Nieuwsbrief augustus 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: oktober 2012
Dringende oproep:

Agenda:
Op de zaterdag:

Binnen de vereniging zijn wij
dringend op zoek naar:


secretaris

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

Waterwelpen:
9.30 – 12.00 uur
Zeeverkenners
13.00 – 17.00 uur
Voor meer info:

www.de-ruyter.nl
Bootsen en kwartieren
Veel bootsen en kwartieren van de zeeverkenners hebben heel veel van hun schaarse vrije tijd gestoken
in het schilderen van de aak. Tijdens de dokbeurt is de onderkant gedaan maar nu was ook het gedeelte
boven het water aan de beurt. Een enthousiaste ploeg jongeren die prima werk verrichten,
zeeverkenners om trots op te zijn! Bedankt jongens namens Patrick.
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Onder de indruk...
Een dagje schilderen in Zaandam is een hele belevenis geworden. Bij aankomst op de werf zien
we de Aak in zijn gehele verschijningsvorm. Hij ligt een op een schuine helling. De onderkant
heeft in de dagen ervoor een grote opknapbeurt gehad. Alle pokken zijn weggehaald en de bodem
heeft op verschillende plekken een extra stalen plaat gekregen.
De klus voor zaterdag is 2 keer een laag erop schilderen, want morgen gaat het regenen! De
aanwezige staf zorgt voor het klaar zetten van de spullen, geeft instructie en met positieve
energie gaan we aan de slag. Als ik wat later hoor dat de mannen al vele dagen bezig zijn, ben ik
zeer onder de indruk. Ik heb samen met mijn gezin genoten van het mooie weer op Texel, terwijl
zij met hart en ziel de Aak onderhouden, zodat die weer jaren mee kan.
Jammer dat er geen andere ouders bij waren! Wij hebben een bijzondere dag beleefd met
enthousiaste stafleden die met hart en ziel gestaag bikken, schuren, schilderen en allerlei andere
onderhoudswerkzaamheden verrichten. Daardoor heeft de Aak voor ons een extra meerwaarde
gekregen. Behouden vaart!
Groet Petra & Marcel ouders van Sanna en Didi.

Kleur je club 2012
Kan jouw club wel een kleurtje gebruiken?
Dat komt goed uit, want Flexa geeft 40.000
blikken muurverf weg! Ook aan jouw club!
Heel simpel, bij elk blik Flexa dat je tussen
20 april en 31 oktober 2012 koopt, krijg je
een actiecode voor een gratis blik
binnenmuurverf. Kies je favoriete club (of
meld 'm aan), doneer jouw gratis blik(ken)
en kleur je club!
Ook onze vereniging doet er aan mee......
Er is een Flexa pagina aangemaakt waar
mee u via facebook (of via de Flexa
website) verf blikken kan doneren zodat wij
bijvoorbeeld de binnenkant van de blokhut
kunnen verven. Als u een blik Flexa koopt
krijgt u er een actie code bij die u moet
invullen op de website Flexa of facebook
zodat wij ook een blik verf krijgen. Voor
iedereen die geen blik verf koopt maar wel
op facebook zit kan heel makkelijk een actie
code krijgen door Flexa te “liken” via de link
op FlexaNL facebook trots op je
club.(https://www.facebook.com/FlexaNL/a
pp_335964133125111)
Op http://kleurjeclub.nl/club/1844/ kunt u
zien hoeveel blikken we al hebben verdient
en codes invullen. Doet u ook mee?
Mark Opdam
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Bericht van Ron uit Curaçao
Hey daar allemaal,
Eventjes een kort berichtje vanaf Curaçao. Ik
begin hier ondertussen aardig te settelen.
Alweer 2 weken helemaal aan het werk hier op
het eiland. Voor een techneut wel vreemd hoor
om in de ondersteuning te zitten ineens. In
plaats van bouten, moeren, olie en vet heb ik
nu pennen, potloden, gummetjes en
beddengoed in het magazijn..... Maar op zich
wel een leuke baan om te doen. Heel veel
puzzelen, plannen en daarna weer schuiven
met planning..... Verder zie ik dat jullie ook
lekker bezig zijn daar.
Voor ondersteuning in het nadenkwerk info
over leveranciers of adresjes ben ik gewoon op
hotmail bereikbaar. Mijn Nederlandse telefoon
nummer is nog wel in gebruik maar erg
weinig. Ik heb hier een simpel prepaid kaartje
zonder data e.d. Facebook en mail dingen doe
ik allemaal thuis op computertje. Wij leven
hier op dit moment 6 uur vroeger dan bij jullie.
(voorbeeldje 18:00 bij jullie is 12:00 bij mij).
Houdt daar rekening mee als je echt
belangrijke zaken hebt. Zo genoeg voor
vanavond, het is tijd om een biertje te gaan
nemen. Grtzz Ron
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Matthijs de Vlieger: de nieuwe voorzitter!
Hierbij wil ik me even voorstellen. Ik ben Matthijs de Vlieger en ben de nieuwe voorzitter van de
groep. Ik ben getrouwd met Bea en heb één kind (Jelle). Ik zit al 15 jaar bij de groep. Op mijn 15de
heeft mijn nichtje me eens meegenomen naar een opkomst van de Wilde Vaart en ik ben niet meer
weggegaan. Toen ik te oud werd voor de Wilde Vaart ben ik doorgestroomd naar de Loodsen en
uiteindelijk in het staf team van de Bevers beland. De meesten zullen mij hier dan ook van kennen.
Na 5 jaar als staflid bij de Bevers ben ik ermee gestopt. Ik vond mezelf te oud om nog langer staflid
te kunnen zijn. Na enige jaren van afwezig ben ik nu gevraagd om voorzitter van de groep te
worden. Ik vind dit een leuke manier om weer binnen de groep actief te zijn en heb er veel zin in.
Groeten,
Matthijs de Vlieger

Clubkampioenschappen (familiedag).
Op zaterdag 9 juni werd weer de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden voor leden, ouders,
broertjes en zusjes. Er werd gestreden om de felbegeerde wisselbekers. Helaas werkte het weer niet
echt mee en werden dit keer veel spelletjes op het land gedaan o.a. speurtocht tussen de bomen en
paallopen. Na afloop werd er heerlijk gebarbecued en ging er een hele ploeg in de aak naar een
voetbalwedstrijd kijken. Een mooie traditie om vol te houden.
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Waterwelpen zomerkamp-krant 2012

Zaterdag 21 juli 2012
Alex: We werden afgezet en toen
kwamen we aan en toen moesten
we ons bed klaar leggen en toen
mochten we vrij spelen. En toen
gingen we lunchen en toen gingen
we toneelstukjes oefenen en vrij
spelen. Toen ging ik zwemmen en
vrij spelen en toen toneelstukjes
doen. En we gingen spelletjes doen
zoals levend stratego.
Mandy: Toen we aan kwamen toen
ben ik met Myrthe, Afra en Karlijn
de tent gaan inrichten en zijn we in
de tent gaan liggen en gaan spelen.
Toen kwam Thor en nog twee
andere mensen en we moesten
een toneelstukje maken in
groepjes en dat deden we. Voor
het eten en na het eten gingen we
allemaal spelletjes spelen en
daarna gingen we even naar de
zon ondergang kijken en daarna
gingen we rond het kampvuur
zitten en liedjes zingen.
Zondag 22 juli 2012
Quinten: Na het ontbijt gingen we
een duikspel doen, maar dat ging
niet door om het water schoon te
maken. Na de lunch gingen we een
paar spelletjes doen en in de avond
deden we handel spel en Bram had
gewonnen. En toen was de dag
alweer om.
Dinsdag 24 juli 2012
Bas: Wakker worden, lunch maken,
kanotocht naar het strand en naar
de haven en terug. Chips
uitgedeeld kanogevaren en chips
gekocht ook snoep gekocht, dikke
pannenkoeken gegeten.
Kampvuur gemaakt en
marshmallows en koek gegeten.
Tim en Ed kwamen.
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Dinsdag 24 juli 2012
Karlijn: We gingen met ontbijten
een lunchpakketje maken want we
gingen de kanotocht doen. Na 2
km kwamen we bij een strandje
terecht daar gingen we het
lunchpakketje opeten en gingen
zwemmen drie kwartier. Op het
strandje gingen we weer weg naar
Almere, daar waren we dan in
Almere. We zochten een goed en
leuk stadje, toen gingen we
winkelen, toen we dat gedaan
hadden en al het geld op was
gingen we op een grasveld Bas
verjaardag vieren, want hij was
jarig en nog spelletjes doen op het
grasveld. Toen gingen we weer
naar de aak op het eiland. Toen
kregen we een rustuurtje want dat
hadden we wel nodig daarna
gingen we pannenkoeken eten. Na
het eten gingen we het
handelsspel doen , marshmallows
maken boven het kampvuur en
tussendoor nog zingen. En na het
zingen gingen we naar bed.

Woensdag 25 juli 2012
Afra: Vandaag hebben we ontbijt
op bed gekregen en daarna
hebben we lang uitgerust. Toen
kon je zwemmen en ook andere
leuke dingen en daarna gingen we
nog een paar spelletjes in het
water doen en ’s avonds mochten
we zelf koken en het was erg
lekker. Daarna mochten we nog
broodjes roosteren, na het
broodjes roosteren gingen we
douchen in de jachthaven en
daarna gingen we slapen.
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Woensdag 25 juli 2012
Myrthe: ’s Ochtends kregen we
ontbijt op bed. Na het ontbijt op
bed gingen we zwemmen. Niet
iedereen ging zwemmen, maar wel
veel mensen gingen zwemmen
want het was erg lekker weer.
Daarna ging iedereen vrij spelen.
Na het vrij spelen deden we een
paar spelletjes in het water. Na die
spelletjes gingen we zelf koken dat
eten was wel lekker. Toen we
hadden gegeten gingen we naar de
haven om te douchen. Na het
douchen gingen we slapen.

Donderdag 26 juli 2012
Sjoerd: ’s Ochtends gingen we
ontbijten en na ontbijten gingen we
boten bouwen daarna gingen we
de boten vrij laten en waren we
even vrij, toen kwam Tor. Toen
gingen we allemaal spelletjes doen.
Toen gingen we avondeten.
Jordy: We hebben gisteren gedaan
en dat was een Vikingschip en ik
mocht het uittesten en die avond
hebben we bingo gedaan en gister
hebben we casinospelletjes
gedaan. Hoger of lager en ik heb
gewonnen
Vrijdag 27 juli 2012
We hebben lekker tot 8.15 uur
geslapen. Toen we wakker werden
gingen we ons wassen en ontbijten.
We gingen in de kano naar het
andere eilandje om het
smokkelspel te spelen. Na de lunch
gingen we per kano naar Naarden.
Het laatste stukje lopen, maar we
hadden gezellig een muziekje op. In
Naarden gingen we het
kwartjesspel spelen en we hadden
mooie spulletjes zoals een blokfluit
en een bal. We kregen een lekker
ijsje en gingen weer terug naar de
aak. We aten wraps en ’s avonds
hadden we bonte avond. We
gingen bingo spelen en er waren
veel prijsjes en we gingen laat
slapen.
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Zeeverkenners zomerkamp-krant 2012

Zaterdag 21 juli 2012 - Bak Robben
– Brigit
We kwamen aan bij de sleper en
gingen met een groep naar de aak
om de boten klaar te maken. Daar
kregen we nieuwe bak indeling. Ik
kwam bij de robben en het was vet
gezellig richting het eerste eiland.
Daar hadden we een spelletje
gedaan. Bij het tweede eiland het
kampplaats opgebouwd en
gegeten. Nog even bij het
kampvuur gezeten en geslapen.
Wat ging goed en wat ging slecht?
Het ging goed omdat we het
gezellig hadden met grapjes en
iedereen werd geaccepteerd.

Zondag 22 juli 2012 - Bak Dolfijnen
– Wout
We zijn naar Huizen gedobberd en
toen we in Huizen aankwamen
gingen we in een wijk een spel
doen. Eerst moesten we een kaart
van de wijk maken zo konden we
de buitenlander naar de andere
kant van de wijk zien te krijgen.
Onderweg kwam je staf tegen die
de buitenlander niet mocht zien.
Twee verkenners gingen vooruit en
leidde de buitenlander. Het was
ons gelukt en de piranha’s ook
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Vandaag- Bak Piranha’s –
Steven
Zeilen en lekker zwemmen,
het was erg gezellig in de
boot en we hebben Nathan
leren zeilen en wrikken.

Maandag 23 juli 2012 - Bak
Piranha’s – Bas
We zijn van de Dodehond naar
Knazeland gevaren. Tussendoor
zijn we twee keer gestopt, één
keer om naar de wc te gaan en om
wat te eten.

Donderdag 26 juli 2012 - Bak
Robben – Stefan de Rooij
Met een kwartje (50 ct) moesten
we iets Mexicaans kopen. Maar wij
hadden daar geen zin in en toen
hadden we een pak bastogne
koeken gekregen en we speelden
dat in de stad en hadden energy
gekocht en het was heel leuk.

Donderdag 26 juli 2012 - Bak
Robben – Fabian
’s Ochtend moesten we vroeg
opstaan en de tenten opbreken.
We gingen deze dag namelijk terug
van Harderwijk naar De Schelp.
Rond 10 uur vertrokken we. Helaas
stond er heel weinig wind. Gelukkig
was het wel erg gezellig. We
hebben allemaal gezwommen en
op het luchtbed achter de boot
gelegen. Rond twee uur waren we
bij de sluis. Na die tijd zijn we weer
verder gezeild en om half acht
kwamen we op het eiland bij de
reddingsbrigade. ’s Avonds
moesten we in de vletten liggen.
Met zijn tweeën op één vlonder op
één luchtbed, dit lag niet erg
lekker.

Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter Velsen

Vrijdag 27 juli 2012 - Bak
Dolfijnen – Matthijs
We zijn ’s morgens
vertrokken vanaf de
tussenstop. We gingen al
gauw zwemmen omdat het
warm was. Toen hadden we
een sleep maar werden we
opgehaald door onze eigen
staf en die bracht ons naar
Almere, waar we levend
stratego deden met een vlag.
Sander had al gauw de
Piranha’s maar ons niet!
Maar wij hadden die van hem
ook niet.

Vrijdag 27 juli 2012 – Bak
Robben – Sander
Levend stratego in Almere
haven/stad en naar de aak
gevaren.
Zaterdag 28 juli 2012 – Bak
Robben – Sanna
Ik werd vandaag gedoopt
samen met Steven en Timo.
Neptunus kwam langs en we
moesten van een kabelbaan.
Hij vertelde over Steven dat
hij veel van mode wist en over
Timo dat hij humor had. Nu
ben ik gedoopt en het is
gezellig.
Maandag 30 juli 2012 – Bak
Dolfijnen – Wout
Zeilinstructie en smokkelspel
augustus 2012

