Nieuwsbrief juni 2012
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: augustus 2012 (zomerkamp editie)
Dringende oproep:
Binnen de vereniging zijn wij
dringend op zoek naar:



Een voorzitter
secretaris

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

Klusjes aan de aak
Elke eerste zaterdag van de
maand (in het vaarseizoen) gaat
er geklust worden aan de aak
onder leiding van Erik Kops.
Mocht u mee willen helpen dan
bent u van harte welkom! De
klusochtend valt gelijk met de
opkomst van de waterwelpen.

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

www.de-ruyter.nl
Ouderavond 31 maart 2012
Ook dit jaar was er weer een avond georganiseerd voor de ouders van onze jeugdleden. Deze avond is
bedoeld om nader kennis te maken en informatie te geven over de komende periode. Na een praatje van
de waterwelpenstaf, zeeverkennerstaf en de bouwcommissie was er tijd voor vragen. Er is veel
informatie verstrekt. De opzet was goed gelukt al was de opkomst van ouders magertjes.
Dodenherdenking 2012
Op 4 mei heeft onze groep een mooie traditie want dan
staan oudere scouts en leiding bij de dodenherdenking
op begraafplaats Westerveld. Dus daar stonden we ook
dit jaar, gelukkig maar! Marnix

EHBO
In verband met de algehele veiligheid heeft een
ouder aangeboden om in enkele avonden de staf
de beginselen van EHBO bij te brengen. Een
geweldig initiatief en de stafleden willen daar ook
graag gebruik van maken.
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Sop en klusdag aak
Dat vele handen licht werk maken is zaterdag 12 mei weer eens gebleken. Een grote opkomst van
ouders die de handen uit de mouwen staken om in en om de aak alles weer netjes en schoon te
krijgen. Het tegelpad aan de walkant is geëgaliseerd, containers zijn geplaatst, het ruim heeft een
grote beurt gehad, het roefje ruikt weer fris. De oude voorraad opgeschoond en heel veel gesopt en
heerlijke koffie gedronken.
Alle ouders ontzettend bedankt!

Clubkampioenschappen
(familiedag).
Op zaterdag 9 juni wordt weer
de jaarlijkse
clubkampioenschappen
gehouden voor leden, ouders,
broertjes en zusjes. U ontvangt
hierover t.z.t. de nodige
informatie.

Ledenwerfactie waterwelpen
De waterwelpen, speltak voor jeugd van 7 t/m 12 jaar
kunnen nog leden gebruiken daarom zullen er de komende
tijd diverse activiteiten plaatsvinden. De plannen zijn o.a.
vriend/vriendinnen-dag, de nationale sportpas, open dag en
een spectaculaire dag in Velserbroek. Hou de plaatselijke
krantjes in de gaten voor meer informatie.

Spreekbeurt
Vandaag (22-5-2012) heb ik voor de allereerste keer een
spreekbeurt gehouden in de klas. Natuurlijk ging deze over de
Scouting en vooral over de waterwelpen. Van Nieke heb ik een
mooie zelfgemaakte tas gekregen met allerlei spullen over de
waterscouting erin. Deze heb ik goed kunnen gebruiken. Ook
heb ik nog wat informatie van internet gehaald. Ik had ook de
Dolfijnenwet mee genomen naar school en het knopenbord en
het fotobord. Iedereen in de klas vond het een leuke
spreekbeurt. Aan het einde heb ik ook nog kleurplaten en de
uitnodiging om een keer te komen kijken uitgedeeld. Juf vond
ook dat het erg goed ging en dat ik leuke dingen om te laten
zien mee had. Ik heb voor mijn spreekbeurt een 9 gekregen!!!
Yes!! Ik wil iedereen hartelijk danken voor alle geleende
spullen.
Groetjes,Karlijn Broek (Waterwelp)

Vletten te water
Op zaterdag 12 mei waren de bootsen, kwartieren en stafleden van de zeeverkenners al om 9.00
uur op de ligplaats om mee te helpen de vletten te water te laten. Dit is toch altijd weer het
startsein van het zomerseizoen!
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Opslagplaats
De bouw van de opslagplaats begint steeds meer
vorm te krijgen. Wat eerst alleen een idee op
een tekening was is nu in een paar weken tijd al
in verder gevorderd stadium. Op zaterdag 12
mei zijn de containers, de basis van het gebouw,
geplaatst en kan er gewerkt gaan worden aan de
afwerking van de opslagplaats. De planning is
om het voor de zomervakantie helemaal gereed
te hebben.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die deze
bouw tot nu toe mogelijk hebben gemaakt en
onze sponsoren in het bijzonder:
De Bie Wegenbouw – voor het egaliseren en
bouwrijp maken van de grond
Microtechniek – voor het gratis leveren van
containers en het vervoer van de containers

Waterwelpen in de blokhut
In de wintertijd bij de blokhut hebben we vier opkomsten na elkaar gehad waarin we drie
verschillende opdrachten deden. Elke week draaiden de groepjes door naar de volgende
opdracht. Nieke ging met een groepje fotospeurtochten maken, Teun hield zich bezig met
pioneren en Eric en ik gingen met de kinderen een speciale opdracht doen. Het ging over hoe
de kinderen met elkaar en samen in de groep omgaan. Het pionieren ging de kinderen goed
af. Ook hadden ze erg veel plezier met het maken van de fotospeurtocht. Een aantal rare en
gekke foto’s kwamen voorbij, het groepje van Alex, Bram, Quinten en Romme was vooral veel
bezig met het knuffelen van bomen! Bij de laatste opkomst hebben we allemaal een
speurtocht van een ander groepje gelopen. Die waren goed in elkaar gezet dus zo konden we
de weg goed vinden! Het was wat minder toen het aan het einde van de speurtocht begon te
regenen, maar toen konden we weer gaan schuilen in de blokhut! Het waren vooral leerzame
opkomsten.
Marlieke
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Marco
Vader van een waterwelpen-lid en zelf een oud lid van
onze vereniging is nog steeds actief betrokken. In het
voor- en najaar staat hij met zijn kraantje klaar om
de vletten van de wal in de sloot te leggen en anders
om.
Marco, ook nu weer bedankt en ook voor het plaatsen
van de containers! Het was een helse klus.

Ron
Elke vereniging heeft ze wel van die leden die altijd in de
weer zijn voor de vereniging maar bijna nooit in het zicht
zijn. Zo ook onze Ron, hij zorgt er mede voor dat de vloot
drijvende blijft en het onderhoud geregeld wordt. Vele
uurtjes worden er in gestoken. Maar Ron gaat ons een tijdje
verlaten en zullen we moeten laten zien dat we het ook
zonder hem kunnen, dat wordt vast lastig. Ron, als je
terugkomt is de ‘hut’ klaar, we gaan ons best doen! Veel
succes in het zonnetje (daar zijn we dan wel weer jaloers
op) en laat af en toe eens wat van je horen!

Waterwelpen/Wiawaha
Opkomsten samen met de Wiawaha
hebben we niet vaak, dus werd het weer
eens tijd om een gezamenlijke opkomst
te organiseren! Samen met de meiden
van de Wiawaha hebben we een leuke
ochtend beleefd door een spel cluedo te
doen. Ze werden samen met onze
welpen in groepjes gezet en moesten
het bos doorlopen om erachter te komen
wie de dader was, waar die iemand had
vermoord, en met wat. Voor al die drie
dingen stonden er drie verschillende
posten in het bos. De leiding van de
Wiawaha samen met onze
welpenleiding. Als de kinderen erachter
waren gekomen wat er was gebeurd,
konden ze naar Eric toe, die had de
politiepet, om het te vertellen. Als ze het
goed hadden geraden, hadden ze
gewonnen. Het was leuk om de
verschillende groepen welpen met elkaar
om te zien gaan. Ze hielpen elkaar
goed. De een was wat meer verlegen
dan de ander, maar werd ondanks dat
goed betrokken bij het groepje.
Daardoor weer een heel geslaagd spel!
Marlieke

Persbericht De Hofgeest 24-05-2012
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