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AA..BB..PP  NNiieeuuwwss  
 

Hallo allemaal, 

Dit ABP nieuws is een zeer onregelmatig uitkomend ledenblad van Scouting 

Nieuwveen Abbé Pierre. Het doel is u op de hoogte te houden van het wel en wee 

binnen de groep. Iedere bijdrage is welkom om het wat leuker te maken dan het nu 

is. U vindt algemene informatie, wijzigingen, copy van een aantal speltakken, 

wetenswaardigheden, krantenartikelen etc. Zijn er vragen, opmerkingen of een 

ontembare drang aanwezig om voor de volgende uitgave van dit blad copy in te 

leveren.. Gaarne! Veel leesplezier en ik hoop dat het nuttige kost is. 

 

Ik wil u via deze weg prettige kerstdagen toewensen en een plezierige jaarwisseling 

namens alle staf en bestuursleden van de Scouting  

 
 

 

 

Kampdata 

Een aantal kampdata’s zijn reeds 

bekend, noteren dus!  

De Esta’s gaan dit jaar naar Santpoort 

van 1 t/m  5 mei en de Welpen gaan 

naar Bergeyck van 8 t/m 15 juli. De 
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Scouts zullen waarschijnlijk weer net 

als afgelopen seizoen de laatste week 

van de schoolvakantie gaan, gezien 

het feit dat ook dit jaar de vakanties in 

de bouw weer zeer ongunstig zijn. Van 

de Bevers is nog geen datum bekend. 
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Aanpassing betaling uniformen 

Tot nu toe betaalde u per jaar ƒ 10,= 

voor de huur van de blouse e.d. De 

ervaring van de laatste jaren heeft 

echter geleerd dat een blouse na 

ongeveer drie jaar versleten is. 

Aangezien de prijs van een uniform 

tussen de ƒ 45,= en ƒ 55,= is, 

betekent dit dat het momenteel niet 

kostendekkend is. We zijn dan ook 

genoodzaakt de bijdrage per jaar met  

5,= te verhogen. Dit bedrag is reeds 

verwerkt in de contributie . Het 

systeem zoals het nu hanteren werkt 

prima en u hoeft niet naar de 

scoutshop om zelf een blouse e.d. te 

gaan kopen. Met deze verhoging blijft 

het redelijk kostendekkend en dat is 

zoals het behoort te zijn.  De 

contributie inclusief blousehuur 

bedraagt nu ƒ 60,50 per half jaar en ƒ 

121,= per jaar. 

Begin volgend jaar wordt de 

contributie geincasseerd of ontvangt u 

een nota. Ik moet tot de kerst wachten 

voordat ik de juiste facturen e.d. kan 

aanmaken vanwege mijn 

onervarenheid met het nieuwe 

ledenadministratie programma en dan 

heb ik nog mazzel. Excuses hiervoor. 

Wat nog wel eens vergeten wordt als 

een kind van de scouting afgaat is het 

terug brengen van de blouse en 

toebehoren. Verdiende insignes 

kunnen van de blouse afgehaald 

worden en mag het kind houden, 

maar de blouse, das, dasring en 

standaard insignes gaarne 

terugbrengen, dan kan een ander lid 

dit weer dragen. 

 
 

 

De Mettenburcht 

Ik heb u de vorige keer bericht dat we 

het snode plan opgevat hebben om 

een verdieping op de Mettenburcht te 

willen gaan realiseren. De reden is dat  

de behoefte aan een eigen ruimte zeer 

groot is en gezien het ledental en de 

momenteel beschikbare ruimte meer 
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dan noodzakelijk. U zult begrijpen dat 

het allemaal helaas niet vanzelf gaat. 

Cock Vermeulen heeft een mooie 

tekening gemaakt van hoe het eruit 

kan gaan zien en dat ziet er prachtig 

uit. De gemeente is ook enthousiast, 

dus dat zit ook goed. De volgende 

stap is te gaan onderzoeken of het 

allemaal haalbaar is financieel gezien. 

Dit alles gaat in samenspraak met de 

Jeugdraad die de Mettenburcht 

beheert. Om alles in goede banen te 

gaan leiden zijn we op zoek naar 

mensen die in een bouwcommissie de 

mogelijkheden verder uit willen gaan 

werken. Heeft u interesse en bent u 

bereidt dan hoor ik dat graag van u. 

Het is een uitdaging om er een 

prachtig gebouw van te gaan maken 

wat niet alleen voor de scouting een 

geweldig onderkomen zal bieden, 

maar ook voor andere verenigingen, 

clubs, clubjes, vergaderingen 

beschikbaar zal zijn. Het moet het 

derde beeldbepalende gebouw 

worden in Nieuwveen waarin de 

huidige activiteiten ongehinderd 

doorgaan en als een echt “Dorpshuis” 

onderdak zal bieden aan allerlei 

andere activiteiten. Wie durft?? Ik ben 

benieuwd!! Financiele, bouwkundige 

logistieke en andere nuttige breinen.. 

dit is uw kans! 

 

 

Gedrags regels 

Zo af en toe zijn er een aantal 

kinderen die zich fysiek of verbaal op 

een negatieve manier onderscheiden 

van de rest van de groep. Uiteraard 

proberen wij dit zoveel mogelijk op 

een plezierige manier op te lossen, 

maar soms lukt dat niet. Om 

misverstanden te voorkomen hebben 

we een klein protocol opgesteld als we 

er niet uitkomen. U weet dan als 

ouders hoe er door ons gehandeld 

wordt en voorkomt dit misverstanden. 

Als een aantal waarschuwingen en 

pogingen om het gedrag te 

verbeteren  niet helpen zullen wij 

contact met u opnemen en uw kind 

naar huis sturen of op laten halen. Uw 

kind zal dan een maand niet mogen 

komen zodat hij/zij goed weet dan het 

echt menens is nu en ook om te 

bekijken of de rest van de groep er 

weer meer plezier in heeft. Als tot 
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deze stap besloten wordt heeft uw 

kind het al behoorlijk bont gemaakt.  

Na deze maand is uw kind weer van 

harte welkom en heeft hij/zij er 

hopelijk van geleerd. Als het dan nog 

steeds niet gaat wordt opnieuw 

contact met u opgenomen om met u 

te bespreken of het nog wel zinvol is 

uw kind op de scouting te houden.  

Vaak lijdt de hele groep onder 

misdragingen van een enkel of een 

kleine groep kinderen en heeft het tot 

gevolg dat andere kinderen er dan 

juist van af gaan. U snapt dat dit toch 

niet de bedoeling kan zijn. Ook staan 

wij soms met rode oren aan de kant 

als wij de taal horen die door 

sommige kinderen uitgekraamd wordt. 

Ook dit zal direct aangepakt worden 

en bij herhaling met u worden 

besproken.  

 

Copy van de welpen. 

 

Sint Maarten 

 

Vroeger waren de mensen dankbaar 

als de gewassen in de zomer goed 

gegroeid hadden en ze de oogst 

binnen hadden kunnen halen, voordat 

de strenge winter begon. Na de oogst 

vierden metn het St. Maarten feest in 

de kerk, De arme mensen kregen dan 

een gedeelte van de oogst. Dit was 

wat de heilige Maarten ook  had 

gedaan. Want hij was iemand die heel 

rijk geboren ws, maar op een gegeven 

moment in zijn leven, gaf hij al zijn 

geld, huis en mooie kleding aan de 

armen en leidde een sober leven van 

wat andere mensen aan hem gaven. 

Tegenwoordig gaan met St. Maarten 

kinderen langs de huizen en zingen 

dan het St. Maarten-liedje en 

ontvangen in ruil daarvoor een beetje 

snoep. 

 

Met de welpen hebben we dit jaar 

voor het eerst ook St. Maarten 

gevierd. Tijdens de opkomst een week 
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voor het feest,hadden we lampionnen 

gemaakt. We hadden een glazen potje 

via een ijzerdraadje aan een stokje 

gemaakt. Het potje hadden we 

versierd met o.a. vliegerpapier en in de 

lampionnen hadden we een klein 

waxine lichtje gezet. Tijdens de 

opkomst, met St. Maarten zelf, zijn we 

in groepjes langs de huizen in 

Nieuwveen gelopen. Natuurlijk 

moesten we bij iedere deur het liedje 

zingen en daar kregen we snoepjes 

voor. 

 

Sinte, sinte Maarten, 

De koeien hebben staarten. 

De meisjes hebben rokken aan,  

Daar komst Sint Maarten aan. 

 

Aan het einde van de opkomst hebben 

we in de Mettenburcht met elkaar 

gekeken hoeveel snoep iedereen had 

opgehaald. En ik kan u vertellen dat 

het echt niet weinig was! 

Names de welpen wil ik iedereen 

daarvoor bedanken 

Een welpen leiding 

 

Rijn en Gouwe oktober 1999. 

 

In deze krant stond een zeer 

interessant stukje die we u niet willen 

onthouden. 

 

DOKTER AKELA 

Wie tot zijn zeventiende bij scouting 

heeft gezeten, kan rekenen op een 

verzoekje: Wil je leiding worden? Want 

’s werelds grootste jeugdclub werft 

een flink deel van zijn medewerkers in 

eigen kring. Achttienjarigen passen 

halve dagen op de bevertjes en 

wwelpen, leiden zomerkampen en 

organiseren uitstapjes. Dat gaat prima 

want scouting heeft een schat aan 

ervaring in het jeugdwerk en die 

wordt, in de praktijk en nu en dan met 

een cursusje, van generatie aan 

generatie doorgegeven. 

Maar er iets aan het veranderen. 

Vanouds had scouting voor- en 

tegenstanders, met meningen die 

uiteenliepen van ‘leuk en 

avontuurlijk’tot ‘militaristisch’. Nu is er 

een mening bijgekomen: Scouting 

geneest.  
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Steeds vaker worden valsgemaakte 

kindertjes naar scouting gestuurd 

omdat de dokter zegt dat het goed 

voor ze is. Schoolmeesters vertellen 

ouders dat ze hun onhandelbaar 

geworden kroost bij de welpen of 

verkenners moeten doen. Gevolg: extra 

toeloop, er is een serieus wachtlijst 

probleem. 

De verantwoordelijkheden van de 

jonge leiders wordt zo natuurlijk 

steeds zwaarder. De dokter en de 

meester zouden er eens bij moeten 

zijn, als ze op een vrijdagavond hun 

strategietjss bespreken. Hoe ze hun 

aandacht over die druktemakertjes en 

karatekids zullen verdelen. Hoe ze dat 

ene kind dat altijd tegendraads is, 

gaan aanpakken. “Als jij hem een 

beetje kort houdt, komt-ie naar mij en 

dan probeer ik hem weer te laten 

meedoen.” Hoe ze willen zorgen dat 

het leuk blijft voor de vele 

probleemloze kinderen die gelukkig 

ook nog op scouting zitten, En hoe ze 

zullen omgaan met die eigengereide 

ouders die ’s zaterdags hu kroost een 

uur te vroeg dumpen, zodat de auto 

nog in het sop kan vóór ze de 

weekboodschappen doen. 

Die ouders, de schoolmeester en de 

dokter zouden zich wel eens mogen 

afvragen waardoor scouting zo goed is 

voor probleemkinderen.  Dat komt 

door de Akela’s, Mowgli’sen Bagheeras 

die zelf nauwlijks de middelbare 

school zijn ontgroeid en die toch maar 

wekelijks met opgewekte gezichten 

een horde kinderen-met-

gebruiksaanwijzing onder hun hoed 

nemen. 

Gigantjes zijn het    

    Peter 

Logcher 

 

Het Nieuws van de Esta’s…. 

 

In september begonnen we met 

achttien nieuwe Esta’s en zeven 

ervaren Esta’s. 

We zijn in vijf stellen gaan 

werken/spelen om op deze manier de 

groepjes iets kleiner te maken wanneer 

we in stellen werken. 

De eerste weken zijn we druk bezig 

geweest met de introductie van het 

Esta verhaal. Het kind met de hoge 
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hoed die in het stadje Pals woont en 

wat daar allemaal verder gebeurt. 

Het leek wel of het weer op de 

woensdag avond slechter was dan op 

andere avonden, zo zagen we nogal 

wat buiten programma’s in de kast 

verdwijnen en zijn we veel binnen 

bezig geweest. 

We hebben een keer muziek 

instrumenten getimmerd een keer een 

lieveheersbeestje of wesp in elkaar 

geknutseld. 

We zijn een keer bezig geweest in het 

geheimzinnige huis en zijn daar met 

onze zintuigen aan het ontdekken 

geweest.  Voelen in een doos met 

zaagsel, ruiken aan geheimzinnige 

flesjes, desnoods proeven, een 

geheugenkim met veel spullen onder 

een laken, geluiden op een cassette 

bandje en en geheimschrift oplossen. 

We hebben een keer een 

kleuren/letter speurtocht gedaan en 

een keer het goudstaven spel op het 

Ursula terrein. 

We zijn in het land van Deng poe ha 

geweest en hebben allerlei Chinese 

activiteiten gedaan. 

Een Chineesje gemaakt van een 

mandarijn, het spel Mikado, Chinese 

snor prikken, een chinees hapje eten…. 

We zijn op het schip geweest bij de 

Matrozen en Piraten en hebben allerlei 

spelletjes in sfeer gespeeld. 

Na de herfstvakantie  werd het tijd 

voor het installeren voor te bereiden. 

Twee weken zijn de achttien nieuwe 

Esta’s aan het studeren geweest…De 

wet en belofte leren, het verhaal 

nogmaals een keer beleven…en waar 

zitten al die dingen op je blouse? 

Ook de “oudjes” zaten niet stil en 

oefenden hard om een klein optreden 

in elkaar te zetten. : want wat je draagt 

dan ben je. 

Op 24 november hebben we onze 

Esta’s geïnstalleerd. 

Er waren 

nogal 

wat 

ouders die iets 

lekkers voor ons gebakken hadden, 

dus iets lekkers bij de koffie /limonade 

was er ook. 

De avond verliep gezellig. Iedereen 

deed z’n best en we kunnen terug 
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kijken op een geslaagde installatie van 

de nieuwe Esta’s. 

Op 1 december speelde we de chaos 

spel. 

We moesten in kleine groepjes allerlei 

opdrachten uitvoeren voor de Jury die 

in het midden zat. B.v. speculaas 

versiert, iemand smincken als zwarte 

piet, een roddel verzinnen over Zwarte 

piet en de leiding, een toneelstukje 

opvoeren, van waardeloos martiaal een 

stoomboot knutselen…. Nou een chaos 

wordt dat wel. 

Tot slot kwamen er nog twee pietjes 

de chaos kompleet maken, gooide de 

hele mettenburcht onder de 

pepernoten en bracht voor iedereen 

een mooie insigne mee om op het 

Uniform te naaien. Een scouting for 

you too insigne waar iedereen best 

wel blij mee was. 

Zo dit was een kort overzichtje van 

wat we de afgelopen tijd hebben 

gedaan. 

 

We gaan nu richting de kerstdagen.wij 

wensen u fijne dagen en een heel 

goed begin. 

Heeft u de kamp datum opgeschreven: 

1 t/m 5 mei 2000 

 
Tijden van bijeenkomsten en 

contactpersonen 

Er wordt wel eens gevraagd naar de 

tijden dat de verschillende speltakken 

bijeenkomen in de Mettenburcht. Ik 

vermeld hierbij dan gelijk maar de 

naam van de contactpersoon met 

telefoonnummer. U kunt hun altijd 

bellen als u specifieke vragen heeft. 

De Bevers: woensdag van 16.00 17.15 

uur, Ageeth Geerlings tel: 530489. 

De Esta’s: woensdag van 18.15 – 20.00 

uur, Letty van Leeuwen tel: 539409. 

De Welpen: donderdag van 18.30 – 

20.00 uur, Lida van Smoorenburg-de 

Lange tel: 539847. 

De Scouts: vrijdag van 19.00 – 21.00 

uur, Colinda de Jong tel: 587487 

Het telefoonnummer van Ageeth is 

nieuw, even wijzigen dus in uw 

agenda. 

Het telefoonnummer van de 

Mettenburcht is 537430. 
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Als u mij wilt bellen mag dit ook, of e-

mailen: 605712 of 

Wijfjes@rulbim.leidenuniv.nl 

 

 

Uitslagen Jamboree loterij 

De trekking van de jamboree loterij is 

geweest. Ik heb de winnende nummers 

van de webpagina van de scouting 

opgehaald. Hopelijk is er een winnend 

lot door ons verkocht! 

De uitslagen: 

De hoofdprijzen zijn gevallen op de 

loten met lotnummer : 

  

Hoofdprijs Philips-apparatuur, 

t.w.v. ƒ 25.000,- (Zelf 

uitkiezen!) 

528.302 

1e prijs Vakantiereis, t.w.v. ƒ 

10.000,- uit het 

programma 2000  

481.304 

2e prijs Philips Color 

Television 28 inch, 

t.w.v. ƒ 4395,- 

402.650 

3e prijs Compaq Presario 

Multi Media Personal 

Computer, t.w.v. 

ƒ 2750,-  

225.640 

4e prijs Be One 

mountainbike, type 

'Hyper One', t.w.v. ƒ 

2199,- 

191.797 

5e prijs Batavus, dames- of 

herenfiets, 'Jakima', 

t.w.v. ƒ 1399,- 

506.103 

6e prijs Batavus, dames- of 

herenfiets, 

'Barcelona', t.w.v. ƒ 

1149,- 

401.268 

  

De overige prijzen zijn gevallen op alle 

loten met de eindcijfers : 

8 x Weekend- of 

Midweek-

arrangement voor 5 

personen in 

Vakantiepark 'Het 

Vennenbos' te 

Hapert of in 

Vakantiepark 'De 

Lommerbergen' te 

Reuver t.w.v. ƒ 700,- 

64.341 

8 x Philips portable 

radiocassete en CD-

speler, t.w.v. ƒ 440,- 

21.920 

8 x Kodak Advantix 

4100x Zoom camera, 

t.w.v. ƒ 299,- 

24.584 

8 x Philips barbecue op 

standaard met 

windscherm, t.w.v. ƒ 

189,- 

53.923 

80 x Parker 

balpen/vulpotloodset 

'Insigna Custom 

Green', t.w.v. ƒ 240,- 

4.687 
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80 x Energizer High Tech 

lamp t.w.v. ƒ 77,50 

0.011 

80 x Victorinox Zwitsers 

zakmes met 15 

functies t.w.v. ƒ 51,- 

0.908 

800 x Walibi Flevo 

toegangskaarten 

t.w.v. ƒ 35,- 

190 

800 x Parker Vector Taj 

vulpen ter waarde 

van ƒ 19,95 

792 

 

 

Groetjes, André Wijfjes

 


