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Colofon
Redactie
Opmaak
Oplage

Christa Froese
Django de Haan
Ted Bradley
Letty Lechner
Alleen digitaal

Wil je ook een bijdrage leveren aan het
volgende Semafoor? Stuur dan je bijdrage, eventueel voorzien van foto(’s)
naar:
semafoor@scoutingerskine.nl

Jubileum Agenda 2021-2022
Datum

Activiteit

ma 9 t/m
ma 16 augustus

Zomerkamp Loodsen

di 17 augustus

Schoonmaak en opruimen na zomerkamp Loodsen

ma 19 juli t/m
di 17 augustus

Geen opkomsten ivm zomerstop en verhuur clubgebouw

za 28 augustus

Opening nieuwe seizoen
- Aangepaste opkomsttijden (van 11:00 tot 15:00 uur)
- 15.00 uur: Alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor opening
en borrel. Zie ook pagina 6 voor uitnodiging en programma.

vr 17 t/m zo 19
september

Roei-, Zeil- en Wrikwedstrijden (RZW)
- ZV + WV zaterdag en zondag hele dag wedstrijden
- Meer informatie volgt via de speltakken

za 25 september Overvaren Welpen, Zeeverkenners en Wilde Vaart
- Oudste leden varen over naar de volgende speltak.
- Meer informatie volgt via de speltakken
15 oktober

Inleveren Kopij voor volgende Semafoor
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Voorwoord - van de voorzitter
In aansluiting op het jubileumnummer
van de Semafoor, voor het kampnummer van de Semafoor, enige berichten
van de bestuurstafel.
De zomerkampen staan voor de deur
en in tegenstelling tot het afgelopen
jaar kunnen we uit onze bubbel kruipen
en onze tenten elders in Nederland
opzetten. Met respect voor de geldende afspraken kunnen we ons vrijer
bewegen en daardoor weer mooie
avonturen beleven.
De ontwikkelingen in de groep zijn zeer
positief, aanwas in leden en leidinggevenden, daar worden bestuurders
blij van. Petje af voor allen die aan dit
succes hebben meegewerkt.
Een knelpunt in de vereniging is het
innen van contributie. Dat ligt niet aan
de leden maar aan ons. Onze penningmeester heeft een administratiekantoor, die mede door de Coronaperikelen een erg drukke periode achter zich
heeft gehad. Hierdoor heeft de inning
van de contributie enige vertraging
opgelopen, maar ook omdat we vereniging breed over wilden gaan naar
automatische incasso. Dat vraagt wel
nauwkeurigheid om onjuiste facturen
de vermijden.
We zijn op dit moment bezig met de
inning van de oudere incasso’s. Het inlopen van de achterstallige contributie
willen we in stappen doen. Wij begrijpen dat dit tot financiële knelpunten
kan leiden. Mocht dat voor u het geval
zijn, laat het ons dan weten, zodat we
een afspraak op maat kunnen maken.
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Als de contributiebetaling voor u een
probleem is, bestaat er de optie om
financiering te regelen door het Sportfonds Amsterdam. Zie hiervoor onze
website (https://www.scoutingerskine.
nl/lidmaatschap/contributie) voor meer
informatie, of neem contact op met
ondergetekende.
Ook voor de aanschaf van het scoutinguniform kan een verzoek gedaan
worden bij dit fonds, om bij de lokale
ScoutShop Amsterdam de benodigde
uniformdelen te kunnen aanschaffen.
Nog een mooi initiatief, momenteel
wordt er met behulp van een sponsor
gewerkt aan de realisatie van een
elektrisch voortgedreven Lelievlet,
waarmee we ervaring kunnen opdoen
naar de toekomst als het elektrisch
varen een verplichting gaat worden,
daarnaast is het de bedoeling dat deze
wordt ingezet als begeleidingsboot
voor het zeilen met optimisten (een
eenmansjeugd zeilboot) wat we medio
september gaan opstarten voor de
oudere welpen, zodat de overstap naar
de zeeverkenners makkelijker wordt en
zo ook het behalen van de zeildiploma’s eenvoudiger wordt.
Mooie vooruitzichten wat het lidmaatschap van onze scoutingvereniging
ook aantrekkelijk maakt.
Na de zomervakantie gaan we bekend
maken wat er in het kader van ons jubileumjaar nog meer op stapel staat.
Namens het bestuur, Leon Rutten

Gezocht!
Wij zijn op zoek naar:
Een wasdroger
Onze droger is overleden.
Daarom zoeken we een
nieuwe 2e hands… Mocht
iemand er een over hebben,
we houden ons aanbevolen.

Stevige klerenhangers
Voor het ophangen van steeds meer
zwemvesten (we zijn gegroeid in aantallen leden) zoeken we stevige kleren
hangers. Heeft u ze over, dan krijgen
wij ze graag!
Graag éérst contact opnemen met de staf voordat je de goederen meeneemt,
zodat we niet té veel krijgen en weer wat weg moeten gooien!

Verjaardagen in juli t/m september
Datum Naam

Speltak

Datum Naam

Speltak

01-07

Noah

Zeeverkenners

31-08

Folkert

Klusteam

03-07

Frank

Bestuur

06-09

Vito

Zeeverkenners

08-07

Daan

Staf

10-09

Jonathan

Zeewelpen

20-07

Django

Staf

10-09

Lina

Zeewelpen

04-08

Jelle

Staf

12-09

Dave

Klusteam

05-08

Lucia

Zeeverkenners

15-09

Alex

Zeeverkenners

05-08

Alexander Zeeverkenners

17-09

Tygo

Zeeverkenners

05-08

Tijtus

Zeeverkenners

17-09

Puk

Staf

15-08

Justlin

Staf

27-09

Roman

Zeewelpen

17-08

Emilia

Zeewelpen

27-09

Roàn

Zeeverkenners

19-08

Kees

Bestuur

28-09

Jari

Zeeverkenners

30-08

Felix

Zeewelpen
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Uitnodiging Opening Vaarseizoen
Beste leden, ouders, verzorgers en familie,
Het seizoen 2021-2022 gaat binnenkort beginnen. De scholen gaan weer open,
de meesten mensen moeten weer gaan werken en het dagelijks routine komt er
weer lekker in. Dat betekent dat we natuurlijk ook weer elke zaterdag scouting
opkomsten zullen draaien. En om dit seizoen goed te beginnen, organiseren wij
een groepsborrel op 28 augustus.
Agenda
Deze borrel is bedoeld om iedereen te
laten weten dat we dit jaar een nieuw
seizoen starten. Daarnaast gaan we ook
een boot dopen. Bij het dopen van een
boot wordt eigenlijk de boot verwelkomd
bij onze club en zal deze voor het eerst
te water gaan. Ook willen we samen met
jullie bii nog meer mooie momenten stil
staan zoals de nieuwe stafleden die de
afgelopen maanden bij onze groep zijn
begonnen. En een gezamenlijk spel.
Tijden
We zullen verzamelen tussen 15:00 en
15:15 uur en verwachtten rond 17.30
klaar te zijn met het programma. De
welpen zullen een verlengde opkomst krijgen zodat ze niet tussen door al opgehaald hoven te worden. Zij zullen van 11:00 tot 15:00 uur opkomst hebben. De
zeeverkenners zullen een verkorte opkomst hebben en dus van 11:00 tot 15:00
uur draaien. De wilde vaart zal van 12:00 tot 15:00 uur opkomst hebben. Dus als
het goed is, zullen alle leden al op de club zijn.
Corona
Er zullen een aantal dingen zijn waar wij rekening mee moeten houden.
Alle volwassen die niet tot een gezin behoren houden 1,5 meter afstand ten opzichte van andere volwassenen.
Bij aankomst vragen we iedereen de voor de kinderen wel bekende looproutes te
hanteren en handen te wassen. Vraag uw kind als deze nog niet bekend zijn. Hij
of zij zal het u zeker kunnen uitleggen.
Bij slecht weer zullen we onze boten loods openstellen zodat er gedeeltelijk
beschutting is. Maar mocht er kans op een spettertje zijn, neem regen jas en/of
paraplue mee..
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Aanmelding
Om deze borrel goed te kunnen regelen, moeten wij op tijd weten hoeveel mensen er zullen komen. Daarom is hier een aanmeldingslink:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2GSjltLgasg8s0lRDQyhT4rrSpfKZO3Bxn3XD40Xxl95Wwg/viewform?usp=sf_link
De deadline voor het aanmelden is 20 augustus. Daarna zullen
wij op basis van de aanmeldingen onze boodschappen verzorgen. Dus zorg dat je je op tijd aanmeldt.
Donatiebak
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen zien en samen van een door ons aangeboden drankje kunnen genieten. Maar elke bijdrage is welkom. We zullen
daarvoor een ton neerzetten waarin
contant of via de QR code op de ton
een vrijwillige digitale donatie voor de
Borrel mogelijk is.
Wij hebben er erg veel zin in maar het
is nog wel belangrijk om te weten dat er altijd een kans bestaat dat de borrel niet
door kan gaan in verband met aangepaste richtlijnen.
Met vriendelijke groet,
De borrel commissie

Mijn grote avontuur met de Zeeverkenners
Hoi ik heet Sam (Samuel), ik ben 11 jaar en ik kwam net bij de Zeeverkenners
van scouting erskine. Ik kwam bij het welpen groep toen ik 7 was. Welpen was
heel leuk altijd buiten spelen en bos wandelen doen. Ik maakt veel vrienden in
welpen en ik hoop dat ik ook veel vrienden maakt in Zeeverkenners.
Voordat ik naar Zeeverkenners ging was ik heel nerveus omdat ik dacht dat het
heel moeilijk zou zijn en ik in het eentje moest overvaren. En ook een paar van
mijn vrienden blijven in het welpen groep.
Maar ik moest mezelf niet bang maken, het was wel makkelijk. Het is wel leuk met
al de boten en zeilen en roeien en verf van een boot schrapen en wat andere dingen ook. Het enige dat ik denk dat ik een uitdaging zal vinden zijn de CEO 1 en 2.
Iedereen in het Zeeverkenners zijn wel heel vriendelijk. Ook al ben ik de jongste
van de groep denk ik nog steeds dat ik heel goed pas bij de Zeeverkenners.
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Financiële Acties
Financiële acties zijn een belangrijk onderdeel van scouting. Zonder deelname
aan financiële acties zou de contributie 2 keer zo hoog worden of zouden we
geen nieuwe spullen kunnen kopen voor onze leden. Het is ook een moment om
de mouwen op te stropen en er samen voor te gaan. Helemaal nu we de afgelopen 2 jaar helaas veel minder verhuur inkomsten hebben gehad.
Nationale Scouting Loterij
In 2021 doen wij de hele maand september mee aan de Nationale Scouting Loterij. Deze jaarlijkse Loterij gaat als volgt:
•

De leden krijgen op 28 augustus allemaal hun 1e lotenboekje en begeleidende brief mee.

•

Elk boekje bevat 10 loten. Elk lot kost € 2,50 waarvan €1,50 direct naar
onze eigen club gaat. De rest van het bedrag gaat naar Scouting Nederland, die de opbrengst weer gebruikt voor allerlei Scoutingzaken.

•

Alle leden worden uitgedaagd om zoveel mogelijk loten te verkopen. Voor
de beste verkopers of leden met de meeste inzet is er per speltak een
mooie prijs.

•

Verkoop mag onder begeleiding van een volwassene deur aan deur. Of kan
ook vanuit huis naar familie en vrienden. Het lid ontvangt het geld contant of kan met behulp van de ouders voor digitale betaling zorgen. Loten
kunnen dan ook later aan degene gegeven worden die deze vanuit huis
gekocht heeft.

•

Elke week vragen we of de ouders het opgehaalde geld over kunnen maken naar de groepsrekening, ovv naam lid en het loten boek nummer. De
snelle verkopers kunnen dan weer een nieuw boekje meekrijgen, om nog
meer loten te kunnen verkopen!
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•

Zaterdag 25 september moet al het geld binnen zijn of de eventueel niet
verkochte loten weer ingeleverd worden. Niet verkochte loten kunnen we
dan weer inleveren bij de organisatie. Voor alle niet ingeleverde loten moeten we na 25 september de kosten in rekening brengen!

Het prijzenpakket bestaat in 2021 uit:
• Hoofdprijs: Fiat Panda Hybrid t.w.v. € 14.850,- (incl. BPM en BTW)
• 1e prijs: Philips flat TV t.w.v. € 1.999,• 2e prijs: Philips flat TV t.w.v. € 1.349,• 3e prijs: Philips flat TV t.w.v. € 999,• 4e/5e/6e prijs: Philips LCD TV t.w.v. € 399,• Laatste 5 cijfers: Philips LCD TV t.w.v. € 299,• Laatste 5 cijfers: GPS Garmin Etrex 20x t.w.v. € 199,• Laatste 5 cijfers: GPS Garmin Etrex 10 t.w.v. € 119,• Laatste 4 cijfers: Maglite AA LED Multimode t.w.v. € 49,95
• Laatste 4 cijfers: Victorinox Swiss-Zakmes Army t.w.v. € 23,95
• Laatste 4 cijfers: Parker Pennenset t.w.v. € 21,95
• Laatste 3 cijfers: ScoutProof ledlamp t.w.v. € 14,95
• Laatste 3 cijfers: Travel Action Bag t.w.v. € 9,95
• Laatste 3 cijfers: Zakmes Hike t.w.v. € 6,95
Vrienden Loterij
Daarnaast zijn wij deelnemer van de Vrienden Loterij.
Als er mensen zijn die meedoen aan de Vrienden Loterij kunnen ze daar aangeven dat ze Scouting Erskine willen steunen. 40% van de lot prijs gaat dan elke
trekking direct naar onze club!
Kijk op https://www.scoutingerskine.nl/steun-ons/vriendenloterij voor meer informatie.
Sponsorkliks
En vergeet niet dat als je online koopt je ons ook kunt steunen. Het kost je niets extra’s maar van elke online aankoop
die je via SponsorKliks in jouw online-winkel plaatst krijgen
wij een commissie. Handig toch! Heel veel webwinkels werken ook via
SponsorKliks, van BOL.com tot AliExpress, reisbureaus en veel meer.
Kijk voor meer info https://www.scoutingerskine.nl/steun-ons/sponsorkliks
Statiegeld flesjes

En als laatste actie deze keer, willen we laten weten dat we
op het clubhuis een hele grote ton hebben staan. In deze ton
kunnen lege statiegeld flessen. Nu alle plastics flesjes (ook
kleine) statie geld hebben denken wij dat het beter is ze bij
ons in te leveren dan weg te gooien...
Dus neem je plastic flessen mee en wij leveren ze in!
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Zomerkamp Welpen
De Erskine Lowlands
Het thema van het kamp was de Erskine Lowlands in de middeleeuwen. De
groep was verdeeld in 4 gildes (Aloa tower, House of dun, Roslin en Kellie castle). Die allemaal 5 opdrachten moesten doen om het show insigne te behalen en
nog 1 opdracht voor het kampvuur insigne.
We hebben een vossenjacht en een speurtocht gedaan en we zijn naar een outdoorpark gegaan. We hebben ook zelf houten schilden gemaakt voor elke gilde
en een paar keer een kampvuur gemaakt. Aan het eind van het kamp hadden we
ook nog een bonte avond waar we allemaal leuke dingen deden.
Ik vond de bonte avond het leukst omdat we daar allemaal optredens gaven en
we heel hard hebben gedanst (echt heel hard).
Ik zou volgend jaar graag willen zwemmen omdat we dat bijna altijd doen maar
dat hadden we dit kamp niet gedaan.
		
Luuk Dirksen (11)
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Vlaggetjes Wedstrijd
Aan het begin van ons jubileumjaar
hebben jullie een leeg wit vlaggetje
ontvangen (in je goodiebag waar ook
de eerste Semafoor in zat). Deze konden versierd worden zodat het clubhuis
een beetje feestelijk aangekleed zou
worden.
Volgens mij is deze missie best goed
gelukt! Er zijn mooie, originele en creatieve vlaggetjes ingeleverd.
En onder deze inzendingen heeft een
zeer vakkundige jury de vlaggetjes
beoordeeld.
De genomineerden zijn: Julia (zv),
Tosia (zv), Luuk (zw), Jozefina (zw)en
Daan (zw).
Op zaterdag 28 augustus is de prijsuitreiking en maken we bekend wie
de prijs voor het mooiste, leukste of
beste vlaggetje gewonnen heeft!
Hieronder en hiernaast een aantal van
de ingezonden vlaggetjes.
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Scouting Erskine en haar sleepboten
Met de doop in 1998 van de nieuwe motorboot Erskine verkregen we de 4e generatie motorboot.
Gedoe met buitenboordmotoren heeft in de jaren geleerd dat in een Scouting
omgeving niet wenselijk is en alleen maar leidt tot ergernis. Aan de andere kant
het bezitten van van een sleepboot ook haar zorgen kent, vaak met weinig middelen iets realiseren wat dan uiteindelijk niet helemaal aan de wensen voldoet
van betrouwbaarheid. Dat heeft doen besluiten om nieuw te gaan bouwen. De
beslissing om toendertijd te kiezen voor een nieuw te bouwen sleepboot werd
ingegeven doordat haar voorgangers nog aleens de kopzorgen bezorgde voor
de vereniging. Tot op de dag van vandaag is dat een goede beslissing geweest.
Met een stevige lobby en sponsoractie werden de gelden bij elkaar gebracht voor
de realisatie. Ja de boot vraagt onderhoud en er is tussentijds al eens een groot
onderhoud geweest, maar het resultaat is dat deze nog steeds vaart naar tevredenheid, de problematiek van biodiesel daar gelaten.
De 3e generatie motorboot werd geschonken aan goede relatie welke veel voor
onze vereniging had betekend en dat zelfs nog tot op de dag van vandaag voortzet, door dat deze boot de naam Erskine behield, werd voor oze nieuwe aanwinst
allereerst een de volksmond Erkine II
genoemd, uiteindelijk gaat haar leven
verder onder die naam. Mede doordat
de nieuwe eigenaar van de 3e generatie met veel arbeid er nog steeds
een functionerende boot van heeft
gemaakt, staat deze ons nog steeds
tot onze dienst in gevallen van nood.
In het jubileumjaar van Scouting
Erskine staat zoals bekend een nieuw
project op stapel, geen vervanging
maar een aanvulling van een mechanisch aangedreven vaartuig.
Het vaartuig Jan van Galen, het casco is enige jaren terug vanuit in een leerlingen project ontstaan en in eigenbeheer afgebouwd, met als doel om met een buitenboord motor te worden uitgerust en daarmee, onder andere vaartochten door
Amsterdam te kunnen maken en assistentie bij waterspelen te kunnen verlenen.
In de aanloop naar het jubileumjaar ontstond het idee om een elektrisch aangedreven boot te gaan realiseren, mede ingegeven dat varen in het centrum van
Amsterdam vanaf 2025 alleen nog maar emissieloos mag en het idee om voor
de ouderen welpen te starten met het Optimisten zeilen als opmaat dat het zeilen
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met de Lelievlet ook tot gecertificeerd zeildiploma kan leiden binnen de zeeverkenners periode.
Deze argumenten en het vinden van een sponsor hebben geleid dat dit project in
volle gang is en medio de start van het nieuwe seizoen 2021 – 2022 zal de Jan
van Galen herdoopt worden maar dan als een emissieloos aangedreven vaartuig
haar leven zal vervolgen.
Na het besluit medio november 2020, is er ondanks Corona hard en veilig gewerkt, in januari 2021 zijn de benodigde technische investeringen geleverd en
is er aangevangen met de het opknappen van het casco, lassen, schuren en
schilderen. Daarnaast het realiseren van een nieuwe stuurstand met technische
apparatuur en de benodigde accubak. De boot moest een beetje stoer en degelijk
karakter hebben, het resultaat kunnen bij leven en welzijn op 28 augustus aanschouwen.
Hier een indruk van het resultaat:

Met dank aan de vrijwilligers welke hebben
bijgedragen bij de realisatie van het project Jan van
Galen.
Leon Rutten
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Uit de oude doos

Dat Scouts heuze avonturen kunnen
beleven, blijkt wel weer uit bovenstaand stukje uit een oude Semafoor.
Het was in hetzelfde jaar dat de groep
naar Engeland is geweest en er bijvoorbeeld een uitstapje werd gemaakt
naar hangars waar Zeppelins werden
gebouwd. Welk jaar? Dat staat helaas
nergens in het oude boekje.
Heb jij ook eens een avontuur beleefd
bij Scouting Erskine? Vertel er over in
de volgende Semafoor! Mail naar:
semafoor@scoutingerskine.nl
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Een ochtend EHBO
Leidinggevenden bij Scouting kunnen via het regionale trainingsteam (TMT) een
EHBO cursus volgen. Scouting Nederland en het Rode Kruis hebben de cursus
samen ontwikkeld en in onze regio wordt gretig gebruik gemaakt van dat aanbod.
Ook een aantal leidinggevende bij Erskine wilde graag goed voorbereid op zomerkamp. Dus kwam ik graag op zondag 20 juni jl. langs om de cursus te geven,
samen met Cora, mijn collega uit het regionale trainingsteam.
We hebben veel onderwerpen
behandeld; een slachtoffer in
veiligheid brengen, de stabiele
zijligging, verslikking, bloeding,
huidwond, brandwond, vergiftiging, neusbloeding, onderkoeling, oververhitting en
insecten- en tekenbeten. De
theoretische kennis hebben
de deelnemers opgedaan via
een e-learning, deze werd
afgesloten met een toets. De
ochtend was praktijkgericht,
waarbij we zoveel mogelijk geoefend
hebben. Na het oefenen volgde het toetsingsmoment. Aan het eind van de ochtend waren ze alle zes geslaagd; hulde
aan Samer, Nathalie, Lara, Jelle, Romeo en Nathan. Het Rode Kruis certificaat
dat zij hebben gehaald is twee jaar geldig.
En wie ben ik dan? Ik ben Amber Brouwer, EHBO instructeur
in het dagelijks leven en eigenaar van trainingsorganisatie Allemaal-EHBO (www.allemaal-ehbo.nl). Ik verzorg Rode Kruis- en
Oranje Kruis cursussen, waaronder ook reanimatie en AED
cursussen en eerste hulp aan kinderen. Daarnaast heb ik een uitgebreid scoutingverleden en –heden. Ooit begonnen als zeeverkenner, nu nog actief als trainer bij het trainingteam van de regio,
het TMT.
Ook geïnteresseerd in een EHBO en/of reanimatiecursus? Voor thuis, op het
werk of met vrienden? Ik kan vrijwel alle cursussen verzorgen. Neem gerust contact op via a.brouwer@allemaalehbo.nl.
Het was een leuke en leerzame ochtend bij Erskine, ik hoop over twee jaar terug
te mogen komen voor de herhaling.
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Geef de pen door aan...
In deze rubriek wordt de pen in elke Semafoor doorgegeven aan iemand anders. Deze persoon is van een andere speltak en heeft een andere functie. Dus
een staflid van de welpen mag de pen niet doorgeven aan een staflid van de
zeeverkenners, maar wel aan een jeugdlid van de zeeverkenners, wilde vaart,
een loods, een lid van bestuur of het klusteam. Als je de pen gekregen hebt dan
schrijf je voor de volgende semafoor een stukje waar je de volgende vragen
beantwoord:
• Wie ben je?
• Wat doe je binnen Scouting Erskine?
• Hoe lang ben je al lid?
• Wat is je mooiste of leukste herinnering van
wat je hebt meegemaakt bij Scouting Erskine?
Op het laatst nodig je iemand anders uit (ik geef de pen door
aan:) om ditzelfde te doen voor de volgende semafoor!
Voor dit artikel is een bijzonder staflid
geintervieuwd: Mulham Mardeny

•

What languages do you speak?
English, Arabic, Turkish and starting Dutch and learning Russian.
A fun Fact is that I have two birthdays: Born 15 may 1995 but was
registered 20 days later: 5th of
June.

•

Where have you lived?
I had to leave Syria as it was becoming a very unsafe country.
I then lived in many places, Lebanon, Istanbul and Antalya

•

What do you find strange at Scouting in NL so far?
The food and the breakfast and the
barracuda and in Syria we were
more serious with organisation, wild
camping and survival skills.

•

What great new thing have you
learnt at Scouting?
Working with boats, sailing, rope
work. and learning the new Dutch
culture. More freedom and lots of
fun!

Mulham spreekt (nog) geen Nederlands, daarom is het interview in het
Engels. Na de Engelse tekst kun je de
Nederlandse vertaling vinden.
•

Mulham, how old are you?
26 years

•

Where are you from?
Syria, Damascus

•

What is your history with Scouting?
I started Scouting when I was 15. I
was introduced to Scouting through
a Church. In 2013 I joined. It was
a land based group in the Damascus Country side. It was a very big
group: More strict in uniforms and
protocols.
In Syria I also worked with Refugees, and homeless people and
with 5 to 15 year olds. With organisations such as the Red Cross and
The Syrian Trust for Development.
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•

•

•

What do you do outside Scouting?
Learning Dutch. And I am working
in a cafe. I want to go to university
and study astronomy. In my free
time I do a lot of Gaming: Call of
Duty, GTA, battle field, League of
legends
What are your plans for the future?
Living in The Netherlands and become a Dutch national.

•

Waar heb je gewoond?
Ik moest Syrie verlaten omdat het
daar erg onveilig werd.
Ik heb in veel plekken gewoond
daarna. Libanon, Istanbul en Antalia.

•

What vindt je apart aan Scouting in
Nederland?
Het eten, ontbijt en barracude race.
In Syrie waren we mmer bezig met
organiseren, wild kamperen

•

Wat is iets leuks en nieuws dat je bij
Scouting geleerd hebt?
Werken met boten, zeilen, touw
werk. Het leren van de Nederlandse
cultuur. Meer vrijheid en heel veel
lol!

•

What doe je buiten Scouting?
Ik leer Nederlands en werk in een
cafe.Ik wil gaan studeren, astrologie
is wat ik wil leren. In mijn vrije tijd
speel ik veel spellen:: Call of Duty,
GTA, battle field, League of legends

•

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
In Nederlands blijven wonen en de
Nederlandse nationaliteit verkrijgen.

•

Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik geef de pen door aan: Puk

Who would you like to give the pen
for the next Semafoor?
Ik geef de pen door aan: Puk.

Nederlandse vertaling
• Mulham, hoe oud ben je?
26 jaar
•

Waar kom je vandaan?
Syrië, Damascus

•

Wat is jouw geschiedenis binnen
Scouting?
Ik begon bij een Scouting groep
toen ik 15 was. Ik werd bij Scouting
geïntroduceerd door een kerk. In
2013 ben ik lid geworden. Het was
een grote land groep op het platteland buiten Damascus. We waren
daar veel strikter met uniformen en
protcollen.
In Syrie werkte ik ook met vluchtelingen, mensen zonder huis en jongeren tussen de 5 en 15 jaar oud.
Dit deed ik met het Rode Kruis en
The Syrian Trust for Development.

•

mei 1995 maar werd pas 20 dagen
geregistreerd: 5 juni.

Welke talen spreek je?
Engels, Arabisch, Turks en ben
begonnen Nederlands en Russisch
te leren.
Een leuk weetje is dat ik 2 verjaardagen heb. Ik ben geboren op 15

We ben benieuwd wat zij voor mooie
herinneringen heeft. Stuur je het stukje
naar semafoor@Scoutingerskine.nl?
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Foto’s het hele jaar door
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Operatie jubileum kleding
We zijn er even mee bezig geweest, maar “Operatie Jubileum Kleding” is geslaagd!
Al vanaf het begin dat de jubileumcommissie bezig was, werd er nagedacht over
een leuk kado voor alle leden. Wat is er dan bruikbaarder dan een mooi t-shirt of
hoodie? Buiten het zoeken naar fondsen en het ontwerpen van een jubileum logo,
kwam er heel wat bij kijken. De staf kreeg een hoodie, de overige leden een
T-shirt. Wie moet welke maat? Hoeveel van welke maat moeten we bestellen?
Zoeken naar een leverancier, het opstrijken van de namen op de hoodies, het distribueren van alle shirts, het heeft uiteindelijk een paar maanden gekost. Maar net
voor het zomerkamp was alles binnen en klaar voor het verdelen! Als het goed is
heeft nu iedereen zijn (gratis) T-shirt of hoodie ontvangen. Mocht je deze nog niet
hebben gekregen, neem dan even contact op met je staf!
Ben je pas na het zomerkamp op Scouting gekomen? Dan is er ook voor jou een
T-shirt met jubileum logo.
Enkele mensen hebben een extra T-shirt besteld, deze moet wel betaald worden
natuurlijk. Victor zal aangeven aan de betreffende personen hoe deze betaald
kunnen worden. Er zijn ook nog oude en nieuwe T-shirts te koop via je leiding.
Heel veel plezier met jullie shirts!
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De Erskine Vloot

Inmiddels hebben we een aardige vloot
met boten. Hieronder een opsomming.

Motorboten
•
•

Erskine II - inboard motor
1555 - Jan van Galen - elektrische
buitenboord motor

Lelievletten

Zeil, roei en wrik boten van staal, speciaal ontwikkeld door firma Beenhakker voor Scouting Nederland.
Zeeverkenners
• 630 - Tjerk Hiddes
• 1752 - Willem Lumey
• 1753 - Jan van Amstel
• 1754 - Jan van Speijk
Wilde Vaart
• 959 - Jan Evertsen
• 1090 - Tai-O-Hai (in bruikleen, van
voormalig Scouting Sloterplas)

Loodsen
• 14 - M.A. de Ruyter
• 1088 - Witte de With

Optimisten

Zeilboot van polyester met midzwaard
Zeewelpen
• Egbert
• Jan
• Karel
• Maarten
• Michiel
• Piet
• Tjerk
• Willem

Uit de vloot

Deze boten zijn helaas niet meer in
gebruik en/of verkocht.
• Erskine I (inboard motor)
• 37 - E. cortenaer (Lelievlet)
• 83 - Piet Heyn (Lelievlet)
• 212 - Karel Doorman (Lelievlet)
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Mijn eerste jaar bij scouting
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Sponsor ons jubileum jaar!
Onze vereniging kan alleen bestaan dankzij de contributie van de leden, met
daarbij veel steun van vrijwilligers en sponsoring.
In dit Jubileum jaar hebben we veel leuke en mooie plannen. Om deze allemaal
te kunnen uitvoeren zoeken wij nog sponsoren.
Daarom bij deze de oproep: heeft u of kent u een bedrijf dat ons zou willen
sponseren, laat ons dit weten via info@soutingerskine.nl
Wij bieden Sponsoren graag wat in ruil voor hun steun. Wij kunnen in ieder geval
aanbieden:
•

Vermelding in de Semafoor. Een bescheiden oplage van 100 stuks welke
we minimaal 4 keer gaan uitbrengen het komende jubileum jaar.

•

In overleg te bekijken welke andere mogelijkheden passend zouden zijn.

•

Wij horen het graag van U zodat wij onze verdere plannen kunnen gaan
uitvoeren.

Kijk ook eens op onze website:

www.scoutingerskine.nl
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