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Abbe Pierre- 
  nieuws 

           
juni 2005 

 
============================================= 
ALGEMENE INFORMATIE 
============================================= 
Telefoon Mettenburcht: 537430 
Telefoon voorzitter: 0172-605712 
E-mail voorzitter: RysaWijfjes@Wanadoo.nl 
 
============================================= 
VAN DE VOORZITTER 
============================================= 
 
Beste allemaal, 
 
Dit is de laatste uitgave voor dit seizoen. Voor de  
Bevers en Esta’s zit het seizoen er zo goed als op. 
De Welpen en Scouts zijn nog druk bezig met de 
voorbereidingen voor het zomerkamp.  
We zijn de laatste weken druk in de weer 
geweest met de nieuwe indelingen van de 
speltakken. Gelukkig is dit ook bijna geregeld.  
Naast een aantal “zakelijke mededelingen” zijn er 
ook leuke verhalen te lezen.  
 
Ik wens een ieder alvast een fijne zomer vakantie 
en veel plezier op de zomerkampen. We starten 
weer zondag 21 augustus om 13.00 met zijn allen 
op het Ursula terrein. Schrijf dit maar vast in je 
agenda! 
 
Nieuwe indeling speltakken. 
De nieuwe indeling van de speltakken wordt als 
volgt. Het wijkt weinig af van de laatste brief die 
uw kind heeft mee gekregen.  De naam van de 
Esta’s is veranderd in Verkenners. Dit komt beter 
overeen met de opbouw van de groepen. 
Bevers (t/m groep 3),  Woensdag van 16.00-
17.30. Bever uniform. 
Welpen (groep 4, 5, 6), Dinsdag van 18.30-20.00. 
Groene uniform. 
Verkenners (groep 7, 8, 1e klas VO), Donderdag 
van 18.45-20.15. Beige uniform 
Scouts (t/m 15-16 jaar), Woensdag 
 van 19.00-20.30 uur. Nieuwe T-shirts.  

 
Bij aanvang van het seizoen krijgt u van de 
stafleden van de verschillende speltakken meer 
informatie. 
 
Nieuwe stafleden 
Ik heb het net al aangestipt. We zijn nog steeds 
naarstig op zoek naar versterking van de huidige 
staf. Vooral bij de Scouts en ook bij de Bevers is 
versterking gewenst. Zonder begeleiding bij de 
groepen houdt het op. De Scouts-staf heeft te 
kennen gegeven er in 2006 mee te gaan stoppen. 
Er is een aantal stafleden die wel door willen 
stromen, maar dan moeten de ontstane gaten wel 
opgevuld worden. Wij hopen dat het wat 
makkelijker is om voor de jongere groepen nieuw 
scoutingbloed te vinden. Lijkt het u leuk, of zijn 
er ouders broers/zussen, neven/ nichten etc. die 
hiervoor geknipt zijn. Vraag het hen, of laat ons 
het doen!! Het is een leuke en nuttige 
vrijetijdsbesteding. Ook kan het studie-punten 
opleveren bij bepaalde opleidingen.  
 
Ledenadministratie 
Marja van Tol houdt de 
ledenadministratie bij. 
Marja zal regelmatig 
mutaties doorgeven en 
leden in- en uitschrijven. 
Mocht u vragen en/of 
problemen hebben, dan 
kunt u dit aan Marja 
doorgeven. Haar telefoonnummer is: 
0297-540755. Per e-mail: hvtol@wxs.nl. Ook 
aanmeldingen voor nieuwe kinderen kan bij Marja 
gebeuren.  
 
In een vorig schrijven hebben we gevraag voor 
half juni door te geven of uw kind volgend jaar 
nog lid is. Nu kan het zijn dat na het zomerkamp 
alsnog uw kind geen lid blijft. Wilt u dit dan zo 
spoedig mogelijk doorgeven en dan ook het 
uniform inleveren. Pas als het uniform is 
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ingeleverd, wordt uw kind daadwerkelijk 
uitgeschreven. Dank alvast voor uw medewerking.  
 
Contributie 
De contributie voor het tweede halfjaar moet ik 
nog verzorgen. Het lastige is dat we nu via de 
website van Scouting Nederland de leden 
administratie moeten doen, maar de module 
contributie/automatische incasso is nog steeds 
niet gereed. Ik moet dit met het oude programma 
gaan doen en dit houdt in dat dan eerste de 
ledenlijst weer up to date gemaakt moet worden. 
Dubbel werk dus wat al gauw 1 à 2 avonden gaat 
kosten. Maar ik ga mijn best doen dit voor de 
zomer in orde te maken.  
 
Groetjes, 
André Wijfjes, groepsvoorzitter  
(tel. 605712, rysawijfjes@wanadoo.nl ) 
 
 
============================================= 
VERSLAG VAN SPONSORLOOP 
============================================= 
 
Ook dit jaar was de sponsorloop weer een groot 
succes. De kinderen vinden het ook altijd een leuk 
spektakel. Sommige ouders stonden versteld over 
de prestaties van hun eigen kind, vooral bij de 
Bevers! Want ook die kleinere kids hebben 
ontzettend hun best gedaan! 
Door het prachtige weer en het mooie eindbedrag 
(€ 1.150,-) is het weer een groot succes 
geworden. 
We willen daarom hierbij nogmaals alle ouders en 
kinderen bedanken voor het zoeken van sponsors. 
Het toch toch elke keer weer een klus. Maar het 
is niet voor niets geweest! Bedankt! 
 
Uitslag: 
Bevers: 
Full Mocking en Rosanne van Schaik: 23 rondjes 
Femke Lek hoogste bedrag: € 41,50 
Welpen: 
Mike Pietersen: 25 rondjes (!) 
Michael van Wageningen: € 127,10 
Esta’s: 
Harmen Backhaus: 20 rondjes 
Natasja Lek: € 50,50 
Scouts: 
Jesse Verduijn: 19 rondjes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
============================================= 
SEIZOENSOPENING EN OVERVLIEGEN OP 
ZONDAG 21 AUGUSTUS 
============================================= 
 
Het is de bedoeling het nieuwe seizoen te starten 
met een gezamenlijke opening. Deze is gepland op 
zondag 21 augustus van 13.00 tot 16.00 uur op 
het Ursula terrein. We verzamelen weer bij de 
Viergang school (als die er dan nog staat.. ). We 
doen dan een aantal leuke spelen en zorgen voor 
lekkere versnaperingen. Het overvliegen naar de 
nieuwe speltakken vindt ook op deze middag 
plaats. We proberen die middag ook dat alle 
kinderen in het uniform van hun nieuwe speltak 
naar huis gaan. Vanaf 15.15 uur bent u als ouder 
ook welkom om het overvliegen mee te maken. U 
kunt dan ook direct kennis maken met de 
stafleden van de speltak van uw kind.  
 
In de week van 23 augustus beginnen de 
speltakken met de bijeenkomsten. Als het goed is 
weet u in welke speltak uw kind het volgende 
seizoen zal zitten. De dagen en tijden van de 
opkomsten bent u al eerder tegen gekomen.  
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================= 
NIEUWS BEVERS 
================= 
 
Op maandag 2 mei 
zijn wij  twee 
nachtjes op kamp 
geweest in het 
Scoutinggebouw van 
Nieuwkoop. Het was 
erg leuk. 
 
Boerin Trijntje had ons uitgenodigd bij haar te 
komen logeren. De boerin had een koe en een 
varken. Maar de volgende dag waren ze 
verdwenen. Wij zijn ze gaan zoeken en vonden ze 
op een ‘echte’ boerderij in de stal bij ‘echte’  
andere koeien.  
Toen we toch op deze boerderij waren, vroeg de 
boer of we het leuk vonden om te poldersporten. 
Dat hebben we toen gedaan en het was super 
leuk! Bijna honderd keer slootje springen, 
uitglijden over koeienpoep, op je buik schuiven 
over een zeepglijbaan en nog veel meer! Gelukkig 
hadden de kinderen hun oude kleren aan. 
 
Op kamp werd er heel goed gegeten. Er zijn heel 
wat broden doorheen gegaan.  
Iedere avond hielden we een kussengevecht en 
stoelendans en ’s ochtends werd er ochtend-
gymnastiek gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdagochtend werden de bevers weer door 
hun ouders opgehaald. Als afsluiting hadden we 
nog een parcours met allemaal spelletjes 
uitgezet. De bevers gingen met hun ouders 
koekhappen, zak lopen, spijkerpoepen en 
kruiwagen racen.  
Een leuke afsluiting van een zeer geslaagd kamp. 
De foto’s zijn ondertussen door de ouders 
bekeken en er zijn er heel veel bijbesteld! 
Natuurlijk gaan we volgend jaar weer op kamp, en 
dan allemaal weer mee! 
 
Bevergroetjes uit Hotsitonia 

=================== 
NIEUWS WELPEN 
=================== 
 
Donderdag 27 mei zijn we rond 18:30 uur met 
auto’s richting de Zeger-plas vertrokken. Het was 
die avond mooi weer dus de welpen hadden alle-
maal hun zwemkleding meegenomen zodat ze een 
duik konden nemen. Er waren wel wat spellen 
meegenomen, maar daar was geen aandacht voor. 
Het spelen met water en zand was veel 
aantrekkelijker. De welpen vermaakten zich 
prima. Het was eigenlijk veel te kort dat we er 
waren. Voordat we weer richting de 
Mettenburcht vertrokken hebben we nog een 
ijsje gegeten. Een geslaagde avond. 
 
De donderdag vóór vaderdag hebben de welpen 
weer iets geknutseld voor hun vader. We zagen 
prachtige mandjes voorbij komen.  
Op het inpakpapier was ook nog een mooie 
tekening door de welpen gemaakt. 
Hopelijk vonden de vaders het weer een leuke 
verrassing! 
 
Natuurlijk is de 
welpenleiding 
ook heel druk 
bezig met de 
voorbereidingen 
voor het kamp.  
Van zondag 10 
t/m zaterdag 16 
juli gaan we op 
kamp naar een 
mooie blokhut in 
Maarn. Degene die verleden jaar zijn mee 
geweest weten de weg daar vast al, want toen 
zijn we er ook geweest. 
We gaan nog niet verklappen wat het thema van 
dit kamp wordt, maar het zal vast weer heel leuk 
worden. 
De leiding heeft er in ieder geval onwijs veel zin 
in! 
 
Groetjes van de welpenleiding 
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=================== 
NIEUWS ESTA’S 
=================== 
 
Kamp Esta’s 2005!!  
Zondag, vroeg in de ochtend, stond iedereen 
netjes klaar op de parkeerplaats. Het weggaan 
verliep allemaal prima, dachten we. Het grootste 
deel arriveerde op tijd in Bloemendaal, sommigen 
waren nog even langs de blokhut in Santpoort 
gereden (even vergeten dat we naar Bloemendaal 
gingen!).  
 
‘s Avonds kregen we bezoek van Meneer Kroller, 
de eigenaar van het Moller-museum. Er waren vier 
voorwerpen uit het museum gestolen, en hij vroeg 
of wij hem wilden helpen. Natuurlijk wilden wij 
dat.  

 
Met een beetje hulp van Sherlock Holmes (door 
de Esta’s Sherlock Hond genoemd) ontdekten we 
een tijdmachine en hoe deze werkte. Zo konden 
we elke dag naar een andere tijd om een 
voorwerp te vinden.  
Maandag zijn we naar de Grieken gegaan, dinsdag 
naar het Wilde Westen, woensdag naar de 
Prehistorie (wist je dat ze in de Prehistorie een 
heel mooi zwembad hebben?) en donderdag naar 

de Middeleeuwen. De laatste avond kwam meneer 
Kroller de voorwerpen ophalen.  
 
Om een verdere indicatie te geven hoe ons kamp 
eruit heeft gezien, hier een greep uit de vele 
wist-je-datjes die gemaakt zijn op kamp;  
Wist je dat… 
• je hout vindt in Britts been?  
• Robin in plaats van verspringen hink-stap-

sliiiiiide doet? 
• de jongens heel fanatiek aan het ritmische 

gymmen zijn met geïmproviseerde linten? 
• Geert heel scherp opmerkte dat we bij witte 

rook een nieuwe paus hebben? 
• Bart niet nieuwsgierig is, hij alleen alles graag 

wil weten? 
• Luke het gordijn open wil laten, omdat hij 

anders niet de planeet Nogernogie kan zien? 
• Daniel liever wil disco-en dan slapen? 
• Hugo een complexe theorie heeft bedacht over 

hoe Black Magic in elkaar zit? 
• we woensdag naar de 'prehysterie' gingen? 
• we wederom “afpakmatten” hadden in het 

zwembad? 
• Dave de stok halfvlag wil hangen? 
• Koen Sonja vertelt dat ze gasplank moet geven 

in de auto? 
• Iris in plaats van hink-stap-sprong hink-sprong-

stap doet?  
• de dames best een hele Bonte Avond kunnen 

vullen met hun optredens? 
 
Groetjes, de esta’s. 
 
  
======================= 
NIEUWS VERKENNERS 
======================= 
 
In het weekend van 26 maart hebben acht 
kinderen van de Scouts meegedaan aan een 
landelijke HIT-weekend. 
In dit weekend hebben de Scouts een lange tocht 
van 70 kilometer met zware bepakking gelopen. 
Hieronder kunnen jullie een verslag lezen van 
Marianne, Renz, Jesse, Patrick, Tirza, Sam, 
Jeroen en Ellen. 
 
Beste medescouts.  
 
Een paar weken geleden was er de HIT. Voor 
degene die niet weten wat het is; het is een 
scoutingactiviteit van scouting Nederland. Je kon 
kiezen uit verschillende activiteiten. wij hadden 
gekozen voor de patrondehike in Dwingeloo 
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(Drenthe). daar moesten we lopen..heel veel 
kilometers lang.  
 
De HIT begon op zaterdag 26 maart. We kwamen 
daar aan na een zeer lange autorit. Dennis 
(Scoutleiding) negeerde zijn navigatiesysteem, 
dus duurde de autorit 
twee uur!!! Dat was een 
lange zit en dus had 
iedereen een houten 
reet na afloop.  
Eerst gingen we het 
terrein op en dat was 
nog best een endje 
lopen. We hadden onze 
spullen nog niet meegenomen. De slaapzakken 
wilden we bij de tent leggen omdat de HIT-
leiding deze niet wilde meenemen. Toen moesten 
we (na het aanmelden) onze spullen weer halen 
(weer het hele eind terug). 
Maar er was een probleem... de HIT-leiding wilde 
meteen de tent meenemen, dus wij moesten onze 
slaapzakken zelf meenemen. De tassen waren 
hierdoor heel erg zwaar (wel 11 kilo! !! en die van 
Renz en Jesse ongeveer 15 kilo.  
Na de centrale opening (die erg leuk was?!?) 
werden we met de auto naar Beilen gebracht. 
Vanaf daar begon de toch, vele vele kilometers 
lopen. We kwamen langs verschillende posten en 
uiteindelijk kwamen we bij de slaapplaats. We 
meldden ons eerst officieel aan en gingen de tent 
opzetten. We kwamen erachter dat we een paar 
kruisingen van de tentstokken misten, dus 
verzonnen we zelf een constructie voor de tent. 
Uiteindelijk was het met ducktape toch nog best 
een mooie tent.  
 
We moesten om 7.15 uur wakker worden en toen 
gingen we, na het eten en inpakken, weer lopen. 
Eerst liepen we goed maar later liepen we vaak 
verkeerd. De routes waren soms ook een beetje 
raar aangegeven. Na heel lang lopen en aan 
iedereen de weg vragen, kwamen we vermoeid 
weer aan in Dwingeloo.  
We gingen koken en de tent werd opgezet. De 
tent stond alleen wat minder goed dus leenden we 
een zeil van de leiding, omdat het zou gaan 
regenen. Uiteindelijk was alles best droog 
gebleven. Alleen Sam's tas was nat geregend, dus 
dat was niet zo handig.  
 
De volgende dag moesten we weer lopen. We 
moesten in Dwingeloo vertrekken en ook in 
Dwingeloo weer eindigen, dus wij wilden onze 
rugzakken daar laten staan (logisch toch?), maar 
van de leiding MOESTEN we ze meesjouwen!!!  
De jongens wilden steeds om de vijf minuten 
stoppen. Miep, Tirza en Ellen liepen maar door tot 

het eind van het pad. De jongens dachten nog dat 
we verkeerd waren gelopen, terwijl dat pad geen 
zijwegen had en we zagen de volgende post al. We 
hebben nog een half uur gezocht naar een wc, 
maar uiteindelijk niet gevonden dus liepen we 
maar door. We zijn die dag best goed gelopen, 
maar het was wel weer erg lang. We kwamen een 
andere groep tegen en we liepen weer terug naar 
Dwingeloo.  
Toen kregen we nog te eten en daarna was de 
officiële afsluiting. We werden opgehaald door 
Kees en Nico en reden terug naar Nieuwveen.  
Het was een leuk weekend maar iedereen had wel 
veel blaren!  
 
============================================= 
ACTIVITEITENKALENDER 
============================================= 
 
• Donderdag 30 juni: levensmiddelen ophalen 

door welpen en scouts. (uniform aan!) 
• Zondag 10 juli t/m zaterdag 16 juli: kamp 

welpen 
• Zomerkamp Scouts 16 t/m 23 juli. 
• Donderdag 18 augustus van 19.30 – 20.00 

uniformen inleveren. Gaarne alle kinderen die 
nog een blouse hebben en van de scouting af 
gaan of naar een andere speltak, deze in 
komen leveren. We hebben de uniformen een 
paar dagen later nl. hard nodig.  

• Gezamenlijke start seizoen zondag 21 
augustus van 13.00 – 16.00 uur 

• Week 23 augustus start speltakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


