
Nieuwsbrief  

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: april 2015.  

Groep 

 

 

Data 

Voorjaarskamp  

Waterwelpen: 

21 en 22 februari 

Vakantiedagen  

Bevers: 

21 februari & 28 februari 

Vaderweekend Bevers: 

18 & 19 april 

Zomerkamp 

Waterwelpen 2014: 

04-07 t/m 11-07 

 

Zet het alvast in je  

agenda!  

Nieuwsbrief februari 2015 

Nieuwsbrief Nr. 44 Michiel Adriaenszn. de Ruyter  

Met in dit nummer…  

Discoooooo  

Michiel Adrianszn. De Ruyter 

De waterratjes 

Beste allemaal, 

Wat zal dit nieuwe jaar ons allemaal gaan brengen? De eerste maanden zijn er 

al een aantal dingen gebeurd! De nieuwjaarsmaaltijd, disco en de film Michiel 

de Ruyter is in de bioscopen te bewonderen... 

Veel leesplezier!  

mailto:nieuwsbrief@de-ruyter.nl


Bevers 
 

 

 

 

 

 

Data Bevers 

 21 & 28 februari: 

Geen opkomst! 

7 maart: 

Eerste opkomst na voor-

jaarsvakantie 

18 & 19 april: 

Bever Vaderweekend 

 

Meer data volgen..  
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Bevergroep@hotmail.nl 

Het knutseltje 

 

De Bevers hebben een knutseltje van Lange Doener gekregen. Ze zijn nu druk in de weer met wol 

om bolletjes te maken. Als ze twee bolletjes af hebben, dan gaan we door met de volgende stap. 

We maken de twee bolletjes aan elkaar, zodat het een mooie pinguïn of sneeuwpop wordt. Tot de 

volgende nieuwsbrief voor een nieuwe update!  

Gezamenlijke opkomst Bevers & Waterwelpen 

Een opkomst samen met de Waterwelpen is altijd een feest voor de Bevers, want zij doen spelletjes 

die voor ons iets moeilijker zijn en we nog niet kennen! Zo hebben we samen met ze staartentikker-

tje gedaan, in een hoger tempo. Ook hebben we Levend Stratego gespeeld.  

Dit was een erg leuk spel. Veel van de Bevers wisten niet helemaal waar ze mee bezig waren, maar ze werden zo goed mogelijk 

geholpen door de Waterwelpen en wilden zo graag nog een potje spelen. Af en toe doen de Bevers en de Waterwelpen geza-

menlijk een activiteit. Zo deden ze dat ook op 24 januari.  

De hele groep werd verdeeld in drie groepjes, zodat ze drie activiteiten konden doen. De eerste activiteit was pinda’s rijgen. Dit 

bleek wat moeilijker dan het was, want de pinda’s braken gewoon door tweeën!! Voor veel kinderen was dit geen probleem. 

Zo konden ze namelijk de pinda pakken en hoppa…. Lekker oppeuzelen!  

De tweede activiteit was poffertjes bakken. Alle groepjes werkten goed samen in het maken van beslag, het bakken van de 

poffertjes en de belangrijkste taak: het verdelen en snoepen van de poffertjes. Het beslag was niet zo moeilijk om te maken, 

het mixen was vooral heel spannend en leuk! De kinderen werkten allemaal goed samen in de keuken en waren voor een mo-

ment echte topchefs! 

Als laatste konden de kinderen een klein kampvuur maken. We hadden allemaal al wat hout verzameld en dit te droge gelegd 

bij de verwarming. Iedereen had een klein, warm kampvuurtje. Dit kwam wel van pas op zo’n koude dag! Hopelijk komen er 

nog vele dagen waarop we zulke leuke activiteiten mogen doen!  



Discoooo!  
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Nadat de kinderen zo hun best deden bij de appelflappen/oliebollen 

actie, waar maar liefst 218 oliebollen en 211 appelflappen zijn verkocht, 

hadden de kinderen wel een leuke disco verdiend! 

’s Ochtends startten we met een gezamenlijk spel met de Bevers en 

Waterwelpen, zodat ondertussen alles voor de disco klaar gezet kon 

worden. De muziek, discolampen en groene, oranje en rode ‘cocktails’ 

stonden klaar. We werden verwelkomd in de bar met een glaasje groe-

ne drank, waar een suikerlaagje op het randje zat. Het was even losko-

men, maar uiteindelijk kregen we iedereen op de dansvloer. De 

‘polonaise’, ‘hoofd, schouders, knie en teen’ en andere gekke dansjes 

kwamen voorbij. Met een zakje chips, drankjes en goede muziek was 

het een geslaagde disco! Bijgaand wat leuke foto’s van de disco. Veel 

zijn er bewogen, want niemand kon tijdens het dansen stil staan!  



Waterwelpen 
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Data Waterwelpen 

  21 & 22 februari: 

Voorjaarskamp! 

4 t/m 11 juli: 

Zomerkamp 

 

Meer data volgen.. 

Waterwelpen@hotmail.com 

 
Zwemopkomst waterwelpen!  

31 januari hebben we onze jaarlijkse zwemopkomst gehad met de waterwelpen. 

Omdat we echte waterscouts zijn hebben we extra lang te tijd genomen om ons lekker te vermaken 

in het warme water. Samen met ballen en een tas vol duikbrillen, flippers en snorkels hebben we 

een leuke dag gehad. We Begonnen met een paar spelletjes zoals lummelen en tikkertje. Vervol-

gens gingen we de glijbaan uittesten. Deze werkte nog goed! Dit jaar hadden ze een tv-scherm op-

gehangen waar ze op lieten zien hoe snel je de glijbaan was afgegaan. Dit vonden we erg leuk en we 

hadden veel plezier. Samen met de staf hebben we ook in het zwembad golven gemaakt en een 

heuse draaikolk. Deze waren door goede samenwerking goed gelukt. Tussendoor even een lekkere 

snack en dan snel weer het water in, want het grote bad ging open. Het eerste halfuurtje hebben 

we de banen zwemmers weggepest en toen vervolgens alle banen zwemmers weg waren, hebben 

we lekker met het speelgoed van het zwembad gespeeld. De leukst attractie waren de grote ban-

den waar we met zijn alle op konden zitten. De staf gooide ze toen om! Het was een leuke dag en 

we hebben gelukkig iedereen weer heelhuids aan hun ouders mee kunnen geven. 



Ouderraad!  
 

 

Beste ouders/verzorgers en leden,  
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Na een stille periode willen wij de ouderraad weer een nieuw leven inblazen en her oprichten. 

Inmiddels zijn er twee ouders die plaats hebben genomen in de ouderraad. 

Wouter Venne de ouder van een beverkind en Diana van Loon de ouder van een zeeverkenners- 

kind en wilde vaart kind. 

 

De ouderraad helpt onder andere met ondersteuning bij de diversen speltakken, sociaal media, 

verzorgt klus en sop dagen, sponsering en zijn een aanspreekpunt voor ouders voor alle mogelijk 

voorkomende zaken. 

 

Wij kunnen dat uiteraard niet met zijn tweetjes en zijn dan ook op zoek naar meer ouders die ons met 

deze ondersteuning kunnen helpen. 

 

Heb je interesse, tips of wil je je aanmelden voor de ouderraad neem dan contact op met 

ouderraad@de-ruyter.nl 

 

Groetjes Wouter Venne en Diana van Loon  

Ouderraad@de-ruyter.nl 



Zeeverkenners 
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zeeverkenners@de-ruyter.nl 

Naar de film: Michiel de Ruyter 

Op 7 februari was een tijd voor een geschiedenislesje: met de Zeeverkenners zijn we met de 

fiets naar Cineworld in Beverwijk gegaan om de film Michiel de Ruyter in de bioscoop te zien! 

Het was een erg leuke en spannende film! Na afloop kregen wij ook nog een mooie filmposter 

mee voor in de Blokhut.  

 

Data Zeeverkenners 

 14 februari: 

Weer opkomst bij de 

ligplaats 

18 april: 

Vlootschouw ; opening 

vaarseizoen regio Haar-

lem 

20-21 juni: 

Mooie Nel Cup 

4—17 juli: 

Zomerkamp 

Meer data volgen..  

Zaterdag 31 januari, eindelijk lag er dan een klein beetje sneeuw! Ook scheen de zon, dus 

een mooie dag voor drukke spellen en sneeuwballen gooien!  
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Zeeverkenners 

Zaterdag 24 januari zijn de Zeeverkenners bezig geweest met voedselbollen voor de vogels. Dit deden zij door vet 

te smelten en hier dan zaadjes aan toe te voegen. Hierna lieten zij het vet een beetje stollen, om het vervolgens in 

vormpjes te gieten. De vogels zullen hier blij mee zijn!  



De Wilde Vaart 

Nieuwsbrief Nr. 44 Michiel Adriaenszn. de Ruyter  

 
De wildevaart die heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten! In onze mooie, jarenlang vergeten, vlet zit al heel wat tijd. Al het 
roest is weg, en als het weer mee zit kunnen we binnekort gaan schilderen. 
  

 
Ook hebben we, net als vorig jaar, een hottub gemaakt. Het was allemaal gelukt, en we hebben geleerd 
van de fouten van vorig jaar! Met een lekker warm bad en veel lol was het een echt wildevaart kampje. 



 

 

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 april 2015. Lees dan 

alle nieuwtjes over het voorjaarskamp in de blokhut en natuur-

lijk nog veel meer! 
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