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Beste Ouders en Zeeverkenners,  
 
Na een geweldig Zomerkamp en daarna een aantal weken rust willen wij iedereen via deze 
nieuwsbrief graag informeren over de activiteiten die de komende periode gaan plaatsvinden.  
 
Spieringfestival 
Aanstaande zaterdag (14 augustus) is het dan eindelijk zo ver.....Het Pampus Podium op het 
Spieringfestival 2010. Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van onze vereniging organiseren wij 
een concert vanaf het dak van de Westbatterij. Er is geen officiële opkomst, maar alle zeeverkenners, 
ouders, vrienden van zeeverkenners, vrienden van ouders en 
alle andere muziekliefhebbers zijn van harte welkom. 
Muziek en consumpties zijn er vanaf 12.00 uur, en om 13.00 
trapt onze eerste live band, Ear to the Ground, af. Daarna 
volgen o.a. The Indoor Park, Drift, en sterzangeres Rachel 
Louise, gevolgd door nog veel meer leuke live muziek. Kom 
dus langs in het altijd gezellige Muiden en drink met ons een 
drankje terwijl wij samen van de gezelligheid en de muziek 
genieten.  
 
21 Augustus 
Dit wordt eigenlijk weer de eerste "normale" opkomst na de zomerstop. We gaan lekker het water 
op om een stukje te zeilen. Inmiddels zijn de blaren van het zomerkamp ook verdwenen...dus we 
kunnen weer verder gaan met het oefenen van wrikken. Opkomst van half 2 tot 5 @ de Westbatterij.   
Vergeet je je zwemvest niet? Dit is ook een goede dag om de gevonden voorwerpen van het 
zomerkamp met elkaar te "ruilen". 
 
28 Augustus / 4 September 
Opkomst van half 2 tot 5 uur. Waarschijnlijk is het nog mooi zeilweer, maar uiteraard gaan we ook 
andere activiteiten ondernemen deze zaterdagen. Vergeet je regenpak niet. 
 
11 September    Regionale Zeilwedstrijden 
Op 11 september 2010 strijden de groepen in onze admiraliteit, op het Stichtsestrand bij 
Huizen/Blaricum, met zo'n 70 boten om de prijzen. Helaas gaat de winnaar van de zeilwedstrijden 
niet naar de Landelijke wedstrijd omdat die al is geweest tijdens de JubJam100. Maar desondanks is 
de regionale eer ook mooi.  
 
Helaas slecht nieuws voor de uitslapers onder ons: We verzamelen om 8 uur 's ochtends bij de 
Westbatterij. We worden namelijk om 10.30 uur verwacht op het Stichtsestrand. Neem een 
lunchpakket, regenpak, uniform en zwemvest mee want dan ben je goed voorbereid voor de strijd. 
Na de wedstrijden zullen weer vertrekken in de richting van Muiden. Om ongeveer 6 uur zijn we 
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weer terug bij het fort. Wij stellen het erg op prijs als je laat weten of je meedoet of niet. Dit in 
verband met de bootsindeling. 
 
18 September   Reünie Pampusgroep Muiden 
Voor alle huidige leden en oud-leden zal de Pampusgroep op zaterdag 18 september een reünie 
organiseren. Aan het programma wordt momenteel hard gewerkt, maar het belangrijkste is de 
aanwezigheid van oud-leden en huidige leden. Ga er daarom vanuit dat we opkomst hebben van half 
2 tot 5.  
 
Ken jij toevallig oud-leden vraag ze dan om zich aan te 
melden via 40jaar@pampusgroep.nl Wij gaan er van uit dat 
er veel oud-leden komen om terug te kijken op 40 jaar 
Pampusgroep. Maar we vinden het ook heel leuk als de 
huidige zeeverkenners, dolfijnen, WV en leiding erbij zijn. 
De precieze invulling van het programma volgt z.s.m.  . 
 
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. Dit kan zowel telefonisch als per e-
mail. (06-13843509 (Bart) of info@pampusgroep.nl) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Zeeverkenners-leiding 
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