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Abbé Pierre- 
  nieuws 

           
Oktober 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 
Explores : vrijdag van 19.30tot 21.30 uur 
    (1x per 2 wk) 
Telefoon Mettenburcht: 537430 
Telefoon voorzitter: 605712, 0646055693 
E-mail voorzitter: RysaWijfjes@Wanadoo.nl 
 
============================================= 
VAN DE VOORZITTER 
============================================= 
 
Dit ABP nieuws is de eerste van dit nieuwe 
seizoen.  Vol goede moed en inzet zijn alle 
speltakken weer van start gegaan. Van diverse 
speltakken kunt u een bijdrage vinden en ook van 
het jubileumkamp en overvliegdag 
 
Nieuwe speltak 
Dit seizoen zijn we ook weer een speltak rijker. 
De Explorer groep is namelijk weer nieuw leven 
ingeblazen. Deze groep wordt gevormd door de 
oudste scouts van vorig jaar. Dennis, Frank en 
Linda begeleiden deze groep die iedere oneven 
week op de vrijdagavond bij elkaar komen. Zij 
zijn druk in de weer met van alles en nog wat en 
reuze enthousiast. Let u bijv. maar eens op de 
veranderingen in de hal van de Mettenburcht.  
Een volgende uitgave van het ABP nieuws krijgt u 
vast ook een bijdrage van deze nieuwe speltak te 
lezen.  
 
Uitbreiding bestuur 
Dit jaar is het bestuur flink uitgebreid. In de 
scouting info die u vorige week heeft ontvangen 
is te lezen wie/wat/waar. Dit was hard nodig, 
want met een dikke 135 leden is er toch van alles 
te regelen en daar zijn handjes en frisse geesten 
voor nodig. Het is dan ook mooi dat Lida, Irene en 
Astrid betrokken blijven bij de groep en Linda de 
financiën wil gaat beheren.  
 

 
 
Contributies 
De bedragen zijn dezelfde gebleven. Momenteel 
worden van alle nieuwe leden de noodzakelijk 
informatie verzameld en is Marja druk bezig de  
leden administratie weer op orde te krijgen. We 
hopen voor het eind van het jaar de eerste 
contributies te kunnen innen. Maar dit gaat u 
vanzelf merken.  
 
Nieuwe stafleden 
Voor  de welpen is nog steeds dringende behoefte 
aan nieuwe stafleden! Zonder voldoende 
begeleiding is het niet verantwoord om door te 
gaan. We doen ons uiterste best om dit niet 
zover te laten komen, maar hiervoor is jullie/uw 
hulp hierbij zeer gewenst.  Weet je iemand die 
interesse heeft, lijkt het je zelf wel wat, laat het 
ons weten !!  Het is een leuke en zinnige 
vrijetijdsbesteding.  
Ik hoop dat we er in zullen slagen voldoende 
versterkingen te vinden.  
Dus, help ons zoeken en vinden!! 
 
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! 
 
Groetjes, 
André 
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============================================= 
JUBILEUMKAMP 
============================================= 
Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat we met 
zijn allen in Harderwijk zaten afgelopen zomer. 
In totaal waren we met 87 bevers, welpen, 
verkesta’s en scouts met hun stafleden op het 
Scoutingterrein De Veldhorst in Harderwijk. Een 
mooie terrein met twee blokhutten voor de 
bevers, welpen, verkesta’s en een kampeerterrein 
voor de scouts. “Het bestuur” had zich in een 
grote tent verschanst met alle opgehaalde 
levensmiddelen zodat deze vanuit een centrale 
plek verdeeld konden worden. Alle spullen zijn 
weer door transportbedrijf Peet Stokman 
gebracht. Het was weer een genot om te zien hoe 
Guido die grote oplegger moeiteloos achteruit 
het terrein op manoeuvreerde.  
De zaterdag begon gelijk goed. Na de 
vrachtwagen half leeg te hebben, konden we 
genieten van een enorme stortbui van zeker drie 
kwartier. Alles was zeik- en zeiknat. Gelukkig was 
het kort daarna weer prachtig weer en viel het 
eigenlijk wel weer mee. Nadat alle spullen in de 
juiste blokhut waren terecht gekomen en op het 
kampeerterrein van de scouts ging iedere speltak 
de boel verder organiseren.  
 

 
 

Voordat de kinderen op kamp gingen, kregen zij 
een officiële uitnodiging van Koning Scouting om 
naar Harderwijk te komen. Zij gingen de Koning 
helpen met het zoeken naar puzzelstukken van 
een schatkaart. Ieder speltak draaide het eigen 
programma  en speurde ondertussen de hele week 
naar puzzelstukken in het bos. Iedere avond 
kwamen we met zijn allen bij elkaar om te 
proberen de puzzel te maken. Uiteindelijk was de 
puzzel compleet en verscheen er een schatkaart. 
Voor echte scouts was deze schat natuurlijk snel 
te vinden.  
 
Op donderdagavond werd in de kampvuurkuil de 
schatkist door Koning Scouting geopend en 
kregen de kinderen allemaal een speciaal 
ontworpen jubileuminsigne. Omdat het deze week 
snik- en snikheet  was, mocht er helaas geen 
kampvuur gehouden worden. Dit mocht de pret 
niet drukken, want de sfeer zat er bij het 
‘lampvuur’ goed in en de week werd afgesloten 
met veel leuke liedjes en stukjes van elke speltak.  
 

 
 
Tijdens deze avond werd er afscheid genomen 
van Adri Lek, die 24 jaar  actief is geweest als 
leidster bij de scouts en in het bestuur. Tevens 
zijn vijf leidsters van de welpengroep gestopt: 
Astrid Spekman, Marian de Lange, Lida van 
Smoorenburg en Irene Brouwer die twintig jaar 
leidster zijn geweest en Debby Olsthoorn die 
tien jaar bij de welpengroep heeft mee gedraaid. 
 
Vrijdagmiddag was het jubileumkamp afgelopen. 
De vele voorbereidingen waren niet voor niets 
geweest; We kunnen terugkijken op een gezellig 
en geslaagd jubileumkamp met perfect weer! 
 
We hadden nog wel een spannende nacht omdat 
Natasja in haar jonge enthousiasme hardhandig in 
aanraking kwam met een stuk houten omheining. 
Maar ook dit is allemaal weer goed afgelopen. Ik 
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heb alvast een sumo worstelpak voor volgend jaar 
gereserveed… 
 

 
 
Voor de vrijdagavond was oud-leiding uitgenodigd 
om herinneringen op te halen en de kampsfeer 
nog eens te proeven. Onder het genot van een 
drankje en een hapje zijn vele herinnering weer 
opgehaald. Zaterdag was het weer de vrachtauto 
laden en konden we weer richting Nieuwveen. 
Rond vijven ’s middags was alles weer in de loods 
opgeslagen en konden we met zijn allen 
terugkijken naar een memorabel jubileumkamp.  
AW. 
 

 
 
P.S. Helaas heb ik geen foto van de Bevers, maar 
dat maak ik de volgende keer goed! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============================================= 
VERSLAG VAN OVERVLIEGDAG  
============================================= 
 
Al een paar jaar wordt als start van het seizoen 
een overvliegdag georganiseerd. In de eerste 
week komen de “oude speltakken” na het 
zomerkamp nog een keer bij elkaar om 
kamplfoto’s e.d. te bekijken. De zondag erop is er 
dan de overvliegdag. Zo ook dit jaar weer en wel 
zondag 3 september. Regen en regen de hele 
week t/m de ochtend aan toe, maar de weergoden 
waren ons goed gezind. Om 1 uur met elkaar 
afgesproken om een mooie stormbaan te gaan 
bouwen met de verse explorer groep. Alle 
speltakken hadden leuke spellen geregeld en ook 
een discotheek ontbrak niet voor de muzikale 
omlijsting. Rond half drie kon ieder lid het 
spelletje, zoals estafettes, suikerklontjes 
stapelen, ballon scheren, ratten en raven etc.,  
gaan doen wat hem/haar leuk leek. En tussendoor 
was er uiteraard snoep. Limonade, broodje 
knakworst en chips.  Dit ging prima en er werk 
afgesloten met WC tikkertje. Daarna was het dan 
echt de tijd voor het overvliegen. Een prachtige 
en vooral ook stevige stormbaan was gepionierd. 
Complimenten aan de Explorers! Ieder 
overvliegen lid moest deze afleggen en ook de 
nieuwe leden ontkwamen er niet aan. Bij het zeil 
werd afscheid genomen van de oude speltak en na 
de gevaarlijke touwbrug werd eenieder 
opgevangen door de nieuwe speltak.  Ook de 
nieuwe en overvliegende  stafleden ontkwamen er 
niet aan.  Rond vieren was iedereen op zijn plek 
en werd de boel weer opgeruimd. Het was een 
gezellige middag, een prima start van het seizoen! 
AW. 
 
============================================= 
AFSCHEID NA 20 JAAR WELPENLEIDING 
============================================= 
Vijftig jaar Scouting Nieuwveen en twintig jaar 
welpenleidster. Twee keer een jubileum. Dat 
vonden wij (Lida, Marian, Astrid en Irene) een 
mooi moment om dan toch echt te stoppen. Ook 
Debby is na tien jaar gestopt als welpenleidster.  
Omdat we deze Scoutingjaren (en vooral de 
kampweken) erg veel lol hebben gehad, wilden we 
ons afscheid ook feestelijk afsluiten. Daarom 
hebben wij op de laatste gezamenlijke kampavond 
(donderdag) een prachtig afscheidslied gezongen! 
Met een spandoek erbij werd er volop door de 
kinderen meegezongen. 
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Uit handen van voorzitter André kregen we een 
hele leuke fotolijst met foto’s van de afgelopen 
twintig kampjaren. De oudere kinderen die nu bij 
de Verkesta’s en Scouts zitten, wilden de lijst 
meteen zien en zagen zichzelf soms ook op de 
foto staan. 
Bij de bonte avond van onze eigen welpengroep 
kregen we van de ‘jonge’ welpenleiding nog een 
leuke uitnodiging voor een etentje in september. 
Dat is ondertussen achter de rug en het was 
super gezellig. Dit gaan we gewoon elk jaar doen! 
Tussen de soep en het hoofdgerecht door hebben 
we eens even op de placemat geschreven wat 20 
jaar welpenleiding nou betekent. Hieronder volgt 
de uitslag: 
 
20 jaar horde- 
avond 

40 opkomsten 
per jaar = 
800 opkomsten 
x 1,5 uur 

1200 uur 

Voorbereiding 
per opkomst 

 1200 uur 

Telefoontjes minimaal 2 per 
week x € 0,20 

€ 416,- 

Kinderen gemiddeld 15 
per jaar 

300 kinderen 

Vergaderingen 1x per maand: 
240 
vergaderin-gen 
x 3 uur per 
avond 

720 uur 

Trainingsweeke
nden 

3 weekenden 50 uur 

Blokhutten 
bekijken 

 1 dag per jaar  

Bezoeken aan 
het RIAGG 

Om onze frus-
traties kwijt 
te raken 

3 avonden per 
jaar (grapje!) 

 

Er is dus heel wat tijd in gaan zitten, maar we 
hadden het onder elkaar altijd heel gezellig. En 
daarom hebben we het ook zo lang uitgehouden. 
 
Daarom willen wij alle kinderen bedanken voor de 
gezelligheid, hopelijk hebben jullie leuke herinne-
ringen aan ons en geen traumatische ervaring 
opgelopen. Natuurlijk bedanken we ook alle 
ouders voor jullie hulp, de gezellige praatjes en 
het vertrouwen om je kind toch zo maar een week 
met ons mee te geven om kamp. 
 
Tot slot, wist u trouwens dat: 
- er bij de 300 kinderen die welp bij ons zijn 
geweest, ook heel wat huidige leiding zit? (bij de 
Welpen: Femke, Sandra K., Sandra L., Ellen, en de 
drie jonge meiden, van de Verkesta’s: Marloes en 
Sonja, van de Scouts: Sanne) 
- we bij het zoeken naar blokhutten half 
Nederland zo’n beetje kennen? (was wel jammer 
dat de tom-tom nog niet was uitgevonden…)  
- er in twintig jaar kamp maar drie kinderen echt 
heimwee hebben gehad? 
- we in twintig jaar kamp (gelukkig) maar één keer 
naar de dokter zijn gegaan met een kind?  
- we nog wel een bestuursfunctie bij Scouting 
vervullen? (langzaam afbouwen heet dat) 
- we later vast weer als vrijwilliger terug komen, 
maar dan bij de Zonnebloem!!!  
 
 
================= 
NIEUWS BEVERS 
================= 
 
Zo, wij zijn weer 
begonnen met een 
nieuw seizoen.  
We hebben een 
aantal nieuwe 
bevers dus we 
hebben op 
woensdag-middag 
weer een 
Hotsjietonia vol. 
 
De bevers hebben al weer heel wat beleefd. We 
hebben een speurtocht gedaan en een paspoort 
gemaakt. En op zaterdag 17 september hebben 
we met 24 mensen voor de met de Rabobank 
fietstocht voor scouting gefietst!! Wat goed he, 
dat onze groep zo enthousiast is!  
Ook de loten verkopen ging als een speer. De 
bevers vonden het prachtig.  
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Dus jullie lezen het: we zijn al volop bezig! 
 
Bevergroetjes uit Hotsitonia 
Groetjes van Marianne, Tirza, Brenda, Marina, 
Ellen & Ageeth 
 
 
 
=================== 
NIEUWS WELPEN 
=================== 
 
Welpen 
 
Ook voor de welpen is 
het seizoen weer 
begonnen. Even was 
het nog afwachten of de welpen wel door kon 
gaan maar met een deels nieuwe groep leiding zijn 
we weer vol goede moed verder gegaan. De leiding 
bestaat nu uit: Femke van den Berg, Sandra van 
Leeuwen en Sandra Kouwenhoven. Daarnaast 
helpen ook Marlies Kempen, Suzanne Kempen en 
Rowie Koolemans mee om het programma te 
draaien.  
Sandra van Leeuwen gaat ons in december helaas 
verlaten en daarmee komen we toch weer heel 
krap te zitten in de leiding. Dus nogmaals een 
oproep: Wie wil ons oh zo gezellige leidingteam 
versterken?? 
 
Nieuwe seizoen 
Wat is er zoal al gedaan bij de welpen?  
De welpen zijn al fanatiek aan het knutselen 
geweest voor een verjaardagskalender zodat we 
allemaal kunnen zien wie er wanneer jarig is. Met 
propjes crêpe papier hebben de kinderen hun 
naam en geboortedatum op een vel papier geplakt, 
het resultaat mocht er zijn! 
Ook hebben de welpen hun eerste insigne al 
verdiend. 2 weken lang draaide alles om de andere 
wereld.  
Er werden collages van gemaakt en er werd een 
chaos spel over gedaan. Kunnen jullie bijvoorbeeld 
je chips eten met stokjes? De ene welp was er 
een kei in, daar waar de ander met moeite 2 
chipjes naar binnen kreeg. En wat dachten jullie 
van een zonnedans op de Noordpool met je 
winterkleren aan, Of hoe doe je nou met 5 
kinderen een broodje hotdog na? De leiding heeft 
gelachen en de kinderen zeker niet minder. 
Dinsdag 31 oktober was het Halloween. Marlies, 
Suzanne en Rowie hebben zelf het programma 
bedacht. Het was echt halloween-weer met veel 
regen en wind. Alle welpen werden bij de Coop 

voor gebracht waarna we met zijn allen naar het 
Ursula-bos zijn gewandeld. Hier stond al een 
heksen kring van kaarsjes en de 3 goede heksen. 
Deze goede heksen zouden zich later in het bos 
gaan verstoppen. De kinderen werden in 2 
groepen verdeeld en kregen ieder een recept 
mee. De ingrediënten van dit recept moesten bij 
de goede heksen in het bos worden gehaald zodat 
met dit drankje de boze geesten verdreven 
zouden worden. Helaas voor de welpen liepen er 
ook boze geesten in het bos die de kinderen 
lieten schrikken en hun ingrediënten weer 
afpakten. Voor sommige kinderen was het in het 
begin wat eng, maar al gauw werd er door het bos 
gerend. De groep van Sandra had als eerste alle 
katteharen, roze prut, kruidnagels, gele korrels 
en spinnenpoten verzameld en had daarmee 
gewonnen. 
 
Groetjes van de welpenleiding 
 
===================== 
NIEUWS VERKESTA’S  
===================== 
 
Hoi allemaal, 
 
Hier een stukje van de 
Verkesta's die hun 
tweede jaar gaan 
beleven bij Scouting 
Abbé Pierre. 
 
KAMP.... 
In de warmste week van het jaar gingen wij op 
kamp. De leiding reed zaterdag vast vooruit zodat 
ze een en ander konden opbouwen. 
Zondag kwamen de kinderen waarna het feest kon 
beginnen, maar helaas was Koning Scouting, die 
ons uitgenodigd had om het feest met hem te 
vieren, zijn kado kwijt dat wij moesten vinden. 
Alle groepen vonden puzzelstukjes waarvan 
uiteindelijk een landkaart gemaakt kon worden 
waarmee we de schat vonden. 
Voor het zover was moesten wij er eerst achter 
zien te komen wat al die handjes bij ons deden en 
van wie die waren. Handen in de speurtocht, 
handen op de matrassen, handen op de wc: overal 
handen! Wat wilde die Gotinscu toch van ons???? 
 
Hier een stukje van Natasja uit het logboek over 
kamp: 
“Op de laatste kampavond was er een algemene 
bonte avond. Maar de Verkesta’s hadden bij hun 
eigen blokhut ook nog een bonte avond ingestu-
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deerd. Naast alle liedjes, dansjes en trommel-
stukken werd er een heus Verkesta-Journaal 
voorgelezen waarin onder andere het laaste 
nieuws naar voren kwam: opsporing verzocht, hoe 
is het nu met..., het weer en natuurlijk de diepte-
intervieuws. 
Na weer een te korte nacht werden de Verkes-
ta's opgehaald en konden ze heerlijk thuis 
bijslapen. De leiding had nog een avond en een 
hoop rotzooi te gaan, voordat zij van de rust 
konden genieten.” 
 
De eerste opkomst na kamp stond in het teken 
van de oud-Verkesta's, deze gingen ons helaas 
verlaten om over te gaan naar de scouts, voor ons 
een goede reden om te testen of ze scouts-proof 
waren. 
Ten eerste mochten de oud-Verkesta's hun eigen 
programma verzinnen voor de avond en mochten 
de jonge Verkesta's een proef verzinnen voor de 
oud-Scouts.  
Eindelijk waren de jongsten de baas en konden zij 
ze terugpakken voor alles wat de ouderen hun 
aangedaan hadden. Dit resulteerde in een 
stormbaan met aan het einde een modderbak 
waar alle oud-Verkesta's doorheen moesten 
onder leiding van de jongsten (je moet nu echt  
buikschuiven want de touwen zijn heel laag, 
conclusie: compleet onder de modder).  
Mike, Lisa, Esmee, Jelle, Ian en Iris hebben de 
modder overleefd en volgens ons zijn ze inder-
daad aardig Scout-proof en wensen wij hen veel 
plezier bij de volgende groep! 
 
Omdat de groep nu wel heel erg klein werd nu er 
een paar ons verlaten hebben, gingen we gelukkig 
overvliegen op de mooiste septemberzondag van 
hetjaar... 
Na diverse spelletjes waaronder het oud-
Hollands suikerklontjes stapelen en de 
autootjesrace werd er na een gezamenlijk  
wc-tikkertjes overgevlogen. Ook hier was een 
stormbaan voor gemaakt met touwbruggen over 
ravijnen, slingertouwen over sloten en buikkruipen 
onder struiken door. 
Alle kinderen die onze groep verlieten mochten 
als eerste, waarna ook de kinderen die niet 
overvlogen over de stormbaan mochten. Toen 
werd het tijd om onze nieuwe Verkesta's Eva, 
Ingeborg, Daan, Jochem en uiteindelijk Jan  
Pieter te verwelkomen! 
Sinds het overvliegen hebben we al weer aardig 
wat leuke dingen gedaan. De eerste patrouilledag 
is geweest, we hebben de Ursula al weer onveilig 
gemaakt en een spooktocht gehouden door 

Nieuwveen. (wisten jullie dat onze Verkesta's 
echt niet bang zijn in het donker...) 
Maar daarover in de volgende ABP-nieuws meer. 
Tot volgende keer, Say Doei!! 
 
 
De Verkesta's 
 
 
P.S. Gezellig met de Verkesta`s op zomerkamp 
naar Harderwijk... Helaas liep dit voor mijn 
eerste scoutingkamp iets minder leuk af. Ik wil 
graag iedereen heel erg bedanken voor alle mooie 
tekeningen, kaarten en belangstellende telefoon-
tjes. Heel lief! Ik beloof dat ik met een volgend 
kamp de dwarsbalken met rust zal laten! 
Natasja 
 
================== 
NIEUWS SCOUTS 
================== 
De Scout-groep is, zal ik maar zeggen, "klein 
maar fijn".  
Na de zomervakantie zijn wij ( Sanne, Michel en 
Fons), met veel enthousiasme begonnen aan het 
nieuwe seizoen.  

 
 
Samen met de scouts, Esmee, Iris, Lisa, Mike, 
Jelle en Ian, hopen we aan het einde van het 
seizoen klaar te zijn voor het zomerkamp.  
Maar voor het zo ver is, gaan ze in twee groepen 
‘boodschappen’ doen voor een gezonde en uitge-
balanceerde maaltijd.  
En hoe ziet zo'n boodschappenlijst er dan uit:  
 
Wist je dat:  
- Scouts niet kunnen rekenen, dus reken maar 
ziet op ze,  
- de ‘dassen’ Pannenkoeken eten als ontbijt, 
zonder beleg,  
- poedersuiker wordt bewaard voor de lunch,  
- de ‘zeehonden’ altijd veel en gratis theedrinken,  
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- er voor een lekkere tomatensoep 500 gram 
gehakt nodig is,  
- 500 slechts 300 is en niet andersom,  
- de ‘dassen’ bij het eten niets drinken, behalve 
bij het avondeten: zes flessen spa.  
- je prei met een lange "ij" schreift  
- je kunt bakken zonder boter, maakt niet uit 
wat,  
- kgimin totaal 50 cent kosten  
- er tien eieren gaan in een kap pannenkoekenmix  
- je bij de nasi tucjes moet kopen, voor als het 
mislukt.  
- Scouts een gat in hun hand hebben  
- Scouts niet kunnen rekenen als iedereen er 
doorheen praat  
- er twee pakken vermicelli gaan in een pannetje 
soep  
- er in kippensoep "bileon"blokjes moeten.  
- de ‘zeehonden’ geen fruit lusten  
- de ‘dassen’ echte fruitmonsters zijn.  
- een dag eten voor de ‘dassen’ er als volgt uit 
ziet:  
   *ontbijt: pannenkoeken zonder wat  
   *lunch: broodje ei met poedersuiker  
   *avondeten: kippensoep met veel gehakt, 
    rijst met prij, wortel en tucjes  
- en dat een dag eten voor de ‘zeehonden’ er zo 
uitziet: 
   *ontbijt: melk gratis thee, boord met eieren en  
     chocopasta  
   *lunch: alweer brood met chocopasta  
   *avondeten tomatensoep met 500 gram gehakt  
     en veel, heel veel vermicelli  
     spaghetti met 4 uiten, 1 tomaat en 1 kilo 
     gehakt  

- wij dus voortaan thuis gaan eten!  
 
 
 

 

 
 
Groeten van de Scouts 
 
 
Als uitsmijter nog wat kamp foto’s, een volledig 
overzicht binnenkort op onze website 
 
www.abbepierre.nl 
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