
 

 

12 april 2014 

Beste (ouders/verzorgers van de) junioren, 

 

De boten liggen in het water en de bloesem komt weer aan de bomen. Ofwel de lente is 

begonnen. Er komen binnenkort een aantal bijzondere data aan waar wij u over willen informeren. 

Deze zijn in de onderstaande lijst te vinden. 

 

Wanneer Wat bijzonderheid 

Zaterdag 19 april  paasweekend Speciale paasopkomst van 10.00 tot 14.00 

Zaterdag 26 april Koningsdag Géén opkomst 

Zaterdag 24 mei Skûtjesilen Stichting ‘De Wind in de Zeilen’ organiseert een 
zeilwedstrijd voor skûtjes op de Kralingse plas. De hele 
Kralingse Plas zal worden overgenomen inclusief de 
wegen eromheen. De parkeerplaats zal wel beschibaar 
zijn, maar het zal enorm druk worden. Als staf hebben wij 
een gezamelijke  opkomst samen met de Dolfijnen en het 
Tuig van 11.00 tot 15.00. 

Zaterdag 31 mei Hemelvaartsweekend  Géén opkomst 

Vrijdag 6 juni t/m 
maandag 9 juni 

Pinksterkamp Zie brief met strookje. We verzamelen op vrijdag om 
17.00 uur op Stella Maris en zullen om 17.00 uur op 
maandag weer terug zijn. De terugkomsttijd kunnen wij 
als staf echter niet 100% garenderen i.v.m. de stroming 
en de wachttijd bij de sluizen. 

Zaterdag 28 juni Admirade De scoutinggroepen in de regio Rotterdam zijn 
verbonden via de Armiraliteit van de Maze om beter 
samen te kunnen werken. Eens in de 4 jaar komen alle 
300 scouts samen op een dag, De Admirade. De 
Admirade begint om 11.00 uur op Stella Maris en zal 
eindigen om 17.30. 

Vrijdag 4 juli t/m 
zaterdag 5 juli 

instructieweekend Om de zeilkwaliteit van de junioren te verbeteren (voor 
o.a. het zomerkamp in Friesland) willen we een 
instructieweekend organiseren. Uiteraard zal dit niet 
alleen serieus zeilen zijn maar zal er ook een gezellige 
avond en spel bij zitten. De staf zorgt voor een ontbijt en 
lunch. Er bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om 
hun CWO zeildiploma te halen! We verzamelen op 
vrijdag om 19.00 (het is de bedoeling dat de kinderen al 
hebben avondgegeten) en het weekend zal worden 
afgesloten op zaterdag om 17.00.  

Vrijdag 18 juli t/m 
zondag 27 juli 

Zomerkamp Zie eerste brief met strookje. Dit zomerkamp gaan we 
naar Friesland! Over het zomerkamp krijgt u nog een 
extra brief met gedetailleerde informatie.  

  

 



 

 

Dan hebben wij als staf nog een aantal mededelingen: 

 Er bestaat de mogelijkheid voor de junioren om op zondag naar Stella Maris te komen. Ze 

mogen dan doen wat ze zelf willen, zeilen, zwemmen, klussen etc. De enige voorbereiding 

die hiervoor getroffen moet worden is een belletje naar de staf (zie telefoonnummers 

onderaan de brief).  

 De junioren mogen op zaterdag al om 10.00 uur komen om de boten alvast zeilklaar te 

maken zodat ze langer kunnen zeilen.  

 De junioren kunnen, als er behoefte aan is, hun slaapzakken en matjes op de Stelmar laten 

liggen na Pinksterkamp voor het Zomerkamp.  

 Met het lekkere weer in aantocht bestaat de kans dat de kinderen nat worden. Vergeet 

geen reserve droge kleding en zwemspullen mee te nemen. 

 

 

Hopelijk hebben wij u zo voldoende geïnformeerd. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met 

de Junioren staf: 

Kevin van Laak 06 23 568 463 

Melvin Galama 06 38 154 111 

Ashley Elias  06 40 262 389 

Channel Graça 06 34 095 418 

 

Met vriendelijke groet, 

Het junioren stafteam! 

  

 


