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EVEN

VOORSTELLEN

Sarah van der Vliet
Hoi,

Zolang het geen probleem is om maar eens in de twee
weken te komen, want…. ik ben ook nog mama van
Job (3). Job gaat om het weekend naar zijn vader en
dus heb ik een weekend “vrij”, omdat ik dat stiekem
helemaal niet leuk vindt is het fijn om in dat weekend
nu iets leuks en gezelligs te kunnen doen. Daarnaast
leek het me leuk om wat meer mensen in Wijk bij Duurstede (en omstreken) te leren kennen, daar is dit
ook wel een goede gelegenheid voor, want wat een
hoop nieuwe gezichten!
Ik zeg vaak “ik ben heel goed in namen vergeten”, dat
klinkt wat positiever. Het is écht niet zo dat ik het niet
wil weten, maar voordat ik het weet….
Vergeef me als ik je dus 10x je naam vraag, mensen
door elkaar haal of gewoon ben vergeten dat ik je al
een keer de hand geschud heb ;-)

Mijn naam is Sarah van der Vliet, ik ben 30 jaar en
woon sinds 2011 in Wijk bij Duurstede. Sinds januari
van dit jaar zit ik bij de SeaLions.
Voor alles is een eerste keer zullen we maar zeggen,
want ik heb geen “scouting verleden”.
Tot een paar jaar terug dacht ik (helaas en zeer onterecht) dat scouting een beetje “stoffig” was, gelukkig
zijn inmiddels mijn ogen geopend. ;-)
Hoe dat komt? Tja….
In het dagelijks leven werk ik als ICT medewerker voor
de afdeling Medische Microbiologie van het UMC
Utrecht. Daar ben ik ingerold vanuit mijn eerdere werk
als specieel analist (zoals ze dat zo mooi noemen) op
het laboratorium voor Bacteriologie.
Nu wil het geval dat mijn goede vriend en collega systeembeheerder wel een scouting verleden heeft en
nog steeds erg actief is. Hij vertelde me allerlei verhalen en het klonk allemaal heel leuk/gezellig/meer
van dat.

Een hoop dingen te leren dus, want ik kan ook nog
niet roeien, zeilen of bootonderdelen benoemen (nee
echt, ik moet bijna alles vragen!). Hopelijk helpen jullie
me allemaal goed op weg en kan ik over een paar jaar
misschien Job wel helpen bootonderdelen leren…..
Meer vragen? Zoek me gerust op en stel ze!

Vorig jaar voor Pinksterkamp vroeg hij me of ik misschien een middagje als stand-in EHBO’er wilde komen
zitten zodat de vaste EHBO’er een keer het water op
kon. Dat heb ik gedaan en ik geloof dat ik daar
stiekem besmet ben met het scoutingvirus, want toen
ik in november de oproep in de krant zag staan dat de
SeaLions vrijwilligers zochten leek het me wel wat om
daar iets mee te doen.
Zo gezegd, zo gedaan, dus er werd een gesprek gepland en ik heb aan de groep over gelaten aan wat voor
vrijwilliger de meeste behoefte was. “Leiding bij de
Orca’s”. Check!
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KERSTLUNCH
Mike Matthijsen
Hallo allemaal! Omdat Patricia een van jullie leiding is
bij de Orka’s en altijd erg enthousiast thuis komt als ze
bij de scouting is geweest, leek het ons leuk dat ik het
ook een keer zou ervaren. Dus ik ben een keertje met
jullie mee geweest op een scouting uitje. Dit keer bij
de kerstopkomst, gingen wij een speurtocht doen!
Groepjes gemaakt en beginnen maar.
Door de speurtocht niet alleen kennis gemaakt met
alle leiding en kids, maar ook nog eens met het mooie
Wijk bij Duurstede. Na een lekkere wandeling en het
zoeken van foto’s in de buurt, een heerlijke kerst
brunch gehad die tot in de puntjes (inderdaad broodpuntjes) verzorgd was. Daarna een film gekeken met
elkaar en spelletjes gedaan. Ik heb allemaal enthousiaste jeugd en leiding gezien, erg leuk om mee te
maken! Wat een gezellige boel. Nu heb ik alleen het
clubhuis en de boten nog niet kunnen gezien, dat is
waar jullie scouting vereniging natuurlijk voor staat.
Dus het lijkt me leuk om nog eens te komen kijken!
Bedankt voor deze gezellige dag.
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HASHTRACK
Iris Vernooij
Op vrijdag 16 februari verzamelende we om 20:00 bij
de oven om te starten met Hashtrack. Met een groep
van 9 man gingen we voortvarend aan de slag. Een
van de eerst opdrachten was een liedje gorgelen met
een groep. Pas bij de 3e poging lukte het om het liedje
op de film te krijgen zonder dat er iemand stikte in zijn
drinken. Heel wat verschillende opdrachten hebben
we uitgevoerd die avond van het bouwen van een rijdende piramide fiets, het maken van een levende
Newton’s cradle en een didgeridoo orkest tot het aanbrengen van een hagelslag masker op het gezicht.
Natuurlijk was er ook een opdracht waarbij we met
vuurballetjes mochten spelen. Naast al deze opdrachten waren er ook vragen die we konden beantwoorden voor extra bonuspunten. Om 0:00 kwam de
laatste opdracht binnen voor die dag, zaterdag ochtend om 10:00 gingen de opdrachten en vragen weer
verder. De spirit lag wat lager dan de avond ervoor
vanwege de opkomsten die gewoon gedraaid moeten
worden. Na de opkomst besloten we toch nog maar
wat opdrachten te doen met een klein groepje
totdat…. we het bericht kregen dat we eerste stonden
in een voorlopige tussenstand! Toen kwam de motivatie toch wel weer boven om verder te gaan, na het
eten verzamelde we ons weer om opdrachten en vragen te beantwoorden. Rond een uur of 23:00 waren
we er wel klaar mee en plofte neer op de bank. We
zaten net goed en wel gezellig na te kletsen totdat we
weer een laatst tussenstand kregen, nog steeds op de
eerst plaats maar de strijdt tussen plek 1 en 2 was nog
nooit zo spannend geweest en nog een uur te
gaan….. Toen hebben we nog een eind sprint
genomen en tot de laatst minuut opdrachten gedaan!
En we hebben GEWONNEN!! De prijs: een heerlijke
taart, cupcake’s en een bord waarop staat dat wij
hebben gewonnen! Dat bord krijgt een mooi plekje in
het gebouw zodat we altijd terug denk aan deze gezellige avonden en mooie overwinning. En volgend jaar
gaan we onze titel natuurlijk verdedigen.
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ZWEMMEN
Hannie van der Hoef
Eindelijk zaterdagmorgen 10 maart, daar gaan we op naar
de oven en dan naar het zwembad in Doorn om te gaan
zwemmen met de dolfijnen en orca’s van de Sealions en
de Triton, hebben er zin in maar….
Aangekomen in Doorn zijn er al veel kinderen die allemaal
zin hebben om te zwemmen, maar wat doen de kano’s
hier en wat is er veel leiding.
De kano’s gaan mee het zwembad in en eenmaal omgekleed en bij het water horen we wat de bedoeling is , we
gaan oefenen om met kano en al om te vallen in het water
voor als we straks weer gaan kanoen.
Waouw dat is best spannend en de stemming word wat
zenuwachtig maar na een goede instructie en belofte dat
we worden geholpen gaat iedereen het toch proberen,
ook ik als leiding moet er aan geloven en dat is best spannend maar na afloop valt het best mee zo blijkt ook uit de
reactie van de kinderen nu weten we wat er kan gebeuren

als we omslaan van de zomer. En dan…… eindelijk we
mogen vrij zwemmen!!!
Wat hebben we een plezier met de matten, pionnnen die
eigenlijk op de kant horen te staan maar waar je heel
mooie waterstraal kunt uit toveren, het spelen met elkaar
in het water met allerlei atributten die we weer op duiken
van de kant af springen en tikketje in het water en voor dat
we er erg in hebben is het al weer tijd om ons aan te kleden en uit het water te komen.
In de kantine wachten we op de ouders en krijgen we nog
iets lekkers te eten en nog wat te drinken, we hebben een
geweldige middag gehad waar we moe maar voldaan
weer naar huis van keren.
Op naar de volgende activiteit!
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HET BINNENWEEKEND!
Lieke van de Bildt
Op 29 januari kregen we een mail van de leiding, op
24 en 25 februari zou de leiding een binnenweekend
organiseren, eerst zouden we gaan klimmen en daarna een filmavond houden op de oven. Toen het eindelijk zover was verzamelde we ‘s ochtends op de
oven, iedereen had er zin in alhoewel; de een meer
dan de ander. Na eerst een theoriespel gedaan te
hebben vertrokken we naar de klimhal in Nieuwegein,
maar omdat de timing van onze leiding altijd zo goed
is... moesten we nog een tijd wachten omdat we veel
te vroeg waren. Toen we eindelijk naar binnen mochten kregen we eerst wat te drinken en konden we ons
omkleden daarna kregen we uitleg moesten we groepjes van 3 vormen , uiteindelijk mochten we ook nog
klimmen. Sommige van ons waren binnen seconden
al helemaal bovenaan terwijl anderen wat meer motivatie nodig hadden, maar uiteindelijk heeft iedereen
geklommen en is bijna iedereen bovenaan gekomen.

had de leiding friet met snacks gehaald en was er genoeg voor iedereen. Na het eten hebben we de tafels
aan de kant geschoven en de banken zo neergezet
zodat we films konden kijken. Toen iedereen er klaar
voor was hadden we eerst beauty and the beast
gekeken en later nog vele andere zoals the shape of
water, three billboards outside Ebbing en spiderman
homecoming.

Rond zondagmorgen 9 uur was iedereen weer wakker
(of nog wakker) en gingen we ontbijten, de leiding had
pannenkoeken gemaakt. Na het ontbijt was het tijd om
op te ruimen, de afwas doen en de banken terug
zetten en rond half 12 waren we klaar en mocht
iedereen naar huis. Ik vond het heel gezellig en wil de
leiding bedanken voor dit gezellige weekend namens
iedereen die mee was.

Helaas was het al veel te snel weer tijd om te gaan.
Toe we terug op de oven kwamen zetten we onze
bedjes op en praatte wat. Toe het tijd was om te eten
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POOLNACHTHIKE
Gert van Grinsven
Als je te horen krijgt dat je met je kont van je luie
bestuursstoel moet komen, dan denk je wie durft…..
Nou dat was dus een erelid en dan kun je niet anders
dan de uitdaging aan gaan.
En dat deden we dan ook in de vorm van de poolnachthike.
Voor degene die hier niet mee bekend zijn, dit is een
hike die georganiseerd wordt door scoutinggroep
Thorheim uit Doorn. Weliswaar landscouting maar
leuk georganiseerd.
Dit was natuurlijk niet de eerste keer dat we deze
liepen als bestuur. Hoe vaak ben ik even vergeten,
maar ik weet wel dat we een keer als eerste zijn
geëindigd. Of dit nou was omdat een waterscouting
groep als beste uit de bus kwam of een andere reden
verteld het verhaal niet, maar de jaren daarna was er
geen hike.
Gelukkig hebben ze het weer opgepakt. En, dat
moeten we ze nageven, best goed georganiseerd.
Soepje onderweg en gevarieerde routes. Helaas lag
er een stukje onervarenheid bij de organisatie of ze
hebben het risico genomen. Na zonsondergang mag
je niet meer in het bos lopen en als dan de
boswachter gaat handhaven wordt de route iets korter
dan gepland.
Al met al, een leuke wandeling. Helaas geen foto's,
maar wel nog een leuke over een soort hike een paar
jaar terug.
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ISCOUT
Stefan Pot
Ook dit jaar is er weer door de wilde vaart, loodsen en
leiding meegespeeld met I-Scout. Dit deden zij samen
met 10.000 andere scouts, verdeeld over 424 teams
uit 18 verschillende landen. Maar wat houdt I-Scout
eigenlijk in?

Wij hebben onder andere de volgende opdrachten
moeten uitvoeren:
Een virtuele achtbaan bouwen
Een auto vol ballonnen stopppen
Romantisch uit eten bij de snackbar.
Put afdruk op je t-shirt printen.
Haka verzinnen en uitvoeren.
Een balkonserenade geven.
Onze reis ging door verschillende landen en langs
diverse punten. Van gaten in planeten, naar gave
hooggebergten en vergezichten hier op aarde.

I-Scout is een digitale reis over de wereld, waar je onderweg reispunten kunt verdienen. Wie uiteindelijk de
meeste reispunten heeft gehaald heeft gewonnen! Om
reispunten te verdienen moet je reisvragen beantwoorden. Maar! die krijg je niet zomaar, daar heb je reiscredit nodig en dat krijg je weer door opdrachten uit te
voeren!
Wij werden uiteindelijk nr 159, met 37 reispunten en 1
reiscredit over.
Kun je nagaan hoe fanatiek de andere teams waren!
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KERSTKAMP
VANUIT

HE T OOGPUNT VAN EEN LEIDING

Susan van Grinsven
Voor de orca’s en verkenners begon het kerstkamp
pas op 27 december, of misschien iets eerder qua
spanning, maar zeker niet al in maart. Dat was het wel
al voor de leiding. Toen besloten we op kamp te gaan.
In april ben ik al vrij gaan vragen van mijn werk en
toen begon ook de zoektocht naar een kamplocatie al.
Dan al, vraag je je misschien af. Jazeker want anders
zijn de goede gebouwen al weg.

Ik zou ook samen met Sergei het menu voor kamp
bedenken. Dat is vaak nog best een uitdaging. Je hebt
beperkt budget en beperkte middelen om mee te koken. Ook moet het haalbaar zijn om er een grote hoeveelheid van te maken. Vaak probeer ik het ook nog
wel bij het thema aan te laten sluiten. In dit geval had
ik bedacht dat we wel groen konden eten gezien het
thema. Dan bedoel ik niet biologisch of zo, maar
vooral groene dingen. Bijvoorbeeld andijvie, sla en
groen fruit. Daar hebben we ons menu op gebaseerd.
Ondertussen zijn we ook een keer bij het gebouw
gaan kijken en hebben we nog twee keer vergaderd.
Dingen werden geknutseld en uitgewerkt. Een paar
dagen voor het kamp zijn we gaan inpakken. We
waren er klaar voor.

Daarna werd het tijd om verdere plannen te maken. Er
moest een thema komen en een programma dat daar
op aan sluit. Onze eerste echte vergadering was op
12 oktober. Verschillende thema’s kwamen langs.
Opeens noemde Elleke recyclekamp. Eerst keken we
allemaal een beetje vreemd want wat kun je daar nou
mee. Maar naarmate er meer ideeën over kwamen
begonnen we het een steeds leuker thema te vinden
en kozen we er uiteindelijk voor. Spelletjes werden
bedacht en een hike voorbereid.

Op 27 december waren we om 8:45 op onze eigen
scoutinggebouw (nou ja ik was er want de rest was te
laat). We hebben de laatste spullen in de aanhanger
gepropt en daarna de leiding in de auto’s. Om 10 uur
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waren we in Ede. Toen moesten er boodschappen
gedaan worden en zijn we het gebouw in thema gaan
brengen. We waren dus al 3 uur daar bezig voordat de
eerste kinderen kwamen.

meerdere keren tijdens een kamp. Even bij elkaar zitten en afstemmen. Vaak doen we dit als de kinderen
slapen, maar soms ook als zij vrije tijd hebben.

Nu kan ik wel vertellen wat er allemaal gebeurde op
kamp, maar dat hebben jullie allemaal al op facebook
kunnen lezen en veel van jullie hebben het ook al
gehoord van de kinderen die mee waren. Ik wil dus
wat gaan vertellen over wat de leiding op kamp heeft
gedaan.

Je bent ook best wat tijd kwijt aan koken. Voor 28 personen koken duurt gewoon langer. Gelukkig hebben
we hier ondertussen ervaring mee en kunnen we het
steeds beter timen. Hierbij is het ook dat iedereen
meehelpt als et nodig is. Tien kilo aardappelen schillen
voor de stamppot doe je samen, iedereen een paar en
het is zo klaar.

We waren met best een groot team op kamp, acht
leiding in totaal. Dat is aan de ene kant wel makkelijk
omdat je alles kunt verdelen en vele handen maken
licht werk. Aan de andere kant is het ook wel een
uitdaging omdat je niet van iedereen weet wat hij doet
en of dingen gedaan zijn. Daarom overleggen we

Verder is het ook veel wachten. Wachten terwijl de
kinderen spullen aan het ruilen zijn. Wachten terwijl ze
lasergamen. Wachten tot ze op de post komen bij de
hike. Wachten tot ze terug komen van de hike. Natuurlijk doe je ondertussen wel wat dingetjes, maar je zit
wel vast aan de plek waar je bent. Een voorbeeld van
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dingen die we gedaan hebben: Gerdien en ik hebben
terwijl we wachtte tot de kinderen terug kwamen van
de hike, toetjes voor de volgende dag gemaakt en de
quiz voor de laatste dag verder uitgewerkt. Een ander
voorbeeld was tijdens het lasergamen. Sergei en ik
zaten te denken dat wij als leiding ook nog een act
voor de bonte avond moesten hebben. Deze hebben
we ter plekke bedacht. Later is deze nog wel wat
verder uitgewerkt, maar de basis was er. Voor wie dat
leuk vind is hier nog een stukje tekst van onze act. We
hebben een variatie op kom pak je lasso maar
gemaakt. Er zijn ook beelden maar die mogen niet in
het openbaar verschijnen.

Lever het in
Breng het naar de afvalstraat
Kom pak je vuilniszak
En help ons allemaal

Soms kun je als leiding alles goed plannen en helemaal voorbereid hebben, komt er toch ineens iets
tussen. Bijvoorbeeld regen. Dan moet je snel schakelen. Sommige dingen kunnen niet doorgaan en andere
moeten in een andere vorm. Zo hebben we helaas het
smokkelspel van Gerard gemist en moest het
lasergamen verder binnen. Gelukkig weten de
kinderen niet wat het plan is en valt het vaak niet op.
Kom pak je vuilniszak
Dan gaan we samen afval scheiden
We rennen op de vuilnisbelt
Op zoek naar plastic, glas
Heb jij het gewonden

Er gebeurd natuurlijk nog veel meer als je leiding bent
op kamp, maar er moeten mysteries blijven. Denk je
nu, ik wil die mysteries ook ontdekken, we zoeken nog
altijd leiding. Dan kun je zelf alle leuke kanten ervaren.
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SPONSORHIKE
Nadja van der Hoef
Sinds een aantal jaar heeft Scouting Nederland het
motto laat je uitdagen! en ook de SeaLions laten zich
regelmatig uitdagen. Zaterdag 7 april hebben de dolfijnen bewezen dat ook zij zich laten uitdagen en nog
belangrijker; ze kunnen deze uitdaging ook nog aan!
Ze hebben een heuse Sponsorhike gelopen van 7,5
kilometer.

nen kunnen nog doorgroeien tot 21 leden. Dat past
dus niet… Daarmee werd het doel voor de sponsorhike heel duidelijk: een nieuwe kano!

De afgelopen jaren is de dolfijnengroep zo leuk dat ze
behoorlijk zijn gegroeid. Daarnaast heeft de leiding
geleerd dat de groene canadezen- kano’s het fijnste
zijn om
de kinderen wegwijs te maken met het
kanoën en wegwijs te maken op het water. Om die
reden is de vloot de afgelopen jaren van vier groene
canadezen- kano’s gegroeid naar zes canadezenkano’s.

Voor iets waarmee je geld op wil halen, moet je wel
een beetje je best doen. De dolfijnen hadden de
afgelopen maanden al flink geoefend met hike’s lopen,
dus de puzzels tijdens de sponsorhike waren ook best
een beetje moeilijk! De dolfijnen hebben de route ontdekt door middel van een kompasroute, een kruispuntenroute, een ogenroute, een strippenkaart, een vragenroute, een tijdenroute, de bolletje- pijltje techniek,
een aanwijsroute, een fotoroute en een routebeschrijving. Mocht u nou niet precies weten wat dat allemaal
in houdt, dan kunt u dat het beste aan een van de
dolfijnen vragen, want ze hebben de route allemaal
goed gelopen! En dat was dus ook best wel een lang
stuk lopen. De route liep via de Hoogstraat en de
Nieuweweg over een stukje klompenpad naar de
Langbroekseweg. Daarna zijn de kinderen via het
Junopad en de Trekweg naar de post gelopen. Daar

Maar helaas bleek dat nog niet voldoende. In elke
canadees is plek voor drie personen, er is dus plek
voor achttien personen aan boord van de groene
kano’s. En dat is nou net het probleem: momenteel
zijn er bij de dolfijnen al negentien leden en de dolfij-
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waren ze bijna halverwege! Na een lekker glaasje
limonade en een stuk of 4 snoepjes (of waren er dat
nog iets meer?) vervolgden de dolfijnen de route en
via het parkje langs de Romeinenbaan kwamen de
kinderen op de Middelweg Oost en via de Hoge Hoffweg in het kasteelpark. Het laatste stukje van de hike
liep langs de lek naar de stadshaven, waar de hike
ook begon. Daar werden de kinderen onthaald door
hun enthousiaste en trotse ouders. En terecht!

hebben zijn de kinderen allemaal langs hun sponsors
gegaan om het geld op te halen en hebben dit de zaterdag erna bij hun leiding ingeleverd en samen
geteld. Benieuwd hoeveel we hebben opgehaald? Kijk
dan op onze facebookpagina of op de website! En
kom vooral eens kijken naar onze nieuwe, mooie
kano!

Daan, Ivar, Lucas, Lieke, Anna, Jasmijn, Silver, Hebe,
Julius, Nikita, Abel, Sam, Mischa, Kasper, Tim, Oscar,
Ties, Elin en Wouter; de leiding is onwijs trots op jullie.
Wat hebben jullie je hard ingezet om zoveel mogelijk
geld op te halen voor die nieuwe kano. Dank jullie wel
daarvoor! Jullie hebben je niet alleen laten uitdagen,
maar jullie hebben ook bewezen dat je met elkaar veel
meer kan bereiken dan in je eentje…

Zelfs de kinderen die er niet bij konden zijn, hebben
een oplossing bedacht om toch mee te kunnen doen.
Bijvoorbeeld de hele hike op een ander moment
lopen, mét ouders en broers of gewoon een eigen bijdrage doen zonder te lopen. Daarnaast zijn er statiegeldflessen en –bonnetjes verzameld om de opbrengst nog iets hoger te maken. Hoeveel er precies
is opgehaald, is bij het schrijven van dit stukje nog niet
helemaal duidelijk. De week na de sponsorhike
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LEIDINGWEEKEND
Nol van der Mispel
Toen ik hoorde dat we op leiding weekend gingen was
ik super blij dat ik hier voor gevraagd bent.
Toen we op de oven aankwamen hadden we eerst
een kleine vergadering van ongeveer 1 uur. Dat ging
over de finansheele zaken, hier snapte ik geen bal
van.

Die volgende ochtend hadden we ontbijt in het VK
hok. Toen gingen we alles inpakken en vertrekken
naar Rotterdam maar eerst hadden we een fles port
gehaald voor Ben want die kon helaas niet mee op
kamp. Na dat we met ze alleen bij Ben’s huis warren
geweest gingen we verder, ik zat in de auto van Gert.

Daarna gingen we een spel doen dat ons verteld waar
we morgen heen gaan.
Ik vond het spel goed en leuk bedacht, want we
moesten bedenken welk voorwerp bij welk schilderij
moest, hier bij stonden ook letters. Het antwoord was
Rotterdam of Rotjeknor.
Daarna hadden we onze bedden opgemaakt. Daar na
hadden we een gezellige avond in het WV hok, uit
eindelijk ging ik naar bed om 4 uur. Oeps want we
moesten om 8 uur opstaan die volgende ochtend. Het
was die avond er koud op het gebouw ook nog.

Toen we in Rotterdam warren gingen we een wandeling maken over de Brad grens van Rotterdam, ik vond
dit erg interessant, alleen je moet een audio downloaden via Dropbox alleen mijn telefoon had hier geen
zin in. Toen mocht ik mee luisteren met Robbert. Toen
we door de stad gelopen waren en van alles en nog
wat gezien hadden gingen we eten op de Markt hal
dacht ik. Daar hadden we wat gegeten en toen gingen
we naar de supermarkt om Eten te kopen voor het
avond eten en we werden ingedeeld in groepen voor
het toetje. wij hadden ijs.
Toen gingen Sergey en Joris dacht ik zoek de ver-
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schillen doen voor kinderen alleen hier kwamen ze
niet uit. Na 4 pakken koeken gegeten daar gingen we
naar het huisje. Toen we aankwamen gingen we
meteen voetballen want jongens blijven jongens. Toen
sloopte we perongeluk Riks bril. Toen maakte we daar
ons bed op en gingen we eten.
Toen gingen we denken wat die avond gigen doen.
Hier bij kwam van pony rijden naar pony dico naar
rolerschaatsde pony’s in de disco, het goede antwoord
was rolerschaats dico.

De disco was erg leuk op de heen weg zat ik bij Nadja
in de auto. Mans zat er ook en zij dat hij een
geschiedenis toets moest maken. Hier door hadden
we het over de viatnam oorlog en indie hier door zag
mans het niet meer zitten. De rest van de avond hadden we geschaats dit was geweldig allen ik had een
hele grooten blaar op mijn voet. Die avond hadden we
een gezellige avond alleen iedereen was zeg maar
dood. Na dat we de klok zagen overspringen ging ik
met vele andere naar bed. Die volgende ochtend
stond een van de bank stellen midden in de keuken.
Na het ontbijt hadden we een cusus samen werking
dit was grappig in het begin alleen later sloopte ik een
kruk en toen voelde ik me er schuldig. Na dat hadden
we de tent opgeruid. Alleen toen er wentel teefjes
werden gebakken ging het brand alarm af. Na dat gingen we naar oven en van daar naar huis het was een
leuk weekend.
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PLANNING
April 2018

27 april Koningsdag

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen

Mei 2018

4 mei Dodenherdenking

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen

5 - 6 mei Citromobile
16 mei SeaLions 25 jaar 🎁 🎈 🎊 🎉

19 - 21 mei Pinksterkamp

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen

Juni 2018

2 juni Jubileumdag

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart
Loodsen

2 juni Praktijkdag

Admiraliteit

23 - 24 juni Zeilkamp

Admiraliteit

Juli 2018

6 - 15 juli NaWaKa

Dolfijnen
Orca’s
Verkenners
Wilde Vaart

