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Beste Ouders en zeeverkenners,
De winter is weer bijna ten einde, de boten zijn zo goed als klaar en zullen binnenkort weer te water
worden gelaten. Goed nieuws want dat betekent dat we klaar zijn met schilderen en dat we op het
water kunnen genieten van de lente/zomer. In deze nieuwsbrief willen wij iedereen alvast
informeren over de activiteiten van de komende weken.
Zaterdag 13 maart
Normale opkomsttijd van 2 tot 5. Maar zeker geen "normale" winteropkomst. Dus geen
schuren/schilderen maar het begin van een nieuw project dat de hele zomer door zal lopen...
Zaterdag 20 maart
Op deze zaterdag gaan de "boten erin". We verzamelen om 2 uur op het fort en volgen daarna de
welbekende route langs de dijk, richting de haven. Rond 5 uur zijn we klaar, en is het fort weer leeg.
Zaterdag 27 maart
Ouders opgelet
Deze zaterdag is omgedoopt tot de eerste "Scouts @ ouders klusdag". We hebben deze
winter weer flink huisgehouden in het fort en daarom willen we gezamenlijk met alle
ouders het fort een flinke opknapbeurt geven. Het verhuurseizoen begint weer dus het
fort moet er weer netjes uitzien. De opkomst is gewoon van 2 tot 5, en de ouders zijn
zoals gezegd van harte welkom!
Zaterdag 3 april
Opkomst van 2 tot 5. We gaan de boten optuigen!
Maandag 5 april
Op tweede paasdag houdt de bruine vloot van Muiden open huis als start voor het nieuwe
vaarseizoen. Het is dan mogelijk om een kijkje te nemen bij de vele fraaie, historische en
karaktervolle schepen. Ook onze scoutinggroep is aanwezig op deze dag met een stand, vuurtje,
speurtocht door Muiden en een pendelvaart. Zeeverkenners zijn op deze dag van harte welkom om
samen met ons de vereniging te promoten. De dag duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
Je hoeft hier natuurlijk niet de hele dag bij te zijn, maar een gedeelte van de dag is ook OK.
Zaterdag 10 april
Opkomst van 2 tot 5. Eerste keer zeilen?
Zaterdag 17 april
Vanaf deze zaterdag gaat de zomertijd weer in. Dat betekent langere opkomsten! We starten om half
2 en zijn in principe om 5 uur terug op het fort. Maar het kan ook wel eens voorkomen dat we iets
later terug vanwege "tegenwind".
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Voor in de agenda!
ZuWaKa
Het Regionale Zuidwal Kamp wordt dit jaar georganiseerd van vrijdagavond 21 t/m maandag 24 mei
(tijdens het Pinksterweekend). Het thema is al bekend... "Supermarkt Oorlog". Uiteraard willen we
origineel voor de dag komen, dus alle supermarktmedewerkers (psst..Bernd) willen we alvast vragen
om hun baas lief aan te kijken voor eventuele leuke actieborden. Meer info over dit kamp volgt.
Zomerkamp
Zoals elk jaar gaan we op zomerkamp tijdens de eerste week van de zomervakantie. Dit jaar is dat
van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 juli. De locatie houden we nog even geheim. Meer info over
het zomerkamp volgt binnenkort.
Nieuwe staf
Sinds een aantal weken hebben we versterkingen in de leiding bij de zeeverkenners. De leiding
bestaat nu uit:

Bart
Wouter
Rienk
Iris
Willem
Carlos
Voor of na de opkomsten bestaat de mogelijkheid om deze staf te ontmoeten. Dit zijn bekende
koppen binnen de scouting, maar toch zullen wij de staf voorstellen tijdens de klusdag.
Pampus 40 jaar
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. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met Bart.
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Seal
Afgelopen zaterdag zijn de vrijwilligers van Vaarschool Seal bij ons langs geweest. Seal staat al meer
dan 25 jaar voor gezellige zomerweken. Ook dit jaar wordt er weer veel geleerd en het zeilniveau
verbeterd. Scouts vanuit de regio en aanhang komen dan richting de
Vaarschool Seal in Naarden. Voor zowel Scouts als niet-Scouts van
tussen de 12 en 16jaar is dit een zeer leerzame en leuke week waar je
een zeildiploma kan halen. Kijk op www.seal.nl of vraag de leiding voor
meer informatie. Wij raden een weekje Seal aan!
Pampus -Truien
In ons ledenblad de In De Peiling is het al aangekondigd: we hebben Pampus-truien!!! Deze zijn vanaf
nu beschikbaar in de maten M, L en XL. De kosten van deze algemene groepstrui zijn € 20,- per stuk.
Onderstaand plaatje geeft weer hoe de truien er uit zien. Wil je een trui? dan kan je dit aangeven op
de lijst in het staflokaal of via een email aan Bart.

Wij hopen u via deze nieuwsbrief weer voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog
vragen/opmerkingen of mochten er na het lezen nog onduidelijkheden bestaan over een bepaalde
activiteit of heeft u een vraag in het algemeen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dit kan
zowel telefonisch als per e-mail. (06-13843509 (Bart) of info@pampusgroep.nl)
Met vriendelijke groet,
De Zeeverkenners-leiding

