
Nieuwsbrief  

Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuws-
brief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief: juni 2015.  

Groep 

Data 

Vaderweekend Bevers: 

18 & 19 april 

Mooie Nel Cup: 

20—21 juni 

Zomerkamp 

Waterwelpen 2015: 

04-07 t/m 11-07 

Zomerkamp zeeverken-

ners 2015: 

04-07 t/m 17-07 

 

Zet het alvast in je  

agenda!  

Nieuwsbrief april 2015 
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Met in dit nummer…  

Moestuintjes van de Bevers  

Kookopkomst Waterwelpen 

Vletten te water 

 Wat doet de Wilde Vaart eigenlijk?  

 

In twee maanden tijd gebeurt er erg veel. Lees het hier!  

Veel leesplezier!   

mailto:nieuwsbrief@de-ruyter.nl


Bevers 

 

 

 

 

 

 

bevergroep@hotmail.nl 

 

 

Data Bevers 

 18 & 19 april: 

Bever Vaderweekend 

2, 9 en 16 mei:  

Meivakantie—geen op-

komst 

30 mei: 

Ouderdag 

28 juni: 

Laatste opkomst 

 

Zet het alvast in je  

agenda!  

Meer data volgen..  
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Moestuintjes van de Bevers 

Tijdens de opkomst van 7 maart hebben de Bevers moestuintjes gepland. We hadden ze overal vandaag 

gehaald, heel lief van iedereen die hierbij heeft geholpen! Door de weken heen hebben we gezien hoe de 

moestuintjes groeiden. Na een week waren er helaas nog maar drie plantjes uitgekomen, maar na twee 

weken was er al veel verschil! We hebben met zijn allen iedere zaterdag de plantjes water gegeven en 

door de weken heen zien groeien. Op 21 maart hebben we allemaal potjes versierd, want de plantjes 

moesten uiteindelijk overgeplant worden! In zo een klein bakje konden ze niet doorgroeien. Nu kunnen 

de Bevers de moestuintjes thuis verder verzorgen! 

 
Pasen bij de Bevers 

In het paasweekend ging de opkomst van de Bevers gewoon door, en gezellig dat 
het was! We zijn begonnen met het verstoppen en zoeken van paaseitjes. Dit was 
alleen nog niet zo makkelijk als het leek… Gelukkig vonden we genoeg paaseitjes 
terug om te verdelen en lekker op te peuzelen. Een week voor de Pasen hebben 

we tijdens de opkomst eieren gekookt en beschilderd. Velen vonden het vele leu-
ker om te vingerverven dan te verven met een kwast. Er kwamen hele mooie, 

kleurrijke paaseitjes uit. Erg leuk om te zien wat voor een kunstwerk de kinderen 
ervan kunnen maken! 

 



De feestkleding van Frederik Scheuremaar.  
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OH NEEE!! Frederick Scheurenmaar had een groot probleem. Voordat 
hij naar een verjaardag ging, was hij nog even lekker aan het buiten-
spelen met zijn vriendjes in de grote achtertuin van Lange Doener. 
Het had die nacht geregend, waardoor er hele grote modderplassen 
in de tuin lagen. Zijn vriendjes hadden allemaal hun regenlaarzen aan 
getrokken, dus deed Frederick Scheurenmaar dit ook. Zo konden ze in 
de plassen spelen, lekker in de plassen stampen en er doorheen ren-
nen. Maar opeens gleed Frederick Scheurenmaar uit, met zijn mooie 
kleding in de plas. Hij schrok zich rot, want hij moest naar een verjaar-
dag en nu was zijn speciale feestkleding vies. Hij durfde het niet tegen 
Lange Doener te zeggen, want die werd vast heel erg boos.  
Hij wist dat de bevers om kwart voor 10 zouden komen en bedacht 
een plan. Hij schreef de Bevers een brief, met de vraag of ze speciale 
feestkleding wilde maken voor hem. Hij ging zich verstoppen totdat 
de kleding klaar was en als de Bevers weg waren, ging hij de kleding 
ophalen. Zo zag niemand hem, kwam Lange Doener er niet achter en 
had hij toch zijn speciale feestkleding. 
Tijdens de opkomst ontvingen wij de brief. De Bevers wilde maar al te 
graag helpen. Frederick zijn speciale feestkleding was van kranten 
gemaakt. Gelukkig hadden wij veel kranten in de blokhut. Nadat wij 
hadden gebrainstormd over welke kledingstukken er allemaal waren, 
gingen wij snel aan de slag. Er werden broeken, T-shirts, schoenen, 
hoedjes, rokken en jurken gemaakt door de Bevers. We hebben de 
kleding netjes op een stapel gelegd, zodat Frederick de kleding na de 
opkomst kon ophalen. De Bevers hadden heel erg goed hun best ge-
daan en Frederick vond de kleding prachtig! 
Wij zijn blij dat wij de vrienden van Lange Doener soms kunnen hel-
pen, want daar worden ze altijd erg blij van!  



Waterwelpen 
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Dieselsponsering “Phi Energy” 
Wij willen graag Phi Energy uit Haarlem heel erg bedanken voor het be-

langeloos sponseren van bijna 800 liter diesel. Deze diesel maakt het 
voor ons weer mogelijk om zomerkampen in Friesland, en andere loca-
ties te houden en deze voor de leden betaalbaar te houden. Bedankt! 

 

 
Voorjaarskamp waterwelpen 

 
In het weekend van 21 en 22 februari hadden wij dit jaar met de welpen voorjaars-
kamp. Dit kamp zijn wij gewoon bij de blokhut gebleven, om hier een aantal spel-
len te doen die aansloten bij het thema waar we dit seizoen met de welpen mee 
bezig zijn. Namelijk ‘De legende van de bokkenrijders’. Nadat de welpen aangeko-
men waren en de spanningen voor het kamp weggeëbd waren, was de eerste acti-
viteit het bouwen van een hut om je tegen de bokkenrijders te kunnen bescher-
men. Hier zijn met minimale materialen toch erg gave constructies ontstaan. Na-
dat de middag gevuld was met een aantal kleinere spellen werd het tijd om te ko-
ken, dit zouden wij primitief op een kampvuur uitvoeren. Het voorgerecht, name-
lijk een soepje, dat de welpen zelf mochten maken in een blikje als pan, was een 
groot succes. Helaas werd het al vroeg donker en is uiteindelijk het hoofdgerecht 
gewoon in de keuken bereidt. Na nog een avond activiteit was het toch echt bed-
tijd voor de welpen. De volgende ochtend was gestart met een film. Na het ontbijt 

zijn we de luchtbedden weer 
op gaan ruimen en de tassen 
weer in gaan te pakken. De 
tweede dag werd gevuld met 
een aantal spellen en voor 
sommige nog de laatste hand 
leggen aan de hut. Als afslui-
ter werden tijdens dit kamp 
Vera en Nick nog geïnstal-
leerd als echte Waterwelp! 

 

 

 

 

 

waterwel-

pen@hotmail.com 

 

Data Waterwelpen 

16 mei: 
Eerste opkomst bij de 

aak 
 

27 april:  
Koningsdag 

 

4 t/m 11 juli: 

Zomerkamp 

 

Meer data volgen.. 
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De ouderraad 

Wil jij graag mee helpen in de 

ouderraad? Dat kan!  

Neem contact op met Wouter 

Venne en Diana van Loon via 

onderstaand e-mail adres.  

Ouderraad@de-ruyter.nl 

 
Waterpomp 

 
Onze waterpomp aan boord van de Goede Verwachting doet het ook 
weer. 
 Tijdens het winter klaarmaken hadden we lekkage van het expansie-
vat ontdekt. Dat leek een dure tegenvaller te gaan worden waar we 
eigenlijk de centen niet voor hadden. 
 Een contact met de Importeur, Wilo Nederland, liet een heel ander 
licht schijnen over ons probleem. Sponsoring van een nieuw expansie-
vat en nog enige andere reserve onderdelen voor de pomp werd de 
uiteindelijke oplossing. 
 Voor dit gebaar hebben we voor de werknemers van Wilo Nederland 
BV uit Westzaan een tweetal koeken (boterkoek en cocos/
amandelkoek) gebakken en een mooie foto van de Goede Verwach-
ting aangeboden. 
Wij zijn weer helemaal gelukkig en kunnen de boel weer schoonspui-
ten! 
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Kookopkomst van de Waterwelpen 

 
Zaterdag 28 Maart hadden we met de Waterwelpen de jaar-
lijkse kookopkomst voor ouders, verzorgers, broertjes en zus-
jes. 
 
Een week eerder waren de welpen hard aan het na denken 
over wat we konden gaan koken voor de gasten. Toen ieder-
een een voorstel had gedaan hebben we een keuze gemaakt, 
en konden ze  lekker gaan knutselen aan de menu kaarten.  
 
Rond 16:00 stroomden de welpen, nog drukken dan normaal, 
binnen. De ouders gingen weer naar huis zodat de welpen al-
les konden gaan voorbereiden. Alle groente werd gesneden, 
meer dan 10 kilo aardappel is geschild de soepen werden 
klaargemaakt en opgezet en de taarten waren ook al meteen 
gemaakt. En voor dat de ouders er waren zag de hele blok hut 
er als een restaurant uit.   
 
Dit jaar hadden we op het menu als voorgerecht kippensoep 
en tomatensoep. Na dat deze, natuurlijk zelf gemaakte soe-
pen, op waren gingen door naar het hoofdgerecht hier hadden we een ruime keus uit Boerenkool, spina-
zie aardappelpuree en bloemkool gehakt kerrie schotel, bij elk gerecht was er nog keus uit een stuk vlees 
of een ei. En als afsluiting hadden we aardbeienkwark taart met scones en een kopje koffie.  
 
Het was een geslaagden avond en alle waterwelpen hebben hun kook insigne gehaald! Gefeliciteerd 
Koen, Koen, Trianka, Vera, Jasper, Teun, Willemijn en Maud. 
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CWO-cursus 

In februari zijn de bootsen en kwartieren gestart met een CWO-cursus, om zo goed 

voorbereid het examen voor CWO3 (zeildiploma) te kunnen afleggen. Deze cursus 

wordt gegeven door Bas en Bart, ook is er gaststaf gevraagd om specifieke onder-

werpen te behandelen. 

 

Wil je alvast meer weten over de theorie van CWO? De Katwijkse Zeeverkenners 

hebben hier een mooi en duidelijk instructieboek voor gemaakt: Klik hier voor de 

link! 

 

Lukt het jou om de 2 mini-examens (achteraan deze nieuwsbrief) te maken?  

De antwoorden verschijnen in de volgende nieuwsbrief. 

Zeeverkenners 

Kasten slopen bij WEA! 

 

 

Begin maart hebben een 

paar Zeeverkenners een kantoordagje gehad in Uitgeest. 

In het kantoor van WEA Accountants & Adviseurs 

(www.weanoordholland.nl) stonden elektrische archiefkasten 

die gesloopt en afgevoerd moesten worden. Hiervoor krijgen 

de Zeeverkenners een leuke bijdrage voor zomerkamp! Na een 

middagje werk was de klus geklaard en dankzij Arno (vader van 

Jordi) kon het oud-ijzer naar de ligplaats gebracht worden. Bin-

nenkort wordt dit afgevoerd bij de oud-ijzer boer, wellicht le-

vert dit ook nog wat extra’s op. 

Arno, staf en aanwezige zeeverkenners:  bedankt voor jullie 

inzet! 

WEA: Bedankt voor de sponsorbijdrage! 

Hopelijk mogen we binnenkort de rest van de kasten in kan-

toorweghalen :-) 

Data Zeeverkenners  

11 april: Zeilopkomst 

13.00—17.00 bij de lig-

plaats 

18 april: Vlootschouw 

9.30—17.00 bij de lig-

plaats 

Deze dag varen wij naar 

Haarlem voor de geza-

menlijke opkomst met 

watergroepen uit de re-

gio. 

25 april: Zeilopkomst 

13.00—17.00 bij de lig-

plaats 

2 mei: Zeilopkomst 

13.00—17.00 bij de lig-

plaats 

 

Verder alvast in je agen-

da noteren: 

20-21 juni: Mooie Nel 

Cup 

4-17 juli: Zomer-

kamp! 

Vletten te water! 

 

Zaterdag 28 maart was het dan weer zover; de vletten gin-

gen eindelijk weer het water in! Afgelopen maanden is er 

door de Zeeverkenners hard gewerkt om de vletten te on-

derhouden. Nu nog hopen op mooi weer komend vaarsei-

zoen! 

Één vletje bleek helaas nog een gaatje te hebben bij de 

zwaardkast. Gelukkig waren Vincent vd Burg (vader Bas) en 

Theo Dubbelman (vader Michael en Brigit) aanwezig om di-

rect de vlet te lassen. Top werk!  

 

Marco; weer ontzettend 

bedankt voor je hulp met 

het te water laten van de 

vletten! 

http://www.katwijksezeeverkenners.nl/jdownloads/CWO/cwo_zeil_instructieboek_katwijkse_zeeverkenners.pdf
http://www.katwijksezeeverkenners.nl/jdownloads/CWO/cwo_zeil_instructieboek_katwijkse_zeeverkenners.pdf
http://www.weanoordholland.nl/
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Wilde vaart: wat doen wij momenteel?  
 
Bij de wilde vaart zijn we met zijn negenen: Wout, Steven, Sander, Fabian, Frank, Rochelle, Reinier, Stefan 
en Jerry, de begeleider. 
Wij zijn momenteel met allerlei projecten bezig zoals het oude vletje opknappen die al een paar jaar op 
de kant lag zonder zwaard kast. Vorige week is de zwaard kast er in gelast dus kunnen we op dit moment 
niet veel aan de vlet doen. 
Om toch bezig te zijn, bouwen we een barbecue-vlot die we in het voorjaar willen gebruiken om door de 
stad te varen.   
Om alle materiaal wat we nodig hebben te zoeken zijn we met ze alle bezig geweest met hout zoeken. De 

hele loods ligt daarom ook helemaal vol met pal-
lets en hout platen. 
Op dit moment zijn we er druk mee bezig maar 
het begint al ergens op te lijken. 
Voor in de toekomst hebben we ook veel plannen 
zoals aankomend Zomerkamp, Funday`s en nog 
heel veel meer.  
De Wilde Vaart heeft nog veel leuke dingen in de 
planning dankzij Jerry; onze goede, zorgzame en 
uiterst goede begeleider. 
Daarom zijn wij als wilde vaart erg blij dat wij 
hem als begeleider mogen hebben. 
Dus wij vervelen ons niet en hebben altijd wel 
wat te doen bij de Wilde Vaart. 
 
Door: Stefan de rooij 

De Wilde Vaart 

 

Jantje Beton 

Afgelopen maand hebben wij weer met zijn allen 

collecte gelopen voor Jantje Beton. Dit jaar had-

den we een extra wijk om te lopen, en dus ook 

meer mensen nodig om te lopen. Bij deze willen 

wij dan ook iedereen bedanken die aanwezig 

was  bij de collecte. 

De resultaten zie je terug in onderstaande gra-

fiek. Wat hebben we een hoop opgehaald dit 

jaar! 

Een deel hiervan gaat naar de groep, dus dat is 

een leuke bijdrage! 

 

€ 570,00 

€ 877,00 € 960,00 

€
1.300,00 

€
1.925,00 

2011 2012 2013 2014 2015

Totale 
opbrengst



 
Motor aak 

 
De motor van de aak wordt dit jaar even flink onder handen genomen. Afge-

lopen paar jaar hebben we een aantal storingen gehad aan de motor van de 

aak. Daarom hebben we besloten om ernaar te laten kijken door Sjor Her-

mans en Joost Koks, zij hebben verstand van scheep diesel motoren. Na een 

aantal onderdelen van de motor uit elkaar te hebben gehaald (carterpan en 

waterpomp) zijn we tot de conclusie gekomen dat de motor verder uit elkaar 

moest om te kunnen kijken naar de cilinders. Daar hebben we gezien dat een 

aantal onderdelen aan vervanging toe zijn. Waaronder de voeringen, zuigers 

en de waterpomp. Deze onderdelen worden op dit moment besteld en we 

willen z.s.m. de motor weer in elkaar zetten zodat we 2 of 3 mei naar het dok 

kunnen varen waar hij 6 mei uit het water gehaald zal worden.  

 

Dokbeurt 
 
Op 8,9 en 10 mei hebben we hulp nodig met het schilderen van de aak. Wil jij ons graag helpen met het 
mooi maken van de aak?! 
Heb je nog nooit geschilderd? Geen probleem want wij zorgen voor een goede instructie en de materia-
len. Het enige wat we van jullie vragen is aanwezig te zijn en lekker de handen uit de mouwen te steken. 
We hebben verschillende schilder klussen te doen waaronder het bijwerken van de gele en bruine rand, 
het schuren en lakken van het stuurhuis enz. Ook als het regent dan hebben we binnen nog genoeg klus-
sen die opgepakt kunnen worden zoals: de tafels op nieuw lakken, de banken van een extra verflaagje 
voorzien enz. Geef je op d.m.v. een e-mail te sturen naar erickops@hotmail.nl. 

Tot ziens in het dok! 
 

 
  

 
 28 maart 2015 

 
Kijk, zo mooi als het hier gaat is toch top! Tijdens de vletten te water 
leggen, bleek er één lek te zijn. Deze hebben Vincent van de Burg en 
Theo Dubbelman meteen even in de kraan van Marco broek dichtge-
last. Zo ter plekke.. Ik weet 1 ding zeker; dat zie je nergens. Vooral 
niet hoe makkelijk het ging!  
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Oefenexamen CWO Theorie Naam:  
              Datum:  



 Oefenexamen CWO Theorie Naam:  
              Datum:  

Op bovenstaand meer varen veel boten! 

Geef per situatie aan welke boot voorrang heeft, geef ook aan waarom deze boot voorrang heeft. 

1: _______________________________________________________________________________ 

 

2: _______________________________________________________________________________ 

 

3: _______________________________________________________________________________ 

 

4: _______________________________________________________________________________ 

 

5: (2x)____________________________________________________________________________ 

 

6: _______________________________________________________________________________ 

 

7: _______________________________________________________________________________  


