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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:

In deze nieuwsbrief:
Nieuwe secretaris!
Aankomende agendapunten
Kerstopkomst
Nieuwjaarsmaaltijd
Wilde vaart opkomsten!
Een kijkje bij de
Welpenopkomst van 1 februari
Jantje Beton
Stem nu!

Beste allemaal,
Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Nina Schadé ik ben op dit
moment secretaris van deze scoutinggroep. In 2006 ben ik gestopt als
actief staflid van de Bevers, nadat ik deze speltak samen met mijn zussen
Bea en Sonja heb opgezet. Gelukkig is deze speltak nu weer draaiende. Ik
ben naast secretaris namelijk ook moeder van twee bevers. Dat wil dus
zeggen dat ik met enige regelmaat op zaterdag ochtend in de blokhut te
vinden ben.
Ik ben dan altijd aanspreekbaar om jullie vragen te beantwoorden. Naast
moeder en secretaris werk ik binnen de verslavingszorg en volg ik een
opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Mijn hobby's zijn
saxofoon en klarinet spelen.
Het mooie van deze groep is natuurlijk dat we de beschikking hebben over
de blokhut EN de aak, waarbij alles door vrijwilligers draaiende wordt
gehouden. Ik doe daarom een beroep op andere ouders om te bekijken of
jouw kennis van zaken ingezet kan worden binnen de groep. Wij zijn
opzoek naar ouders die in de oudercommissie willen plaatsnemen om zo
bijvoorbeeld de geluiden van de ouders terug te koppelen aan de
stafleden. Daarnaast zijn wij ALTIJD op zoek naar handige vaders en
moeders. Wij als bestuurs- en stafleden zijn ook vrijwilligers en stellen het
enorm op prijs om geholpen te worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het
draaien van een wasje. De theedoeken in de blokhut/aak mogen zo nu en
dan best door de wasmachine!
Groet Nina

Nieuwsbrief nr.38

Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter Velsen

Aankomende agendapunten
Bevers:

Hoe gaat het met de Bevers?
De bevers zijn alweer drie maanden geleden van start
gegaan, tot nu toe gaat het hartstikke goed! De bevers
hebben zelfs al 7 leden en dat vinden wij natuurlijk heel
leuk!
Heb jij nog thuis oude kleren liggen, broeken, shirts of
sokken, knutsel spullen zoals potloden, stiften of papier,
potten of wc-rollen, plastic tasjes, doosjes of andere dingen?
Deze komen altijd van pas!

22 februari en 2 maart: Geen
opkomst i.v.m. vakantie
8 maart: Carnaval, kom
verkleed!
22 maart: Ouders opkomst

Hangt er nog geen poster bij jullie op school over de
bevers? Wij hebben deze voor jullie klaar liggen! Willen jullie
een poster ophangen, dan kan deze opgehaald worden bij de
beverstaf op zaterdagochtend!

Nieuwjaarsmaaltijd met de bevers!
Op 4 januari 2014 om 17:00 uur begon onze Nieuwjaarsmaaltijd. Zoals
elke opkomst begonnen wij met ons openingslied, maar dit keer was er
iets anders: Nieke was erg verdrietig. Zij had Lange Doener gesproken
en hij was al zijn emoties kwijt. Hij kon niet meer verdrietig, blij, boos
etc. zijn. Dit vond Nieke heel erg. Brigit werd er een beetje boos van,
maar gelukkig kwam Marlieke met een oplossing die ons allemaal blij
maakte: Wij gaan zijn emoties zoeken!
Dit gingen wij ook doen. Zijn emoties was hij kwijt geraakt in de buurt
van de huizen bij de blokhut. Wij trokken onze jassen aan en wij gingen
op pad. Het eerste stukje door het donkere bos was erg spannend, maar
gelukkig wilde de Wildevaart met ons mee lopen. Dit maakte het een
stuk minder spannend. Wij zijn onderweg heel veel emoties tegen
gekomen: Boos, blij, verdrietig, verliefd en nog veel meer. Toen wij een
rondje door de buurt waren gelopen, hadden wij alle emoties gevonden.
Nieke ging de emoties terug geven aan Lange Doener, zodat hij weer
blij kon zijn.
Na deze zoektocht hadden wij hele erge honger gekregen. Wij gingen
zitten aan onze eigen speciale tafels. Toen kwamen de Waterwelpen,
Zeeverkenners, Wildevaart en nog veel meer mensen ook aan de tafels
zitten. Het was erg druk, maar ook erg gezellig. Wij mochten kiezen uit
Bami of Nasi. Wij kregen heel veel satéstokjes erbij en er lagen zakken
met kroepoek!
Na het eten was het alweer 7 uur. De papa’s en mama’s zaten al te
wachten in de bar. Dit was het einde van de leuke en spannende
Nieuwjaarsmaaltijd!
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Thema-opkomsten
Voor de bevers staan
er een aantal themaopkomsten in het
verschiet. Vooraf aan
elke opkomst kunnen
de ouders/verzorgers
een e-mail
verwachten zodat
niemand voor
onverwachte dingen
komt te staan!
Wij hebben er in ieder
geval al zin in!
De beverstaf.
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Een kijkje bij de welpenopkomst van 1 februari!
Vanochtend is het niet zulk lekker weer. De staf komt binnen,
zet een bakje koffie en neemt de dag door. Ze besloten om
maar een binnen programma erbij te pakken en lekker in de
blokhut te blijven. Na het programma doorgenomen te hebben,
wordt er verder lekker gekletst over wat de stafleden nog meer
allemaal gaan doen dat weekend. Dan komen de kinderen en
hun ouders binnen. De ouders die willen, krijgen een lekker
bakje koffie en dan is het zo half tien. Nu gaat de opkomst
beginnen. Opstellen en een rondje om de boom rennen zoals
iedere week (als we bij de blokhut zijn tenminste). Snel naar
binnen en samen tafels en banken klaar zetten. We blijven
lekker binnen vandaag!
Dan worden de activiteiten bekend gemaakt.

Aankomende
agendapunten
Waterwelpen:
10 en 11 februari: Jantje
Beton
22 en 23 februari:
Voorjaarskamp, Blokhut
5 juli t/m 12 juli: Zomerkamp!

Vandaag gaan we eerst maskers maken van papier en dan
daarna gaan we in 2 groepen een toneelstuk verzinnen en
opvoeren voor de andere groep. Zo gezegd zo gedaan. De
knutselspullen worden uit de kast gehaald en iedereen ging
aan de slag. Sommige die hadden hier zo een zin in, dat ze
meerdere maskers gemaakt hadden. Stuk voor stuk zagen ze
er prachtig uit. De één had een lego hoofd gemaakt en de
andere een soort bril iedereen had wat anders leuks gemaakt.
Toen we klaar waren gingen we limonade drinken en
ondertussen voerde de staf een toneelstuk wat zij gemaakt
hadden op, zodat iedereen kon zien wat ongeveer de bedoeling
was. Ze hadden één verteller die ging het verhaal voorlezen.
De andere twee gingen uitbeelden wat er verteld werd. De limo
was op en we werden in twee groepen verdeeld, zodat wij ook
ons eigen verhaal konden maken.
Één groep had een verhaal gemaakt dat ging over Koning Kat
die ontvoerd was door een slechterik. Dit was erg origineel. De
andere groep had een verhaal gemaakt wat iets weg had van
roodkapje. Dit was erg slim, want zo wisten ze al snel wat ze
moesten doen. Na deze spannende toneelstukjes gingen we
nog even vrij spelen in het bos. Dit vinden we altijd erg leuk.
We krijgen dan een kist mee met ballen en ander speelgoed en
mogen (tussen de paden) lekker ons gang gaan.
Na het vrijspelen gingen we afsluiten en lekker naar huis.
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Jantje Beton!
10 en 11 februari hebben we weer voor het goede doel
gelopen! Jantje Beton is een grote inkomstenbron voor de
groep. De waterwelp die het meeste voor de groep heeft
opgehaald, verdient een prijs! Maar… Deze prijs houden we
nog even geheim.
Graag willen we iedereen bedanken voor het mee lopen!
Ook de ouders die groepjes hebben begeleid; hartelijk dank!
Wat er is opgehaald is nog niet helemaal bekend. Maarrr..
Het beloofd veel goeds!

Kerstontbijt Waterwelpen
Op 21 december was het weer tijd voor het jaarlijkse
kerstontbijt van de waterwelpen, maar dit jaar was het net wat
anders dan de voorgaande jaren. We hadden dit jaar het
kerstontbijt gezamenlijk met de vers-opgerichte speltak: de
Bevers. We begonnen met waar het allemaal om draait bij een
kerstontbijt; een luxueus ontbijt met eitjes, kerstbrood en al
het andere dat je bij een kerstontbijt kunt verwachten.
Aansluitend aan het ontbijt hebben we samen met de Bevers
een drie-postenspel gedaan in de blokhut. Voor dit spel werden
de bevers en welpen opgedeeld in gemengde groepen. Met
deze groepen speelden zij vervolgens bij een post twister, bij
een andere post konden zij kiezen uit een selectie van
spelletjes zoals mikado of kaartspellen en de laatste post was
een knutsel post waar zij aan een scouting kwartet gewerkt
hebben.
Het heeft ons goed gesmaakt en wij hebben ons goed
vermaakt.

Kerstmaaltijd zeeverkenners 2013
Net als voorgaande jaren hadden we ook dit jaar weer een kerstmaaltijd met de Zeeverkenners.
Het begon met een lekker buffet; iedere zeeverkenner had thuis wat lekkers voorbereid en
meegenomen naar de Blokhut. Daar werd alles nog even mooi versierd met lampjes, tafels
werden gedekt en we konden aan tafel. Met zijn allen hebben we een lekkere maaltijd neergezet;
er was van alles!
Na het eten zijn er 2 groepjes gemaakt. 1 Groepje ging cup cakes maken en versieren met
knutselwerkjes van marsepein. Het andere groepje ging aan de slag me chocolade; zo werd er
chocolademousse gemaakt en hazelnootbonbons. Na al deze lekkernijen was het tijd om uit te
buiken. Het verkennershok werd omgetoverd tot bioscoopzaal, waar de film “Despicable me 2”
werd opgezet.
Rond 21.30 was de film, en daarbij ook onze avond, afgelopen en ging iedereen naar huis.
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Groepsfoto nieuwjaarsmaaltijd 2014,
waterwelpen, zeeverkenners, Wilde Vaart en
Staf!

Tijdens de nieuwjaarsmaaltijd is er een mooie groepsfoto
gemaakt, die hieronder te bewonderen is!

Aankomende
agendapunten
Zeeverkenners:
10 en 11 februari:
Jantje Beton!
21 - 31 juli Nawaka!

Bedankt Vincent!
Graag willen wij
namens scoutinggroep
de Ruyter Vincent
bedanken voor de
sponsoring van een
deel van de verf!
We zijn hier erg blij
mee en zullen er goed
gebruik van maken!

Hallo!
Iedere bak is nu bezig met een ontwerp maken voor een stuk muur en dan gaan we aan de slag
om het op de muur te schilderen. De piranha´s hebben een ontwerp gemaakt met drie
verschillende kleuren als achtergrond, met blauw, paars en geel. Daarna gaan we er een coole
piranha op schilderen met wat plantjes erbij en ook nog de letters van piranha.
De dolfijnen hebben een houten dolfijn en maken er ook nog een paar kleinere dolfijnen bij waar
de namen van de baksleden op komen. De zeemeeuwen maken een omgeving met water en een
paar zeemeeuwen. De robben willen de muur in hun baks kleuren maken en dan nog iets met
lichtjes doen.
Groetjes Mandy & Rochelle

Nieuwsbrief nr.38

Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter Velsen

Vooruitblik Nawaka!
21 juli tot en met 31 juli zal Nawaka plaats vinden in Roermond.
De voorbereidingen voor dit grootse evenement zijn in volle
gang. Er zullen veel waterscouts uit binnen- en buitenland
aanwezig zijn. Met z’n allen zullen de kinderen uiteenlopende
land- en wateractiviteiten ondernemen en allerlei avonturen
beleven.
Wij zullen met onze zeeverkenners ook aanwezig zijn. Dit is
goed nieuws, want dit evenement mag je natuurlijk niet missen.
Inmiddels gaan er al 16 zeeverkenners van de Ruyter mee. Als
groep moeten we er zelf voor zorgen dat al onze materialen in
Roermond komen. Voor de vletten hebben we al iets kunnen
regelen, die worden namelijk in een groot schip geladen en in
Roermond weer afgeladen.
Wat moet er nog meer in Roermond komen?
- De kinderen (niet geheel onbelangrijk)
- De tenten
- Kook- en spel materiaal
We zetten dit in de nieuwsbrief, omdat er misschien ouders of
andere bekenden van de leden zijn die een goed idee hebben om
onze materialen en kinderen in Roermond te krijgen.
Dus mocht iemand een goed idee of voorstel hebben dan horen
we dit graag. Mail naar: zeeverkenners@de-ruyter.nl en we
horen graag van je!
Met vriendelijke groeten,
De zeeverkennerstaf

Scoutingloterij
Beste iedereen die mee gewerkt heeft aan de scoutingloterij; Bedankt!
Dit jaar ging het door omstandigheden iets rommeliger dan gebruikelijk, maar toch is er
€357,- mee verdient voor de groep. Natuurlijk kunnen we dit goed gebruiken, zeker nu er
druk gebouwd wordt aan de loods.
Er zijn volgens mij ook 2 prijzen gewonnen binnen de verkochte loten. Dus pak de loten er
maar bij:
- Op het lot met de eindcijfers 275 is een zakmes gevallen, deze zou wel eens door
Maud van de Welpen verkocht kunnen zijn.
- Op het lot met de eindcijfers 731 is een Walibi kaartje gevallen, deze zou wel eens
door Myrthe van de Verkenners verkocht kunnen zijn. Maar misschien zijn de
nummers verwisseld dus kijkt allen op de loten. Op het lot staat ook hoe je de prijs
kan claimen.
Helaas was het lot waar de sleutelhanger op is gevallen niet verkocht en ook de Fiat panda
en de philips apparaten gaan aan onze neus voorbij.
De Zeeverkenners en Wilde Vaart gaan dit jaar naar NaWaKa en ook hiervoor zullen ze
leuke actie proberen te verzinnen om het kampgeld binnen de perken te houden. Hier gaat
u ongetwijfeld meer over horen, maar mocht u iets weten of ergens mee kunnen helpen
dan horen we het graag.
Nogmaals bedankt en ook al heeft u dit keer niets gewonnen een heel fijn jaar toegewenst!
Mark Opdam
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Bier brouwen met de Wilde Vaart
Op 25 januari had de Wilde Vaart een special opkomst; ze
gingen bier brouwen met de hulp van Mark en Matthijs, de
bier brouw experts. Om 2 uur waren bijna alle leden van de
Wilde Vaart in de blokhut. Mark en Matthijs hadden de
benodigdheden meegenomen en na een plan van aanpak
gingen we aan de slag. We waren bezig met twee
biersoorten: oranje bok en pils. Het was best makkelijk,
want je deed stroop in het vat en alles wat wij moesten
doen is suiker, water en gist toevoegen. In de stroop zal al
hop en zo. Het bier moet twee weken in de vaten blijven
om te gisten. Zaterdag 2 februari hebben we flesjes schoon
gemaakt en het bier in de flesjes gestopt. Nu is het nog 8
weken wachten voordat je het kunt drinken. Het plan is om
het bier te verkopen als het klaar is. De winst gaat naar het
NaWaKa potje van de Wilde Vaart!
We willen Mark en Matthijs nog bedanken voor de hulp en
we vonden het een geslaagde opkomst!

De Wilde Vaart kookt bij Eric Kops
Eric Kops had een opdracht voor de Wilde Vaart verzonnen.
De bedoeling was dat ieder lid van de Wilde Vaart een
eetbaar product mee nam, maar we mochten niet van
elkaar weten wat je mee zou nemen.
Iedereen had wat meegenomen. De een had pasta, de
ander had groente, weer een had saus en ook was er rijst
en vlees meegenomen. Van tevoren hadden we wel
besproken wat voor een soort eten je mee moest nemen
en dat moesten we koken bij Eric thuis.
Uiteindelijk is het pasta geworden!

Stem nu!
De nieuwsbrief wordt al jaren lang gemaakt, maar nog steeds wordt dezelfde oude lay-out
gebruikt. Daarom is het tijd om de nieuwsbrief in een nieuw jasje te steken! Wil jij ook dat de
nieuwsbrief vernieuwd wordt? Stem dan nu welk ontwerp jij het leukste vindt! Mail ontwerp A of
ontwerp B C naar nieuwsbrief@de-ruyter.nl met je naam erbij en misschien krijgt jouw ontwerp
wel de meeste stemmen! Deze wordt dan gebruikt voor de volgende nieuwsbrief! Breng voor 28
februari jouw stem uit! Wat wordt het, ontwerp A of ontwerp B? Breng je stem uit!
Heb jij zelf nog superleuke ideeën voor in de nieuwsbrief? Deze mag je ook altijd mailen naar
nieuwsbrief@de-ruyter.nl! En wie weet wordt jouw idee wel uitgevoerd!
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Ontwerp A
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Ontwerp B
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