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Beste ouders,
Zoals iedereen natuurlijk wel weet zit de zomervakantie eraan te komen, een tijd waarin menig
dolfijn zich begeeft richting andere gedeeltes van Nederland, Europa of de wereld.
Graag willen wij iedereen informeren over de gang van zaken in deze zomer en de voortgang van de
dolfijnen de komende weken:
26 juni Zal in het teken staan van Bernd, dit wordt een dag waarbij onze “stagiair” zal laten zien hoe
goed deze wel niet is in het doen van zijn dingetje en natuurlijk het organiseren van een ochtend.
“ Even snel wat informatie over onze Bernd. Deze jongen is al een paar jaar trouw lid van de
zeeverkenners en op het moment ook bootsman (eindverantwoordelijke in een boot). Nu moest hij
voor school een maatschappelijke stage lopen en waar kan je dit nu beter doen dan bij de dolfijnen.
Hier helpt hij ons met het verzorgen van de ochtend.”
3 juli Normale opkomst bij de kannonen remise.
10 juli t/m 14 augustus !!!!!!!ZOMERSTOP!!!!!
Tijdens de zomerstop zal er even geen scouting zijn i.v.m. de vakantie plannen van leiding en
dolfijnen natuurlijk.
14 augustus Spieringfestival, vandaag is er geen opkomst maar kom langs in het altijd gezellige
Muiden en drink met ons een drankje terwijl wij samen van de gezelligheid en de muziek genieten.
Ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan organiseren wij namelijk een concert vanaf het dak van de
Westbatterij.
21 augustus Zakmes insigne deel 2.
Vandaag zullen we op het fort verzamelen en zullen we een einde breien aan het Zakmesinsigne. Alle
opgedane kennis zal “getoetst” worden en hierna zal een insigne + het recht om je zakmes mee te
nemen naar scouting behaald kunnen worden. (met toestemming van je ouders en de leiding
natuurlijk)
28 augustus Normale opkomst van 10 tot 12 bij de kannonen remise.
Pampus truien In ons ledenblad de In De Peiling is het al aangekondigd: we hebben Pampus-truien!!!
Deze zijn nog beschikbaar in de maten M en L . De kosten van deze algemene groepstrui zijn € 20,per stuk. Wil je een trui? dan kan je dit aangeven bij de leiding of via een email aan de leiding.
Pampus 40 jaar
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Het kan de lezers van deze nieuwsbrief niet ontgaan zijn... Dit jaar bestaat Scouting Nederland 100
jaar en de Pampusgroep 40 jaar. Dit vieren we door allerlei activiteiten te organiseren. Onze twee
hoofdactiviteiten zijn het organiseren van een dakconcert op de Westbatterij tijdens het Muider
Spieringfestival en een reünie voor alle huidige en oud leden. Hiervoor zijn wij op zoek naar sponsors.
Wij bieden diverse mogelijkheden zoals het ophangen van vlaggen tijdens de reünie en/of het feest
op het dak. Uw logo op onze website, in de In De Peiling, op de flyers van het Spieringfestival. Bijna
alles is mogelijk. Bent u geïnteresseerd om ons te sponsoren dan kunnen wij u onze sponsorbrief
sturen met daarin alle informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bart Verweij.
Wij hopen u via deze nieuwsbrief voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog
vragen/opmerkingen hebben, of zijn er na het lezen nog onduidelijkheden over een bepaalde
activiteit of heeft u een vraag in het algemeen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Voor vragen
betreffende de Dolfijnen kunt u terecht bij Ottilius (Nico) via pampusdolfijnen@gmail.com
Voor algemene vragen kunt u zowel telefonisch als per e-mail terecht bij Bart Verweij (06-13843509
of info@pampusgroep.nl)
Met vriendelijke groet,
De Dolfijnen-leiding

