
 

ABP Nieuws “Special Edition” 
 
Beste leden en ouders, 
 
In het vorige ABP nieuws had ik o.a. als onderwerp “Leid(st)ers voor de groepen”. Ik had 
hierin de problemen geschetst waar wij mee kampen. Dit is helaas de afgelopen tijd er niet 
beter op geworden. Vandaar deze Special. 
 
Yvonne Vianen gaat ons aan het eind van dit seizoen verlaten. Zij heeft een huis gekocht in 
Leiderdorp en ziet de afstand Leiderdorp-Nieuwveen niet zitten om actief te blijven als 
leidster bij de Esta’s. Tevens heeft Anja den Hertog ook te kennen gegeven haar Bever pet in 
de wilgen te hangen. We doen ons best om haar op andere gedachten te brengen, maar 
onze vrees is dat niet gaat lukken. Ook Marja van Tol heeft steeds meer moeite de 
combinatie gezin/Bevers op de woensdag middag te combineren. Ageeth Geerlings is dit 
seizoen ook slechts als invalkracht actief bij de Bevers na haar verhuizing naar Nieuwkoop.  
 
Dit betekent dat we bijna alle ervaren leidsters van de Bevers en Esta’s kwijt raken. We 
kunnen dan ook spreken van een noodsituatie. Er is op zich voldoende jong talent die iedere 
week vol enthousiasme present is, maar er moeten ook “volwassen” leid(st)ers zijn om de 
groepen verantwoord te kunnen laten spelen. We hebben er lang over gediscussieerd en de 
(on)mogelijkheden besproken. Het komt er kort gezegd op neer dat er het volgend seizoen 
geen Bever groep meer zal zijn als we de komende maanden er niet in slagen nieuwe 
leid(st)ers te vinden. En dit zou dramatisch zijn als je ziet dat we wel twee Bever groepen 
kunnen hebben gezien de wachtlijst!  Voor de Esta’s gaat het wel lukken, alhoewel ook hier 
versterking welkom is. Hetzelfde geldt voor de scouts. Deze staf draait op de vrijdagavond 
momenteel twee groepen achter elkaar en ook dit is niet ideaal. En dan nog de 
bestuurstaken die op dit moment door een beperkt aantal mensen geregeld worden. 
Eigenlijk zoeken we een stuk of tien man/vrouw versterking. 
Maar de hoogste prioriteit  is het voortbestaan van de Bevergroep. 
 
U zult begrijpen dat wij hier helemaal niet blij mee zijn en ook alles uit de kast halen om dit 
te voorkomen.  Hierbij willen wij ook nogmaals uw hulp inroepen. Momenteel zitten de 
Bevers op de woensdag middag, maar dit kan ook naar de zaterdag ochtend verschoven 
worden. We horen vaak dat er wel degelijk interesse is, maar dat vaak het probleem van de 
kinderopvang op de woensdagmiddag problematisch is voor Beversstaf in spé. Wellicht dat 
dit op de zaterdagochtend minder urgent is. Kijk en vraag alstublieft om u heen of er 
kandidaten zijn die het voortbestaan van de Bevergroep gaan redden. Het is een hartstikke 
leuke en dankbare vrijetijdsbesteding.  Nieuwe staf zal uiteraard niet zomaar in het diepe 
gegooid worden en als er vragen zijn of iemand is benieuwd hoe het er allemaal aan toe gaat 
in de praktijk, bel of ga even langs op de woensdagmiddag/avond.  
 
Wie helpt ons uit de brand? Ik zet er met plezier een gratis jaar lid bij de scouting op als 
beloning, als jij de degene bent die een nieuw staflid voor ons regelt!!  
 
Groetjes, 
André Wijfjes (605712 of Wijfjes@rulbim.leidenuniv.nl)  
 


