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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
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Jubileum Agenda 2021-2022
Hierbij de agenda voor 2022. De data zijn onder voorbehoud van de op dat
moment geldende maatregelen tegen Corona. Zo wordt oa. het 18+ weekend nog
opnieuw ingepland.
Datum

Activiteit

1 januari

Nieuwjaarsdag, geen opkomst

6 t/m 8 januari

Winterkamp (alle leden, onder voorbehoud maatregelen)

7 t/m 12 maart

Jantje Beton Collecte (allen)

15 maart

Inleveren kopij voor volgende Semafoor

15, 16 en 17 april

Zeeverkennerskamp (ter voorbereiding op PaRoBa)

22, 23 en 24 april

PaRoBa kamp voor zeeverkenners

30 april

Erskine familie dagen en ALV en afsluitend kampvuur 75
jaar scouting Erskine (alle leden en ouders)

4 mei

Dodenherdenking

14 en 15 mei

Erskinecup (1e editie zv, wv, loodsen)

28 en 29 mei

Zeewelpen kamp

27, 28, 29 mei

Kaagcup (WildeVaart)

18 en 19 juni

CWO instructie weekend (alle speltakken)

16 juli

Laatste opkomst voor zomervakantie stop

7 augustus

Boten inruimen voor zomerkamp (zv kader, wv, staf)

8 t/m 17 augustus

NaWaKa zomerkamp (alle speltakken)

18 augustus

Opruimen na kamp (zv, zw, staf)

20 augustus

Opruimen gedroogde spullen (indien nodig, zv, wv, staf)

2 september

Opbouwen Reünie 75 jaar (zv, wv, staf)

3 september

Reünie 75 jaar Erskine (alle huidige leden en oud leden)

4 september

Opruimen na reünie (zv, wv, staf)

10 september

1e opkomst alle speltakken

17 en 18 september

Roei, zeil en wrik wedstrijden (zv, wv, loodsen)
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Voorwoord - van de voorzitter
Beste leden, leiding, bestuur en
sponsors,
Inmiddels vallen de blaadjes alweer
van de bomen, hebben we wederom te
maken met maatregelen om de Corona
te bestrijden.
Na de zomerkampen gingen we met
een bijeenkomst op 28 augustus met
veel enthousiasme van start, met vele
activiteiten, waaronder de overdracht
van onze omgebouwde Lelievlet met
elektrische aandrijving, hiermee heeft
Scouting Erskine een stap gezet
naar toekomst waar elektrisch varen
meer regel wordt als uitzondering,
vanaf 2025 is het in het centrum van
Amsterdam verplicht en vanaf 2030 in
geheel Amsterdam.

voor mooi initiatief.

Deze actie heeft ook geleid tot
waardering voor de Vriendenloterij en
zijn wij uitgeroepen als “Club van de
Week”, daar is tevens een bedrag van
€ 5.000,00 aan verbonden, welke wij
op 9 september jongsleden mochten
ontvangen. Een mooie waardering

Op naar volgend jaar, op de agenda
een Algemene Leden Vergadering
op 29 januari, voor het zomerkamp
het NaWaKa in de Flevopolder voor
Welpen Zeeverkenners en Wilde Vaart
en bij de opening van het seizoen
2022 – 2023, de Reünie in het kader
van ons 75 jarig
jubileum.

Van invloed op deze uitreiking is ook
het feit dat wij al jaren meedoen met
de Vriendenloterij.
Door loten aan te kopen kunt u
Stichting Vrienden van Scouting
Erskine steunen.
Elk kwartaal ontvangen wij een deel
van de loten opbrengst. Twee vliegen
in een klap u steunt ons en u kunt
prijzen winnen voor het zelfde geld.
Ga hiervoor naar VriendenLoterij |
Steun uw club, vereniging of stichting
of onze website Scouting Erskine
Amsterdam – Informatie en leuke
weetjes en ga naar “Speel mee voor
Scouting Erskine”.

Maar als eerste
actie op een
gezonde manier
de Pandemie
verslaan, blijf
gezond.
Leon Rutten,
Voorzitter
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Gezocht!

Uitnodiging Reünie 75 jaar Erskine

Wij zijn op zoek naar:

Onze zeeverkennersvereniging, die 75 jaar geleden opgericht werd onder de
naam Christus Koning Groep, heeft een volle mooie geschiedenis. Deze mijlpaal
grijpen we aan om oud-leden, leden en sponsoren uit te nodigen om te komen
kijken waar de vereniging nu staat en om herinneringen uit te wisselen met oude
bekenden.

Een wasdroger
Op dit moment zoeken we nog steeds
een andere wasdroger, mocht iemand
er een over hebben dan graag even
doorgeven aan een van de stafleden!

Zaterdag 3 september 2022 vindt de (uitgestelde)
reünie plaats ter ere van het 75 jarig bestaan van
Scouting Erskine uit Amsterdam.

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 oktober t/m december
Datum Naam

Speltak

Datum Naam

Speltak

03-10

Sam

Zeeverkenners

08-12

Doris

Zeewelpen

10-10

Victor

Bestuur

13-12

Eelco

Bestuur

11-10

Lukas

Zeewelpen

14-12

Leon

Bestuur

18-10

Ana María

Zeeverkenners

17-12

Sacha

Zeewelpen

20-10

Efraim

Zeewelpen

21-12

James

Zeewelpen

21-10

Olivier

Zeewelpen

21-12

Meltemi

Zeewelpen

01-11

Angel

Zeewelpen

21-12

Saar

Zeewelpen

04-11

Silver-Linn Zeewelpen

21-12

Marcel

Klusteam

05-11

Ryan

Zeewelpen

23-12

Lukas

Zeewelpen

22-11

Yori

Zeewelpen

23-12

Hidde

Zeewelpen

27-11

Kees Ruiz

Zeewelpen

30-12

Wolf

Klusteam

04-12

Vera

Zeewelpen

31-12

Julius

Staf
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We vragen dan ook aan iedereen om dit bericht te
delen met de u bekende (oud-)leden en zich aan te
melden voor de reünie, door middel van onderstaande
link de actuele contact gegevens op te geven. Ook
vragen wij naar oude foto’s en anekdotes. Wellicht
kunnen we hier een mooi (digitaal) boek van maken.
Met deze gegevens kunnen wij, zodra er meer over het
programma bekend is, de aangemelde personen actief
benaderen en op de hoogte houden van de plannen
rond de reünie. Ook is het mogelijk om een email te
sturen aan: erskine75@scoutingerskine.nl
Wij zien u graag weer op de Catamaran, en kijken
uit naar een mooie dag vol oude foto’s, verhalen en
anekdotes.
Inschrijformulier:
https://forms.gle/bARhWm2LHR1M7ipM8
(of scan de QR code)
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Uitslag Scouting Loterij

Uitslag Scouting Loterij

Scouting Loterij uitslag is bekend!
Afgelopen september hebben we loten verkocht voor de Scouting loterij. Iedereen
heeft hier ontzettend zijn of haar best voor gedaan en we hebben in totaal 1010
loten verkocht! Hartstikke goed gedaan allemaal. Vanuit iedere speltak willen we
de top verkopers in het zonnetje zetten. Zij zullen binnenkort tijdens de opkomst
een presentje krijgen.
Hier een overzicht van de top drie van elke speltak
(op basis van speltak in september 2021):

Zeewelpen

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Hidde
Saar
Josefina

Wilde Vaart
Vera
Arris
Lucas

Zeeverkenners

1.
2.
3.

Tygo
Tosia
Melle

TOP VERKOPER

Hidde

Waarbij de absolute topseller van onze groep geworden is: Hidde
De trekking was begin december. Wil je weten of jouw lootje een prijs gewonnen
heeft? Kijk dan op de pagina hiernaast, of op:
https://www.scouting.nl/over-scouting/steun-scouting/nationale-scoutingloterij
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SOL - Scouts Online - ledensysteem

SOL - Scouts Online (vervolg)

Om het spel in een Scoutinggroep mogelijk te maken, is een aantal
administratieve handelingen nodig. Bijvoorbeeld het registreren van de leden en
hun contactgegevens. Dat doen alle Scoutinggroepen in Nederland in het online
systeem Scouts Online, afgekort SOL.

Eigen gegevens
Ga via Mijn Scouting naar Mijn
basisgegevens. Hier vind je gegevens
die interessant kunnen zijn voor jou.

Dit online registratiesysteem biedt allerlei administratieve mogelijkheden. Niet
alleen kun je je eigen gegevens hier actueel houden, maar je kunt er ook (laten)
inschrijven voor landelijke-, regionale- en groepsevenementen.

Tabbladen
• Basis: hier kun je je eigen
gegevens aanpassen
• Functies: hier kun je je huidige en
historische functies vinden
• Adressen: hier kun je meer
adressen toevoegen, bijvoorbeeld
in het geval van gescheiden
ouders
• Aanvullende lidgegevens: hier
staan eventueel extra gegevens
• Facturen: hier kun je vinden welke
facturen er zijn aangemaakt voor
jou en wat de betaalstatus is
• Bankrekeningen: hier kun
je wijzigingen doen aan je
bankgegevens. LET OP! Dit heeft
meestal tot gevolg dat er een
nieuwe machtiging ondertekend
moet worden. Neem ten alle tijden
contact op met de penningmeester
voor je hier wijzigingen doet.
• Machtigingen: hier vind je de
machtigingen die je afgegeven
hebt aan Scouting
• Inschrijvingen: hier kun je zien
voor welke evenementen en/of
trainingen je ingeschreven hebt/
bent.

Ook de landelijke onderdelen van Scouting Nederland gebruiken Scouts Online,
onder andere voor het versturen van informatie naar leden, het heffen van
contributie en het regelen van inschrijvingen voor trainingen en activiteiten.
In dit stukje in de Semafoor proberen we in
het kort uit te leggen wat je allemaal zelf kunt
doen in SOL. En hoe je een eigen inlog aan
kunt vragen.
In principe houden de leidinggevenden jouw
gegevens bij, en zullen ze ook af en toe
vragen of alles nog klopt. Maar natuurlijk is
het veel beter als je zelf regelmatig checkt of
je gegevens nog kloppen. Vooral je mailadres
en dat van je ouders en/of verzorgers
is belangrijk, zo kunnen wij en Scouting
Nederland jullie op de hoogte houden van alles rondom Scouting.
Inloggen
Als je nog geen inlog hebt, kun je een inlog aanvragen:
• Ga naar http://sol.scouting.nl
• Kies voor 1. Inlog-account aanvragen
• Vul de gevraagde informatie in en klik op volgende.
Op deze pagina kun je ook meer informatie vinden zoals een nieuwsupdate en
wat je moet doen als je je inlog bent vergeten. Heb je problemen met inloggen,
gebruik dan de link Overige problemen bij het inloggen.
Op een telefoon/mobiel ziet SOL er anders uit dan op de PC. Op de PC kun je
makkelijker navigeren en zien wat er allemaal kan, dus focussen wij ons in dit
stuk alleen op de PC versie.
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Het is van belang dat je zelf je eigen
gegevens actueel houdt, want deze
gegevens worden gebruikt voor
alle communicatie vanuit Scouting.

Inschrijven Trainingen en
Evenementen
Als je mee wilt doen met regionale
of landelijke activiteiten, wordt je
vaak gevraagd om je in te schrijven
via SOL. Als je niet een directe link
hebt, kan je de inschrijfformulier ook
zelf op zoeken. Vaak doet de staf
de inschrijvingen voor gezamenlijke
evenementen zoals de Paroba, RZW
en Nawaka. Je krijgt als het goed
is altijd een mail wanneer iemand
jou voor een evenement of training
inschrijft. Klopt er iets niet? Neem dan
altijd contact op met je staf.
•
•
•

Trainingen via Vrijwilligers: Voor
het inschrijven voor trainingen
Evenementen via Spel: Inschrijven
voor evenementen
Hier vind je alleen de formulieren
die beschikbaar zijn voor jouw
functie, als jeugdlid zie je
dus andere evenementen als
bijvoorbeeld een stamlid of een
leiding.

Als je besluit je in te schrijven voor een
evenement, overleg dat ook altijd even
met je leiding.
Heb je nog vragen over SOL?
Stel ze aan
je leiding of
aan Scouting
Nederland zelf.
Er is altijd wel
iemand die jou
kan helpen!
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KLEURPLAAT

Puzzelen maar!

REBUS
WINTERBINGO

Maak foto’s van jezelf met je groepsdas en de hieronder genoemde ‘voorwerpen’,
en maak hier een mooie fotocollage van. De collage (of een goede foto van je
collage) kun je tot 15 maart 2022 insturen naar semafoor@scoutingerskine.nl.
Wees creatief! Wij kijken uit naar de inzendingen en de leukste collage kan een
mooie prijs winnen! Misschien ook leuk idee om een opkomst mee te vullen? een
leuke opkomst? Veel Plezier met het maken!

Mastworp

Oliebol

Snert
(Erwtensoep)

Konijn

IJsbeer

Laarzen

Kabouter

Gekke
muts

Skibril

Slede

Sneeuwpop

Schaats

Thermometer
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Oorwarmer

Handschoen

Vallende
ster

Winterkamp
Helaas kan het winterkamp niet in de geplande versie doorgaan. Wij zijn bezig
met het uitwerken van de mogelijkheden die er nog zijn binnen de nieuwe
maatregelen. Zodra het kan zullen we berichten of en hoe we “winterkamp”
kunnen houden.
In de agenda hebben we ook besloten dat familie dag en alv van januari
verschoven wordt naar 30 april. Ook het 18 plus weekend en februari komt helaas
te vervallen en wordt een nieuwe datum voor gezocht.
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Club is Koning actie
STEUN ONZE CLUB DOOR BOODSCHAPPEN TE DOEN BIJ VOMAR
Spek eenvoudig én geheel kosteloos onze clubkas door boodschappen te doen
bij Vomar: dit kan nu heel eenvoudig met Club is Koning. Meld je aan via onderstaande stappen en spaar mee!
Download de Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-Koning kaart aan.
Wil je liever een fysieke kaart? Deze kun je gratis meenemen bij jouw Vomar.
Koppel vervolgens je kaart aan de club met onze unieke clubcode: ERAM2021
Laat altijd je kaart of app scannen bij je boodschappen. Je spaart
automatisch mee!

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?

Vomar maakt ieder kwartaal 0.5% van het bedrag dat alle leden aan
boodschappen besteden over naar onze club.
Kortom, het is in een mum van tijd geregeld en kost jou helemaal niets extra.
Koppel dus snel je kaart en spek onze clubkas!

Op het laatst nodig je iemand anders uit (ik geef de pen door
aan:) om ditzelfde te doen voor de volgende semafoor!

Kijk voor meer informatie over clubsparen op www.vomar.nl/cik

Ik ben Puk!

Wie ben je?

Wat doe je binnen Scouting Erskine?
Momenteel ben ik staf bij de Zeeverkenners.
Hoe lang ben je al lid?

ER AM2021

Dat is een moeilijke vraag. Sinds ik
acht jaar oud ben ik al lid van de scouting, maar ik heb eerst op een andere
groep gezeten. Ik ben begonnen bij
scouting Uithoorn: De Admiralengroep.
Ik ben daar zeeverkenner, wilde vaart
en zeeverkenner leiding geweest.
Daarna ben ik even gestopt en naar
Amsterdam verhuist. Sinds april 2021
ben ik weer begonnen met scouting
en dit keer bij Scouting Erskine als staf
van de zeeverkenners.
Wat is je mooiste of leukste herinnering van wat je hebt meegemaakt bij
Scouting Erskine?
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Dit is ook een moeilijke vraag! Ik ben
natuurlijk nog niet super lang lid van
deze groep, maar vind het nu al lastig
om mijn favoriete herinnering uit te
zoeken. Ik denk dat mijn fijnste herinnering toch wel het moment blijft dat
we tijdens loodsenkamp aankwamen
op het kampterrein na de hike. Het
leek wat onwerkelijk, maar het heeft
zeker indruk gemaakt.
Wat doe je buiten scouting?
Buiten scouting ben ik bezig met mijn
opleiding en mag ik binnenkort gaan
starten met mijn nieuwe baantje op
Schiphol. Daarnaast schilder ik mijn
hele huis vol, probeer ik veel boeken
te lezen en zodra het kan ga ik graag
naar buiten.
•

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

We ben benieuwd wat hij voor mooie
herinneringen heeft. Stuur je het stukje
naar semafoor@Scoutingerskine.nl?
Pagina 15

Scouting Erskine in het nieuws

Van de Waterwelpen

Scouting Erskine internationaal in het nieuws!

Deze weken zijn we bij de welpen heel veel bezig met NaWaKa.

In de DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS
CLIPPINGS 2021 #288 kwam een stuk te staan over ons
project van het elektrisch maken van de Jan van Galen.
Deze uitgave wordt internationaal door zo’n 43.000
abonnee’s gelezen!

We hebben ons georiënteerd over wat het NaWaKa precies is. We hebben een
filmpje gekeken en gepraat over wat daar allemaal gedaan wordt. De meeste
welpen vinden het nog wel spannend, maar ze zijn wel enthousiast. Het is een
erg groot terrein en er komen veel mensen. De welpen hebben er zin in.

Scan de QR code om de nieuwsbrief te openen.
Op pagina 20 kun je het hele artikel lezen.

Verder zijn we bezig met het geld ophalen voor de club om naar het NaWaKa
te gaan. We hebben een opkomst besteed aan het brainstormen voor ideeën.
Hieruit is uit gekomen dat we een opkomst in het Vondelpark gaan houden om
geld gaan ophalen. We gaan dingen doen zoals: grabbelton, knutselwerkjes
verkopen, spullen verkopen en een dansoptreden.
Deze week zijn we gaan oefenen en voorbereiden. Alles ziet er al top uit.
Volgende week gaan we nog een keer oefenen en de week erop (als het
natuurlijk lekker weer is) gaan we het park in. De kinderen zijn erg actief en
krijgen hierdoor nog meer zin in NaWaKa!
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Van de Zeeverkenners
Overvaren
Op scouting zijn er 5 fases waar je in kan zitten.
Vaak kom je binnen bij de welpen. Een fase in
je leven waar je echt nog kind bent en mag zijn.
Daarna wanneer het tijd is om langzaam aan
klaar gestoomd te worden voor het volwassenen
leven ga je naar fase 2. Overvaren naar de
zeeverkenners.
Dit jaar was het voor Tamudgin, Luuk, Kees,
Morelia, Liewe, Jozefina, Giovanni, Roman,
Mert en Andreas. De ondertussen volledig
geïntegreerde zeeverkenners, toen welpen
hebben geblinddoekt in een boot gezeten.
De nieuwe optimisten speelden hierin een
belangrijke rol. In duo’s gingen de soon-to-be
welpen in een optimist zitten. De een achter het roer de ander voorin met een
peddel. Geblinddoekt is dat natuurlijk erg lastig dus gingen ze van hot naar her.
En dan heb je ook nog alle welpen, ouders en zeeverkenners die allemaal
iets anders schreeuwen en je met water nat spuiten. Gelukkig heeft iedereen
de overkant gehaald en na officieel uit te breken en weer in te breken zijn ze
trotse zeeverkenners. Klaar om de doortocht naar jong volwassenen te maken.
Ook hebben we afscheid moeten nemen van wat waardevolle
zeeverkenners.
Vito, Flynn, Olivier,
Juran en Tijmen
mogen het echte
avontuur aangaan
om van tiener naar
volwassenen door te
stromen. Dit doen ze
bij de wilde vaart, in
de hoop fase 4 en 5,
ook wel loodsen en
staf, nog te behalen in
de toekomst.

Herfstkamp
Na een zomerkamp wat in de soep loopt en veel gekke situaties met thuis school
en weer aanwezig op school was het gek om op kamp te gaan. Gelukkig was
dit ook heel erg gezellig. Helaas gelimiteerd aan eigen terrein hebben we een
gezellig kamp gehad. Van spelletjes tot veel te laat opblijven.
Natuurlijk gaat bij zo een kamp niet altijd alles
perfect. Dodenstraal verliep wat chaotisch
omdat er eigenlijk teveel lampen op ons terrein
schijnen als het donker is, dus niemand kon
zich echt goed verstoppen. Verder heb je
natuurlijk in de avond altijd ruimte voor een
lekker kampvuur. Weerwolven, chocomelk
en marshmallows op stokjes. De gezelligheid
ontbreekt dan nooit. Als de kids naar bed
moeten mogen vaak de kader leden nog
even blijven hangen, dit om eventuele
dingen te bespreken maar vooral even een
bindingsmoment met de leiding te hebben. De
zaterdag verliep overdag redelijk normaal. Met
CWO, boten en een aantal spellen. Savonds
weer een kampvuur en niet al te laat naar bed
om zondag nog lekker een groot spel in het bos te kunnen
spelen. Heerlijk zo een break van de realiteit.
Leiding team
Ook hebben we in 2021 een best bijzonder moment meegemaakt. Ondanks
de gekte en drukte rond om COVID hebben wij een staf team gekregen waar
je U tegen zegt. Met wat nieuwe aanvullingen en hier en daar een verschuiving
klopt het nu overal. Zo ging Bas naar de welpen terwijl Madelon juist naar de
zeeverkenners over is gestapt. Nathalie en Jojo hebben het welpen team mogen
versterken terwijl Romeo en Thishka gekozen hebben voor wilde vaart leiding.
Een mooie overstap voor Puk die zich aan sluit bij de Zeeverkenner leiding en
Mulham die hier snel achteraan komt. Daarnaast hebben we nog Tijs mogen
ontvangen in het team, een waardevolle kracht voor (hopelijk) de zeeverkenners!
Zoveel wisselingen betekent veel leiding die nog officieel geïnstalleerd moesten
worden als leiding. Dit werd gedaan met een grote Nederlandse vlag, een mooie
ceremonie en een officiële wet. Niet te vergeten is er een nieuwe schipper
aanwezig. Vanaf 2021 mag Samer zichzelf tot schipper van scouting Erskine
benoemen, een eervolle plek met geweldige voorgangers. Wat een top team
hebben we gecreëerd.
Madelon				
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(zie ook de foto op pagina 2 van dit boekje)
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Uit de oude doos
Jullie kennen vast wel de Theo de Koning Bokaal? Een bokaal in het leven
geroepen door Theo de Koning. Theo is oud-schipper van Scouting Erskineen
inmiddels in de 90. Al in 1979 schrijft Theo hele epistels in de Semafoor.
Hieronder kun je een stukje lezen over “spaarzaamheid”. Bij het lezen moest
ik meteen denken aan een kamp met Erskine, waarbij we een complete
vrachtwagen aan snoepgoed in beslag moesten nemen...
SPAARZAAMHEID
Als wij een tocht ondernemen, probeert de Staf om de kosten tot een
minimum te beperken. Dat is leuk,
dat is stimulerend voor het deelnemersaantal. Het moet ook, willen we niet met astronomisch hoge
cijfers erg snel in het rood komen
te staan. Spaarzaamheid is ook een
van de zeer belangrijke punten van
onze verkennerswet, die we altijd
trouw trachten te volgen.
De laatste twee jaar is wat die
spaarzaamheid betreft, door sommige van onze Verkenners nogal de hand gelicht. ‘t Begon met
demonstratief te SNOEPEN en mee
te laten snoepen. ‘t Gevolg hiervan was, dat bij het binnenkomen
van de leveranciers op een troepbijeenkomst, deze met begerige
blikken werden bekeken door niet
begunstigden, enthousiast begroet
door hen die zeker wisten straks
bedeeld te worden, de vloer vast
verrijkend met een vlug uitgespuwd, te lang bekauwd brokje
kauwgum. Nu mág er geen kauwgom
binnen meer gekauwd worden! Maar
dat is slechts een maatregel. Het
waarom niet, is zakelijk bezien,
gerechtvaardigd: je loopt zo rot
met een plakaat onder je schoen.
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Op een van onze tochten kwam ik
te horen dat een verkenner in twee
dagen voor f 9.-- had versnoept!
Het bedrag dat de Staf voor hem
had besteed om hem (met voldoende
voedsel) te onderhouden. In dezelfde tijd had geen enkel staflid
nog voor geen gulden voor zichzelf
besteed.
Een extreem voorbeeld? Ik geloof
het helaas niet! Bij het opruimen
van een logeerplaats 1.1. ontdekte ik 20 lege zakken chips in de
vuilnisbak. Vlak na een overvloedige maaltijd vertrouwde een van

de Verkenners me toe, dat hij reuze zin had in chips, en toverde
uit zijn pukkel een gezinspak welvaartsverschijnsel te voorschijn.
‘sAvonds in de slaapzak spelen
sommigen het klaar zich letterlijk
in slaap te eten.
In ons handboek ”Het Verkennen
voor Jongens” vind je op blz.249
de zienswijze van Baden-Powel1.
Mocht je vinden, dat hij teveel
over geld praat als gelukkigmakende factor in je leven, als de
maat waarmee je hoogte maatschappelijk zal worden gewogen, dan
kan ik hierin misschien wel met
je meegaan: het was zijn bedoeling
niet dit te suggereren. Hij vindt
slechts dat je een kérel moet
worden, die zijn mogelijkheden
moet uitbuiten. Jij moet zorgen
dat je met veel of weinig talenten zo ver mogelijk zult komen in
de maatschappij: je toekomst maak
jezelf! Maar dan est je wel proberen jezelf te beheersen: Heer zijn
over jezelf. Die zelfbeheersing
zal moeten beginnen met afwijzen,
waar je buiten kunt, en beoefenen
van wat het moeilijkste is: jezelf
in toom te houden. Misschien moet

je wat meer naar anderen luisteren. Niet kritiekloos: als hij het
zegt zal het wel zo zijn, dus doe
ik het. Maar omdat hij het zegt
zal ik er eens over denken, en het
eens uitproberen. Een oud gegeven
is, dat een deugd (een goede gedragsregel) moeilijk aan te leren
is, maar uiteindelijk jezelf en je
omgeving veel genoegen geeft. Een
ondeugd daarentegen is gemakkelijk
aan te leren, en is een bron van
veel ellende.
De spaarzaamheid is een deugd, die
ik je kan aanraden te beoefenen;
door je snoepzucht ben je op weg
naar een ondeugd die we de zelfzucht zouden kunnen noemen. De
spaarzaamheid zal je helpen anderen gelukkig te maken, zelfs ten
koste van jezelf; hier heb je geen
pijn van: vraag het je ouders.
Probeer jezelf te verbeteren, begin met je bepaalde dingen vrijwillig te ontzeggen.
Tenslotte doe iets met wat je
uitspaarde, voor anderen. Ja, doe
iets voor je ouders!
Schipper de Koning.

Mooi stukje tekst met veel lastige woorden. Wist je dat het
genoemde geld in dit stukje is genoteerd in Gulden (Fl.)? dat was
de munteenheid in Nederland tot 2001. Fl. 9,00 zou nu, in 2021
EUR 10,24 zijn. Dat lijkt niet veel, maar een Gulden was in 2001
maar EUR 0,45378 waard. Dat is nu in 2021 een prijsverschil van
150%.
Wat betekent spaarzaam eigenlijk? ‘als je weinig van iets verbruikt’ en ‘als je
weinig geld uitgeeft’. Andere woorden voor spaarzaam zijn economisch, gierig,
schaars, voorzichtig, zuinig en zuinigjes. Wat is het tegenovergestelde van
spaarzaam? Een antoniem van spaarzaam is kwistig.
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Zomerkamp 2022 - Nawaka
Als het goed is weet iedereen dat we volgende zomer een
bijzonder kamp gaan houden. Eens in de 4 jaar wordt het
kamp voor zeescouts gehouden. Samen met vele andere
scouting groepen zullen we 5 (welpen) of 10 dagen een
fantastische tijd gaan meemaken.
Veel informatie is te vinden op de website:
https://nawaka.scouting.nl
De komende tijd zullen we steeds meer informatie krijgen
en ook met jullie delen. De inschrijving is net gesloten en
nu wachten we op de indeling in subkampen. Elk subkamp
heeft een eigen naam, een aantal groepen die samen hun
kamp maken binnen het subkamp en een subkamp staf team
die voor het subkamp de grote zaken organiseren. Voor het
thema WonderSchoon zullen we nog de nodige uitdagende
voorbereidingen krijgen.
Hoe gaat het nu verder? In grote lijnen als volgt:
Nadat NaWaKa alle inschrijvingen
ontvangen heeft zullen ze een indeling
maken van de subkampen. Als deze klaar
zijn kunnen wij de inschrijving gaan aanvullen
met extra informatie. Bijvoorbeeld over
dieet wensen etc. begin 2022 zullen we een
formulier maken waarmee we alle benodigde
informatie gaan verzamelen. Ook krijgen we
dan te horen of de welpen de 1e of 2e set van
5 dagen op kamp gaan.

Mochten er leden zijn die nog niet
ingeschreven hebben is er tot 1 mei nog
de mogelijkheid om tegen een kleine
meerprijs (en onder voorbehoud van
beschikbaarheid) alsnog mee te gaan op
kamp. Er zijn op dit moment al een mooie
58 inschrijvingen voor scouting Erskine
bekend!
Op de groep gaan we de
komende maanden al het kampeer materiaal
nalopen, uittesten, repareren en waar nodig uitbreiden. We slapen
in tenten voor 6 personen en nemen voor elke speltak een grote
verblijfstent mee. Eten wordt centraal bevoorraad door NaWaKa
maar wij moeten dit zelf ophalen en koken. In de kampen die we
in het voorjaar houden zullen we de materialen zoals op NaWaKa
gebruikt gaan worden ook gebruiken zodat iedereen kan wennen
aan dit type kamp.
We nemen onze boten mee op kamp. Hier kan ook een deel van
de materialen in mee. De overige spullen zullen in aanhangers of
busjes naar het terrein gebracht moeten worden (en weer opgehaald).
Mochten er aanhangers of busjes zijn die tegen die tijd gebruikt zouden kunnen
worden horen wij het graag.
De oudste zeeverkenners, wilde vaart en staf varen met de boten vanaf
Amsterdam naar Zeewolde. Dit is een volle dag varen. Na het kamp varen
we ook weer terug. De welpen en jongste zeeverkenners worden door de
ouders gebracht en gehaald. We zullen een tijdslot van de organisatie krijgen
waarbinnen het brengen en halen plaats kan vinden. Ouders mogen helaas niet
mee het terrein op…. Goed om te melden is dat net als voor alle kampen het
aan de leden zelf is om te overwegen een reis en/of annulering verzekering af te
sluiten. Dergelijke verzekeringen worden niet centraal afgesloten.
Wij kijken er naar uit en wensen iedereen voor nu een behouden vaart!
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