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Beste Ouders en Zeeverkenners, 
 
In deze nieuwsbrief willen wij graag terugblikken op het Spieringfestival en de Zeilwedstrijden. We 
gaan in op de reünie van aanstaande zaterdag en de activiteiten die in de weken daarna gaan volgen, 
gevolgd door enkele huishoudelijke mededelingen. Lees snel meer..... 
 
Terugblik Spieringfestival 
Op zaterdag 14 augustus was het 
dan eindelijk zo ver.....Het Pampus 
Podium op het Spieringfestival 
2010. Ter gelegenheid van het 40 
jarig bestaan hebben wij een 
concert vanaf het dak van de 
Westbatterij gegeven. Wij hebben 
veel van onze leden met ouders 
gezien, maar wegens de vakantie 
hebben we (begrijpelijk) ook een 
aantal mensen gemist. Gelukkig 
hebben we tegenwoordig Youtube. 
Ben je benieuwd naar de filmpjes of 
wil je gewoon nog even nagenieten 
van het concert Klik dan hier 
 

Terugblik Zeilwedstrijden 
Afgelopen zaterdag hebben we met de zeeverkenners meegedaan met de 
regionale zeilwedstrijden. Deze wedstrijd begint voor ons altijd met een lang 
stuk slepen richting de Stichtse Brug. Na het opstellen met alle groepen 
gingen de vletten het water op en hebben de bemanningsleden van de Haai, 
Zwarte Valk en Meaght van Muyden gezamenlijk een vierde plek op 
groepsniveau (van de 13 groepen) afgedwongen. Een prima prestatie! 

 
 
18 September   Reünie Pampusgroep Muiden 
Al eerder is er aangekondigd dat wij op 18 september een reünie organiseren voor alle oud-leden. 
Deze reunie is echter niet alleen voor oud-leden, maar zeker ook voor alle huidige leden en hun 
ouders. Wij denken dat het erg leuk is om de huidige Zeeverkenners, Dolfijnen en Wilde Vaart in 
contact te brengen met het verleden. Dit gaan we deze zaterdag doen met oude films, foto's en 
overige herinneringen die oud leden zullen meenemen.  
 

http://pampusgroep.nl/index.php?page=pampus-40-jaar�
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De Zeeverkenners beginnen om de normale tijd (half 2). Vanaf een uur of half 5 zijn ook de ouders 
welkom. Er is dan voor iedereen de mogelijkheid om de boten te bekijken en natuurlijk het fort eens 
goed van binnen te bekijken. Rond 17.00 uur zal de reünie worden geopend en daarna zal de 
barbecue worden aangestoken. Het lijkt ons erg gezellig als jullie mee barbecueën. Lukt dit niet? 
Stuur dan een emailtje naar 40jaar@pampusgroep.nl  
 
Tijdelijk afscheid Bart 
Bart Verweij is sinds juli dit jaar afgestudeerd en heeft besloten 6 maanden op reis te gaan. Hij 
vertrekt begin oktober naar Azië, Australië en Nieuw-Zeeland Tijdens de reünie zal Bart voorlopig 
voor het laatst aanwezig zijn. De functies van Bart worden binnen het 
leidingteam opgevangen, waarbij Wouter het nieuwe aanspreekpunt is 
voor de ouders van de Zeeverkenners. "Mocht ik jullie daarvoor niet meer 
spreken, tot over 6 maanden! Groeten, Bart"  
 
25 September en opvolgende zaterdagen 
Opkomst van half 2 tot 5 uur. Verzamelen bij de Westbatterij. Neem je zwemvest en regenkleding 
mee, want in september kan dat meestal geen kwaad. 
 
Alvast voor in de agenda... 
30 oktober  Geen opkomst voor de zeeverkenners vanwege de Muider Hardzeildagen. 
 
Afsluitend.... 
Wij hopen iedereen via deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks 
nog vragen/opmerkingen hebben, 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 
met Wouter (tel: 06-27405588) of via info@pampusgroep.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Zeeverkenners-leiding 
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