Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter
Seizoen 2008/2009
De vakantie is voorbij en de kampen zijn weer achter de rug. We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Ook voor dit seizoen
staan er weer leuke, nieuwe en verrassende activiteiten op het programma.
Te beginnen met het Havenfestival in IJmuiden, het overvliegkamp en nog veel meer. Wij hebben er zin in en wij hopen jullie ook!

•
•
•

Speciale activiteiten
30-31 augustus
havenfestival IJmuiden
13-14 september
overvliegkamp

Waterwelpenkamp
Zomer 2008
Het thema van dit
kamp was Astrix en
Obelisk. De kinderen
en de staf hebben
genoten en het was
super leuk. Zoals
gebruikelijk werden de
nieuwe leden op de
familiedag gedoopt.

Hier staan niet alle
activiteiten kijk dus ook op
de vooruitzichten van de
eigen speltak
http://www.de-ruyter.nl

De Stelling
In samenwerking met Rijkswaterstaat en
De Bie is het terrein bij de Aak opgeknapt.
Er is een hoop werk verricht en het gras is
ingezaaid. Nog even niet te veel op lopen
want het zijn jonge grasplantjes.

Zomerkamp
Zeeverkenners 2008
Rich & Famous
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Gezocht

30 & 31 augustus 2008

Knutselspullen (wc rollen, gekleurd
papier, lege plastic potjes etc.)
Graag inleveren bij de blokhut (staf
bevers of waterwelpen)

De zeeverkenners waren dit jaar weer als vanouds op zomerkamp naar Friesland. De
eerste week begonnen we met een trektocht langs Langweer / Boornzwaag, het
Tjeukemeer en Sloten om uiteindelijk in Heeg te eindigen. Op het eiland Rakkenpolle
voor Heeg vond het familieweekend plaats en de traditionele doop door Neptunes en
zijn trawanten. Dit jaar was het werkelijk waar een feest, want er werden naast drie
zeeverkenners ook drie stuurlieden gedoopt. De schipper ontsprong de dans, maar
bleef niet schoon achter. Het thema was dit jaar Rich & Famous en werd natuurlijk
met een talentenjacht à la Idols geopend. De bakken mochten elkaar opmaken,
alvorens diverse opdrachten te moeten uitvoeren. Tijdens het kamp hebben we
diverse dansjes geleerd en tijdens de vossenjacht in Heeg laten zien.
Het slapen in een vlet op het Tjeukemeer was leuk. Er waren hele creatieve creaties
gemaakt om de vlet als een hotelletje op het water te laten lijken. Omdat we
beschut achter de bomen lagen en het droog bleef, zijn ze (helaas) niet in de
praktijk getest op stevigheid. In Sloten hebben we onder andere kwartjesspel
gespeeld. Hierbij hebben de Zeemeeuwen een prachtige kandelaar gekregen, die
voor de rest niemand in "de stad" wilde ruilen. De Piranha's kwamen met een hele
collectie aan spullen, omdat ze dingen gingen scheiden en apart gingen ruilen. Zo
kwamen er speeltjes aan touwtjes, een schilderij, bureaulampen en een plastic
Kerstman met lamp. Deze laatste werd al snel omgedoopt tot Evil Santa met de
naam Henk. Bij elk grapje zou hij voortaan zijn gezicht laten zien, totdat hij
uiteindelijk in de mast eindigde…
De eerste week bestond voornamelijk uit veel zon, maar in de tweede week kregen
de zeeverkenners enkele regenbuien. Dit ging wel gepaard met een lekker windje.
Zo hebben we een dagtocht naar Sneek ondernomen om daar in opdracht van Dr.
Evil een "katapult" te fabriceren van huis-tuin-en-keukenonderdelen die we eerst
moesten verkrijgen, om Austin Powers mee te verslaan. De Zeemeeuwen hadden de
mooiste gemaakt. Daarmee werd de gelijke stand doorbroken en hebben zij de
kampprijs gewonnen.
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