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Waarde lezer,

Het is een spannende maand, zo vlak voor de zomerkampen! Met maatregelen die elk moment 
kunnen veranderen, is het goed en veilig organiseren van de verschillende kampen een grotere 
uitdaging dan ooit. Gelukkig gaan we al wat jaartjes mee (sinds 1956!), dus we hebben de 
nodige ervaring die juist dit jaar extra goed van pas komt!

Natuurlijk vinden jullie in deze nieuwsbrief de gebruikelijke updates vanuit de speltakken! 
De Stam blikt zelfs terug op een heel speciaal kamp dat exact tien jaar geleden plaatsvond.
Daarnaast een leuk proefje om thuis te doen: je eigen kompas maken! Zeker vanaf de Scouts 
werk je hier veel mee, tijdens opkomsten om opdrachten te vinden of op kamp tijdens de hike. 
Hoe werkt zo’n ding nou precies? Maak er zelf eentje van huis-tuin-en-keukenspullen! Super 
leuk om te doen, en wellicht nog leerzaam ook.

En dan als laatste: om de herkenbaarheid van Scouting Abbé Pierre Nieuwveen te vergroten 
is er een groot bord het Scouting-logo in de maak! Deze wordt goed zichtbaar langs de W.P. 
Speelmanweg geplaatst. Iedereen die Nieuwveen in- of uitrijdt via deze weg ziet dus dagelijks 
onze mooie vereniging! Aan het eind van deze nieuwsbrief alvast een klein voorproefje...

Veel leesplezier!
De Redactie
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Daar zijn wij weer! En wat 
hebben de Bevers in de 
afgelopen opkomsten weer 
leuke dingen gedaan zeg. 
Zo hebben zij een middagje 

Pluk van de Petteflet gekeken. Sommige 
kindjes kenden deze film al, maar gelukkig 
vonden zij hem zo leuk dat zij de hele film 
stil bleven. Net als de andere kinderen. Dus 
ouders: ze kunnen het soms wel hoor ;)

Maar ze kunnen ook gerust een half uur 
rondjes rennen in de zaal zonder moe te 
worden. Dus wat doe je dan? Dan zetten wij 
Kinderen voor Kinderen op of wat K3-liedjes en 
dan gaan wij helemaal los!

Op de warmere dagen hebben wij 
waterspelletjes gedaan. Ze mochten allemaal 
hun eigen waterpistool meenemen en dan zou 
de leiding voor zwembaden en water zorgen. 
En wat een feestje waren die dinsdagen zeg! 
De spetters vlogen in het rond en ook de 
leiding kon er niet aan ontkomen. Emmers 
water gingen over ze heen en lachen dat die 
Bevertjes deden! Maar hé, de leiding deed het 
met alle liefde bij ze terug.

Met nog een kleine maand tot de 
zomervakantie betekent dit ook nog maar een 
aantal nachtjes slapen tot wij op zomerkamp 
mogen! Van zondag 19 juli tot en met dinsdag 
21 juli gaan we er een feestje van maken!

Wat we allemaal gaan doen houden wij nog 
eventjes geheim! Wij kijken er in ieder geval 
naar uit en zetten alvast onze feesthoed op 
hoor. In de volgende nieuwsbrief zal het kamp 
uitgebreid beschreven worden! Tot dan!

Groetjes,
de Beverleiding

UPDATES VANUIT DE SPELTAKKEN
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Lever je kleurplaat in tijdens de opkomst! Dat vindt de leiding leuk!

UPDATES VANUIT DE SPELTAKKEN



Pagina 4

We zijn zo blij dat 
de opkomsten weer 
georganiseerd mogen 
worden! We hebben er 
voor gekozen dat alle 

kinderen die in groep 4 t/m 7 zitten en geen 
lidmaatschap hebben, mee mogen doen met 
onze opkomsten. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
wij een heleboel nieuwe, enthousiaste kinderen 
in onze groep hebben, waar wij natuurlijk heel 
erg blij mee zijn! Welkom allemaal!

De afgelopen weken hebben we verschillende 
leuke opkomsten gehad. We hebben 
waterspelletjes gedaan, zoals (speelgoed) 
eendjes vangen, watertrein en sponsen-loop. 
Ook hebben we het ballenspel gespeeld, wat 
misschien leuk is om even uit te leggen.

De welpen worden verdeeld in twee teams. 
Elk team moet een gouden bal verstoppen 
en vervolgens die van het andere team gaan 
zoeken, om uiteindelijk te kunnen winnen. 
Onderweg kunnen de kinderen getikt worden 
door het andere team. Je laat je kaartje zien 
met een specifieke bal erop, bijvoorbeeld 
een knikker, een golfbal, een volleybal of een 
skippybal. Degene met de grootste bal heeft 
gewonnen en mag doorgaan met het zoeken 
naar de gouden bal. Het andere kind moet 
eerst terug naar de leiding voor een nieuw 
kaartje voordat hij/zij verder mag zoeken naar 
de gouden bal. Het team dat als eerste de 
gouden bal van het andere team vindt, wint!

Verder hebben we het Smurfenspel gespeeld. 
Dit is meer een tactisch spelletje. De kinderen 
leren omgaan met geld, maar ze leren ook 
deals sluiten, handelen en overtuigen op een 
creatieve manier.

En dan als laatste, het hoge woord is er 
eindelijk uit: WE MOGEN OP KAMP!!! De 
leiding is nu druk bezig met het voorbereiden 
en inventariseren van het kamp. Wij hebben er 
al erg veel zin in! Jullie ook?

Groetjes,
De Welpenleiding

UPDATES VANUIT DE SPELTAKKEN
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Het was lang wachten, 
maar nu het is officieel: we 
gaan op kamp! Omdat hier 
de nodige maatregelen 
voor genomen moeten 

worden, is de leiding direct begonnen met het 
maken van de plannen. Het is spannend, maar 
we hebben er alle vertrouwen in!

De scouts hebben hier ook hun steentje aan 
bijgedragen door één opkomst te wijden aan 
het opruimen, schoonmaken en herorganiseren 
van de kampspullen. Ze hebben ontzettend 
hard gewerkt om alles netjes te krijgen en de 
leiding is dan ook super blij met de inzet en het 
eindresultaat! Zie hier de súper nette opslag 
van ons pionierhout!

Naast herorganiseren van de kampspullen 
hebben de scouts zich zeer vermaakt met het 
Levend Ganzenbord, waarbij patrouilles met 
een zelfgekozen pion streden om als eerst bij 
de finish te komen. Zij konden echter alleen 
finishen wanneer ze als groep in het spel 2000 
euro hadden verdiend. Dit deden ze door, 
wanneer ze op een kans-vak landden, een 
opdracht uit te voeren waarbij creativiteit áltijd 
loont. De groep met aan het eind het meeste 
geld, wint!

Ook hebben de scouts één opkomst 
doorgebracht in de Nederlands-Ierse pub “The 
Mettenburcht”, waar ze bij de pubquiz zoveel 

mogelijk juiste antwoorden moestten invullen. 
De pubquiz overkoepelde verschillende 
onderwerpen, zoals Around the World en Levi.

Uiteraard werd de pubquiz gewonnen door Ties 
en Jelle van het team “The Karnmilk Gybbons”, 
maar voor ons zijn jullie allemaal winnaars!

Waar ze bij de welpen het Smurfenspel 
speelden, spelen ze bij ons James Bond! De 
scouts handelen op de zwarte markt in wapens 
en handige spullen zoals plutonium en cyanide. 
Hier valt flink wat geld mee te verdienen! Maar 
pas op dat James Bond je niet tikt!

Eén patrouille vond een manier om nog wat 
extra geld bij te verdienen: die heeft voor de 
Lijding koffie gehaald! Daar verdiende de 
patrouille natuurlijk een aardig zakcentje aan 
die voor James Bond ontraceerbaar was...

Een lekker bakje koffie voor de Lijding!

Joejoe! Tot de volgende!

De Scoutsleiding

UPDATES VANUIT DE SPELTAKKEN
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Paaltjesvoetbal
We gingen een spel spelen 
waarbij iedereen probeerde 
andermans houten blokje 
om te schieten met de bal. 
We hebben dit een paar 

potjes gedaan, maar toen was het alweer tijd 
om te sluiten.

Tijdcapsule
De lijding had een super leuk idee. We gingen 
een brief schrijven aan je toekomstige zelf. In 
de brief kon je bijvoorbeeld schrijven wat je 
op dit moment bezighoudt (scouting, sporten, 
school) en wat je over vier jaar wilt hebben 
bereikt. De lijding ging deze na de opkomst 
opbergen. Over vier jaar halen we ze weer te 
voorschijn en kunnen we ze weer lezen.

Spelletjesavond
Jaja, de eerste opkomst na 1 juni, wat 
betekende dat we weer binnenopkomsten 
mochten houden zonder 1,5 meter afstand te 
moeten houden van andere explorers. Dus 
de spelletjes werden weer uit de kast gehaald 
want het was spelletjesavond! Iedereen 
ging rondom tafels zitten en speelden hun 

lievelingsspellen met elkaar. Na afloop zijn 
er nog een aantal kaartspellen gespeeld 

en toen ging iedereen naar huis.

Pubquiz door Faye en Tessa
De volgende opkomst deden we een pubquiz 
gemaakt door de scoutslijding. De quizmasters 
waren Faye en Tessa. We speelden met 
jongens tegen de meiden als teams en kregen 
allerlei soorten vragen. Na afloop kon je nog 
bij het vuur gaan zitten want daar was het het 
weer wel voor. Het was een zeer geslaagde 
opkomst!

Stratego/vakvoetbal
De afgelopen opkomst was Lisa (lijding) er 
weer bij en gingen we stratego spelen in het 
dorp. De groep was weer typisch opgesplitst, 
namelijk jongens tegen de meiden. In het 
begin snapten we het allemaal niet helemaal 
omdat het een ander soort stratego was dan 
normaal, maar uiteindelijk snapten we het en 
gingen de jongens er met de winst vandoor. Na 
afloop hebben we binnen in de Mettenburcht 
‘vakvoetbal’ gespeeld. Je taped een aantal 
vakken op de grond en zodra de bal in meer 
dan één keer in jouw vak stuitert ben je af en 
schuift iedereen een plekje door.

Nadat we hadden afgesloten gingen een paar 
explorers een superleuk spel spelen dat Lisa 
had meegenomen. We zijn er meteen fan van 
en gaan het sowieso meenemen op kamp!

Namens de Explorers, 
Renske, Meike & Jasmijn

UPDATES VANUIT DE SPELTAKKEN
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Een tripje langs de laan 
der herinnering: 100 jaar 
Scouting Nederland en 
het jubileum jamboree. 

Tien jaar geleden was 
het dan eindelijk zo ver: Scouting Nederland 
bestaat 100 jaar! Deze bijzondere gebeurtenis 
moest natuurlijk uitbundig gevierd worden. En 
zo ook bij onze mooie club. 

Een korte geschiedenisles over de scouting in 
Nederland: het begon allemaal in Brownsea 
Island aan de britse kust. Daar hield Robert 
Baden-Powell in 1907 zijn eerste proefkamp. 
En de scouting was geboren. Drie jaar later 
is the Scout Movement over gevlogen naar 
Nederland waar de eerste jongens groepen 
ontstonden. Een jaar later waren ook de 
meiden van harte welkom bij de Scouting. 

100 jaar later hebben nog steeds talloze 
kinderen, tieners en volwassenen plezier bij de 
Scouting. 

De ingang van het kampterrein in Roermond.

2010 was het jaar van 100 jaar Scouting 
Nederland. Door het hele land heen werden 
er spellen, kampen en andere activiteiten 
georganiseerd om dit te vieren. Het hoogtepunt 
was de Jubileum Jamboree te Roermond (ook 

wel: JubJam100). Scouts van over de hele 
wereld kwamen tezamen om dit bijzondere 
kamp te beleven. Waaronder ook een delegatie 
vanuit Scouting Abbé Pierre: de scouts! Daar 
zat ik toen ook bij.

Na wat kleine problemen met een aanhanger 
en een pontonbrug kwamen de scouts aan op 
hun terrein. Daar werd een klein maar praktisch 
kampement opgezet wat hun ‘thuis’ was voor 
de komende tien dagen.

JubJam was een internationaal evenement met 
scoutinggroepen uit diverse andere landen.

In die tien dagen waren tal van activiteiten 
gepland voor de scouts. Zij gingen bijvoorbeeld 
zeilen, een outdoor parcour af, radio maken, 
van een gigantische waterglijbaan af, en nog 
veel meer. Tussendoor waren er wat feestjes 
en wat optredens op het grote kampterrein. 
Na tien dagen vol plezier en nieuwe 
kennismakingen moesten de scouts dan toch 
écht afscheid nemen. De 
reis terug naar Nieuwveen 
was begonnen.

Dit was een kamp om 
nooit te vergeten!

Namens de Stam,
Sjors

UPDATES VANUIT DE SPELTAKKEN
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DIT IS LEUK VOOR:ZELF EEN KOMPAS MAKEN!
Een kompas is belangrijk om te kunnen 
navigeren in de natuur. Bij de scouting 
krijg je van de leiding een kompas als je 
die nodig hebt. Maar wist je dat je deze 
ook zelf kunt maken? Probeer het maar 
eens!

Je hebt nodig:
- plastic bakje met water
- een naald of spijker
- een magneet
- een kurk
- zeep (optioneel)

Zo maak je het:
Snijd een dun plakje van de kurk af, 
ongeveer de dikte van een euromuntstuk. 
Druk de naald door de kurk en 
magnetiseer de naald. Laat de kurk met 
de naald in het water drijven en je zult 
zien dat één kant van de naald naar het 
noorden wijst. Ook zal de kurk naar de 
rand van je bakje drijven, dit komt 
door de oppervlaktespanning 
van het water. Om de kurk 
mooi in het midden te 
laten drijven moet je de 
oppervlakte-spanning 
breken, dit doe je 
door een beetje 
zeep aan het 
water toe te 
voegen.

Waarom werkt het?
Omdat je de naald magnetisch gemaakt 

hebt, zoekt de naald het magnetische 
zuiden op. Omdat de naald naar het 

noorden wijst, zijn de rest van de 
windstreken te bepalen. Je leiding kan je 

alles vertellen over de werking van een 
kompas!

SCOUT @ HOME
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VOORPROEFJE: HET NIEUWE 
VERENIGINGSBORD!

Om de bekendheid van onze 
vereniging te vergroten is er een 

groot bord in de maak! Hierop staan 
het Scouting Nederland logo, de 

naam van onze vereniging: Scouting 
Abbé Pierre, en onze website: www.

abbepierre.nl. Hierbij alvast een 
schets van hoe alles eruit moet 

komen te zien!

Het bord komt te hangen tussen twee 
palen, op zo’n drie meter hoogte. 
Tussen de palen kan onder het 

bord een spandoek opgehangen 
worden, waarop we aankondigingen 

kunnen doen. Denk aan de start 
van het nieuwe seizoen, Halloween, 
of een andere belangrijke activiteit. 
Hopelijk kunnen we in de volgende 
nieuwsbrief al wat meer laten zien!

EN VERDER...
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EPILOOG

Bedankt voor het lezen van deze tweede 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 augustus, met hierin onder andere verslagen en fotos vanaf 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!


