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Agenda: 
 

Elke zaterdag  
 

Waterwelpen: 
9.30 – 12.00 uur 
Zeeverkenners 
13.00 – 17.00 uur 
 
Voor meer info en overige 
informatie; zie      
 

www.de-ruyter.nl 

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: april 2011 met 
de uitslag van de prijsvraag!!! 

Hulp gevraagd: 
 

Binnen de vereniging zijn wij 
dringend op zoek naar:  
 

 Ouderraadsleden 
 Voorzitter 
 Penningmeester 
 groepsbegeleiding 

     En nog meer…… 
 

Neem vrijblijvend contact op 
met voorzitter@de-ruyter.nl of 
ouderraad@de-ruyter.nl 
 
 

Contributie 
De contributie van leden is de grootste inkomstenbron van de vereniging. 

Als de contributie nog niet voldaan is, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen? 

Van de voorzitter……. 

Allereerst de allerbeste wensen voor het  jaar 2011 en dat er maar veel scoutingplezier aan te pas mag 
komen. In 2010 hebben we met alle scoutinggroepen het 100 jarig bestaan van Scouting Nederland 
gevierd met diverse extra activiteiten. De vereniging heeft zich zelf weer op de kaart gezet door het 
aanbieden van de taart aan de gemeenteraad en het meewerken aan Scouts-to-day op het grasveld bij 
het Zwembad in IJmuiden. Naast deze extra activiteiten waren er natuurlijk de normale opkomsten en 
de nodige kampen. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor zijn/haar inspanning en inzet het afgelopen 
jaar en ik ga er van uit ook komend jaar weer op iedereen te mogen rekenen. Dank gaat ook uit naar de 

mensen die veel achter de schermen doen; ze zijn niet altijd in beeld maar verrichten veel werk. 
Komend jaar staat er ook weer heel wat op stapel. Zo is men nog bezig met het realiseren van de 
vergunningen voor bebouwing op de ligplaats en wordt het nodige onderhoud gepleegd aan het 
materieel. Alle stafleden zijn druk in de weer om voor de kinderen elke zaterdag een leuke en zinvolle 
opkomst te organiseren. Op bestuurlijk niveau kunnen wij heel wat versterking gebruiken. Mijn termijn 
van drie jaar zit er dit seizoen op en op mijn verzoek wordt dit niet verlengd. Ik denk namelijk dat het 
goed en verfrissend is voor elke vereniging dat er op een bepaald moment wisseling van de wacht plaats 

vindt. Het nadeel is dan altijd wel dat er gezocht moet worden naar een nieuwe voorzitter. Voorzitter-
zijn van zo’n groep is voor mij erg leerzaam geweest en ik denk dat we ook heel wat bereikt hebben. 
Graag zou ik dit over willen dragen aan een nieuwe voorzitter om de weg die we ingeslagen zijn ook te 
kunnen vervolgen. Mijn verzoek is dan ook; ken je iemand die geschikt zou zijn voor deze functie of lijkt 
het jezelf wel wat mail dan naar voorzitter@de-ruyter.nl. Rest mij nog iedereen een heel goed jaar toe te 
wensen en een behouden vaart.                                  Arno Zandbergen 
 
                              

 
 
De jaarlijkse Jantje Beton 
collecte komt er weer aan (maart 
2011). Zorg dat je erbij bent want 
een deel van de opbrengst is 
direct voor de vereniging! 

mailto:nieuwsbrief@de-ruyter.nl
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Nieuwjaarsmaaltijd 2011 
 
Traditie getrouw vindt op de 
eerste opkomst in het nieuwe 
jaar de nieuwjaarsmaaltijd 
plaats. Zo ook op zaterdag 8 
januari; met de hele groep 
spelletjes doen en lekker eten. 

 
 
 
 
 

Wat is jou wens of voornemen voor het 
nieuwe jaar? 
Nieke: om lekker veel met kinderen bezig te 
zijn en veel leuke spellen te doen en veel 
plezier te maken. 
Marlieke: om elke zaterdagochtend veel 
leuke spellen te blijven doen met de 
kinderen, bij een nieuw jaar horen nieuwe 
spellen en veel lol maken. 
 

2011 wordt voor mij een leuk jaar want…… 
Erik S.: ik zal er weer bij zijn! 
Sander: we met de zeeverkenners spetterende 
kampen en opkomsten gaan houden  met 
uitbundige en creatieve spellen bedacht door het 
veelzijdige stafteam 
Eric K.: we gaan voor het eerst onze nieuwe 
ww-boot gebruiken 
 

Wat denk jij dat er in 2011 
gaat gebeuren? 
Sjarrel: dat alles goed komt 
met de zv-staf en dat we een 
hoop leden krijgen. 
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Airmiles 
Binnen de vereniging is nog een 
airmiles-pas opgedoken met maar 
liefst 120.000 punten!!!!! Om deze 
punten goed te besteden vragen 
wij jullie om ideeën en/of 
suggesties aan te dragen; te 
denken valt aan sport- en 
spelmateriaal, gereedschap of 
misschien wil iemand wel een 
goed bod doen? 
Kortom, denk mee aan de 
besteding van deze airmiles! 
Mail naar 
r.huiberts@gmail.com al je 
ideeën. 

 

 

 

 

 

 

Ga je nog leuke dingen doen in 2011? 
Jerry: alles zo mooi mogelijk maken qua schilderen of zo iets. 

Bart: ja, natuurlijk, maar wat we precies gaan doen tijdens alle opkomsten en kampen blijft nog een 
verrassing. 
Jessica: ja, met de zv-staf aan een goed draaiend team werken en een hoop leuke grappen verzinnen 
voor 2011. 
Tim: minder varen en meer aanwezig zijn. 
 
 

 

Prijsvraag 
In deze nieuwsbrief zitten letters verstopt.  
Vind alle letters en zet ze in de juiste volgorde  
zodat er een goed woord ontstaat. 
Heb je het juiste woord gevonden,  
mail dit dan naar nieuwsbrief@de-ruyter.nl  
en in de volgende nieuwsbrief maken we de  
winnaar bekend.   

SPLASH!  
Het zwemspektakel van scouting Haarlem en omgeving. 
 
Zaterdag 19 maart 2011 in het Boerhaavebad in Schalkwijk Splash! 
SPLASH! is het zwemspektakel dat vanuit Scouting Regio Haarlem door het vaste Splashteam wordt 
georganiseerd voor alle leden van Scouting Regio Haarlem.  
SPLASH! is verdeeld in 5 leeftijdscategorieën: 7 t/m9 jaar, 10 t/m12 jaar, 13 t/m15 jaar,  
16t/m18 jaar en de 17+ leidingteams. Een team bestaat uit 6 personen en zwemt in estafettevorm in 
twee keer tien minuten zoveel mogelijk meters bij elkaar. Er is per leeftijdscategorie een bronzen, 
zilveren of gouden medaille te verdienen en de winnende ploeg krijgt bovendien de wisselbeker, “de 
Boerhaavetrofee”.  
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