Nieuwsbrief oktober 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: december 2012
Dringende oproep:

Agenda:
Op de zaterdag:

Binnen de vereniging zijn wij
dringend op zoek naar:


Waterwelpen:
9.30 – 12.00 uur
Zeeverkenners
13.00 – 17.00 uur

secretaris

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

Voor meer info:

www.de-ruyter.nl
Havenfestival 2012
Na korte tijd van afwezigheid deed onze groep weer mee aan het IJmuider Havenfestival. Een jaarlijks
terugkerend evenement in de haven van IJmuiden met kunst en cultuur. Op vrijdagavond vertrok een
ploeg enthousiastelingen met de aak over het kanaal richting IJmuiden wat voor het hele weekend de
thuisbasis zou zijn. Naast de aak op de kade stond een stand met informatie over onze vereniging. De
stand werd de hele dag bemand door keurig in het uniform gestoken leden van onze vereniging.
Rabobank sponsorfietstocht 2012
Op 23 september 2012 vond voor de eerste keer de
Rabobank Sponsorfietstocht plaats. Door mee te doen
aan de Sponsorfietstocht konden verenigingen en
stichtingen op een eenvoudige manier een financiële
bijdrage bij elkaar fietsen. De tocht was ongeveer 30
kilometer lang en ging langs allerlei mooie plekken in
Santpoort-Noord, Santpoort Zuid, Velserbroek,
Velsen-Noord, IJmuiden, Spaarndam, Driehuis en
Haarlemmerliede, het werkgebied van de bank. Langs
de blokhut en de ligplaats van de aak, dus bekend
terrein voor onze leden. Per deelnemer ontvangt de
club € 15,-- euro. Onze groep was ingeschreven met
20 personen € 300,-- rechtstreeks in de clubkas! Top!
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Velserbroek opkomst 8 september 2012
Het was de eerste opkomst na de zomervakantie. Gelukkig scheen de zon en konden we er weer een
volle dag tegenaan. In plaats van een opkomst bij de aak, hebben we de welpen meegenomen naar
het winkelcentrum Velserbroek. Flyers werden uitgedeeld aan kinderen die boodschappen aan het
doen waren met hun ouders. Iedereen mocht een kijkje komen nemen en zelfs proberen te kanoën!
De welpen hebben veel leuke spellen gedaan, altijd leuk in een andere omgeving en gelukkig was er
veel pret met het fonteintje. Ook kwamen er veel enthousiaste kinderen langs om eens een kano in
te gaan en een rondje te varen. Al bij al was het een heerlijk dagje!

Overvliegkamp 29 en 30 september 2012
Een vroegere verzameltijd dan normaal, want het was weer tijd
voor kamp. Overvliegkamp zelfs, waarin er vier welpen naar de
zeeverkenners zijn overgevlogen. Mandy, Myrte, Afra en
Quinten. Het zijn geen welpjes meer, daar moeten we ze gaan
missen, maar ze zijn echte zeeverkenners geworden! Vroeg was
het, dat alles klaargezet moest worden. Gelukkig ging het
allemaal vlug en waren we snel klaar om met de aak, sleper,
bootjes, welpenbootje en kano’s naar de Mooie Nel te varen.
Eenmaal daar aangekomen, om een uur of half een, was het tijd
voor een postenspel. Waterwelpen en Zeeverkenners samen in
groepjes moesten langs alle posten gaan om opdrachten uit te
voeren. Hierna mocht gepionierd worden en begon het
overvliegspel. Waterballonnen vlogen in de rondte! In de avond
speelden we nog een paar kleine spelletjes. Het werd al laat voor
de waterwelpen, en na zo’n lange, drukke dag, konden ze de
tent in om te gaan slapen.
Ondertussen hadden de zeeverkenners in gedachten dat ze ook
konden gaan slapen, maar helaas. In plaats daar van mochten ze
met Patrick en Bart mee de auto in, geblinddoekt natuurlijk, en
begonnen ze aan een spannende tocht. Een spooktocht wel te
verstaan. De zeeverkenners konden zich groot houden, maar
toch hoorden we hier en daar een gil door het bos…
Zondagochtend… Er was alweer een hele dag voorbij! Na het
opruimen zijn de welpen met Nieke en Marlieke een stukje wezen
varen naar het speeltuintje om daar nog even rond te rennen en
te spelen. Wat al helemaal leuk was, was om van de hoge
heuvels af te rollen. Al werd je daar wel wat duizelig van
meldden Jordy en Bas even van tevoren! De terugreis verliep
soepel. Eenmaal aangekomen op de ligplaats van de aak, konden
alle spullen opgeruimd worden. Na het opruimen van de kano’s
en zwemvesten, gingen de welpen onderling bespreken welk
spelletje ze wilden gaan doen. Nadat de zeeverkenners ook klaar
waren met opruimen, voegden de groepen samen en speelden ze
samen het spel ‘Buffelen’. En het was alweer voorbij; ‘Een
geslaagd kamp’.
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Scouting loterij
Jaarlijks vindt de Nationale Scoutingloterij plaats. De opbrengst van de
lotenverkoop gaat naar de Scoutinggroepen, Scouting Nederland en het
Scouting Nederland Fonds. Met de opbrengst kunnen de Scoutinggroepen
bijvoorbeeld het onderhoud van hun clubhuis betalen. De loten kosten €
2,50 waarvan € 1,50 naar de groep toe gaat. Tot 21 oktober 2012 komen
de leden van de scoutinggroep weer langs om loten te verkopen voor de
Nationale Scoutingloterij 2012! De trekking is op 6 december 2012 en ook
dit jaar zijn er weer fantastische prijzen te winnen, waaronder een Fiat
Panda Twinair, Philips Flat TV's, Magellan Explorist GPS, Leatherman tools,
LED-zaklampen en Walibi Holland dagkaarten

Ouderraad
De scoutinggroep beschikt over een ouderraad die zich o.a. met hand en spandiensten bezig houd
voor de vereniging. De ouderraad kan versterking gebruiken. Zij vergadert ongeveer vier keer per
jaar en organiseert activiteiten zoals de klus- en sopdagen, sponsorwerving en alles wat op hun pad
komt, in goed overleg met het bestuur of wensen vanuit de vereniging. Heeft u zin, tijd en
gelegenheid om zich in te zetten voor de vereniging van uw kind geef u dan op als lid van de
ouderraad via ouderraad@de-ruyter.nl.

Werkopkomsten
Na het vaarseizoen gaan de vletten het water
weer uit en gaan de werkopkomsten beginnen.
Alle zeeverkenners en hun stafleden gaan de
handen weer uit de mouwen steken om de boel
weer te schuren, schilderen etc. U begrijpt het al
we doen hierbij weer een oproepje voor
materiaal.






Lappen (dekbedovertrekken etc)
Kwasten
Rollers
Verf (alle soorten en kleuren)
Krabbers, borstels

Kortom alles wat nuttig kan zijn bij het
opknappen van de vletten is welkom. U kunt dit
afgeven bij de aak.
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Nieuwe leden
De vereniging kan altijd nieuwe leden
gebruiken, ken je iemand die nieuwsgierig is
naar wat er allemaal gebeurt tijdens de
opkomsten dan is diegene altijd van harte
welkom. Aspirant leden mogen altijd drie
keer gratis meedoen.
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