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:
Afscheid Thea
Na een aantal jaar zich ingezet te hebben voor onze groep, heeft Thea
besloten dat het tijd is om het stokje over te dragen. Ze heeft ons op
meerdere manieren gesteund. Ze is voorzitter geweest bij de ouderraad,
hier heeft ze de ouder sop en klus dagen geïntroduceerd, wat er voor
zorgde dat twee keer per jaar de ouders samen met een aantal leiding
lekker gingen soppen en klussen zodat de blokhut of de aak er weer fris en
fruitig bij stonden. Verder zorgde ze ervoor dat op de ouderdagen ven de
waterwelpen en de zeeverkenners altijd wat lekkers was voor iedereen. Dit
deed iedereen erg goed. Daarbuiten is ze een hele tijd redacteur geweest
van onze nieuwsbrief waar ze altijd haar best deed om leuke verhalen neer
te zetten en dat was niet altijd makkelijk.

Sinterklaas bij de zeeverkenners
Ook heeft de sint weer zijn weg gevonden richting de blokhut en heeft daar een zak zeer mooie cadeaus
in de schoorsteen gegooid. Helaas was de sint vergeten om de namen erop te zetten, maar gelukkig
verzonnen de zeeverkenners daar iets op. De zeeverkenners besloten om er maar om te gaan dobbelen
voor elke zijde van de dobbelsteen werd er een opdracht uitgevoerd. Tussendoor werden er spelletjes
gedaan in het bos, om de december spanning een beetje kwijt te raken. Er werden een aantal ronden
gespeeld en aan het eind hield iedereen een pakje over met daarin een cadeau. Tussendoor werd er ook
nog chocomel gedronken en pepernoten gegeten, dus hiermee was het feest compleet en kon iedereen
weer tevreden naar huis.
Bedankt sinterklaas!
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Nieuwe mast

Aankomende agendapunten:

Vorig jaar is onze oude vlaggen mast omgewaaid.
Nadat we de mast hebben weggehaald, kregen we
uit het niets van een welpen ouder een nieuwe
mast. Dit soort initiatieven zijn we bij Mazn. De
Ruyter altijd heel blij mee. Nu hebben we de mast
geschilderd en we hebben hem achter de blokhut
geplaatst. Wij vinden hem erg mooi en willen
graag de vader van Maud hiervoor bedanken!

-

21 december Gezamenlijke kerst
ontbijt bever/waterwelpen
4 januari
Nieuwjaarsmaaltijd
10 t/m 15 februari
Jantje beton

Eerste opkomst Bevers.
Na veel voorbereiding was het dan eindelijk zo ver: De
eerste opkomst van de bevers. Bij de eerste opkomst
hadden we al drie bevers, wat een goed aantal was om
mee te beginnen. Met zo’n groep kan je kijken wat leuk is
voor deze leeftijd en hoe gemotiveerd ze zijn om dingen te
doen. Natuurlijk is het ook leuk om elkaar beter te leren
kennen. Aan het begin van elke opkomst krijgen de bevers
een brief van Lange Doener, want elke opkomst speelt zich
immers af in Huize Hotsjietonia. We zijn samen met de
bevers het grote bos (achtertuin van Lange Doener) gaan
verkennen, want Lange Doener was een aantal spullen
kwijtgeraakt die hij graag terug wilde hebben. Gelukkig
hebben we alle spullen terug kunnen vinden en hebben we
gelijk een kijkje kunnen nemen in het grote bos! We zijn
erg tevreden over de opstart van de bevers!
Natuurlijk zijn we wel nog bezig met het promoten van de
groep! Daar kunnen we ieders hulp bij gebruiken. Zit jij
nog op de basisschool en wil je daar graag een poster van
de bevers ophangen? Dan kun je tijdens elke opkomst een
poster bij Nieke, Marlieke en Brigit ophalen! Of stuur een
mailtje naar waterwelpen@hotmail.nl.
Alvast bedankt!

Sinterklaas bij de waterwelpen.
Op zaterdag 30 december is bij de waterwelpen sinterklaas langs geweest. De opkomst begon zoals
iedere opkomst van de waterwelpen, maar toen de waterwelpen binnen zaten werd er ineens op de
deur geklopt. Daar vonden zij een 5 tal brieven met onduidelijke omschrijvingen op de envelop. Na
dat de eerste brief gelezen was werd het allemaal al snel duidelijk: de brieven waren afkomstig van
Sint en Piet. De brieven instrueerde om in 2 groepen 2 verschillende opdrachten uit te voeren. De
eerste opdracht was het oefenen met pepernoot-gooien en de tweede opdracht was het lopen van
een evenwicht hindernisbaan. Na het succesvol uitvoeren van deze opdrachten en het genieten van
een warme chocolademelk, vonden de kinderen bij het afsluiten een zak in de vlaggenmast. Deze
zak was gevuld met voor ieder kind en ieder staflid een cadeautje. De waterwelpen hebben van de
Sint dit jaar verschillende knutsel-spulletjes of een Sint en Piet kleurboek gekregen.
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Herfstkamp 2013 zeeverkenners
Dit jaar was het herfstkamp 2013 even anders, we gingen dit jaar zonder boten op pad. Het kamp
begon om 19:00 bij de Aak. De zeeverkenners moesten meteen een lange tocht lopen naar hun
eigen vletten. Daar aangekomen moesten ze terug roeien/wrikken en zeilen maar gelukkig werden
ze het laatste stuk gesleept door de sleper. Hier aangekomen gingen ze meteen naar bed , omdat
het de volgende dag het weer vroeg dag was en de zeeverkenners hadden een lange tocht voor de
boeg.
De volgende dag werd alle bagage ingeladen in een grote bus en lieten we de vletten even voor
wat ze waren. Het was de bedoeling dat de zeeverkenners via een tocht door Haarlem een aantal
posten aandeden en daar de volgende aanwijzingen vonden voor het vervolg van de route. Op een
post moesten ze uiteraard een opdracht voltooien om deze aanwijzing te verkrijgen. Er was
bijvoorbeeld een post spijkers slaan, een parcours lopen, foto’s maken en nog veel meer. Tegen
het einde van de tocht werd het al donker en ging het regenen de kinderen hadden al zo’n 20
kilometer afgelegd te voet. Gelukkig kwam daar in de buurt van het CBR in Haarlem de blokhut in
zicht, die we tot onze beschikking hadden. Daar aangekomen stond het eten al klaar. Er werd
gezellig met ze alle aan een grote tafel gegeten zoals dat hoort bij rauwe andijvie stamppot. Na het
eten werd de vaat gedaan door de vaatwasser. Wel moest de blokhut goed schoongemaakt worden
want er moest geslapen worden in dezelfde ruimte. De zeeverkenners waren behoorlijk moe van de
tocht dus de bedden lagen nog niet op de grond of iedereen lag al op zijn bed te chillen zoals dat
tegenwoordig gebruikelijk is. Maar de volgende activiteit stond alweer op het programma namelijk
bowlen. In alle luxe werden de kinderen met de auto hier naartoe gebracht. Het bowlen is
overigens gewonnen door Erik Struik. Na een drankje en een bowltje was het al weer tijd om terug
te keren, in de blokhut aangekomen gingen alle verkenners naar bed. Ze mochten nog even
kletsen maar ze sliepen al snel en de staf had geen kind meer aan ze. De volgende dag moest er
hout gesprokkeld worden voor het middag eten maar midden in de stad is dit niet altijd voor
handen, er stond dus weer een grote tocht op het programma. Nadat de zeeverkenners bijna tot
aan Bloemendaal waren gelopen, vonden ze een bos. Er werd met bergen hout teruggegaan naar
de blokhut en het vuur ging aan. Het brood werd gaar gemaakt op het vuur op een van de laatste
zachte na zomer dagen. Helaas was het alweer snel tijd om opgehaald te worden en huiswaarts te
keren. Het was zeer kort maar ontzettend veel gedaan en onwijs gezellig. Gelukkig hadden de
zeeverkenners nog een week om bij te komen.
Op naar het volgende kamp!

Loods
De loods heeft aardig wat vorderingen gemaakt. We hebben nu
een dak boven ons hoofd en zijn de hut nu winddicht aan het
maken. Ook wordt er verlichting opgehangen. Zodat we als de
winter begint we uit de wind kunnen zitten en ook wat kunnen
zien. De volgende stap is de gescheiden vloeren met elkaar te
verbinden zodat we verder kunnen met de inrichting van de
nieuwe loods.
To be continued..
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Opkomst 16 november bevers
Een dag zonder thema, maar toch een leuk
programma in elkaar gezet. Vandaag gingen de
bevers het huis van Lange Doener opvrolijken. We
hebben een groot wit laken gehaald om lekker op te
kunnen kliederen met verf. En natuurlijk moesten
onze handafdrukken er ook op komen!
Het was een erg leuke ochtend!

Drooglegginsfeest zeeverkenners
Al heel vroeg in de middag kwamen we als Wilde Vaart bij
elkaar in de blokhut. We zaten er met volle moed om van het
droogleggingsfeest een grote knaller te maken. Sander en
Steven gingen al snel aan het werk met de geluidsinstallatie
voor goede muziek in de avond.Wout en Bart gingen naar de
supermarkt inkopen doen en Brigit en Fabian gingen het
Zeeverkenners hok versieren in het thema zee en strand in
Hawaii.
Alles liep soepel waardoor we snel klaar waren met het
klaarzetten en versieren van alles. In de bar gingen we
avondeten en alles nog een keer door nemen voor ‘s avonds.
Op het moment dat de zeeverkenners kwamen, deden we de
muziek en de lichten aan. Iedereen ging bij de activiteiten
zitten en de avond was echt begonnen.De avond was heel
gezellig en zeker geslaagd.
Droogleggingsfeest
Op de avond op de dag dat de boten uit het water gaan is er
altijd een super gezellig droogleggingsfeest, dit jaar werd dit
georganiseerd door de wilde vaart die afgelopen zomerkamp
overgevlogen zijn van de zeeverkenners. Het thema was
opblaasspullen. Tijdens het feesten werden er ook spelletjes
gedaan en er was een zeer goeie DJ. Er was ook de
mogelijkheid tot karaoke maar hier werd geen gebruik van
gemaakt. Na een paar uurtjes feesten was het afgelopen en
zocht iedereen de kooi op.
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De boten zijn weer uit het
water
Omdat tijdens de winter de
boten onderhouden moeten
worden, gaan deze ieder jaar
uit het water. Het is nu eenmaal
zo dat dit op het land
makkelijker gaat dan in het
water. Het oude verf gaat eraf
en het roest word verwijderd,
nadat dit gebeurt is komt er
nieuwe verflaag op voor het
komende seizoen. Dit alles gaat
in een strak schema zodat ze
eind april weer kunnen drijven.
De zeeverkenner doet zijn eigen
boot met zijn eigen bak en met
zijn/haar eigen handjes onder
leiding van de staf. Op deze
manier leren ze om zuinig te
zijn op hun eigen spullen zo
gaat dit al jaren. De boten
gingen eruit en werden op hun
rug neergelegd zodat het
onderwater schip meteen
pokken vrij gemaakt konden
worden. Op dit moment zit er al
een mooie teer laag op en
liggen we op schema.
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Promotie dag Velserbroek
Op zaterdag 23 november kwam sinterklaas aan in
Velserbroek. Dit was een mooie mogelijkheid om
met de scoutinggroep bij een kraampje te staan
om de groep te promoten. Er was een mooi
sinterklaas-bord gemaakt voor het ene spel en een
schoorsteen voor het andere spel. De kinderen die
langskwamen mochten pepernoten gooien door
het sinterklaas-bord en cadeaus in de schoorsteen
werpen. Daarna stond een lekkere warme
chocolademelk voor hen klaar om daarvan te
kunnen genieten. Ook mocht iedereen een
pepernootje meepikken. Er zijn veel kinderen en
ouders langs geweest en iedereen was erg
enthousiast! Een goede sfeer hing natuurlijk in het
winkelcentrum van Velserbroek, want het was één
groot feest. Pieten renden rond en gooiden met
pepernoten, op het podium werd gezongen en
Sinterklaas sprak ook nog een woordje! Het was
erg gezellig!

Herfstkamp Waterwelpen
19 en 20 oktober was het tijd voor het herfstkamp. Dit jaar in het thema: Piraten. We hadden veel
spelletjes in dat thema verzonnen en daarbij blijft het natuurlijk altijd leuk om schat te zoeken! We
begonnen ’s ochtends bij de aak, wat normaal gesproken niet zo is. Maar omdat de blokhut verhuurd
was, hadden we geen andere keus. Gelukkig zat het weer ons mee en was het goed genoeg om bij de
aak te blijven. In de middag zijn we zelfs even naar het bos geweest om daar leuke spelletjes te doen
en even helemaal los te kunnen gaan met ren-spelletjes.
De leiding was verkleed als piraat en dit was natuurlijk heel leuk! We hebben zelfs nog een échte
piratenfilm gekeken. Die avond hebben we op het vuur gekookt omdat we poespas aten. Het leek wel
op echt piraten-eten! Helaas begon het te regenen en zijn de kinderen droog binnen gaan zitten. Na
het eten hebben we nog spelletjes gedaan in het donker, wat wel erg spannend was maar ook heel
leuk!
Die zondag hadden we een drukke dag, maar was iedereen erg moe. We hebben veel leuke spellen
gedaan, maar alsnog deden we het rustig aan. Het was een erg leuk piraten-kamp, aargh!
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