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1.een van de vaders is een opa. Daarom is de andere vader zowel een 

zoon als een vader. 

2.Een handdoek 

3.Vuur 

4. Een schaduw 

Oplossingen raadsels/ nonogrammen 
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Lieve kinders, 
 
Na een warme herfst is het dan toch echt 
weer tijd voor het winterseizoen. De zeil za-
terdagen zijn dan dus ook weer voorbij. 
Maar wees niet bang, er komt weer een 
schitterend winteronderhoud aan, zodat 
jullie zo meteen weer in een sprankelende 
boot de wateren onveilig kunnen maken! 
 
Groetjes, jullie Staf. 
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Bestuur: 
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1. Zo vader zo zoon 
2 vaders en 2 zoons gingen bij een ontbijt samen 3 eieren eten, elk persoon 
had 1 ei. Hoe is dit mogelijk ? 
 

2. Nat raadsel 
Wat word natter en natter des te meer het droogt ? 
 

3. omgedraaid 
Geef me eten en ik zal leven. Geef me water en ik zal sterven. Wat ben ik ? 
 

4. Zwemmende vogel 
Ik ben onderdeel van een vogel maar ben niet in de lucht. Ik kan zwemmen 
in de oceaan maar blijf droog. Wat ben ik ? 
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Hoe moest dat ook alweer?  

 
Heb je een afspraak die echt 
niet op een andere dag ge-
pland kan worden? En is het 
donderdag voor 21:00 uur. 

Ja 

Nee 

Pak je telefoon 

Ben je 
ziek? 

Ja 
Nee 

Bel Renee 
(06-44806090)of 
Wobbe 
(06-40954446) )   
en leg uit waarom 
je afwezig bent  
zaterdag. 

Was het een  
goede reden? 

Heb je een andere 
goede reden? 

Nee 

Tot zaterdag! 

Tot volgende week 
zaterdag! 

Nee 

Ja 
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522 
Rens 
Matthieu 
Yue Qiao 
Philip 
Harm 

294 
Mathijs 
Shen Ying 
Felix  
Veerle 
Pim 

687 
Nick 
Robin 
Cathleen 
Victor 
Nieke 

419 
Rick 
Esther 
Roosmarijn 
Thijs 
Fleur 
 

495 
Daan 
Jelle 
Sacha 
Ties 
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1. De staf heeft altijd gelijk! 

2. Blijf in de ruimte die ons toegewezen is. 

3. Niet rennen in de loods. 

4. Houd de loods schoon en opgeruimd zo-

dat we veilig kunnen werken. 

5. Buiten de vlet altijd schoenen aan ivm met 

scherpe/ harde dingen in de loods 

6. Gebruik je een staalkop in je boormachi-

ne dan is een veiligheidsbril verplicht. 

7. De loods is onverwarmd dus tref je maat- 

    regelen. (warme kleren!) 

8. De staf heeft altijd gelijk! 

Bij klachten over deze regelingen kan u een klacht indienen bij 
de Commissie Onterechte Toepassing Loodsenregelement. Dit 
dient schriftelijk “in drievoud naar Postbus 34 te Timboektoe 
tnv Zeeverkenners Canisius” te worden gestuurd. U ontvangt 
binnen 1 en 32 weken een bericht dat u klacht is ontvangen. 

Regels in de loods 
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DIENSTBAK!! 
Ja, ook de loods moet schoon blijven. 

Kijk dus snel hieronder wanneer jouw 

bak aan de beurt is! 

November 
14 -   294 
21 -   419 
28  -   495 

Januari 
9 -   687 
16 -   249 
23  -   419 
30 -   495 

December 
5 -  iedereen 
12 -  522 

Februari 
20 -  522 
27 -  687 

maart 
5 -  294 
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Een krokodil niet zijn 

tong uit kan steken? 

Als jij je rechter oog 
sluit je niet over je 
rechter schouder kan 
kijken? 

Wat hier boven staat 

niet waar is als je ge-

muteerd bent? 

Mensen 206 botten hebben? 

Het in de winter wel eens koud kan zijn? 
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 Ingrediënen:  
200 Ml  melk 
1 eetlepel suiker 
1 theelepel cacao 

De lekkerste chocolademelk 

 

1. roer de suiker en cacao in een           

kommetje goed door elkaar. 

 

2. giet er een klein scheutje melk bij zodat 

je een papje krijgt. 

 

3. zet het steelpannetje met melk op het 

vuur. Roer steeds met de garde, zodat de 

melk minder snel aankoekt. Let nu goed 

op. Wanneer de melk omhoog wil komen 

zet je meteen het vuur uit. 

 

4. roer nu het papje door de melk en 

schenk dit in twee bekers. Je warme cho-

colademelk is klaar genieten maar! 

 

5. serveer met slagroom want dat is nog 

lekkerder! 
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Belangrijke data: 
19 december,   Kerstdiner 
7 t/m 12 maart,   Jantje Beton 
30 april t/m 3 mei,  Zeil4-daagse 
3 t/m 5 juni,    Lentekamp 
17 t/m 30 juli,   Zomerkamp 

Jarigen in de winter 
Deze winter hebben we weer veel jarigen. Dus 

warm je stembanden maar alvast op, want er 

zullen weer veel valse noten klinken om al  

deze mensen te feliciteren. 
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14 November: 
Zoek je oude kleren maar weer op, want 
vandaag gaan we een start maken met 
het houtwerk. 

5 december: 
Heerlijk avondje is gekomen. We vieren het 
niet ‘s avonds maar ‘s middags komt hij 
misschien wel langs. 

21 November: 
Zullen vandaag de vletten het water uit-
gaan meer informatie komt met een brief 

28 november: 
Vandaag gaan de handen weer uit de 
mouwen, heerlijk schuren en misschien al 
wel schilderen. 

19 december: 
Vandaag mogen de voetjes van de 
vloer. We gaan lekker  
dineren tijdens ons beroemde  
kersdiner. Dus trek je beste  
kleren aan en geniet. 

26 december:  
Vandaag thuis lekker warm genieten van de 
kerst. 

12 december:  
Vandaag lekker schilderen maar waar 
zullen jullie in de avond belanden?  

2 januari: 
Een nieuw jaar betekent nieuwe voornemens. Ga je 
dit jaar de boot nog beter schilderen als vorig jaar? 
Vandaag  zijn jullie in ieder geval vrij. 
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9 januari: 
Met smacht liggen ze al op jullie te 
wacht. Vandaag hebben we weer winter-
onderhoud! 

16 januari: 
Vandaag is iets anders dan normaal. En 
wat we gaan doen? Dat is een verassing. 

23 januari: 
Heeft iedereen zijn warme (oude)  
kleding aan want na een weekje wat  
anders gaan we weer aan de slag. 

6 februari: 
Jee vakantie dan ga je toch niet werken, daar-
om gaan we vandaag lekker zwemmen. 

30 januari: 
De vletten beginnen er al goed uit te zien maar ze zijn 
nog niet klaar dus vandaan nog hard werken. 

13 februari:  
Deze week is er alleen troep 
voor de kaderbak. We gaan 
namelijk op kaderbakkamp! 

27 februari: 
Zullen we ze vandaag af   
krijgen of word het volgende 
week. 

20 februari:  
Het einde is inzicht vandaag 
maar vandaag nog hard  
Werken. 

5 maart: 
Hebben jullie goed doorge-
werkt of moeten we nog even 
de puntjes op de i zetten. 

12 maart: 
Vandaag weer het welkende 
jantje beton, dus neem van-
daag je liefste blik mee. 

19 maart: 
Jaaa, het is zover. Vandaag 
gaan de bootjes het water in. 
Dus vandaag alleen troep 
voor  de kaderbak. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILKoLyQhskCFUH9DgodMhUEOg&url=http%3A%2F%2Fkids.flevoland.to%2Fkleuren%2Fsponsbob%2Fspongebob-kerst.shtml&bvm=bv.106923889,d.ZWU&psig=AFQjCNECu6F2Ka--nJa04L
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKripNGQhskCFYVfDwodVMoNVQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sinterklaassliedrecht.nl%2F&bvm=bv.106923889,d.ZWU&psig=AFQjCNHEIskzXYb0N7MU5GAyGkfhF183Iw&ust=14472543193260

