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    Aflevering 2 seizoen 1998/99, redactie André Wijfjes 

 

 

Hoi allemaal, 

Het mocht weer even duren, maar hier dan toch de tweede uitgave van het 

ABP nieuws voor dit seizoen. We hebben dit keer echte kopij en tekeningen e.d. 

en uiteraard weer allerlei andere belangrijke zaken die onder ieders aandacht 

gebracht moeten worden. Veel leesplezier en als je zin hebt om de volgende keer 

ook wat te schrijven voor dit “clubblad” klim in de pen en doe je best. 

 

 

De kampdata 

Misschien nog even handig om alle 

kampdata nog eens op een rijtje te 

zetten. 

De Bevers gaan van 1 t/m 3 mei naar 

het clubhuis van Wapata in Ter Aar 

voor een beverweekend. De Esta’s 

gaan naar Soest van 3 t/m 7 mei. De 

Welpen gaan van 3 t/m 10 juli naar 

Woudenberg  en tenslotte de Scouts 

zetten de tenten op in de “Malpische 

Bergen” te Vijfeiken van 10 t/m 17 

augustus. Vanwege die vreselijke 

vakantie spreiding kunnen de welpen 

en scouts niet in dezelfde week, maar 

ja de pret zal er niet minder om zijn! 

 

Gezocht……, 

Het begint een beetje krap te worden 

bij de Esta’s voor wat betreft het 

aantal stafleden. Letty, Yvonne en 

Patricia worden nu bijgestaan door 

Marloes vanuit de scouts. Helaas is 

Femke in december verhuisd naar 

Amsterdam en kan dus niet meer als 

“hulpleidster” fungeren. We zijn dus 

op zoek naar 1 of 2 nieuwe 

enthousiastelingen die de esta-staf 

komen versterken. Het is elke 

woensdag, zeg maar van zes tot acht 

‘s avonds, Weet u iemand of lijkt het 

u zelf wel wat, laat het ons weten! 

Ook als u zich op een andere manier 

voor de scouting in wilt zetten nodig 
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ik u van harte uit contact met mij op 

te nemen. Er is genoeg te doen. 

Misschien is het volgende iets voor u. 

 

Ik ben nl. op zoek naar een financieel 

brein die het penningmeesterschap 

op zich wilt nemen. Momenteel doe 

ik dit naast het 

groepsvoorzitterschap, maar gebrek 

aan tijd begint mij een beetje op te 

breken. De onstuimige groei van de 

scouting de laatste jaren heeft het 

aantal zaken en taken enorm doen 

toenemen. Op zich is het niet zo’n 

vreselijk druk gebeuren, zeker als u 

ervaring heeft in deze richting. 

Daarnaast is het ook goed de 

verschillende functies bij verschillende 

personen te hebben. Wie heeft er 

ongeveer een  avond in de maand 

tijd en dan nog de groepsraden 

(ongeveer 8 per jaar) en lijkt het wel 

leuk om dit voor de scouting op zich 

te nemen? Bel mij even en u maakt 

mij in ieder geval zeer gelukkig 

(605712). 

 

Ditjes en datjes 

Vorige keer heb ik u verteld van de 

plannen voor de uitbreiding van de 

Mettenburcht. Momenteel proberen 

Ruud Schrama en Harry van Tol een 

mooie schets te maken van hoe het 

er van de buitenkant uit moet gaan 

zien en ook wat het allemaal bij 

benadering zal gaan kosten. U 

begrijpt dat als het echt allemaal gaat 

gebeuren er zeker een beroep op u 

handigheid gedaan zal worden en 

ook als u onhandig bent zal dat geen 

probleem zijn. 

 

Bas Spekman is helaas gestopt als 

leider van de scouts op de 

vrijdagavond. Ik heb hem nog niet 

gevraagd of hij op de woensdag 

avond vrij is, want misschien zijn de 

esta’s  wel wat voor hem. De dames 

willen juist een mannelijk, atletisch, 

gezellig en het oog wil ook wat 

staflid erbij. Dus Bas, nu ik het er 

toch over heb, is het wat voor je ?? 

Het is tot acht uur dus als je 

verkering hebt is het geen probleem, 

dan ben je nog ruim op tijd om de 

week bij je liefje door te zagen. Ook 

Iris van Tol is gestopt bij de esta’s, 

maar Danielle de Boer is weer 

present bij de Bevers. Ik zit nog 

steeds te wachten op een brief van 

Danielle over haar belevenissen 

tijdens het fietsen naar school 
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trouwens… Iris en Bas, bedankt voor 

jullie inzet en als je terug wilt komen, 

dan mag dat en Danielle weer veel 

plezier. 

 

Zoals ik al eerder meldde zijn Femke 

en Laura van de Berg “eindelijk” naar 

Amsterdam verhuisd.  Het is vele 

malen uitgesteld, maar in december 

is het dan toch echt gebeurd. Vooral 

Femke baalt hier vreselijk van wat zij 

had het reuze naar haar zin bij ons. 

In ieder veel plezier in onze 

hoofdstad en kom nog eens langs! 

 

Deze maand of de volgende kan er 

weer contributie van uw rekening 

afgeschreven worden of krijgt u een 

nota voor het tweede half jaar. Als er 

iets mis is gegaan bel mij dan a.u.b. 

even op voor u terug gaat boeken. 

Dit kost nl. de club fl 2,50 en da’s 

zonde  

 

Er zal dit jaar weer een sponsorloop 

georganiseerd worden om de clubkas 

te spekken. Er kunnen donderdag 10 

juni weer zoveel mogelijk ronden 

gelopen worden voor dit doel  

 

Ageeth, René en Chantal hebben een 

dochter/zusje gekregen. Rachel is 

geboren op 17 januari om 04.37 uur 

met een gewicht van 2820 gram. 

GEFELICITEERD! En veel geluk met de 

kleine 

 

De wachtlijst groeit weer gestaag. Dit 

is natuurlijk prachtig, maar de 

keerzijde is dat sommigen lang 

moeten wachten tot zij aan de beurt 

zijn. Het ziet er in ieder geval meer 

dan rooskleurig uit voor de toekomst. 

 

Dit was het eigenlijk wel wat ik kwijt 

wilde. Op de volgende pagina’s vind 

je de kopij en de mooie tekeningen 

die voor deze uitgave ingeleverd zijn. 

Rest mij jullie een goed voorjaar toe 

te wensen en tot ziens. 

 

Groetjes, André  
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