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UPDATES VANUIT DE SPELTAKKEN
Daar is ie dan! Het eerste
item van de bevers in
de nieuwsbrief van de
Scouting en wat is er een
hoop gebeurd zeg. Half
maart kregen de bevers
te horen dat er voor
onbekende tijd niet gespeeld en geknutseld
kon worden. Dat vonden zij, maar ook de
leiding, echt wel even jammer. Nu moest de
leiding voor een tijdje al die vrolijke gezichtjes
missen! Hoe moest dan nou? Gelukkig kregen
wij, na het uitdelen van het leuke Bever-DoeMapje, foto’s binnen met daarop de Bevers
met een brede glimlach die lekker bezig waren
met de klei, het enige echte Bever-Memory
of de kleurplaten. Wij hebben gehoord dat
Sebastiaan met de memory maar bleef winnen
van zijn vader! En onze Thomas deed alles
tegelijk: kleuren, kleien én spelen. Dat is nog
eens knap zeg!

Na al die weken thuis zitten spelen, kleien en
kleuren was het dan op 5 mei eindelijk weer
zover: de Bevers mochten weer met elkaar
komen spelen bij de scouting. Wat een feestje
zijn de opkomsten tot nu toe geweest zeg! Zo
mochten de bevers hun eigen slijm maken met
een heleboel glitters en kleurstof! Mats zat aan
het eind van de opkomst helemaal onder zijn
blauwe glitterslijm! Jill en Lisa hadden meer
succes: hun slijm was super goed gelukt en
die mochten ze mee naar huis nemen om daar
lekker mee verder te spelen!
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Ook hebben de Bevers een eetproef afgelegd.
Jens en Matthijs vonden dit maar ál te leuk,
want die wilden de proef wel twee keer
afleggen! Aan het einde was iedereen toch
wel benieuwd wat ze gegeten hadden - ineens
vond Sebastiaan ketchup en appelmoes toch
wel lekker. Lisa daarentegen bleef ketchup
heel vies vinden. En onze Finn, ja die huppelde
overal lekker tussendoor en smikkelde maar al
te graag mee.

Gelukkig voor de
bevers (stiekem
ook voor de leiding)
staat er de komende
weken nog veel
meer leuks op de
planning!
Namens de
Beverleiding.
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Updates vanuit de Speltakken
Zo lang als de leiding
zich kan herinneren is het
nog nooit voorgekomen
dat er zó lang - buiten de
zomervakantie om - geen
opkomsten zijn gehouden!
En wat moet je dan als
welp ineens gaan doen
op je dinsdagavond? Gelukkig duurde het niet
lang voordat de leiding iets tofs had verzonnen!
Het Welpen-Nieuwveen-Doeblad.
Op dit doeblad stonden dertien coole
opdrachten die de welpen vanuit huis konden
gaan doen, om zo tóch nog met de scouting
bezig te zijn. Het leuke was dat de welpen het
exclusieve 100-jaar-welpen insigne konden
verdienen! Hiervoor mochten ze een filmpje
van één minuut maken en daarin laten zien
hoe erg ze de scouting misten! Maar je mocht
bijvoorbeeld ook een taart in het 100-jaarwelpen-thema versieren en deze dan natuurlijk
opeten!

van takjes mannetjes gemaakt.

Natuurlijk hebben de welpen ook nog
gezamenlijk spellen gedaan. Zo was Levend
Boter, Kaas en Eieren een groot succes!
De komende weken staan er nog veel meer
leuke spellen op het programma!
Namens de Welpenleiding.

Na zeven weken thuiszitten was het eindelijk
weer zover, er mochten weer opkomsten
georganiseerd worden! En dit hebben de
oudste welpen geweten, want deze welpen
zijn begonnen met hun insigne pionieren onder
begeleiding van Nadine. Na genoeg knopen
te hebben gelegd zijn de oudste welpen klaar
om over te vliegen naar de scouts! De jongste
welpen zijn creatief bezig geweest en hebben
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De scouts hebben al sinds
het begin laten zien dat
zelfs een pandemie ze
niet tegenhoudt om zich
wekelijks vol enthousiasme
in te zetten voor de
opkomsten! Als leiding
hebben we ons uiterste
best gedaan om iedere week een online
opkomst te organiseren.
De leiding kwam via videochat bij elkaar
en zorgde dat de scouts via onder andere
de groepschat op Whatsapp deel konden
nemen. Zo hebben de scouts bijvoorbeeld met
verschillende opdrachten laten zien hoe zij op
de juiste manier hun handen moesten wassen,
zelf een mondkapje konden maken of een lief
berichtje naar hun opa en oma stuurden!
De eerste online opkomst was een
moordspel. Ons favoriete stamlid Brent was
verdwenen! Maar wie was hier verantwoordelijk
voor? Uiteindelijk kwamen de scouts er samen
uit! Emile en Mandy waren de schuldigen! Ze
wilden een grotere rol binnen het leidingteam,
maar Brent was zó betrokken dat hij de meeste
zaken op zich nam! Dat kon natuurlijk niet
langer, vonden Emile en Mandy...

Tijdens het online verzamelspel zijn de
scouts op zoek geweest naar verschillende
voorwerpen die ze thuis konden vinden.
En tijdens het fotospel stuurde de leiding
detailfoto’s uit Nieuwveen: de scouts moesten
raden waar deze foto’s gemaakt waren. Elke
opkomst werd traditiegetrouw geopend met
een vlag saluut!

Wij waren als leiding ontzettend blij om te zien
dat de hele groep zo actief heeft meegedaan
met de alternatieve activiteiten! Iedereen die
mee deed heeft zelfs een aantal insignes
kunnen verdienen!
Vanaf heden mogen de scouts gelukkig
weer bij elkaar komen. Op de Mettenburcht zijn
daarvoor ook de nodige maatregelen genomen.
Zo kunnen de scouts voor en na de opkomst
hun handen te wassen bij het daarvoor
bestemde handenwasstation én staat er op de
grond aangegeven hoe de kinderen anderhalve
meter afstand kunnen bewaren.
Het is soms wennen, opkomsten draaien
met de huidige maatregelen. Maar dankzij de
fantastische scouts weten we er elke week
weer een geweldig leuke opkomst van maken!
We kijken er wekelijks naar uit: het is echt een
feestje! Dank jullie wel daarvoor.
Joe joe!
Namens van de Scoutsleiding.
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Door: Faye en Tessa
Online opkomsten
27 maart gingen we starten
met online opkomsten.
Elke vrijdagavond hadden
we een opkomst via
WhatsApp. Bij de online
opkomsten hoort natuurlijk ook het openen en
sluiten. Dat deden we door middel van emoji.

De eerste week gingen we lichtschilderijen
maken. Je moest hierbij een lange sluitertijd
instellen en hierdoor kreeg je een super cool
effect.
De week erna deden we een emojiopkomst. De begeleiding stuurde emoji’s
in en moesten wij gaan raden wat het
betekende. Het kon van alles zijn: films, liedjes,
voetbalspelers, enz.
De opkomst erna moesten we allerlei
soorten opdrachten doen en daarvan een foto
maken. Je scoutingblouse moest zichtbaar zijn.
Wij deden de opdracht dat je het coronalied
moest zingen via WhatsApp en wij vonden
dit heel erg grappig. Danique had heel veel
opdrachten gedaan en was dus de winnaar van
deze opkomst.
In de andere online opkomsten
deden we bijvoorbeeld Black Stories en een
Wikipedia-race. Wij vonden het erg leuk om
Black Stories te doen omdat het een keer
iets anders was en we dit nog nooit gedaan

hadden. In het begin was het nog moeilijk
omdat we te moeilijk dachten, maar uiteindelijk
hebben we het raadsel opgelost.
We mogen weer!
Zeven weken lang was het stil rondom de
Mettenburcht. Totdat wij op 1 mei weer naar
de Scouting mochten. Tijdens de opkomsten
houden we ons aan de richtlijnen van het
RIVM en Scouting Nederland. Ondanks alle
regels vinden we het wel super leuk dat we
weer kunnen beginnen. De eerste opkomst
hebben we vooral veel bijgekletst en gingen
we stoepkrijt-mozaïeken - de volgende keer
moeten we een iets kleiner vlak nemen, maar
desondanks had iedereen het naar de zin.

De tweede opkomst gingen we standin-de-mand doen. Het was heel grappig omdat
niet iedereen meer wist hoe het moest, degene
die het vaakst de bal door zijn poortje kreeg of
het niet lukte om het door iemand anders zijn
poortje te rollen, kreeg een andere naam, maar
zij wisten zelf die naam niet. Na het spel gingen
we met de bal terug naar de Mettenburcht.
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Er was één regel: we mochten de bal niet met
onze handen aanraken en zo min mogelijk
keer de bal schieten. Het was een geslaagde
opkomst en aan het eind kregen we het
Stay@Home2020 insigne. Dit insigne
verdiende je als je een filmpje had ingestuurd
waarbij je je das richting je hoofd kon slingeren
met je voet en dan de das met je hoofd kon
vangen zodat hij om je nek komt.

Tijdens onze derde opkomst gingen we
het choasspel doen. We verdeelden ons in
vier groepen van drie. Het doel van het spel
was om zoveel punten te verdienen door de
opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.
De winnaar van het spel was het groepje van
Niels, Tessa en Faye. Vervolgens gingen we
sluiten en ging iedereen weer naar huis.
Namens de Explorers,
Faye en Tessa.
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De Stam zou dit jaar het
mooie Nieuwveen voor
twee weken verruilen om
te vertoeven in het zonnige
Aruba. Helaas ging dit
door COVID-19 niet door.
We hopen dit in de nabije
toekomst alsnog door te
kunnen laten gaan. Wellicht in 2021?
De opkomsten gingen ook niet meer
door! Gelukkig konden we regelmatig digitaal
contact houden en we hebben zelfs met een
groep online series gekeken, en gebingood!
Vorige week hebben we voor het eerst sinds
twee maanden een opkomst kunnen houden,
waarin we de anderhalvemeter-regels
aanhielden. Een aparte situatie, maar heel
fijn om iedereen weer te zien! Eindelijk weer
onderling het reilen en zeilen van de vereniging
bespreken met een natje en een droogje. We
maakten gebruik van de aangebouwde zaal,
omdat hier genoeg ruimte is om afstand te
houden.

Ook hebben Stamleden Sjors en Brent
zich ontfermt over het groen rondom de
Mettenburcht. Ze hebben in het zonnige
weer op gepaste afstand het onkruid weg
gehaald, de bosjes gesnoeid, het gras
gemaaid en houtsnippers gestrooid. Zo zien
de Mettenburcht en de kampvuurkuil er weer
piekfijn uit voor de opkomsten!
We hopen dat we ons snel weer op
meerdere manieren in kunnen zetten voor de
vereniging!
Namens de Stam,
Brent.

SCOUT @ HOME
Kleurplaat
DIT IS LEUK VOOR:

Lever je kleurplaat in tijdens de opkomst!
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Updates vanuit de Speltakken
DIT IS LEUK VOOR:

Lever je zelfgemaakte egel in tijdens de opkomst!
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SCOUT @ HOME
Kleurplaat
DIT IS LEUK VOOR:

BREINKRAKER
Je hebt zes lucifers om een
brug te maken die moet
voldoen aan de volgende
vier eisen:
1. De brug moet stevig genoeg
zijn zodat er een vol doosje lucifers op kan worden gezet
zonder dat de brug instort.
2. Twee lucifers op elkaar gestapeld moeten ruim onder de
brug passen zonder dat de brug wordt aangeraakt.
3. Alleen de 6 lucifers mogen worden gebruikt voor de bouw
van de brug, dus geen hulpmiddelen zoals lijm, draad, touw
etc.
4. De lucifers mogen op geen enkele manier verbogen en/of
beschadigd worden en ergens aan vastgemaakt of ingedrukt
worden.
Weet je het al? Stuur het naar je leiding! Niet in de groepsapp
natuurlijk, dan weet de rest het ook! In de volgende
nieuwsbrief geven we de oplossing!
Succes!
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DIT IS LEUK VOOR:

Win the
Wilderness

Deze Netflix-serie gaat over een aantal Britse stellen die strijden om
een huis in Alaska. Tijdens de serie komen verschillende aspecten
van overleven in de wildernis aan bod: van een tent bouwen van palen
en touw, tot een nacht overleven zonder tent. Inspiratie voor kamp,
misschien!
Aan het eind van de serie mag één gezelschap zich gelukkig prijzen: zij
erven een bijzonder handgemaakt huis diep in de uitgestrekte, woeste
wildernis van Alaska.
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Aangeraden door: Jelle (leiding bij de scouts)

EPILOOG

Bedankt voor het lezen van deze eerste nieuwsbrief van Scouting Abbé Pierre Nieuwveen! Het
streven is om elke eerste dag van de maand een nieuwsbrief te sturen. Zo blijft iedereen op
de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging. De eerstvolgende nieuwsbrief zal dus
verschijnen op 1 juli, met hierin onder andere hopelijk meer informatie over de Zomerkampen!

WE HOREN HEEL ERG GRAAG WAT JULLIE ERVAN VINDEN!
Heb je suggesties, complimenten of tips? Wil je zelf iets kwijt in de nieuwsbrief? Heb je iets
gaafs gezien op het internet dat je met andere leden wilt delen? Laat het ons weten door een
berichtje te sturen naar je eigen leiding! Wie weet staat jouw bijdrage er volgende maand in!
Tot volgende maand!
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