Groep
Nieuwsbrief juni 2014
Nieuwsbrief

Data

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 2014.

21 juni: Klubkampioenschappen!
Meld je aan bij de staf
van jouw speltak!

Met in dit nummer…
Maurits Jansen bij HIT 2014!

28 juni: Reünie
Reunie (oud-)leden

De Vlootschouw op 10 mei
&…
Vooruitzicht zomerkampen!

05-12 Juli Zomerkamp
waterwelpen
21-31 Juli Nawaka!

Beste allemaal,
Het is alweer juni, dit betekend tijd voor Nieuwsbrief Nr. 40 van juni 2014! Met
ook in dit nummer weer veel nieuwtjes over de groep, weer veel leuke activiteiten in het vooruitzicht & natuurlijk speciale opkomsten!

26 Juli: Ouderdag
Meld je aan via
www. Nawaka.nl

Augustus Havenfestival!

Zoals jullie zien, heeft de nieuwsbrief een nieuw uiterlijk gekregen. Lees hier;
de vernieuwde versie van Nieuwsbrief van scoutinggroep de Ruyter!
Veel leesplezier!

Teun
Zoals sommigen misschien al hebben gehoord is Teun twee weken geleden
met zijn longboard onderuit gegaan. Het gevolg hiervan is een schedelbasisfractuur.
Na een aantal dagen in het ziekenhuis is hij weer thuis. Inmiddels gaat het al
wat beter, maar hij is erg moe en moet veel rusten.
Bij deze willen wij Teun namens de groep hartstikke veel sterkte en beterschap wensen!
Teun, we hopen je gauw weer te zien bij de opkomsten!
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Bevers

Bevergroep@hotmail.nl

Het zit er alweer bijna op voor de bevers, helaas.. De zon gaat zijn werk doen, de zomervakantie komt eraan en daarbij ook de laatste opkomst.
Met zekerheid kan ik zeggen dat de beverstaf dit erg jammer vindt!
Gelukkig staan er nog een paar leuke dingen in de planning. Zo hebben we 14 juni en 28
juni nog ‘gewone’ opkomsten. 21 juni zijn de klubkampioenschappen. Deze activiteit is
gezamenlijk met de hele groep van de Ruyter. Gezelligheid gegarandeerd! Mis het niet!!
Schrijf je nu in via de e-mail of tijdens de eerstvolgende opkomst bij je staf!

Data Bevers
14 juni: opkomst
21 juni: Klubkampioenschappen!
LET OP!

Gezellige opkomst!!
Op 17 mei hadden we zulk heerlijk weer, we konden het niet laten om het bos te bekijken.
Met de Bevers zijn we foto’s gaan bekijken, die door de waterwelpen gemaakt waren. Het
waren niet zomaar foto’s, maar een echte foto-speurtocht!
Altijd spannend, want je weet niet waar je terecht komt!
Toen we eenmaal bij een veld aankwamen, was het tijd om een lekker bekertje
limonade te drinken en een potje verstoppertje te spelen. Na een aantal spelletjes, merkten we dat de tijd wel erg snel voorbij ging! Het was tijd om terug te
lopen en de opkomst af te sluiten. Al bij al was het een lekker ochtendje!
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Locatie: ligplaats aak
MIS HET NIET!
28 juni: Laatste opkomst Bevers.

Waterwelpen

Waterwelpen@hotmail.com

Een bezoek aan Boerderij Zorgvrij!
10 mei waren de Zeeverkenners naar de vlootschouw. Een uitstekend moment om met de
welpen de buurt te verkennen. Helaas zat het weer niet mee en zijn we naar boerderij
zorgvrij gegaan. We gingen de boerderij ontdekken in 4 groepen. Iedere groep had een
groepen oudste die de groep bij elkaar moest houden. Er waren niet veel dieren, maar
gelukkig wel wat! Zo waren er kalfjes, bijen, supergrote slakken etc. Vooral de supergrote
slakken vond Colin erg interessant, Jasper ontdekte dat een kalf zijn das erg lekker vond en
bas had al gauw het nieuwe bijen nest wat de boerderij heeft gevonden. Het regende de
hele dag door op, maar een geven moment zijn er groepjes naar buiten gegaan. Zij wilde
toch de regen trotseren om lekker te kunnen spelen in het spinnen bos.

Data Waterwelpen
21 juni Klubkampioenschappen!
Schrijf je in!
5—12 juli Zomerkamp!

Doop team
Dit jaar zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers, die onder begeleiding op woensdagavond 9 juli, donderdagavond 10 juli en vrijdagavond 11 juli willen helpen met de doop opbouwen. Dit houdt in: pionieren, knopen, tillen of te wel knutselen voor volwassen mannen. We
doen dit vanaf 19:00 tot en met 22:00 uur en na afloop is er gelegenheid om een biertje te drinken. Wat hadden we voorgaande jaren ook
al weer?
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Waterwelpen
Zomerkamp
Dit jaar zijn we uitgenodigd om op bezoek te gaan bij Huibert Haai en zijn
bemanningsleden op de zwart raaf. Huibert Haai is piraat. Hij is op vakantie
op het gooimeer en had gehoord dat wij daar ook wel eens kwamen. We
zullen gaan liggen bij de schelp. Dit is een eiland vlak bij Naarden.

Klubkampioenschappen
Dit wordt de 6e editie van de klubkampioenschappen en we gaan uitpakken: Verse commissie leden die popelen om
aan de slag te gaan. Nieuwe wissel bekers, bevers die voor het eerst mee doen en zoals ieder jaar veel gezelligheid.
Er zijn weer leuke water- en landactiviteiten voorbereid en aan het einde gezellig, met iedereen die wilt, barbecueën. Speciaal voor de allerkleinste hebben Jeroen en Irene ( ouders van Colin(waterwelp)) een verassing geregeld.
Maar wat dat nou precies is, vertellen we nog even niet. Dit jaar willen we ouders vragen om wat lekkers te maken
voor bij de koffie. Dus heb jij of één van je kinderen een talent om te bakken en wil je een bijdrage leveren aan de
koffie? Stuur dan even een berichtje naar waterwelpen@hotmail.nl!

Stuur het door!

Schrijf je nu in!!

Maak jij leuke dingen mee bij de waterwelpen? Heb je nog leuke spelideeën die we bij de groep ook kunnen gebruiken? Twijfel niet en stuur het door
naar nieuwsbrief@de-ruyter.nl

Heb jij je nog niet ingeschreven voor het
zomerkamp?

En wie weet wordt jouw stukje in de
nieuwsbrief gepubliceerd!

Hopelijk wordt het net zulk lekker weer als
vorig jaar! Met veel leuke spellen, plezier
en waterpret! We gaan er een leuke week
van maken. Dus schrijf je nu in en beleef
een week die je nooit zult vergeten!
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Zeeverkenners
Opkomst 10 Mei—Vlootschouw Haarlem
Elk jaar organiseert Scouting Regio Haarlem een vlootschouw; een gezamenlijke opkomst
voor de waterscoutinggroepen uit de regio. Al enige jaren zijn wij hier al niet meer naar toe
geweest, tijd om weer eens onze groep te laten zien!
Met 3 vletjes en de aak gingen wij ’s ochtends op weg naar het Spaarne.
Nog voordat wij bij de sluis aankwamen hadden we al te maken met 2 tegenslagen;
De stag van een van de vletten bleef haken, met als gevolg dat de mast brak.
Gelukkig had niemand aan boord zich bezeerd. Twee Wilde Vaart-leden zijn maar teruggegaan naar de ligplaats, om daar, met het Welpenbootje, de 4e vlet op te halen. De bemanning van de ‘pechboot’ werd ondertussen verdeeld over de overige vletten.
Koelproblemen met de aak! In de sluis aangekomen, konden we dit probleem even
onderzoeken. Wat bleek: ons koelwatersysteem had plastic aangezogen wat de overige toevoer van koelwater blokkeerde. Folie weggehaald, systeem weer in werking gesteld en we
konden weer verder!
Eenmaal aangekomen bij de ligplaats van de Bim Bakenessergroep legden we de aak aan en
wachtten we op de vletjes. Na de centrale opening op het terrein konden we beginnen met
de vlootschouw. In de stromende regen zeilden de zeeverkenners langs het wachtschip van
de Prins Willem om daar via het “fok-saluut” te salueren naar de (loco-)burgemeester.
Vervolgens begon het zeil spel. Elke boot kreeg een touw met daaraan ballonnen vastgeknoopt. Doel: prik zoveel mogelijk ballonnen van de andere teams lek! Vanwege het weer
kwamen de zeeverkenners al weer snel terug naar de steigers. Helaas was het wegens de
vele regen het tweede programmadeel van de middag afgelast. Aangezien wij toch met de
aak waren, konden wij nu mooi binnen opwarmen met een lekker kopje soep en braadworsten (Gesponsord door moeder van Stefan&Remco , bedankt!!)
Toen de honger weer was gestild en iedereen weer was opgewarmd,
werd het tijd om terug te varen. Vanaf de aak was goed te zien hoe de
vletjes, met wind in de rug, vooruitzeilde naar de sluis. De dolfijnenvlet
leek echter te draaien en terwijl het dit deed lag de boot schuiner en
schuiner in het water. En ja hoor… De vlet lag op de kop! Sommige bemanningsleden wisten snel naar de droge kant van de boot te klimmen,
de rest had wat minder geluk en belandde in het water.

Data Zeeverkenners
7 Juni: Zeilopkomst
13.00—17.00 Ligplaats
8 Juni: Kampaankleding
voorbereiden
12.00—??.?? Ligplaats
14 juni: Zeilopkomst
13.00—17.00 Ligplaats
21 juni: Klubkampioenschappen!
Meld je per e-mail aan
bij de staf !
28 juni: Zeilopkomst
13.00-17.00 Ligplaats
28 juni: Reünie
Reunie (oud-)leden
15.00—?? Ligplaats
21-31 Juli Nawaka!
26 Juli: Ouderdag
Meld je aan via
www. Nawaka.nl

Vervolg 17 mei:

Na een snelle reddingsactie was de bemanning en het merendeel van de
bagage veiliggesteld op de aak. Met wat hulp van de Bim Bakenessergroep lukte het om de vlet weer om te draaien. Bij de ligplaats aangekomen was het tijd om alles weer op te ruimen, uit te hangen en naar huis
te gaan.

De zon schijnt; een prachtige dag om te
zeilen. De Dolfijnen kunnen alweer
stoere verhalen vertellen over het omslaan. Wellicht dat we dit bij goede
wind (en mooi zomerweer!) als oefeUiteindelijk was het dus een spannende, avontuurlijke dag op (en in) het ning kunnen herhalen. Een paar Zeeverwater! Voor zowel de aanwezige staf, zeeverkenners en Wilde Vaart was kenners weten nog te melden dat onze
het goed dit allemaal eens mee te maken. Wij hebben er veel van geleerd, acties zelfs bij andere groepen
(Beverwijk en Heemstede) bekend zijn
de zeeverkenners zijn ook weer een ervaring rijker. Foto’s te zien op:
geworden..
http://www.scoutinghaarlem.nl/wcms/index.php?fotos
Kortom, wij zijn weer bekend in de
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Zeeverkenners & Wilde Vaart
Nog eventjes en dan begint het Nawaka. Een avontuurlijk en groot evenement, speciaal
voor de waterscoutinggroepen in Nederland. Nawaka kent een grote organisatie die de
meeste zaken voorbereid, waaronder ook de spelprogramma’s, wedstrijden en hikes.
Op Nawaka zijn er verschillende ‘subkampen’: 5 voor de Zeeverkenners, 2 voor de Wilde Vaart, 1
voor de Waterwelpen.
Onze Zeeverkenners zijn ingedeeld op subkamp Honshu, de Wilde Vaart op subkamp Cuba.
Overige subkampen zijn: Madagascar, Sicilië, Hawaï, Paaseiland, Galapagos en Jamaica.

Data Wilde Vaart
8 Juni: Kampaankleding
voorbereiden
12.00 Ligplaats
14/15 juni: Zeilopkomst
Ligplaats

Als deelnemers van een subkampwordt er ook van ons het een en ander verwacht;
Zo moeten wij bepaalde programma-onderdelen voorbereiden en zullen wij ons kampterrein zoveel 21 juni: Klubkampioenmogelijk aanpassen aan het thema.
schappen!
Meld je per e-mail aan
Voor de Zeeverkenners betekent dit dat wij ons kampterrein zo Japans
bij de staf !
mogelijk moeten aankleden. Binnenkort beginnen wij aan onze Japanse
poort, verder willen wij zoveel mogelijk ons terrein aankleden met lampi28 juni: Reünie
onnen, lampjes, Bamboe en alles wat maar met Japan te maken heeft.
Reunie (oud-)leden
De Wilde Vaart reist tijdens het Nawa15.00—?? Ligplaats
ka af naar Cuba. Ook hier hoort een kampterrein in de stijl van
21-31 Juli Nawaka!
dit land bij. Wij zijn dus nog op zoek naar materialen die te ma26 Juli: Ouderdag
ken hebben met Cuba. Voor de voorbereiding voor ons spel zijn
Meld je aan via
wij op nog op zoek naar:
www. Nawaka.nl
Sigarenkistjes, lege Rumflessen, Vlaggen m.b.t. Cuba, Che Guevara, revolutie en noem het maar op...
Kun je ons helpen met ideeën of materialen hiervoor? Wij horen het graag!

Acties Nawaka
Om de kosten voor het komende Nawaka-kamp wat te drukken is de Wilde Vaart samen met de Zeeverkenners druk bezig geweest:
Vanwege het goede resultaat van hun aandeel in de Jantje Beton-collecte, kon
de Wilde Vaart een deel van de opbrengst mooi gebruiken voor het transport van hun
vlet naar Nawaka.
Via moeder van Sam, heeft de Fransiscusschool uit Ijmuiden een spannende
speurtocht in Beeckesteijn gelopen. Namens de Zeeverkenners hebben wij het kampvuur verzorgd. Hiervoor is er een bijdrage van € 56,- ontvangen!
De Zeeverkenners hebben door middel van wat oude spullen en verkoop van cupcakes € 50,- verdiend voor de Nawaka-pot. De Wilde Vaart heeft ondersteund bij het bakken van de cupcakes.
Groepslid Jord heeft de Wilde Vaart ingeschakeld om hem te helpen met het (met beleid) slopen
van zijn vloer. Mede door de bijdrage van Jord heeft de Wilde Vaart nu een buitenboordmotor!

Een eigen motortje voor de Wilde Vaart!
Via--via heeft Wout een buitenboordmotortje gekregen. Echter was dit een zogenaamde
‘kortstaart’, niet geschikt voor onze vletjes. Samen met het verdiende geld is deze ingeruild
voor een mooie 5PK langstaart motor.
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Zeeverkenners
Reünie Mazn de Ruyter!
Speciaal voor kaderleden (16+) en oud-leden organiseert de zeeverkennerstaf op 28 juni 2014 een reünie bij de
ligplaats!
Tijdens deze speciale dag is er in de middag de gelegenheid om samen met je oude maatjes te zeilen.
Vanaf 15.00 zijn jullie welkom bij onze ligplaats, wij zorgen dat de koffie en thee voor jullie klaar staat. Rond 18.00
zullen wij beginnen met de barbecue, hierna volgt de na-borrel, waarbij er alle gelegenheid is om alle stoere verhalen weer naar boven te halen!
Aanmelden voor deze dag via: zeeverkenners@de-ruyter.nl, of via Facebook: Zeeverkenners.deRuyter
P.S.: Spreek je nog oud-leden van onze vereniging die de uitnodiging niet hebben ontvangen? Laat het even weten!
Wanneer: Zaterdag 28 juni 2014
Vanaf: 15.00
Waar: Ligplaats
Kosten:
BBQ: € 10,Bier/wijn/fris: via barkaart (ter plekke verkrijgbaar)
Aanmelden via: Zeeverkenners@de-ruyter.nl of via Facebook!

Sponsoren
Bedankt Hans Boon!!
Namens de hele groep willen wij Hans Boon bedanken!
Hans heeft een nieuwe accu voor onze sleper gesponsord.
Hans, bedankt!
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Sponsoren
Allemaal nieuwe spulletjes.

In het afgelopen periode hebben we ook achter de schermen niet stil gezeten.
Zo hebben we diverse sponsor activiteiten op touw gezet. Zo zal het niemand ontgaan zijn dat de oude koelkast uit
het stafverblijf plaats heeft gemaakt voor een andere grote koelkast.
De oude had na ongeveer 15 jaar trouwe dienst bij ons de geest gegeven en het was te duur om dit te laten repareren. Diana van Loon, de moeder van Sjoerd en Reinier heeft de firma Wouters witgoed uit Beverwijk bereid gevonden om deze koelkast gratis ter beschikking te stellen.
Nu kunnen wij tijdens onze kampen e.d. de verswaren weer gekoeld houden.
Een andere sponsoring komt uit een geheel andere hoek. Erik Struik had een oproep gedaan voor een nieuwe accu
voor de sleper. De oude, ook al best op leeftijd, deed het namelijk niet meer na de winter.
Een oud staflid van onze groep, de heer Hans Boon , onderschepte deze oproep en heeft ons blij gemaakt met een
gloednieuwe spanningsbron voor ons werkpaard.
Wat verder nog niemand gezien heeft maar wel degelijk al in ons bezit is, is een nieuwe hoogwaardige kurkvloer
voor in de verkennersruimte van de blokhut. Via een “like and share” actie op internet van Face Book heeft wederom Diana van Loon het bedrijf Floors online uit Amersfoort gestrikt.
De vloer hebben we reeds opgehaald en zal in de zomer, wanneer er even geen gebruik gemaakt wordt van de
blokhut gelegd gaan worden. Hiervoor hebben we alleen nog wat lijm, Eurocol 540, nodig. Het begin is er met een
restantje lijm van Sterk schoenen en de rest zoeken we nog……..
In ieder geval we hebben niet stil gezeten. Diana en Erik hartelijk dank voor de ontplooide acties en natuurlijk:
Floors online, Wouters witgoed en Hans Boon heel erg bedankt voor de spullen.
Ron v Schagen
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Mijn verhaal!
Waterwelp Maurits bij HIT 2014
Ik ben naar HIT Zeeland geweest tijdens de Pasen. Ik ging naar Game Time in
het plaatsje Veere. Het was 3 dagen en 2 nachten met 51 kinderen uit het
hele land. Het thema was James Bond.
We hadden een speurtocht met allemaal posten en de
dag daarna hadden we een hike van 12 kilometer. We
kookten 2 dagen op houtvuur. We hadden een bonte
avond met toneelstukken en een casino. Op de derde dag
moesten we James Bond zoeken door coördinaten te verdienen tijdens een spel. Uiteindelijk is James Bond gevonden en er was een super wapen dat hij onschadelijk heeft
gemaakt.
Hiernaast zie je een foto van mij, samen met een paar
andere jongens tijdens de hike op de Oosterschelde dam

Heb jij ook iets meegemaakt en wil je dit graag kwijt aan de hele groep? Mail het dan nu door naar: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.
Wie weet komt jouw verhaal in de nieuwsbrief te staan bij “Mijn verhaal”!

De volgende nieuwsbrief…

De volgende nieuwsbrief verschijnt
weer in augustus 2014. Lees dan
alle nieuwtjes over de Klubkampioenschappen, laatste opkomst bevers, het zomerkamp van
de waterwelpen en nog
veel meer!
Een hele fijne vakantie!
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