SEMAFOOR

Uitgave april 2022

Jubileum Agenda 2021-2022
Hierbij de agenda voor 2022. De data zijn onder voorbehoud van de op dat
moment geldende maatregelen tegen Corona.

Datum

Activiteit

15 en 16 april

Zeeverkennerskamp (ter voorbereiding op Paroba)

22, 23 en 24 april

Paroba kamp voor zeeverkenners en wilde vaart

30 april
11:00 - 17:00u

Erskine familie dagen en ALV met afsluitend kampvuur en
borrel tgv 75 jaar scouting Erskine (alle leden én ouders)

4 mei
19:30 - 21:00u

Dodenherdenking (met zeeverkenners en wilde vaart, in
Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel)

7 mei

Géén opkomst voor de welpen

26 t/m 28 mei

Zeewelpen Hemelvaartkamp

18 en 19 juni

CWO instructie weekend (alle speltakken)

25 juni

Géén opkomst voor alle jeugdleden
Klusdag (voor Klusteam, wilde vaart en ouders)

9 juli

Laatste opkomst vóór de zomerstop

7 augustus

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

8 t/m 17 augustus

NaWaKa zomerkamp (zeeverkenners en wilde vaart)

13 t/m 17 augustus

NaWaKa zomerkamp (zeewelpen)

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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Colofon
Redactie
Opmaak
Oplage

Christa Froese
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

18 en 19 juni 2022
CWO ZEILINSTRUCTIE WEEKEND
Jij doet toch ook mee?
Vraag meer info aan je staf!
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Voorwoord - van de voorzitter
Beste leden, leiding, bestuur, ouders en verzorgers,
Het is bijna een jaar gelden, dat we op 30 april het jubileum jaar zijn gestart.
Op 30 april 2022 zouden we het jubileum jaar afsluiten, de Corona pandemie
speelde een grote rol bij het uitvoeren van onze evenementen. Gezondheid was
de belangrijkste leidraad bij de programmering, tot op de dag van vandaag is het
nog steeds laveren om Corona buiten het lijf te houden. Maar, we kijken voorruit,
op 30 april een familie dag voor alle leden, leiding, bestuur en ouders. De details
van het programma elders in dit blad, een vast onderdeel van de familiedag is de
Algemene Leden Vergadering (ALV). Graag legt het Bestuur verantwoording af
over het verenigingsgebeuren Inhoudelijk en financieel, gevraagd en ongevraagd
advies is welkom om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.
Deze Semafoor maar ook de voorgaande hebben een indruk gegeven van het
afgelopen jaar. De toekomst kent ook mooie evenementen, zoals het NaWaKa
de komende zomervakantie, voor welpen, zeeverkenners en wilde vaart. Dit
4-jaarlijkse evenement moet elke scout minstens 1 maal hebben meegemaakt.
Het begin van het scouting seizoen 2022 – 2023 willen we starten met de
uitgestelde reünie en zal plaats vinden op 2 september, meer informatie volgt.
Uit de oude doos:
< Schipper Ad Swart (†)
Schipper Swart was in de begin jaren ’60, mijn
schipper van de zeeverkenners.
In de 2e helft van de jaren ’60 is hij voorzitter
geworden van de toenmalige Christus Koning
groep.
In 1992 tot heden heeft
ondergetekende de
functie van voorzitter
overgenomen van Ad
Swart.
Leon Rutten >
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De foto’s op deze pagina zijn van de
ouderdag in 1964 op het zomerkamp
van de zeeverkenners op de Tuinder- en
Kogjespolder van boer van Hameren in de
Kagerplassen, bemanning en familieleden
van de Ruyterbak (zeilnummer 14, heden
ten dage bekend als de oude de Ruyter).

Met vriendelijke groet, Leon Rutten (voorzitter)
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Verjaardagen in januari t/m juni
Datum Naam

Speltak

Datum Naam

Speltak

4-jan

Zeewelpen

11-mrt

Ere leden

Alex

Theo

5-jan

Bob

Bestuur

18-mrt

Thiskha

Loodsen

10-jan

Nathan

Loodsen

20-mrt

Roy

water bestuur

11-jan

Lukas

Wilde Vaart

30-mrt

Esmael

Zeeverkenners

11-jan

Luuk

Zeeverkenners

2-apr

Lilian

Loodsen

13-jan

Yuran

Wilde Vaart

2-apr

Iona

Zeewelpen

21-jan

Elisa

Jeugd +

3-apr

Daniël

Loodsen

24-jan

Daan

Zeewelpen

6-apr

Arris

Wilde Vaart

2-feb

Ivan

Zeewelpen

14-apr

Tosia

Zeeverkenners

5-feb

Tijs

Loodsen

20-apr

Flynn

Wilde Vaart

6-feb

Gabriel

Zeeverkenners

24-apr

Richard

Bestuur

9-feb

Lara

Loodsen

26-apr

Liam

Zeeverkenners

11-feb

Samer

Zeeverkenners

26-apr

Yanan

Zeeverkenners

11-feb

Tijmen

Wilde Vaart

1-mei

Joel

Loodsen

15-feb

Simon

Zeeverkenners

1-mei

Giovanni

Zeeverkenners

19-feb

Lasse

Wilde Vaart

5-mei

Madelon

Loodsen

22-feb

Nathalie

Loodsen

5-mei

Liewe

Zeeverkenners

23-feb

Matilda

Zeewelpen

6-mei

Christa

Bestuur

27-feb

Kasper

Loodsen

5-jun

Mulham

Loodsen

28-feb

Luca

Zeewelpen

11-jun

Melle

Zeeverkenners

29-feb

Thomas

Zeeverkenners

16-jun

Aiden

Zeewelpen

1-mrt

Bas

Loodsen

21-jun

Ted

Bestuur

1-mrt

Reiner

Loodsen

24-jun

Luuk

Zeeverkenners

29-jun

Julia

Zeeverkenners

4-mrt

Jozefina

Zeeverkenners

7-mrt

Letty

Bestuur

GEFELICITEERD!
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Uitnodiging Reünie 75 jaar Erskine
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.
Zaterdag 3 september 2022 vindt de (uitgestelde)
reünie plaats ter ere van het 75 jarig bestaan van
Scouting Erskine uit Amsterdam.
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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Geld in het laatje! - Jantje Beton Actie
Dit jaar hebben we weer goed ons best
gedaan met Jantje beton.
Door de weeks is er steeds een
groep over straat gegaan van zowel
de welpen als zeeverkenners in
ondersteuning van de wilde vaart en
de leiding. Deze groepjes gingen langs
de deuren om huis aan huis geld te
verzamelen voor Jantje beton.
Verder zijn we op zaterdag met
iedereen naar de stad gegaan. Daar
hebben we, in het centrum, geld
verzameld.
Eigenlijk is dit een Scouting Erskine
traditie en is dit dus helemaal niet
zo iets nieuws. Wat wel nieuw is
zijn de QR codes die ons leven nog
makkelijker maakten dit jaar. Daarmee
hadden we een uno reverse op de
“ik heb geen kleingeld” mensen.
Meer winst voor Jantje Beton en dus
ook meer geld voor de groep.
Dit jaar gaat de opbrengst van de
actie naar het zomerkamp van 2022:
NaWaKa. Zeewelpen, zeeverkenners
en wilde vaart gaan in augustus
naar dit unieke kamp.

Het totale bedrag dat opgehaald is met
de Jantje Beton Collecte is € 5.160,50.
Iets minder dan de helft hiervan is voor
onze groep. De andere helft van het
bedrag gaat naar Jantje Beton.
We hebben ruim 2 keer zoveel geld
opgehaald als voorgaande jaren. Het
bedrag dat meer is ten opzichte van
vorige jaren wordt ingezet als extra
bijdrage voor nawaka.
Maar er is nog iets bijzonders met
deze Jantje beton Collecte. Zie het
stukje van Bob van der Laag > “Bob in
het ☼ zonnetje” op pagina 17.
En kijk waar het geld naar toe gaat
bij “Zomerkamp 2022 - Nawaka” op
pagina 16.

€ 5.160,50
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Pakken wat je pakken kan!
Zoals elk jaar gingen we weer collecteren in de stad. Het was een prachtige dag
en er waren veel welpen, zeeverkenners en de wilde vaart. De groep was in
kleine groepjes opgesplitst. Net achter De Dam waren vijf welpen en ik aan het
collecteren. Toen we opeens een politie auto langs zagen rijden. We begonnen
gelijk te zwaaien naar de politie waardoor de politie stopte en de weg gelijk
blokkeerde. Er konden geen andere auto’s langs. Gelukkig waren er nog geen
auto’s. Ik riep gelijk naar de politie: “Hebben jullie wat over voor Jantje Beton?!”
Maar de politie vond het maar moeilijk te verstaan omdat we meters van hen af
stonden. Toen renden er drie welpen naar toe en begonnen zij haar fijn alles uit
te leggen over Jantje Beton. Ondertussen stonden er drie auto’s achter de politie
te wachten. Maar ja, wie durft nou te toeteren? Het was heel grappig om te zien
hoe drie jonge welpen een politiebus midden op de weg staande hielden. De
politie had veel interesse en leek het erg leuk te vinden om de welpen te horen
uitleggen. Beide politieagenten hebben gedoneerd. We bedankten de politie en
zwaaiden naar ze terwijl zij weg reden. Eindelijk na 5 minuten wachten, konden
de auto’s achter de politie weer doorrijden. Later zei een welp dat we bij al die
auto’s ook hadden moeten collecteren. Misschien is dat een plan voor volgend
jaar ;)
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Winteronderhoud zeeverkenners
Winteronderhoud bij de zeeverkenners:
Wat houd het in?
			

Wat hebben we gedaan?

							En hoe is het gegaan?
Waar we in de zomer heerlijk gebruik kunnen maken van de Lelievletten om
te zeilen, moeten we in de winter de schouders er onder zetten om deze mooi
te maken en houden. We beginnen altijd met alles kaal halen. Roestvlekken
weg krabben, houtwerk schuren en vooral veel tijd er in zetten. Als dit eenmaal
gedaan is maak je de boot schoon en begin je langsgaan met het verven ervan.
Dit geldt natuurlijk alleen voor de boten, het houtwerk word gelakt. Als beetje bij
beetje al het verven gedaan is gaan de boten naar buiten voor de onderkant.
Daarna kunnen ze alweer het water in. Dit klinkt als 1…2…klaar, maar het is veel
meer werk dan je zou denken.
Daarnaast was het dit jaar extra lastig Ivm met de Corona tijd van de afgelopen
jaren. Hierdoor waren niet alle kinderen even goed opgeleid als normaal en
moesten sommige dingen af en toe opnieuw.
Gelukkig ligt de eerste lading boten nu in het water en kunnen hierdoor de
zeeverkenners heerlijk varen.
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4 Mei - Dodenherdenking
Veel Scoutinggroepen verspreid over Nederland nemen
op 4 mei op enigerlei wijze deel aan de Dodenherdenking
in hun plaats. De ene groep doet dit door met hun leden
aanwezig te zijn bij de herdenking, de andere groep is
actief betrokken bij de organisatie van de herdenking
of biedt ondersteuning bij de uitvoering. Iedere groep
heeft een eigen overweging of overtuiging om iets te doen rondom of met
Dodenherdenking.
Als scouting Erskine ondersteunen wij al vele jaren de 4 mei herdenkingen van
Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.
Op deze twee plekken dragen wij de kransen naar de gedenkplek en staan
samen met iedereen stil om die gene die voor vrijheid hebben gevochten te
herdenken.
Om te zien wat scouting landelijk allemaal doet voor 4 mei kun je kijken op https://
vrijheid.scouting.nl/
Via de speltakken vragen we verkenners en wilde vaart om zich aan te melden
om te helpen bij 4 mei. De leden komen dan zelf naar de locatie (adres zullen we
delen) in schoon en compleet uniform met das, das ring en een donker blauwe
broek. Mocht vervoer naar Ouderkerk of Duivendrecht lastig zijn, laat het weten
dan kijken we samen wat we kunnen doen.
19.30 verzamelen we op de afgesproken plek en wachten totdat we gevraagd
worden de Krans op te halen. Deze tillen we met een 2 tal voor de burgemeester
uit gevolgd door de overige scouts en lopen rustig voor de stoet uit naar de plek
waar de krans door de burgemeester gelegd gaat worden. We staan samen stil
om 20.00 uur en krijgen de bijzondere verhalen en gedichten te horen die door
verschillende uitgenodigden voorgedragen worden. Na afloop is er wat te drinken
in het gemeente huis waarna iedereen weer naar huis kan gaan.
Ouderkerk a/d Amstel

Duivendrecht
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Van de Waterwelpen
De welpen hebben op een mooie zondag in april op een
markt gestaan in Wijk aan Zee.
De drie meiden waarmee ze daar waren, zijn erg actief
bezig geweest. Het was super lekker weer en we hebben
een top dag gehad. We hebben ongeveer 140 euro
opgehaald. Min alle kosten hebben we 104 euro winst. En
het is al overgemaakt naar de club.
Verder zijn er nog een hoop spullen over. Die gaan de zv proberen te verkopen
op Koningsdag. Niet al te veel opgehaald maar het was zeker een succes!
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Kleurplaat voor de welpen
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Van de Zeeverkenners
ÈHBO opkomst 9 april. De zeeverkenners zijn aan de slag
gegaan met het ehbo insigne. Het is immers belangrijk
dat de zeeverkenners zelf met een ongeval om kunnen
gaan als er geen staf in de buurt is. Amber is een oudstaflid van onze club en geeft ook ehbo-cursussen als
beroep. Zij kwam onze zeeverkenners een ehbo-cursus
geven waarna ze een ehbo insigne konden verdienen. De
zeeverkenners weten nu in iedergeval wat ze moeten doen
als iemand buiten bewustzijn is, hoe ze een wond moeten
verbinden en wie ze moeten bellen bij een ongeval.
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Van de Loodsen
Naast de
Zeewelpen,
Zeeverkenners
en Wilde Vaart,
hebben we ook
een Loodsen
speltak. Dit
zijn de oudste
jeugdleden
van onze vereniging. Bij Scouting
Nederland heet deze speltak ook wel
Roverscouts. De roverscouts is een
speltak van Scouting Nederland voor
leden van 18 tot 21 jaar. De leden
van de roverscouts vormen samen
een stam. Bij het waterwerk spreken
we van loodsen die samen een
Loodsenstam vormen.

De loodsen werken met commissies
en deze regelen alles. Zo is er
een kampcommissie die het kamp
aan het voorbereiden is en een
partycommissie die er voor zorgt dat
we genoeg leuke dingen doen samen.
Ook hebben we geld verzameld voor
de basis en gaan we binnenkort
beginnen met de basis verbouwen en
beter maken.

Met de loodsen is het soms wat
lastiger om gecontroleerde plannen te
maken. Bijna iedereen van de loodsen
is ook leiding en daarnaast hebben
we natuurlijk allemaal ook ons eigen
leven met veel school, werk en andere
belangrijke dingen. Toch krijgen we
het voor elkaar de loodsen groep
goed draaiende te houden. Met een
klusje elke week en een opkomstverantwoordelijke komen we heel ver.
Waar de zeeverkenners al klaar
zijn met de eerste lading boten
onderhouden is nu de tweede lading
boten naar binnen en die word
onderhouden door de wilde vaart en
de loodsen samen. Daar zullen we ons
de aankomende tijd mee bezig houden
maar gelukkig is er ook genoeg tijd
voor de opkomsten waar we veel
spelletjes, avonturen en gezelligheid
meemaken.

Vorige week zijn we bij de loodsen
door het hele politieke proces gegaan.
Door middel van actieve, creatieve
en sociale activiteiten hebben we
een erg fijne opkomst gehad. Er
is gedebatteerd, gestemd, een
coalitieakkoord gemaakt en geregeerd.
Geregeld door Samer is dit een goed
voorbeeld van een top opkomst.
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Zomerkamp 2022 - Nawaka
Lieve ouders/verzorgers en leden,
We hebben goed nieuws! Door de inzet van alle leden en staf
met acties die al gehouden zijn en de geplande acties die nog
gehouden worden, hebben we een enorm bedrag kunnen
ophalen voor het speciale NaWaKa zomerkamp. Daardoor
hebben we de eigen bijdrage voor het kamp laag kunnen
houden.
•
•
•

Alle deelnemers hebben bij aanmelding reeds 50 euro betaald.
Voor de welpen is daarmee het kampgeld voldaan en hoeft er geen extra
bijdrage betaald te worden.
Voor de zeeverkenners en wilde vaart komt hier nog 25 euro eigen bijdrage
boven op.
Om de inschrijving voor NaWaKa te voltooien vragen we alle
leden om vóór zaterdag 23 april onderstaand formulier in te
vullen, zodat we de noodzakelijke informatie voor de inschrijving
kunnen aanvullen. En ook om zeker te weten wie er wel of niet
mee gaan:
		
https://forms.gle/GnZYwtXTmTrQY1TD7

Daarnaast vragen we alle zeeverkenners en wilde vaart om voor 23 april het nog
resterende bedrag van 25 euro over te maken onder vermelding van Speltak,
Naam lid en NaWaKa. Dit mag op rekening nummer NL43 INGB 0008026675 ten
name van Scouting Erskine.
Mocht je je nog niet ingeschreven hebben en alsnog mee willen, dat kan
onder voorbehoud van toewijzing extra ruimte door NaWaKa. Maar dan is het
inschrijfgeld geld helaas 25 euro hoger. Voor welpen wordt het totaal dan 75 euro
en voor zeeverkenner of wilde vaart 100 euro in totaal. Ook hierbij is 23 april de
deadline.
Voor het kamp zijn we nog vele zaken aan het organiseren. De motorboten
moeten in top conditie zijn om alle boten naar het kampterrein te slepen. Omdat
we met alle speltakken tegelijkertijd gaan kamperen en veel nieuwe leden
gekregen hebben zijn we de kampeer en kook materialen aan het aanvullen
en uitbreiden. Er is geen stroom beschikbaar voor de tenten kampen waardoor
we alternatieve verlichting moeten gaan regelen zoals bijvoorbeeld accu’s en
zonnepanelen. En we moeten het vervoer van leden en materialen naar en van
het kamp gaan organiseren.
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Nawaka (vervolg)
Voor de meeste leden zullen we
vragen of de ouders samen kunnen
werken om de leden te brengen
en halen naar en van het terrein in
Zeewolde. Dit zal in tijdsloten plaats
vinden vanuit NaWaKa aangegeven.
Maar we hebben ook veel materialen
die naar en van het kamp moeten.
Hiervoor zoeken we nog hulp inde
vorm van vrachtwagen, busje,
aanhangers.

Bob in het ☼ zonnetje
Op 4 maart 2022 werd ik zeer blij
verast bij het ophalen van onze
collectebussen.
Met een mooi bronzen
beeldje en oorkonde
van Jantje Beton voor
mijn inzet van 50 jaar
verzorgen van de
collecte voor oa. onze
groep.
Dit jaar hebben wij bij het
collecteren de eerste plaats gehaald
met de inhoud van al onze bussen,
we hebben ruim 5 kilo aan muntgeld
bij elkaar gehaald. In onze bussen zat
totaal €3.356,50 en de QR code heeft
ook nog eens €1.804,00 opgeleverd,
dat is samen maar liefst € 5.160,50.
Geweldig gedaan hard werkende
collecterende Scouts en helpers.

De komende weken zullen we steeds
meer vorm kunnen geven aan alle
plannen en deze in een kamp brief
met u delen. Mocht u iets weten
of beschikbaar hebben om ons te
ondersteunen dan horen wij dat graag.

Zet maar alvast in je agenda: Jantje
Beton 2023 is van 5 t/m 11 maart 2023

Een email naar Ted zorgt dat alles
centraal binnen komt:
ted_bradley@hotmail.com.
Mocht je nog vragen hebben neem
contact op met je leiding of direct met
Ted (ted_bradley@hotmail.com)
Met vriendelijke groet,
Scouting Erskine
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Uit de oude doos
December 2005 (60 jarig jubileum)
Tijdens het openen van ons jubileum jaar is voor het eerst
de Theo de Koning bokaal uitgereikt. Deze bokaal is vernoemd
naar onze gelijknamige oud Schipper en huidig bestuurslid
vanwege de erkenning die wij willen tonen voor de vele jaren
van inzet en leiding die hij aan onze groep heeft gegeven.
De bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een jeugdlid die
zich uitzonderlijk voor de groep heeft ingezet.
Elk jaar kunnen de speltakken aangeven wie zij vinden die
het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Kalvis
Freimanis nu wilde vaart lid heeft de eer gehad om deze als
eerste te ontvangen.
Nog een feestelijke uitreiking was er voor Bob van der Laag.
Hij kreeg het bronzen waarderingsteken, een van de hoogste
onderscheidingen van Scouting Nederland, voor zijn vele
jaren inzet.
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Financiële steun aan de groep
Er zijn verschillende manieren om onze
groep financieel te ondersteunen. Via
onze website www.scoutingerskine.nl
is informatie te vinden over de
verschillende manieren:
•

Als u meespeelt met de
Vriendenloterij kunt u daar
aangeven dat u Scouting Erskine
als goed doel steunt. In dat geval
krijgen we elke maand van de
sponsorloterij een bedrag per lot
die onze groep steunt.
https://mee-spelen.vriendenloterij.
nl/landing > Stichting Vrienden van
Scouting Erskine

•

Als u online bestelt of eten laat
bezorgen kunt u via SponsorKliks
deze bestelling bij uw reguliere
online site uitvoeren. Het kost u
niets maar wij krijgen dan van
elke bestelling van de website
een klein bedrag. Kost u niets en
levert ons iets op. https://www.
sponsorkliks.com > Stichting Vrienden
van Scouting Erskine

•

Wij zamelen ook statiegeldflessen
in. Plastic flessen kunnen in de
grote oranje tonnen op de groep
gedeponeerd worden. Op die
manier hebben we in de afgelopen
6 maanden al bijna 100 euro
opgehaald! Laat die flessen maar
komen! Wel graag hele flessen met
de label intact en de dop op de fles.

•

En voor degene die bij de Vomar
boodschappen doen kun u via
de Club is koning onze groep
steunen.

Bij elke bestelling
via
Thuisbezorgd gaat
er een commissie
naar ons

ER AM2021
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