Abbe Pierre- nieuws
Februari 2007
ALGEMENE INFORMATIE
Bevers
Welpen
Verkesta’s
Scouts
Explorers

:
:
:
:
:

woensdag van 16.00 tot 17.30 uur
dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur
donderdag van 18.15 tot 20.00 uur
woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
vrijdag elke oneven week
van 19.30 tot 21.30 uur

Telefoon Mettenburcht: 537430
Telefoon voorzitter: 0172-605712
E-mail voorzitter: RysaWijfjes@Wanadoo.nl

Beste leden/ouders
Een nieuwe uitgave van het ABP nieuws ligt
voor jullie neus. Naast de kopij van de diverse
speltakken en veel leuke foto’s (leve de digitale
fotografie!) beginnen we weer met een aantal
zaken van het bestuur. Als je de zelf ook wel
eens iets leuks wil schrijven voor ons
ledenblad, dan mag dat uiteraard. Verras ons!
Nieuwe penningmeester
Dit seizoen is Linda Pieterse de financiën van
de de scouting gaan beheren. Als u dan ook
“financiele vragen” heeft kunt u die stellen aan
Linda. Haar telefoonummer is: 538435 en haar
@ is: lindafrank@hetnet.nl
Contributie
Dit brengt mij direct bij de contributies. Als u
voor automatische incasso heeft gekozen is het
bedrag reeds van uw rekening afgeboekt.
Daarnaast zijn de nota’s uitgedeeld aan kids
(hopelijk) In de omschrijving staat dat het voor
een half jaar is, maar als u normaal voor het
hele seizoen betaald staat dit bedrag vermeld.
U heeft dan uiteraard voor het hele seizoen
betaald! We gaan een volgende keer beter
opletten, zodat de juiste omschrijving op de
nota staat. Als u helemaal geen contributie
nota heeft ontvangen, horen wij dat ook graag.
De contributie voor de Explorers is gelijk aan
de andere speltakken. Dit ondanks het feit dat
zij niet iedere week bij elkaar komen. We
hebben dit zo gedaan omdat de wensen en
daarbij komende kosten van deze speltak wat
hoger is. Een gedeelte van de contributie wordt
gebruikt ter extra financiële ondersteuning
hiervan.
Heeft u vragen/opmerkingen? Bel of mail Linda!

Overlijden Abbé Pierre
Het heeft uitgebreid in diverse nieuwsbladen
gestaan, maar ik meld het hier toch nog een
keer. De priester waarnaar onze groep is
vernoemd, is op 22 januari jl. op 94 jarige
leeftijd overleden. L'Abbé Pierre (vertaald:
abt Pierre), echte naam Henri Grouès was een
zeer geliefd persoon in Parijs die zich zijn hele
leven heeft ingezet voor armen en daklozen.
Heel Frankrijk treurde om zijn dood. Nu maar
hopen dat alle mensen die hij hielp niet
vergeten worden.
Komende en gaande stafleden
Het media offensief om nieuwe stafleden de
vinden voor de Welpen groep heeft geholpen.
Rick Klijn is de staf komen versterken. Dit is
hartstikke mooi. We blijven echter toch nog
zoeken naar extra versterking. Dit mede met
het oog op volgend seizoen.
Zo heeft Marina vd Meer aangegeven volgend
seizoen te stoppen bij de Bevers, omdat zij een
cursus gaat volgen. Nieuwe enthousiaste
stafleden zijn dan ook nog steeds van harte
welkom.
Gelukkig zijn er ook een aantal (ex)Explorers
actief bij de verschillende speltakken als
assistent leiding. Dit gaat ook heel goed en
hopelijk gaan deze nieuwe lichting de komende
jaren het tekort aan stafleden mede helpen op
te lossen.
Het blijft helaas moeilijk voldoende vrijwilligers
te vinden voor de huidige speltakken. En dat
terwijl er voldoende kinderen op de wachtlijst
staan om er zo 1 a 2 groepen bij te krijgen.
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.
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Gezamenlijke spelmiddag
Voor zondag 25 maart a.s. staat er weer een
gezamenlijk spelmiddag “reis rond de wereld”
op de agenda. Aanvang 13.00 uur. Er komt nog
een officiële uitnodiging.
Heeft u onze website al bezocht?

www.abbepierre.nl

Nieuws, foto’s etc. De moeite waard om te
bekijken. Loes en Frank beheren deze prachtige
site!
Veel verder leesplezier!
Groetjes,
André Wijfjes
Jubileum filmmiddag
Bij de jubileum tentoonstelling vorig jaar is de
wens geuit om nog een keer apart een
filmmiddag te organiseren voor oud-leiding. Er
is namelijk l filmmateriaal van de eerste jaren
van de scouting beschikbaar. Toenmalig
hopman A. van Buuren heeft deze opnamen
gemaakt. Zo is het allereerste kamp in 1956 op
film gezet. Daarnaast is er ook materiaal uit de
jaren ’80 van Aad Droog.
Zondag 18 februari is deze middag geweest.
Zoveel mogelijk oud-leiding is uitgenodigd. De
oprichters van toen en andere leiding van het
eerste uur waren dan ook aanwezig. Onder het
genot van een natje en een droogje zijn de
filmpje van toen bekeken. Dit had vele kreten
van herkenning tot gevolg en aanwijzingen wie
er allemaal te zien waren. Als dit dan
aangegeven wordt en je kijkt goed, dan herken
je veel gezichten. Al met al was het een zeer
geslaagde middag. Gepoogd zal nu gaan
worden de filmpje enigszins in de goede
volgorde op DVD te zetten. Deze kunnen dan
tegen een geringe vergoeding aangeschaft
worden.

De bevers hebben 7 februari een playbackshow
gehouden. We hebben weken van te voren
geoefend en nu was de grote dag aangekomen.
Om half vijf kwamen de eerste ouders al
binnen. Al heel snel begon de zaal aardig vol te
lopen. Om kwart voor vijf begonnen we met de
playbackshow. Nick heette iedereen welkom,
en kondigde de artiesten aan. We hadden ook
nog een echte jury. De jury leden waren Stan,
Klaas en Stef. Het eerste liedje werd gedaan
door Joska, Maria, Rosa en Silke. Deze vier
meiden deden het liedje Stupid van Tess.
Daarna waren de moppentappers aan de beurt
en dat waren Bobby en Mark.
Thijs, Tim, Timo en Dirk waren verkleed als
echte piraten. Ze deden het liedje van piet
piraat schip ahoy! Maartje en Sander waren
omgetoverd als echte goochelaars. En ze
konden goed toveren, want wie kan er nou met
een blauwe pen ROOD schrijven? Tirza, Noa,
Vera en Kim deden het liedje 'het topje van
mijn zus' van Kus. Het laatste optreden van de
middag deden alle bevers samen op het liedje
'toppertje'. Maartje stond op het podium met
de microfoon en alle bevers stonden op de
grond ervoor te dansen. De bevers hadden
allemaal gewonen, en hun prijs was een
insigne.

De Bevers
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versterking, maar nog steeds geldt dat nieuwe
lijding welkom is.
En dan was het 30 januari eindelijk zover, de
teerpoten werden geïnstalleerd en de groep
heeft ze verwelkomt als echte Welpen. Koffie,
cake, insignes, beloftes en nog veel meer
kwam hier bij kijken. André was hier bij voor
het officiële gedeelte en ook de ouders waren
aanwezig, met als afsluiting dweilhockey, waar
zowel de Welpen als de ouders fanatiek
meededen. Toch bleek de linkerpartij
onoverwinnelijk!
De week daarop vlaggenroof. Het miezerde, het
was niet warm, maar toch met z’n allen naar
buiten, de nieuwbouw in. Na een tijdje werd
het toch wel een beetje fris, dus was is dan de
oplossing? Een heuse work-out! Huppelen,
springen, rennen en nog veel meer. Jammer
was natuurlijk dat de groep van Sandra
gewonnen had, met 3 tegen 1 nog wel! Femke
was daardoor niet helemaal gelukkig, maar een
schrale troost: ze was niet de enige! Na wat
oproer weer terug naar de warme Metteburcht,
waar de ouders ons al op stonden te wachten.
Al met al een spannende avond, waarbij
iedereen aan het eind van de opkomst elkaar
weer recht in de ogen kon kijken.
Op 13 februari was het beter weer, en
wederom gingen we naar buiten, dit keer naar
de Ursula. Marlies, Rowie en Suzanne hadden
een spinspeurtocht uitgezet (eigenlijk een
sterloop natuurlijk!). In groepjes gingen de
welpen vanuit het middelpunt op pad om de
verschillende sporen te volgen. Van een puzzel
oplossen tot een kruiwagenrace. Van een oud
vrouwtje (gewoon Sandra, maar dat moet je
natuurlijk wel door hebben!) tot een
modderpoel doorrennen. Te veel kan nog niet
verklapt worden, want er komt nog een
vervolg!

Groetjes, De Bever staf.

Al met al loopt het goed bij de Welpen,
versterking in het lijdingteam, enthousiaste,
fanatieke en soms wat energieke Welpen, een
goede sfeer en in het vooruitzicht een
zomerkamp!

De Welpen

Groetjes van de Welpen en de lijding.

De Welpen hebben hun best gedaan, overal in
Nieuwveen en omstreken hebben ze de
wervingsposters opgehangen en niet zonder
resultaat. Goed nieuws dus, de Welpen hebben
nieuwe lijding weten te werven. Rick Klijn
versterkt sinds een aantal weken het
lijdingteam en is inmiddels al helemaal ingewijd
door middel van een ware ‘hypnose’. Ook is hij
al bekend met een aantal van de Welpen,
doordat hij op de Sint Nicolaasschool stage
loopt. We zijn hartstikke blij met deze
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De Verkesta’s

Enkele uitspraken van Minikamp!
“We gingen op minikamp gouden
denneappels zoeken….. Melvin”
“Het was leuk….Sharon”, “Poedergevecht”,
“Het minikamp was heel gesellie…..Kristel”
“Het minikamp was heel leuk…..onbekend”,
“Vooral het (niet) slapen, alleen was de
leiding daar niet zo blij mee….Eva”

Hoi allemaal,

“Malletjes maken voor de chocoladeletters.
De chocoladeletters gaan we volgende week
maken….Kristel”
“Sommige kinderen werden ondertussen
gehaald om hun chocoladeletter te gaan
maken. Dat ging heel goed, iedereen had een
mooie en lekkere chocoladeletter….Daan”

Ook in deze ABP weer een stukje van de
Verkesta’s! Deze keer hebben we ervoor
gekozen om de leukste gedeeltes van de
logboekverhalen op te schrijven, zodat jullie
allemaal een idee krijgen van wat er bij de
Verkesta’s gebeurd en hoe de kinderen zo’n
avond beleven…..

“Vorige week hebben we stuif es in gedaan,
toen mocht ieder kind iets doen. Het was heel
leuk. Sonja was net een ontspoord meisje,
maar bij de jury zat er ook een steekje los.
De kinderen die als 5e, 4e, 3e en 2e eindigde
kregen een brons centje aan een ketting en
de eerste een gouden cent. Ze mochten ook
hun naam op een plaat schrijven waar ze
werden vereeuwigd….Jirre”

“Toen gingen we pompoenen uithollen en er
een gezicht in maken, daarna gingen we
afsluiten…. Michelle”

“Natasja had een verhaal over Caj en Caj. In
mijn taart zat een briefje met een geheime
code, later gingen wij naar buiten en Melvin
vond een envelop en 2 vellen waar allemaal
rare tekens opstonden en p mijn briefje
stonden die tekens ook. En het alfabet, toen
gingen we die ontrafelen. We liepen met zijn
allen naar het Ursulabos toen moesten we
een spreuk opzeggen om Caj en Caj te
bevrijden. Het was spannend en
leuk……Sjors”

“Toen vond Kelly een brief. Er stond iets in
van een Amerikaanse gast die voor het eerst
sinterklaas meegemaakt had en hij had
pieten gefilmd die ontvoerd waren er zat nog
een USB stick bij…….speurtocht met
letters……Toen had Madelon een sleutel
gevonden. Madelon ging naar het schuurtje
en maakte hem open er kwamen twee pieten
uit….Melvin”
“Namelijk kerstkaarten maken voor kinderen
in het ziekenhuis. Toen ik klaar was mocht ik
Marloes helpen de kerstboom in elkaar
zetten. (Wist je wel hoe hij in elkaar moest
Marloes?)….Michael”
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“Patrouilledag van Winter. Daarna vonden we
het dagboek van IJzela. Toen kwam IJzela en
ontvoerde Kelly en Michelle. Toen moesten
we twee opdrachten uitvoeren. Daarna
gingen we bij het kampvuur
zitten…..Ingeborg”

scouts kregen huiswerk mee voor
examen van woensdag 31 januari.

het

“We hebben casino gedaan. Het was gezellig
en iedereen was netjes gekleed. Aan het eind
waren er soesjes met sterretjes…..Jan Pieter”
“Toen moest je naar een donkere kamer.
Daar ging je foto’s maken van de dingen die
je had meegenomen…. Kristel”
Tot zover het stukje van de verkesta’s. Wij
hebben ook voor de komende weken weer
een hoop leuks in petto. We zijn begonnen
met het insigne Schaalmodelbouw waarbij de
kids hun eigen nieuwe blokhut mogen
ontwerpen en als schaalmodelbouw gaan

Nee Fons, weer niet goed !
Voor de beoordeling van de knopen en
sjorring was Femke helemaal naar Nieuwveen
gekomen. We moesten wel, want, zoals de
scouts vaak zeggen: onze leiding is niet te
vertrouwen.
Het praktijkexamen bestond uit 4 knopen en
3 sjorringen. Buiten deze praktijk oefening
was er tevens een theorie examen. En dat
viel allemaal niet mee. In twee groepen werd
er examen afgenomen.
Femke was streng en rechtvaardig en hoewel
iedereen zijn stinkende best had gedaan,
waren er toch enkele scouts die niet slaagden
voor de praktijk toets. Jammer, maar er komt
zeker
een
herkansing.
Ook
het
theorie
examen
was
voor sommige
een
onneembare
hobbel, Aardig
is dat iedereen
de vraag: wat
wordt
een
knoop in de
regen?
Wel
goed had.

bouwen. Nu maar hopen dat de ideeën van
deze blokhutten overgenomen gaan worden.
Wie wil er nu niet een lift naar de tweede
verdieping of een relaxruimte compleet met
zwembad en bubbelbad. Vergeet ook het de
laserbeveiliging of de open haard met
kerstsokken niet!
Tot de volgende ABP. Oja wilt je tussendoor
lezen wat de Verkesta’s zoals uitspoken….kijk
dan op www.abbepierre.nl!
De Scouts
SCOUTS DOEN PROEF EXAMEN PIONIEREN
Pionieren, voor de souts inmiddels een
begrip, moest natuurlijk worden geoefend op
weg naar het insigne. Op woensdagavond
werd er `gepionierd` in praktijk en theorie.

Mike als`kruisvaarder`.

Buiten de bekende knopen als Platte knoop
en schootsteek werden er die avond een paar
nieuwe knopen uitgevonden. Nog maar net
de mastworp onder de knie, werden al hele
trappen gemaakt en moest de leiding toezien
dat de bouwwerken niet te groot werden. Al
met al een geslaagde generale repetitie. De
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Al met al een geslaagd examen, al was het
alleen maar om de gezelligheid en tomeloze
energie in combinatie met een grenzeloze
creativiteit.
Dat beloofd wat voor de toekomst.

Van de Verkesta’s heb ik nog een paar foto’s
gehad die zeer de moeite waard zijn:

Zijn het geen schatjes?

De kruissjorring: een geslaagd
project van Jelle.

Halloween bij de Verkesta’s…..

Esmee leeft zich uit op een sjorring.

Waar is Sinterklaas?
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De Explorers
Er is een nieuwe groep bijgekomen:
DE EXPLORERS!!!
De groep bestaat uit 11 Kidz en die
verzamelen om de vrijdag,
Dus 2 keer in de maand.
We hebben geen Blouse, maar een trui die
een donkerblauwe kleur heeft en er zit een
capuchon aan ook zit er een klein tekentje
op; een tent waar voetjes uit komen.
Zo u kunt zien zijn we de laatste weken bezig
geweest met het verven van de
Mettenburcht. Helaas gaan we dit jaar niet op
zomerkamp, maar wel een weekeindje weg in
het voor of na jaar. Als we meer sponsors
hebben komt het misschien nog goed, maar
een weekeindje is ook heel gezellig.
Op 14 april is er een rommelmarkt dat begint
om 10.00 tot 15.00.
Voor meer informatie over de rommelmarkt
kunt u naar de Posters kijken die we op de
ramen gaan hangen! Wij hopen dat u komt,
want het word heel gezellig.

Wel Zwarte Piet..

Groetjes De EXPLORERS!

DE EXPLORERS ORGANISEREN EEN:

ROMMELMARKT
ZATERDAG 14 APRIL
10.00 – 15.00
IN DE METTENBURCHT
KOMT ALLEN.

OP DO. 12 EN VR. 13 APRIL HALEN WE SPULLEN OP (OM TE VERKOPEN) IN
NIEUWVEEN. U KUNT ZE OP DEZE AVONDEN OOK ZELF INLEVEREN IN DE
METTENBURCHT.
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Geachte ouders/verzorgers,
Op 12 en 13 mei 2007 zullen in Walibi World de Scouting Fundays worden georganiseerd.
Tijdens dit weekend staat het hele themapark in het teken van Scouting. Het bijzondere is
dat scouts deze dagen tegen zeer gereduceerd tarief toegangskaartjes van Walibi World
kunnen bestellen. Normale prijs voor een toegangskaartje bedraagt € 26,- maar een
Scouting Fundays kaartje kost slechts € 16,00.
Graag willen wij als Scoutinggroep u als gezin/familie laten profiteren van deze speciale
mega groepskorting die Scouting van Walibi World krijgt en organiseren daarom een
gezamenlijke bestelling. Mocht u belangstelling hebben voor deze uitzonderlijke korting vul
dan onderstaande antwoordstrook in en lever deze in bij de leiding.
Tijdens de Scouting Fundays kom je Scouting overal tegen in het themapark en worden er
diverse extra activiteiten georganiseerd. Het is de bedoeling dat scouts hun uniform dragen
zodat ze ook als scout herkenbaar zijn tijdens het evenement.
Er mogen zoveel tickets besteld worden als u zelf wilt. De tickets zijn alléén geldig op 12
of 13 mei 2007 en kunnen niet worden ingeruild.
Met vriendelijke Scouting groet,
De Leiding
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ouder:

_____________________________________________________

Speltak:

_____________________________________________________

Bestelt hierbij tickets voor de Scouting Fundays in Walibi World.
_____ stuks voor zaterdag 12 mei 2007
_____ stuks voor zondag 13 mei 2007
Het bedrag (€ 16,00 per ticket) dient bij inlevering van de antwoordstrook te worden voldaan.
Het bedrag kan ook worden overgemaakt op rekening nummer 3003.37.167 t.a.v. Stichting
Scouting Nieuwveen, onder vermelding van naam, speltak en het aantal kaartjes voor welke
dag.

Datum: __________________

Handtekening:

________________________________
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Betaald?

