Nieuwsbrief
Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de
nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief: juni 2012

Dringende oproep:
Binnen de vereniging zijn wij
dringend op zoek naar:



Een voorzitter
secretaris

Neem vrijblijvend contact op
met secretaris@de-ruyter.nl

Agenda:
Op de zaterdag:
Waterwelpen:
9.30 – 12.00 uur
Zeeverkenners
13.00 – 17.00 uur
Voor meer info:

www.de-ruyter.nl
Voorjaarskamp waterwelpen I
Het winterweer was weer gaan liggen en daar hadden we veel mazzel aan met het voorjaarskamp. De
jassen konden weer uit als we weer bezig waren met drukke renspelletjes. Het sleeën met de sneeuw
was ook erg leuk, maar toch was het wel lekker dat het niet te koud was en we vooral het hele kamp
buiten konden blijven. Veel buitenspellen gedaan. Zelfs het hele bos rond geweest met een speurtocht.
Het eerste groepje was blij dat ze eerder bij de blokhut aankwamen, want dan konden ze na zo’n stuk
gelopen te hebben nog even gaan zitten, voordat het andere groepje weer aankwam. Themaspellen
horen er natuurlijk ook bij en aangezien we Wickie de Viking als thema hebben, moesten we er wel een
groot spel mee doen. We zijn in het bos met twee groepjes tegen elkaar gaan strijden, de Vikingen tegen
de Romeinen. Beiden hadden ze iets kostbaars wat natuurlijk niet in de handen van de ander mocht
vallen… Romme stond op de uitkijk en liet Mandy er echt niet door. Jordy was heel slim geweest om om
te lopen, maar kon het kostbare spul helaas niet vinden. Alweer een erg geslaagd spel. Net zoals het
rode lampen spel in het donker, waarbij je zo stil mogelijk moest zijn. Alex vond het alleen zo jammer
dat als hij zijn jas uitdeed, hij nog steeds herkent werd…. in het donker! We hebben een geslaagd kamp
gehad! De staf
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Voorjaarskamp waterwelpen II
'We hebben langs het kampvuur
gezeten en we hebben heel veel
leuke spelletjes gedaan.
In het donker hebben we
lampenpakkertje gedaan. Ook
hebben we een speurtocht met lintjes
gedaan.
Een opdracht was om een rondje om
de vijver van Beeckestijn te rennen.
Jordy

Voorjaarskamp waterwelpen III
Wij zijn op voorjaarskamp geweest. Het was erg leuk.
We hebben veel spelletjes gedaan, zoals: buffelen,
tikkertje en balletje trap. We hebben ook een speurtocht
gedaan en in de avond moesten we een lantaarn
zoeken, er waren wel boeven.
Het slapen ging beter dan bij de andere kampen
(gelukkig). In de middag mochten we ook brood bakken.
En nu moet ik schrijven. Dit deden we dus op het
voorjaarskamp.
Romme

Vlaggenmast
Wist u dat: de vlaggenmast bij de blokhut om ligt?
Wist u dat: de vlaggenmast gemaakt is in 1968
Wist u dat: de vader van een oud bestuurslid de voet van de mast gemaakt heeft?

4 mei dodenherdenking
Zoals voorgaande jaren is er op 4 mei met
dodenherdenking weer een erewacht van scoutingleden
van onze groep op begraafplaats Westerveld.
Bootsen, kwartieren, stafleden, oud leden en loodsen zijn
van harte uitgenodigd om in deze erehaag plaats te
nemen.
Sop en klusdag op de aak.
Op zaterdag ochtend 12 mei a.s. willen wij met een groep ouders de aak weer eens een goede beurt
geven. We starten om 9.30 uur en hopen rond 12.00 uur een schoon schip te verlaten. U komt toch
ook helpen? Het enige wat u mee hoeft te nemen is een emmertje en een dweiltje, huishoudhandschoenen zijn aan te raden.
De Ouderraad

Jantje Beton collecte
Onze groep heeft dit jaar met de Jantje Beton
collecte € 877,01 opgehaald, daarvan is de helft
direct voor de groep. Dit is € 130 meer dan
voorgaande jaren. Top!
Voorgaande jaren werd er op twee avonden
gelopen in Velserbroek, echter dit jaar is
gekozen voor een gesplitste aanpak om te kijken
of dit bevalt. De Zeeverkenners liepen op één
donderdagavond en voor de waterwelpen was
gekozen om de kinderen een bus en een stuk
wijk mee te geven zodat men in eigen tijd en op
eigen gelegenheid te gaan collecteren.
De top 3 van de waterwelpen:
1. Mandy de Boer met € 85,65
2. Bas van der Burg met € 77,70
3. Karlijn Broek met € 55,32
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Bouw opslagruimte
Er wordt flink gewerkt aan de bouw van de opslagruimte. U ziet daar waarschijnlijk nog niet zo veel
van maar het meeste grondwerkzaamheden zijn voltooid. Er is grond afgegraven en voorzien van
een speciale laag dit vormt de fundering voor de opslagruimte. Zodra er boven de grond gewerkt
gaat worden zal het voor veel mensen meer gaan betekenen. Een vereniging kan niet zonder
sponsoren, een aantal bedrijven hebben al hulp toegezegd en verlenen hun diensten. Maar voor
niets gaat de zon op en daarom is de ouderraad op zoek naar bedrijven die dit project financieel
zouden willen steunen. Hiertoe zijn verschillende bedrijven in de regio benaderd. Het plan is om
voor de zomer de opslagruimte feestelijk in gebruik te gaan nemen.

Zeeverkenners Tikibad
De sneeuw- en ijspret was weer voorbij, tijd
voor de zeeverkenners om even op te warmen
in het zwembad. Zaterdag 3 maart
verzamelden we al vroeg bij de blokhut,
waarna enkele ouders ons naar Wassenaar
konden brengen. Gelukkig waren we vlak na
openingstijd bij het Tikibad, de drukte viel
hartstikke mee. Eenmaal binnen en
omgekleed ging ieder groepje zijn eigen weg
naar een van de vele waterglijbanen van het
zwembad. Als staf besloten we eerst de "xstream" uit te proberen; een korte glijbaan
waar je in een soort cabine moet stappen om
vervolgens de bodem onder je voeten te zien
verdwijnen. Helaas voor alle andere
zwembadbezoekers werd de glijbaan na ons
gebruik afgesloten vanwege een defect...
Gelukkig waren er meer dan genoeg glijbanen
om ons verder mee te vermaken. Na 5 uur
gezwommen te hebben hadden we elke
glijbaan (een paar keer) uitgeprobeerd en was
het weer tijd om naar huis te gaan. Iedereen
had zich vermaakt en gaven aan dit volgend
jaar weer te willen doen. Het uitje Tikibad was
dus een prima afsluiting van de
voorjaarsvakantie!

De Scoutshop
Frieslandlaan 10
2036 NE Haarlem
Openingstijden:
Donderdag van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Tel.nr.: 023-5403126(tijdens openingsuren)
Email: scoutshop@scoutinghaarlem.nl
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Zeeverkenners
De opkomst bij het Tikibad was de laatste
opkomst van het blokhutseizoen. Vanaf 10
maart zijn de zeeverkenners weer actief bij de
ligplaats bezig. Tijdens de werkopkomsten
voor de kerst is voornamelijk de buitenkant
onderhouden; nu, tijdens de tweede helft van
de reeks werkopkomsten, worden de
binnenkant en de boordranden gedaan. We
zijn dit jaar 3 werkopkomsten verder en het
resultaat is al goed te zien. Mede dankzij de
goede inzet en het mooie weer zijn we al goed
opgeschoten. Mocht het weer zo blijven dan
kunnen we binnen enkele (2/3?) weken al
klaar zijn, al dan niet met eventueel
bijklussen op zondag.
Extra motivatie voor de verkenners is er ook;
behalve snel weer zeilen in een mooie vlet
lijken we ook op tijd te zijn voor de
vlootschouw; de gezamenlijke eerste opkomst
van scoutinggroepen in de regio.
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