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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 2013

Waterwelpen voorjaarskamp
23 en 24 februari 2013
Het was weer tijd voor het eerste kamp van
het jaar: voorjaarskamp. Met zeven welpjes
die mee gingen op kamp, hebben we er weer
een geslaagd kamp van gemaakt!
Zaterdag na aanvang en opstellen zijn we
begonnen met een paar buitenspelletjes.
Ondanks dat het erg koud was buiten, werd
iedereen vanzelf warm door de drukke
spelletjes die we deden. Na het postenspel
zijn we begonnen met hutten bouwen, die erg
mooi waren geworden!
Dit kamp wilden we een keer iets anders eten
dan het ‘normale’. Wraps waren het
geworden. Alleen werd er niet gelet op hoe
heet de saus eigenlijk was… Er werd dus veel
water gedronken en sla en tomaat gegeten!
Na het avond eten was het tijd voor een
laatste buitenactiviteit van deze dag: bij een
kampvuur het weerwolven spel doen en
liedjes zingen met een gitaar. De sfeer was
hierbij heel aanwezig!
Toen het weer licht begon te worden en
iedereen weer wakker werd, zijn we rustig
wakker geworden met de film ‘Ice age’.
Hierna hebben we gezellig ontbeten en de
spullen opgeruimd! Deze zondag hebben we
het kamp afgesloten met het handelsspel, wat
altijd leuk blijft om te doen!
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Waterwelpen voorjaarskamp 2013
We moesten voor Perry, Marlieke, Teun en Chris
weg rennen met een zakje meel zonder getikt te
worden door de staf en we moesten bij Phineas en
Ferb boten maken met spullen uit het bos zoeken
en we moesten Teddy los maken dat was leuk en
weer vast maken dat was grappig en we moesten
naar Doofenschmirts spullen zoeken en ik had
gewonnen dat was het. Bas van der Burg

Waterwelpen voorjaarskamp 2013
We hebben gisteren wraps gegeten en het vlees
was heel heet maar het was wel lekker echt
pittig ik stond te trillen. Maud
Waterwelpen voorjaarskamp 2013
Gisteren hebben we hadden we wraps gegeten
en het vlees was pittig en daarom nam ik bijna
geen vlees en toen gingen we het weerwolven
spel doen bij het kampvuur en dat was leuk toen
ging Eric een verhaaltje vertellen en toen
mochten we keten en toen we geslapen hadden
gingen we Ice Age kijken toen gingen we dansen
toen gingen we onze spullen opruimen toen
mochten we vrij spelen toen gingen we het
handelsspel spelen en dat was leuk ik werd
derde en toen gingen we eten. Alex Jaspers
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Vriendjes en vriendinnetjes-dag 2013
Vandaag mochten alle waterwelpen een vriendje of vriendinnetje meenemen om een keer te komen
kijken waar ze nou elke zaterdagochtend naar toe gaan. Vijf vriendjes of vriendinnetjes hebben deze
ochtend alle spelletjes met ons meegedaan en maakten het reuze gezellig met elkaar. De kinderen
zijn over twee teams verdeeld en hebben levend stratego gespeeld. Iedereen was erg enthousiast
over dit spel en werkten ook goed samen met elkaar. De ochtend hebben we afgesloten bij het
kampvuur. Hier hebben we broodjes gebakken en een beker limonade gedronken. We vonden het
erg gezellig met de vriendjes en vriendinnetjes die deze dag zijn meegekomen en hopen dat ze snel
nog een keer komen kijken!
Klusweekend 16 & 17 maart 2013
‘s ochtends vroeg om 9 uur stonden we paraat. Het was een koude dag
dus het schilderen kon helaas niet door gaan. Na wat geworsteld te
hebben met het koffiezetapparaat gingen we beginnen. We hebben
vooral gewerkt aan de nieuwe loods en we hebben hem bijna klaar
gekregen voor de nieuwe fase (het dak er op). Dit hebben we niet alleen
gedaan; het bestuur en veel ouders gewapend met haakse slijpers
hebben het dak en de zijwanden er uitgeslepen. Ook was er nog het een
en ander op te ruimen; dit hebben we ook aangepakt zodat de aak en de
ligplaats weer een frisse uitstraling heeft. Ondanks de kou hebben we
veel kunnen doen. Met dank aan de vrijwilligers en de ouders die
geholpen hebben. Eric kops
Jantje Beton 2013
In de week van 4 maart hebben we met de groep gecollecteerd voor Jantje Beton. Zij zorgen ervoor
dat kinderen veilig, vrij en avontuurlijk kunnen buitenspelen in hun eigen buurt. Met het geld dat
we hebben opgehaald zorgt Jantje Beton voor speeltuinen en speelpleinen. Het grote voordeel van
deze collecte is dat wij zelf de helft van de opbrengst mogen gebruiken, wat ook voor de
jeugdleden een extra motivatie is om actief mee te doen met deze collecte. Sommige jeugdleden
waren zelfs zo gemotiveerd dat zij alle drie de avonden onder begeleiding van staf langs de deuren
zijn gegaan. We hebben dit jaar gecollecteerd in Velserbroek, IJmuiden en Velsen-Noord en hadden
alle drie deze avonden een goede bezetting. Na afloop van iedere collecte trok de staf zich terug om
de bussen te legen en de opbrengst te tellen. De resultaten waren iedere avond weer veelbelovend.
De geweldige inzet van de jeugdleden en de staf heeft dit jaar tot een mooi resultaat geleid
waardoor de collecte van 2013 de boeken in gaat als de beste tot nu toe. In totaal hebben we
€959,16 opgehaald, waarvan de helft dus door de groep zelf gebruikt mag worden. De
collectekanjers van dit jaar zijn Reinier Huijboom bij de Zeeverkenners met een opbrengst van
€84,09 en Bas van der Burg bij de Waterwelpen met een opbrengst van €61,06, knap gedaan
mannen! Natuurlijk heeft iedereen zijn of haar steentje bijgedragen aan het mooie eindresultaat en
mogen we blij zijn met zo’n gemotiveerde groep jeugd- en stafleden. Ook willen we onze dank nog
uitbrengen aan de ouders die ons hebben geholpen bij het begeleiden van de groepjes kinderen.
Heel erg bedankt! Chris
Koninginnedag 2013
Op 30 april a.s. hebben we met de groep een stand bij het Polderhuis in Velserbroek en is het
mogelijk om van 10:00 tot 14:00 in kano's te varen. Deze actie heeft als doel om nieuwe leden te
werven en de naamsbekendheid van de groep te vergroten. Kom je ook een kijkje nemen?
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