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Nieuwsbrief februari 2013 
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 2013 

Loods 
In 2012 zijn we begonnen met de bouw van 
de nieuwe loods op onze ligplaats. Deze is ook 
hard nodig om al ons materiaal een goed 
onderkomen te geven. We zijn nu een jaar 
verder en hebben al aardig wat gedaan. Niet 
alleen de fundatie is gelegd maar ook de 

containers, die als basis dienen, zijn geplaatst. 
Dit bracht ons een nieuwe uitdaging: de 
containers klaar maken om het dak er op te 
zetten. Hier hebben we erg veel werk aan 
want van de containers moet de bovenkant er 
af en enkele zijwanden. Hier zijn veel uurtjes 
slijpen in gaan zitten en aardig wat 
slijpschijven aan op gegaan en we zijn nu 
bijna halverwege. Van één container is het 
dak en (bijna) de zijkant er af. Nu de andere 
nog! Nu licht het werk even stil i.v.m. een 
aardige laag sneeuw, maar als die weg is 
kunnen we weer verder met het realiseren van 
de loods. De volgende deadline is in april 

omdat we dan het dak van de loods gaan 
plaatsen en dan is de loods wind en water 
dicht en kunnen we er alvast ons materieel in 
onderbrengen om vervolgens de buitenkant af 
te werken met keralit (een lekker 
onderhoudsarm materiaal) iets wat we bij 
deze groep goed kunnen gebruiken.  Eric Kops 
 

Sinterklaas Waterwelpen 
Na het opstellen hebben we balletje trap gedaan. 
Nadat iedereen gevonden was gingen we snel naar 
binnen, omdat het redelijk koud was buiten. We 

hebben even lekker opgewarmd en we mochten 
weer naar buiten om een spel te doen. Maar buiten 
bij de deur lag een brief. Dit was een brief van 
Sinterklaas. Maud heeft deze brief heel mooi 
voorgelezen. Sinterklaas was een beetje dom 
geweest. Hij was vergeten waar hij de cadeautjes 
had gelegd. Hij had het op een stukje papier 
geschreven, maar die was door de 
papierversnipperaar gegaan. Maar gelukkig had 
spelpiet buiten een spel klaar gelegd. Door dit spel 
uit te spelen kregen de welpjes een stukje papier. 
We kregen een a-4'tje mee en daar stonden de 
vraagnummers op. In het bos hingen allemaal 
vragen over Sinterklaas. De vragen mocht je niet 

zomaar afgaan, je moest ze in een speciale 
volgorde lopen (dus goed zoeken). Bij een vraag 
stonden 2 antwoordmogelijkheden, 1 was goed en 
1 was fout. Had je een antwoord gekozen, dan 
moest je naar de vraag gaan die achter dat 
antwoord stond. Had je een fout antwoord gekozen, 
dan stond er op het briefje waar je heen moest dat 
je weer terug moest naar de vorige vraag en het 
opnieuw moest proberen. Toen alle welpjes hun 
antwoordenformulier hadden ingeleverd, moesten 
ze gaan puzzelen welke zin er kwam te staan. 
Hieruit kwam dat de cadeautjes in de keuken waren 
verstopt en ja hoor, daar vonden we ze gelukkig 
ook. We hebben de cadeautjes uitgepakt en toen 
was de opkomst alweer voorbij. Nieke Kops 
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Klusweekend 

In het weekend van 16 en 17 maart 2013 (onder voorbehoud) wordt er een klusweekend  gehouden 
om de loods en ook bij het overig materieel de nodig onderhoud werkzaamheden te verrichten. Schrijf 
het in je agenda, trek je overal alvast aan en leg je slijpschijf klaar, zodat de aak er nog mooier bij 
komt te liggen en de realisatie van de loods met sprongen dichter bij komt. Ook voor de minder 
technische vrijwilligers is er voldoende te doen en voor je het weet behoor je tot de technische staf. 
Mocht je vaker willen helpen dan kan dat mits het weer het toelaat op woensdag en vrijdag, meer info 
bij Eric Kops. Mark Opdam 

Sleeënde Waterwelpen 
Op zaterdag 19 januari lag er nog een beetje 
sneeuw. Bijna alle kinderen hadden hun slee 
meegenomen en sommige kinderen hadden 
er wel 2 meegenomen. We besloten om te 
gaan kijken hoe de sleeheuvel er aan toe was. 
Toen we daar aankwamen zagen we dat de 
sleeheuvel niet helemaal meer onder de 
sneeuw was, maar een paadje naast de 
sleeheuvel wel! Nadat we een paar keer het 
andere paadje hadden genomen, konden we 
het toch niet laten om van de sleeheuvel af te 
gaan. Nadat we dat een paar keer hadden 

gedaan was de sleeheuvel weer erg glad en 
konden we daar ook sleeën. We hebben zelfs 
geprobeerd om met zijn 7e op 1 slee naar 
beneden te gaan en dat is gelukt! Na een uur 
lekker buiten geweest te zijn, gingen we snel 
weer naar binnen om daar warme 
chocolademelk te drinken, wafels te bakken 

en ze natuurlijk met veel poedersuiker op te 
eten! Nieke Kops 
 

Kerstontbijt Waterwelpen 
's Ochtends om half 10 kwamen de hongerige 
welpjes aan op het kerstontbijt. Wij zijn 
meteen aan tafel gegaan en we hebben ons 
buikje vol gegeten aan broodjes, kerststol, 

eieren etc. Toen zijn we lekker naar buiten 
gegaan om een paar spelletjes te spelen. We 
begonnen met het spel levend stratego. Bij dit 
spel moet je proberen de vlag van de 
tegenpartij (team rood/team blauw) te vinden. 
Nadat we genoeg gerend hadden zijn we weer 
naar binnen gegaan. Al het etenswaar was 
opgeruimd, maar de bordjes stonden er nog. 
Ook stond er een mandje met cakejes. Eric 
ging ons uitleggen hoe we de cakejes konden 
versieren. We konden ze door midden snijden 
en vullen met jam of chocopasta. We kregen 
ook een bakje met poedersuiker. Hierbij kon je 
water (dan werd het wit glazuur) of limonade 
(dan werd het roze glazuur) doen. Dit moest je 

tussen de bovenkant en onderkant doen, zodat 
ze weer op elkaar plakken. Het glazuur kan je 
ook op de bovenkant doen. Dan kan je er 
versiersels om doen. Als je klaar was mocht je 
er nog één versieren. 
Als laatste hebben we binnen een potje 
zitvoetbal gedaan. Je moet op handen en 
voeten achter de bal aan. Buiten onze staf 
team kwamen er nog mensen helpen. Die wil ik 
bij deze nogmaals bedanken! Nieke Kops 
 

 

Collecte: 
Van 4 t/m 9 maart '13 
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Nieuwjaarsmaaltijd 2013 
Om kwart voor 5 moesten we ons verzamelen in de blokhut. Niet alleen de welpen waren er, maar ook 

de zeeverkenners. We liepen eerst naar de vijfsprong. Hier werden we verdeeld in 6 groepjes. De 
zeeverkenners en welpen gingen door elkaar heen. Het eerste spel dat we deden was levend kwartet. 
Ieder groepje had een cirkel met allemaal stukjes van een puzzel er in. Ieder groepje moest iemand 
aanwijzen die de tikker was. De andere kinderen uit het groepje moesten bij de andere groepjes 
puzzelstukjes weghalen, zodat de puzzel (van 4 puzzelstukjes) compleet was en ze kwartet hadden. 
Het groepje met de meeste kwartetten wint. Toen we weer terug kwamen in de blokhut stond alles al 
klaar en konden we meteen gaan eten (Chinees!!!). Na een mislukte poging van een voedselgevecht, 
gingen we weer naar buiten. We gingen een groot postenspel doen in de zelfde groepjes als bij het 

eerste spel. We kregen een landkaartje mee, waarop stond waar de posten zaten. Bij elke post stond 
een dier. Samen met dat dier moesten we een spel doen. Als we het spel goed hadden gedaan, kregen 
we een getal. Als je alle getallen bij elkaar optelt dan kreeg je een klein pakketje met daarin: 
bonnetjes voor chocomelk, koekjes om uit te delen, sterretjes en een fonteintje. Nadat we de 
chocomelk hadden opgedronken en het koekje hadden opgegeten gingen we met zijn alle de sterretjes 
afsteken. De bootsen mochten de fonteintjes afsteken. Toen kwamen alle papa's en mama's weer om 
de waterwelpen op te halen. 's Avonds werd het ook nog erg gezellig met de oudere garde en ook wat 
minder actieve oud-leden. Nieke Kops/Mark Opdam 
 

Nieuw staflid Chris van Beers bij de Waterwelpen 
Zoals je gemerkt heb is er de laatste weken bij de waterwelpen een nieuw gezicht. Dit keer is hij niet 
tussen de 7 en 11 jaar, maar een stukje ouder. De kijker komt namelijk kijken bij de staf! Nadat Chris 
een aantal keer kwam kijken, vond hij het wel erg leuk. Op vrijdag 18 januari 2013 is hij door de hele 
groep goed gekeurd!! Wij zijn erg blij met zijn komst en zijn leuke ideeën (en we kijken nu al uit naar 
zijn installatie, maar vooral naar de doop). Chris we hopen op een leuke tijd samen! 
De staf. Nieke Kops 
 

  

 


