Abbe Pierrenieuws
april 2006
=============================================
ALGEMENE INFORMATIE
=============================================
Bevers
: woensdag van 16.00 tot 17.30 uur
Welpen
: dinsdag
van 18.30 tot 20.00 uur
Verkesta’s: donderdag van 18.15 tot 20.00 uur
Scouts
: woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
Telefoon Mettenburcht: 537430
Telefoon voorzitter: 0172-605712
E-mail voorzitter: RysaWijfjes@Wanadoo.nl

goed herkenbaar met ons uniform mee gaat
fietsen. En je verdient ook weer wat centjes voor
de groep.
Dodenherdenking 4 mei
De gemeente Liemeer heeft ons wederom
uitgenodigd aanwezig te zijn bij de
dodenherdenking. Onze aanwezigheid wordt zeer
gewaardeerd. Twee van onze leden zullen een
gedicht voor dragen en met zijn allen staan we in
een mooie ring achter het monument.

=============================================
VAN DE VOORZITTER
=============================================

Foto’s op het internet
Bij alle jubileum activiteiten worden veel foto’s
gemaakt. Deze willen we via het internet voor
iedereen zichtbaar maken. Als er bezwaar is
tegen het plaatsen van foto’s van u of uw kind,
dan hoor ik dit graag van u. Als ik niets hoor, ga
wij ervan uit dat het in orde is.

Beste allemaal,
Hierbij ligt wederom een ABP nieuws voor jullie.
Leuke verslagen van de verschillende speltakken
en ook van de spelmiddag van 9 april jl. Zo blijft
iedereen een beetje op de hoogte van het wel en
wee wat zich binnen de scouting in Nieuwveen
afspeelt. Naast deze verslagen zijn er nog een
aantal andere punten die van belang zijn te
melden. Ik heb het netjes op een rij gezet.

Jubileum tentoonstelling nog tot 26 april
Alleen zondag a.s. is er de kans om naar de
jubileum tentoonstelling in het gebouw van de
Historische Kring in de Kerkstraat te gaan. Deze
is geopend op zondag van 14.00-16.00 uur. Ook op
de woensdagen van 19.30-21.00 uur is het open.
Wij gaan 26 april de boel weer opruimen.

Sponsorloop 15 juni
Ook voor dit jaar is weer een sponsorloop
gepland. Donderdag 15 juni moet dit gaan
gebeuren. Deze keer gaan we met zijn allen
proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen
voor het jubileum zomerkamp. Per speltak zal
meer informatie verstrekt worden. Dit jaar zal
het hele spektakel rond het trapveldje plaats
vinden. We gaan niet daarna terug naar de
Mettenburcht maar blijven daar lekker op het
gras uitpuffen na alle inspanningen.

Jubileum activiteiten
De spelmiddag van 9 april j. was zeer geslaagd.
Het liet zien dat de scouting bruist in Nieuwveen
en dit hopelijk de komende 50 jaar zal blijven
bruisen. We gaan ons nu verder concentreren op
de andere activiteiten. Het jubileum kamp begint
vorm te krijgen. Voor wie het nog niet weet:
van 22- 29 juli in Harderwijk. Verder in het
voorjaar zal verder informatie tav het
zomerkamp volgen.

Rabobank Fietstocht
Een dikke week later, zaterdag 24 juni, is er de
mogelijkheid om met de Rabobank Fietstocht mee
te doen. De scouting kan hierbij als goed doel
aangekruist worden. Het zou hartstikke leuk zijn
als er een grote groep van onze scouting groep

Het is ook de bedoeling dat vrijdag 28 juli een
reunie kampvuur voor de oud-leiding zal plaats
vinden in Harderwijk. Als je dit als oud-leiding
leest, noteer het dan alvast!
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Nieuwe stafleden
Voor het komende seizoen zijn we druk op zoek
naar nieuwe leiding. Voor de welpen zijn er nog
maar een paar over na het zomerkampen en ook
bij de scouts moet er meer leiding bij komen.
Weet je iemand die interesse heeft, lijkt het je
zelf wel wat, laat het ons weten !! Het is een
leuke en zinnige vrijetijdsbesteding.
Zonder begeleiding kunnen de speltakken niet
draaien en dat zou meer dan zonde zijn. Ik hoop
dat we er in zullen slagen voldoende
versterkingen te vinden.
Dus, help ons zoeken en vinden!!

kampvuur, zodat oud en jong lekker zoet was.
Tijdens de spellen was de bar natuurlijk open
voor een hapje en een drankje en natuurlijk een
gezellige conversatie met Tante Kiek!!!
Maar voordat dit alles van start ging, was daar
een heuse vossenjacht waarvoor ouders en
kinderen zich konden aanmelden bij de
Mettenburcht, en daarna enthousiast het dorp
rond gingen om alle vossen op te zoeken. Ook was
de Historische kring geopend zodat men van de
gelegenheid gebruik kon maken nog eens in de
oude Scoutingboeken en -spullen te duiken. Naar
het zich liet aanzien waren veel mensen
geïnteresseerd en ook verrast zichzelf in hun
jonge jaren nog eens terug te zien.
Wij denken dat wij met een deelnamen van
minimaal 150 kinderen aan de vossenjacht kunnen
spreken van een zeer geslaagd onderdeel van
deze middag.

Vragen/klachten/op- en aanmerkingen
Een vast item in ieder ABP Nieuws, ik breng het
iedere keer onder uw aandacht.
Wij hechten zeer aan een goede communicatie
met u als ouders. Heeft u iets op uw lever, zijn er
vragen, onduidelijkheden,op/aanmerkingen etc.
etc. , wij horen het graag van u!! Wij doen ons
best het de kids naar de zin te maken, maar u als
ouder hoort van uw kinderen of dit echt zo is.
Veel leesplezier! Als je het leuk vind, mag je best
zelf ook kopij inleveren voor een volgend ABP
nieuws. Verras ons maar!
Groetjes,
André Wijfjes
groepsvoorzitter

=============================================
SCOUTING 50 JAAR
=============================================
Het jubileumjaar van de Scouting had in alle
opzichten een enerverend begin. In januari al,
kort nadat we de inrichting van de tentoonstelling
bij de Historische Kring rond hadden, kwamen de
voorbereidingen voor een jubileumdag aan de
orde op de groepsraad. Niet dat deze
groepsraden nou zo ordelijk verlopen, maar de
eerste ideeën werden geopperd. Van alles is er
besproken, maar uiteindelijk waren we het er
over eens dat wij een gezellige dag wilden
organiseren voor niet alleen leden en leiding, maar
ook voor iedereen in Nieuwveen die eens nader
een kijkje wilde nemen bij de Scouting.

Ook de spelmiddag werd na afloop van de
vossenjacht druk bezocht. Vanwege het mooie
weer konden veel activiteiten buiten plaatsvinden.
Ook was er een echte clown aanwezig, die vele
kinderen blij met een ballonnen beest naar huis
liet gaan. Verder was er ook nog de prachtige
stand van het Wereld Natuurfonds, die wij als
Scouting een warm hart toedragen, en ook zij
hadden deze middag niet over belangstelling te
klagen.
Voor ons als bestuur was het heerlijk om te zien
dat de oude getrouwe, die soms al jaren niet
meer bij de Scouting kwamen, deze middag toch
weer aanwezig waren, elkaar ontmoeten en elkaar
met heerlijke aangedikte verhalen vermaakten.
Zoals altijd werd het natuurlijk later dan gepland,
maar dit mag de pret niet drukken en is natuurlijk
weer goed voor de toekomstige sterke verhalen,
die toch echt bij de Scouting horen.

Zondag 9 april was het dan eindelijk zover. Na
vele vergaderingen en overleggen, e-mail enz.
vonden we dat het een middag vol met oude
scouting tradities moest worden met: blik gooien,
snoeprad, snoep happen, spijker slaan, spijker
poepen en schmincken, wat bij de kleintjes altijd
heel populair is. En natuurlijk een ouderwets

Dan was er nog last but not least Pien, ons allen
wel bekend als wethouder van Sociale Zaken. Zij
draagt al jaren de jeugd van Nieuwveen een warm
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hart toe en liet ons dan ook deze middag op haar
speciale manier weer genieten van een heerlijke
vermomming als vos, die lang niet door iedereen
herkend is. Zij had deze middag voor ons nog een
speciale boodschap: “Blijf allemaal bezig met de
jeugd zodat wij er met elkaar iets leuks van
maken”. Ook bracht zij ons namens de gemeente
een financiële bijdrage voor het jubileumkamp,
die heel welkom is. Want zoals u wellicht allemaal
allang weet, gaan we dit jaar met alle groepen
tegelijk op een groot kamp. Dus daar zullen onze
volgende vergaderingen weer aardig mee gevuld
zijn.

Binnen in het bureau werd het hele kostuum, dat
de politiemannen aanhebben, doorgenomen. Ook
werden er nog een paar Bevers in de handboeien
geslagen, maar gelukkig konden ze weer los
komen.
Tot slot kregen de
Bevers nog een boer +
spelletjes, allemaal
over de politie.
Politie: bedankt en wij
komen volgend jaar
graag nog een keer.
==================
NIEUWS WELPEN
==================

Dan rest ons nog namens het bestuur, alle leiding
heel hartelijk te bedanken voor jullie inzet want
mede namens jullie was dit weer een zeer
geslaagde Scoutingmiddag. En dan ook nogmaals
alle mensen die vrijwillig als vos in de meest
aparte verschijningen door het dorp liepen: heel
hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

Installeren
Begin van dit jaar werden de welpen die dit
seizoen erbij gekomen zijn, geïnstalleerd. Deze
kinderen worden teerpoten genoemd. Natuurlijk
moesten ze eerst allerlei dingen over de scouting
weten.
Zo hebben alle
welpenleidsters
een eigen
junglenaam. Met
een zelfgemaakt
Scouting-kwartet
leerden ze alle
junglenamen.
Ook was er een
natuurganzenbord gemaakt en werden er veel
vragen gesteld over dieren en planten.
Het derde onderdeel was EHBO. Bij elkaar gingen
de kinderen oefenen om een mitella om te doen.
Het laatste onderdeel was pionieren. Want ook al
bij de welpengroep moeten ze de eenvoudige
knopen leren.
De welpen die al geïnstalleerd waren, vonden het
ook prachtig om aan alle onderdelen mee te doen.
Telkens als een onderdeel goed gehaald werd,
kregen ze een stempel op hun kaart. Het kind dat
vier stempels had, mocht geïnstalleerd worden.
En laat nou net iedereen dit halen!
Op 14 februari was het dan zover. Veel ouders
kwamen erop af. De kinderen kwamen één voor
één aan de beurt om de welpenbelofte op te
zeggen. Dit ging bij iedereen geweldig goed. En
daarom kregen ze allemaal een das, twee insignes,
een naambandje van de Abbe Pierre-groep en
natuurlijk een echt diploma.

=================
NIEUWS BEVERS
=================
Het politiebureau
Vol spanning liepen de
Bevers naar het
politiebureau. Daar
werden we opgewacht
door de wijkagent,
Koos.
De groep ging in tweeën: de ene groep bleef op
het bureau, de andere ging naar buiten.
Buiten mocht iedereen op de politiemotor en in de
politiebus. Daar werden de sirenes en
zwaailichten aangezet. We gingen nog een rondje
rijden en mochten praten door de portofoon.
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Carnaval afterparty…
“Daarna moesten we onze doek pakken en gingen
we erin knippen. En we gingen schminken. Daarna
gingen we ballonnentrappertje doen. En toen
gingen we naar huis!” (Inge)
Lente patrouilledag…
“Toen ging patrouille ‘lente’ naar het gemeentehuis. Zij moesten verstoppen. Onderhand ging een
herder een verhaal vertellen over de verdwijning
van de zwarte schapen. De kinderen moesten ons
zoeken maar er was ook een wolf. Later gingen we
weer terug naar de Mettenburcht.” (Sjors)

Na dit officiële gedeelte gingen we zoals
gebruikelijk ‘dweilhokkie’ doen, mét de ouders.
Dit was natuurlijk weer lachen, gieren, brullen.
Al met al was het weer een geslaagd project.

Say doei!
De verkesta- leiding!

Groeten van de welpenleiding

==================
NIEUWS SCOUTS
==================

=====================
NIEUWS VERKESTA’S
=====================

Hallo alle geïnteresseerden,

De verkesta’s hebben
weer een drukke periode
achter de rug. We hebben van alles en nog wat
gedaan, een selectie,
geschreven door de Esta’s zelf;

Hier een berichtje van de scouts. Het is alweer
een tijdje geleden dat u wat van ons hoorde. We
hebben natuurlijk de afgelopen weken niet stil
gezeten.
Er was genoeg te doen, vooral omdat de
jubileumdag er aan zat te komen. De poort op de
brug was u natuurlijk niet ontgaan! En met
gepaste trots mogen wij vermelden dat die door
onze eigen scouts eigenhandig in elkaar is gezet.
Ook de borden zijn geschilderd door de scouts.
Applaus voor dat graag!

Tennisballenroof…
“Toen gingen we naar Ursula. Daar gingen we een
spel doen. We werden in drie groepen verdeeld.
We moesten een plek zoeken. Daar moesten we
een balletje verstoppen. Dat deed iedere groep.
Toen moest je proberen om in iemands vak te
komen. Dan kreeg je 20 seconden de tijd om de
bal te zoeken.” (Mariëlle)

Maar we lopen nu op de feiten vooruit, want we
hebben uiteraard nog veel meer gedaan de
afgelopen weken.
Een aantal weken geleden hebben we een
douanespel gedaan. Als verrassing van Moeder
Natuur waren we gezegend met een pak sneeuw.
Dit kwam de concentratie van de scouts op dit
spel niet ten goede. De scouts wilden liever
sneeuwballen gooien en inpeperen, maar de schik
zat er wel goed in.
Een andere week speelden niet de sneeuwballen
een hoofdrol, maar de paaseitjes! De scouts
streden in twee groepen tegen elkaar en per
onderdeel moesten er paaseitjes ingezet worden.
Verliezen (met een spelletje hints, pictionary of
beschuitfluiten) betekende de inzet inleveren bij
de leiding. Winnen daarentegen, tja, dan had je
meer chocolade-eitjes om op te eten aan het
eind. En omdat het om paaseitjes ging, vooral de
witte waren erg in trek, waren zelfs de scouts in
voor dit soort esta-spelletjes.

Insigne voorbereidingen…
“We gingen uitnodigingen maken. Deze zijn voor
een toneelstukje wat we over een paar weken
gaan opvoeren voor onze vaders en moeders en
voor wie er nog meer wil komen kijken, spannend!!!!!” (Boris)
“Toen gingen we decor en een dansje maken voor
het toneelstuk. Er werden veel dingen geverfd en
ook getekend. Het was een hele klus.” (Kristel)
Een echte musical opvoeren…
“Ik vond het vandaag erg leuk. We hebben een
toneelstuk gedaan. Het was erg leuk. Het was
mijn tweede keer maar ik had geen rol in het
toneelstuk. Ik mocht samen met Tamara het
decor dingen weghalen en dingen neerzetten. Er
zaten ook mensen in de zaal. Het was gewoon een
leuke dag.” (Sharon)
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Op 5 april hadden we slagbal gedaan op het o zo
bekende Ursula-terrein. Enig oponthoud
onderweg maakte het spelletje minder leuk. Na
een half uurtje fanatiek slagbal ontdekten de
kinderen hun jeugd terug met het albekende
touwtjespringen. Vooral Renz vermaakte zich
daarmee.
Al met al hebben we het naar ons zin op de
woensdagavond. En aan de brug te zien doen we
ook nog wel eens wat nuttigsJ.
Groetjes,
Sanne, Femke en Michel, alias de scoutsleiding.
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