Groep
Nieuwsbrief augustus 2014
Nieuwsbrief

Data

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 2014.

Met in dit nummer…
Zomerkamp waterwelpen in Naarden!
Klubkampioenschappen
Voorbereidingen overvliegkamp

30&31 augustus:
Havenfestival

23 augustus:
Eerste opkomst bevers!
Eerste opkomst waterwelpen!

27&28 september:
Overvliegkamp!

Beste allemaal,
Het is alweer augustus, dit betekend tijd voor Nieuwsbrief Nr. 41 van augustus
2014! Met ook in dit nummer weer veel nieuwtjes over de groep, weer veel
leuke activiteiten in het vooruitzicht & natuurlijk speciale opkomsten!

Zet het alvast in je
agenda!

Veel leesplezier!

Einde zomervakantie….
De zomervakantie is alweer aan zijn einde en dat betekend dat de activiteiten
met scouting alweer beginnen! De eerste opkomsten, het havenfestival en
het overvliegkamp staan alweer in de planning! De voorbereidingen zijn al in
volle gang en natuurlijk hopen we dat iedereen even enthousiast hierdoor
wordt als wij erover zijn!
Zet alvast de aankomende datapunten in je agenda, want niemand wil het
missen!
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Bevers

Bevergroep@hotmail.nl

De zomervakantie is alweer voorbij gevlogen! De Bevers beginnen hun eerste opkomst
weer op 23 augustus 2014.
Op 30 augustus staat De Ruyter op het Havenfestival, daarom is er deze ochtend geen
opkomst. Afgelopen twee jaar hebben wij met de aak voor de Meerplaats aan de Trawlerkade gelegen. Kom gerust een kijkje nemen bij ons op het Havenfestival en doe mee aan
alle leuke activiteiten die deze dag voor jou klaar staan!
Zoals jullie weten vind op 27 en 28 september het overvliegkamp plaats! Deze ochtend
van het overvliegkamp gaan de Bevers ook iets leuks doen: we maken een uitje naar
Boerderij Zorgvrij!!

Eerste opkomst Bevers!
De laatste opkomst van de Bevers is alweer een tijdje geleden. Een lange
zomervakantie heeft ons in de weg gestaan om leuke opkomsten te kunnen voorbereiden. Natuurlijk hopen wij dat iedereen een leuke zomervakantie heeft gehad en lekker is uitgerust. Nu de basisscholen weer zijn begonnen, is het tijd voor de eerste opkomst op 23 augustus 2014! Zet de
aankomende datapunten snel in je agenda, want je wilt niks missen!
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Data Bevers
23 augustus: eerste opkomst!
30 augustus: Geen opkomst i.v.m. havenfestival.
27 september:
Boerderij Zorgvrij!

Waterwelpen

Waterwelpen@hotmail.com

Het zomerkamp van 2014!
Dit jaar gingen we naar Naarden, een van onze vaste kamplocaties. Vol goede moet en verse energie zijn we woensdag begonnen met opladen en kwamen de ouders de spullen van hun kinderen
brengen. Voor de staf begon toen het kamp. Donderdag ochtend vertrokken we met alle spullen
aan dek. We kwamen rond 17:00 aan bij Muiden hier gingen we nog één keer gezellig met zijn alle
naar de kroeg om vervolgens vrijdag middag aan te komen bij het eiland en alle spullen klaar te
zetten( tenten, waslijnen, het laatste stukje programma en thema spullen afmaken etc.) Zaterdag
middag begon het spektakel waar de staf al een jaar naar uit keek. Er is zo veel gebeurt dit kamp
dat we besloten hebben een kleine samenvatting te geven. Dit jaar hebben we leuk weer gehad
veel zon, maar ook een beetje regen. Gelukkig mocht dit de pret niet drukken. Het thema van dit
jaar was ‘Piraten’, en al gauw kwamen we Hubert Haai tegen op ons eiland en hij was zijn bemanning kwijt en zelfs zijn schip. Maar zo als een echte piraat had hij gelijk al de aak gekaapt en zijn vlag
gehesen. Zo werden we in één klap de bemanning van Hubert Haai. Gedurende de week kwamen
we een aantal van zijn bemanningsleden tegen en aan het eind heeft de staf een echt piratenschip
voor hem gepioneerd, zodat we de aak weer terug mochten hebben. Gelukkig maar anders zou het
knap lastig zijn alle spullen weer terug te vervoeren. Ook hebben we alle voetbalwedstrijden gekeken van het Nederlands Elftal en ze natuurlijk hard aangemoedigd!!
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Data Waterwelpen
23 augustus:
Eerste opkomst waterwelpen!
30 augustus:
Havenfestival

27&28 september:
Overvliegkamp!

Waterwelpen
De kinderen hebben een logboek bijgehouden over het zomerkamp en hier zullen
we een paar stukjes van publiceren.

Bas :

6-7

Gister hebben we een rust uur gedaan voordat we voetbal gingen kijken. Het duurde erg lang maar Nederland won toch en daar ging het tenminste om ook hebben
we worstenbroodjes gegeten.
Kevin :

9-7

Vandaag is het woensdag en we zijn lekker aan het opruimen. Ik heb de tent net
schoongemaakt en straks gaan we lekker douche in de jachthaven en lekker voetbal
kijken daarvoor een rust uurtje. Ik vind het erg leuk ik kan zo nog een week blijven.
Sjoerd:

9-7

Het is woensdag en we moeten veel opruimen en we gaan naar de haven en Nederland voetbalt,hoop dat we winnen. Het is super leuk hier en er is een tent waar opblaas beesten in zitten. We noemen dit de dierentuin. Gister regende het heel veel
en toen gingen we in de nacht spelletjes spelen. De achterste tent lekt erg veel nu
gaan ze in een andere tent slapen. Als we het bos in gaan dan voelt het als of we
begluurt en gevolgd worden best eng eigenlijk. Ik heb 3 keer gezwommen en heb
geen last van heimwee. Nu luisteren we naar muziek maud, max, Freek en bas zitten
om me heen lekker leuk, ze hebben het over horror films doei
Max

11-9

We hebben een water gevecht gehouden dat was erg leuk. We hebben ook gebbqd,
we hadden heel lekker vlees. Ik moet al om 21:00 uur naar huis dus voor mij is het
kamp bijna afgelopen.

Stuur het door!

Schrijf je nu in!!

Maak jij leuke dingen mee bij de waterwelpen? Heb je nog leuke spelideeën die we bij de groep ook kunnen gebruiken? Twijfel niet en stuur het door
naar nieuwsbrief@de-ruyter.nl

Na het zomerkamp van 2014 staat het
overvliegkamp alweer voor de deur. Deze
vindt plaats op 27&28 september 2014!

En wie weet wordt jouw stukje in de
nieuwsbrief gepubliceerd!

De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Vlieg jij over of wil jij bij dit kamp aanwezig
zijn? Lees dan snel de brief en geef je op
via waterwelpen@hotmail.com.
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Klubkampioenschappen
21 juni 2014—Klubkampioenschappen
Op 21 juni was het weer zo ver, de Klubkampioenschappen werden gehouden! Deze activiteit is voor iedereen van De Ruyter. Zowel veel waterwelpen
als veel zeeverkenners waren aanwezig. Het weer zat mee en een mooie
middag vol met leuke activiteiten ging van start!
Ouders en kinderen werden verdeeld in groepjes en namen deel aan verschillende spellen: Levend ganzenbord, roeien, kanoën en een parcours afleggen.
Niet alleen waren de activiteiten leuk, maar het was een erg gezellige dag!
De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue, waarvan iedereen kon
genieten.
Zie hier: een aantal foto’s van een leuke en vooral erg gezellige dag!
Om eerlijk te zijn: ik kan nu al niet wachten tot volgend jaar!

De winnaars van de
Klubkampioenschappen 2014!

Nieuwsbrief Nr. 41 Michiel Adriaenszn. de Ruyter

Sponsoren
Graag willen wij nog de sponsor van
dit springkussen bedanken.
“ Bovenlander en Bovenlander attractie verhuur”
Geregeld door Jeroen van Brienen!
Bedankt dat wij op deze mooie dag
zoveel springplezier konden beleven
op dit springkussen!

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

De volgende nieuwsbrief…

De volgende nieuwsbrief verschijnt
weer in oktober 2014. Lees dan alle
nieuwtjes over het overvliegkamp,
het havenfestival, eerste opkomsten na de zomervakantie
en natuurlijk nog veel
meer!
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