwstof kon je
je melden bij de leiding die bij een spel stond. Je kocht
daarmee het spelen van een spel en kon met het spelen van het spel weer nieuwe bouwstoffen winnen.
Er waren verschillende spelen zoals: domino, ontwerp
een nieuw scoutinglogo, blikken gooien, verzin een
nieuw SeaLions lied, dweilhockey, sjoelen met vorken,
gewoon sjoelen. Elk spel moest je van te voren inschatten hoe snel, hoe vaak en/of hoe veel je in een
bepaalde tijd iets kon doen. Dat was nog best lastig,

Bal op de grond leggen.
FOTO:

RONALD ROOD

Na de uitleg ging iedereen in kleine groepjes aan de
slag. Soms worden met gezamenlijke opkomsten de
groepjes samengesteld uit meerder speltakken. Dit
keer was het meer een onderlinge strijd tussen de
speltakken en zelfs ook binnen de speltakken. Overal
in en rond het gebouw kwam je fanatieke groepjes
tegen. Er moesten keuzes gemaakt worden wat ze
eerst wilden doen om bouwstoffen te verzamelen.
Later kwamen daar ook de keuzes voor wat ze gingen
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bouwen bij. Sommige groepjes kwamen hier goed uit,
bij sommige groepjes verliep de samenwerking af en
toe wat minder, maar ook daar werden uiteindelijk
goede keuzes gemaakt!

kom je daar best uit, samen bereik je meer dan alleen,
iedereen heeft andere talenten en (voor sommigen
helaas) een aantal dingen kunnen we allemaal (nog)
niet zo goed. Leve scouting, zo leren we elke keer
toch weer iets nieuws!

De gezamenlijke opkomst is perfect om eens de leiding van een
andere speltak lastig te vallen.
FOTO: SERGEI VAN DER HOEF

Na al dat spelen en stiekem ook weer leren, zagen we
steeds meer havens groeien en groeien. Erg leuk om
te zien dat iedereen zo fanatiek was! Helaas zat de
middag er al bijna op en na de laatste eindsignalen
verzamelden we in het verkennerlokaal. Voordat de
uitslag bekend gemaakt werd, genoten we nog even
van een lekker hapje en drankje. Iedereen werd
namelijk verwend met een broodje knakworst, wat een
feest! Dat de Wilde Vaart-dames nog een nieuw lied
hadden gemaakt, was Marlon niet vergeten. Zij
mochten dus voor de groep nog even laten horen wat
een tof lied zij hadden bedacht. De tekst staat hieronder, oefen er dus maar op los!
Verder doe ik graag weer een boel bedankjes:
Bedankt organisatie, bedankt spelleiders/leiding, bedankt leden! Het was weer een fijne middag.

De wet van de zwaartekracht wordt tijdelijk uit gezet tijdens de
gezamenlijke opkomst. Iedereen is verbaasd, zo’n hoge toren kan
het nooit zolang volhouden op scouting.
FOTO: GERT VAN GRINSVEN

Er werd die dag weer veel geleerd door te ervaren;
keuzes zijn soms lastig, maar al pratend en luisterend
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POOLNACHTHIKE
LAFFE VAART

KLIMT OP TOT

WILDE(RE) VAART

Gerdien Achterberg
Elke jaar eind januari organiseert de (land)scouting
groep Thorheim uit Doorn een poolnachthike. Alle
scouting groepen uit de wijde omtrek mogen mee
(ver)dwalen door de Doornse bossen, tijdens de door
hen uitgezette tocht. Omdat wij als Wilde Vaart binnen
de SeaLions nog weleens voor ‘Laffe Vaart’ worden
uitgemaakt, (mede doordat wij op zaterdag ochtend
graag genieten van ons warme kopje thee) besloten
wij om onze moed dan maar eens te bewijzen en het
donkere bos binnen te treden.

Het eerste gedeelte van de hike betrof een fotospeurtocht wat ons erg gemakkelijk af ging, aangezien we
allemaal bekend zijn in de omgeving. Eenmaal in het
bos gekomen werd het een stuk lastiger en wisselden
verschillende hiketechnieken als strippenkaart, bolletje-pijltje, en werken met het kompas elkaar af. Tijdens
het lopen kwamen we langs vijf verschillende posten.
Bij deze posten kon je punten verdienen die dan weer
van je gelopen tijd af zouden gaan. Hier moesten we
natuurlijk wel wat voor doen. Zo hebben we een
estafette op ski’s gehouden en ons jodel talent geuit
op een Doornse heuvel.
Een andere opdracht was om zo origineel mogelijk op
de foto te gaan met het ‘Tirol’ bord. Hiervan ziet u hier
links en hier onder de foto’s. Op de linker foto is het
team van de Loodsen te zien en op de foto hieronder
het WV-team. (Voor als u zich af vraag wat de WV aan
het doen is: we doen een poging tot het vormen van
het woord ‘Tirol!’)

De Loodsen moeten ‘origineel’ op de foto bij de eerste post. Het
woord origineel snappen de Loodsen overduidelijk niet, dus dan
maar gewoon lomp.
FOTO: SCOUTING THORHEIM

Op 23 januari was het dan zo ver en verzamelden we
gewapend met zaklamp, goedgevulde rugtas en onze
fluoriserende hesjes bij het startpunt in Langbroek.
Het thema van de poolnachthike was dit jaar Tirol. De
organisatoren hadden zich flink uitgesloofd om dit
overal in terug te laten komen. Zowel alle opdrachten
als de versiering in het clubhuis waren volledig in stijl.

De Wilde Vaart heeft in ieder geval een beter gevoel voor originaliteit, alleen de uitvoering is nog niet helemaal 100%.
FOTO: SCOUTING THORHEIM
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niet zomaar op) zijn we samen met nog twee groepjes
uiteindelijk terug geloodst naar het scoutinggebouw
van Thorheim, waar het feest al in volle gang was. De
Loodsen waren hier natuurlijk al een tijdje aanwezig
en samen met hen hebben we de avond/nacht afgesloten met een geslaagd feestje.

De Loodsen zijn hun prestatie even grondig aan het evalueren.
FOTO: SCOUTING THORHEIM
In het blauw de route zoals uitgezet door Scouting Thorheim.
In het rood de route zoals deze eigenlijk had moeten zijn volgens
de Loodsen en de Wilde Vaart.
ILLUSTRATIE: OWEN DEGENAAR

Kortom, ondanks dat we niet als eerste zijn geëindigd
hebben wel met z’n allen een leuke avond gehad. Wat
toch eigenlijk het belangrijkst is voor een groep als de
‘wilde vaart’.

Het laatste stuk van deze speurtocht ging iets minder
goed dan we hadden gehoopt. Het bos bleek toch wel
erg veel kleine paadjes te hebben waardoor we het
overzicht op de strippenkaart met kompaselement
volledig kwijt waren. Na lang proberen (we gaven echt

De Wilde Vaarders maken er samen met de Loodsen een prachtig Tirools feestje van om te vieren dat ze na een iets langere tocht dan verwacht
weer veilig zijn aangekomen.
FOTOS: SCOUTING THORHEIM

15

PLANNING
Oktober 2016
1 - 2 oktober Zeilkamp 2

Admiraliteit

2 oktober Dagje Efteling

Loodsen

8 oktober Installeren

Dolfijnen

15 oktober Dolfijnenuitje

Dolfijnen

15 - 17 oktober Zwerfkamp
29 oktober Praktijkdag 2

Overvliegen

Orca’s
Admiraliteit
Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart

November 2016
19 november Sinterklaas intocht

Orca’s
Verkenners

26 november Begin onderhoud

Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart

December 2016
3 december Sinterklaasopkomst
27 - 31 december Kerstkamp

Dolfijnen
Verkenners

