Nieuwsbrief
1 augustus 2020

Waarde lezer,
De zomerkampen zijn achter de rug! De Bevers, Welpen, Scouts en Explorers zijn erop uit
getrokken naar Leusden, Overasselt en Zeewolde. In deze nieuwsbrief vind je uiteraard een
verslag van alle kampen, met wat leuke fotos!
Ondanks dat ze geen kamp hadden, heeft ook De Stam niet stilgezeten. Ze zijn lekker aan het
knutselen geslagen deze zomer, om de Mettenburcht na de zomer weer een stukje gezelliger te
maken. Meer hierover lees je op pagina zeven.
Oh, en tien punten voor degene die weet welke groep er op de onderstaande kaart op kamp is
geweest!
Veel leesplezier!
De Redactie

IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Updates vanaf het zomerkamp
Bevers - met kleurplaat!
Welpen					
Scouts					
Explorers					
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UPDATES VANAF HET ZOMERKAMP

Hey hey, daar zijn we weer!
Een nieuwe nieuwsbrief
van de Bevers! Niet zomaar
eentje, maar eentje die
over het super leuke
zomerkamp gaat!
De afgelopen maand hebben wij nog twee
opkomsten gedraaid. Die waren bedoeld om
helemaall in de feeststemming van kamp te
komen! En dat hebben wij ook zeker gedaan
met z’n allen! Zo hebben we diertjes geknutseld
die we tegen zouden kunnen komen in het bos.
En we hebben stoelendans gedaan om onze
dance-moves te oefenen voor kamp.
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en hebben we met alle andere speltakken heel
veel opgehaald voor ons kamp!”
Zondagochtend was het dan eindelijk zover:
de Bevers kwamen samen met de Welpen
aan op het kampterrein. Wat zag iedereen
er leuk uit zeg! We waren allemaal verkleed
in carnavalskleding. Even lekker op het
kampterrein rennen en vliegen en daarna
kregen we een broodje knak. Dat smaakte
natuurlijk heel erg goed!

Op kamp hebben we super veel spelletjes
gespeeld. Het Eendjesspel, Stick-Stock,
een t-shirt versieren op Koningsdag, de
Kerstballenspeurtocht door het bos, Het Grote
Verkleedspel en noem het maar op! Niet te
vergeten: het avond eten op de laatste avond
van het kamp! Patat met kipnuggets, zo van
tafel!
Al met al was dit een kamp om nooit te
vergeten. We kijken als leiding alweer met
super veel enthousiasme uit naar het volgend
seizoen!
De laatste week voor kamp waren er super
stoere bevers die mee hebben gedaan aan de
levensmiddelenactie: ”Dit was wel een klein
beetje spannend in het begin, maar al snel
waren wij helemaal in onze kamp-stemming

Groetjes,
de Beverleiding.

Lever je kleurplaat in tijdens de opkomst! Dat vindt de leiding leuk!
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Het zomerkamp zit er weer
op! Dit jaar zijn we met de
Welpen op kamp geweest
naar Leusden. Ook de
Bevers hadden hier hun
kamp. In totaal waren we
met 37 kinderen (29 Welpen en 8 Bevers) en
9 leiding. Alle kinderen kwamen op 19 juli aan.
De Bevers bleven tot dinsdag 21 juli en de
Welpen gingen zaterdag 25 juli weer naar huis.
Het thema van het Welpenkamp was
“Feestdagenkamp.” Iedere dag vierden we een
andere feestdag. De feestdagen die gevierd
werden waren Carnaval, Koningsdag, Kerst,
Oudjaarsavond, Nieuwjaarsdag, Valentijnsdag,
onze verjaardagen, Pasen en Halloween.
We hebben onder andere de Koningsspelen,
oud-hollandse spellen, een nieuwjaarsduik, een
casino en een griezelspeurtocht gedaan. Alle
spellen die we deden hadden te maken met de
feestdag die er op dat moment gevierd werd!
Omdat we dit jaar niet naar het zwembad
konden zijn we gaan lasergamen! Met ’s
avonds een wedstrijd tussen de zes oudste
welpen en vijf leiding. Wat uiteindelijk
gewonnen werd door de leiding.
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Het kamp werd op de laatste avond afgesloten
met een heuze bonte avond. Voor de bonte
avond hadden de Welpen verschillende
acts voorbereid die ze aan iedereen konden
laten zien. Voordat de acts begonnen, werd
eerst de prijsuitreiking gehouden. Er werd
een prijs uitgereikt voor het beste nest, de
Corvee-Troffee en de Slaappop voor de beste
Slaapkop.
Ook werden de nestliedjes gezongen door
de kinderen die ze eerder op de dag zelf
geschreven hadden.
De leiding heeft dit jaar in plaats van kindliedjes
een kindgedicht gemaakt met daarin allemaal
weetjes over ieder kind dat mee ging. Dit werd
ook voorgelezen tijdens de bonte avond. Al met
al was het een zeer geslaagde week!
Bedankt iedereen voor het leuke kamp!
Groetjes,
de Welpenleiding

Voor iedere feestdag die de Welpen hadden
afgerond kregen ze een stempel op hun
stempelkaart. Deze kaart kregen ze aan het
einde van de week mee naar huis, samen met
de rest van hun kampherinnering!
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Wat een week! In de
schitterende bossen van St.
Walrick (onder Nijmegen)
bouwen de Scouts deze
week hun kamp op.
Zaterdag komen de Scouts
aan en zetten hun tenten en keukens op. Dat
gaat niet altijd even makkelijk, maar met een
beetje hulp van elkaar staat er aan het eind van
de dag een schitterend kampement wat de rest
van de week hun thuis zal zijn!

Althans, als je in één keer goed loopt natuurlijk.
Uiteindelijk doen ze er een kleine drie uur over.
Zondag staat in het teken van de Schotse
Highland Games! Er worden traditionele
Schotse activiteiten gedaan, zoals Tossin’
the Gaber (waarbij je een grote paal zo ver
mogelijk moet gooien). Dit blijkt moeilijker dan
gedacht.
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Dinsdag staat traditiegetrouw in het teken van
de hike! Voor veel Scouts een spannende
dag, want ze gaan de hele dag zelfstandig
op pad. Als patrouille zoeken ze hun weg
door de bossen met behulp van het kompas,
de GPS en verschillende routetechnieken.
Onderweg komen ze de leiding gelukkig vaak
tegen op posten, waar ze een nieuw deel van
de route krijgen en even kunnen uitrusten.
Ze liepen door prachtige bossen, over heide,
door dorpjes, langs een zweefvliegveld en
zelfs een stuk door een echt Duits Reichswald.
Uiteindelijk komen alle groepjes goed aan: “zo
ver was het niet!”

De derde dag (maandag) spelen we Scouts
van Catan. In drie groepen proberen de Scouts
zo snel mogelijk een dorp en een stad te
bouwen. Hier hebben ze grondstoffen nodig:
hout, wol, steen, graan en erts. Om deze te
kunnen kopen, moeten ze geld verdienen door
opdrachten te doen.

Later op het kampterrein liggen overal
enveloppen verstopt. Maar waar dan? Met de
antwoorden die ze eerder gevonden hebben,
kunnen ze vakjes op de kaart vrijspelen. De
leiding vertelt dan of hier wel of geen envelop
ligt. Via een kruiswoordpuzzel vinden ze
de laatste twee aanwijzingen, die ze via de
Koortsboom naar Restaurant St. Walrick leiden.
Hier vinden ze hun beloning voor al het harde
werk: in een kistje zitten de kampinsignes!
Deze kan dus mooi op hun blouse.

Woensdag wordt er gezwommen! Niet in
een zwembad dit keer, maar bij een meertje.
Water, strand en een prachtige zonnige dag:
de Scouts vermaken zich wel! Er worden nog
een paar potjes rugby gespeeld, gekubd,
geschommeld en met water gespeeld.
Rond etenstijd gaan ze weer terug naar het
kampterrien: we eten patat!

‘s Avonds wordt er voor het eerst gegeten aan
de prachtige nieuwe keukens: traditioneel soep
en knakworst! De leiding kookt nog, dus dat
scheelt. De Scouts gaan vroeg hun bed in, na
zo’n intensieve eerste dag. Maar ze worden al
snel weer gewekt: een dropping! Gelukkig was
het niet zo ver: maar anderhalve kilometer!
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De laatste volledige dag (donderdag) staat in
het teken van één grote puzzel! Deze moeten
ze samen als groep oplossen om bij de
eindlocatie te komen. Eerst gaan de Scouts
met de GPS de heide op! Hier zoeken ze naar
puzzels en raadsels. De antwoorden hierop
hebben ze later op de dag nodig.
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Na een mooie bonte avond met een prachtig
lied van de leiding wordt het kamp vrijdag
afgesloten. Nogmaals feliciteren we onze Blont
Skaut Lois, Stoute Scout Dima en Superscouts
Kris en Lucis. Wij kijken terug op een top week!
Bedankt allemaal!
Groetjes,
de Scoutsleiding
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De Explorers hadden
aan het begin van het
seizoen een kampterrein
op het oog om op kamp te
gaan, en wel in het mooie
Monschau in Duitsland. Alle
Explorers wilden dit avontuur aan gaan, maar
helaas werd het in het voorjaar van 2020 al
snel duidelijk dat dit helaas geen doorgang kon
vinden door het Corona-virus.
Nadat de bittere pil geslikt was en we ons
over deze grote teleurstelling hadden heen
gezet, werd er op het laatste moment toch
naar een kampterrein in Nederland gezocht.
Dit werd gelukkig snel gevonden, omdat
Scoutinglandgoed Zeewolde nog een terrein
hadden voor ons.
Normaliter maken de Explorers zelf hun
programma op zomerkamp. Helaas was dit niet
mogelijk dit jaar door de lange onzekerheid
over het zomerkamp en de late bevestiging
dat het zomerkamp doorgang mocht hebben.
Vandaar dat de begeleiding dit jaar een
groot gedeelte van het programma van het
zomerkamp voor zijn rekening nam, en dat
doen ze graag uiteraard!
Hierbij een “kort” verslag per dag van de
activiteiten om een algemene indruk te krijgen
van ons fantastische kamp, wat er iets anders
uit zag door COVID-19.

UPDATES VANAF HET ZOMERKAMP

Zaterdag
Om ongeveer 15:07 uur kwamen we aan
op het kampterrein en verzamelden we ons
op het parkeerterrein. We meldden ons aan
en werden we met de hele groep naar onze
kampbubbel gebracht. Na het uitpakken van
de aanhanger (Geleend van Vink en Veenman
B.V.) werden de tenten opgezet en het kamp
ingericht.

we hopen dat iedereen ze nu boven hun bed
heeft hangen om ’s nacht bij weg te dromen.

Het kamp werd geopend en na het doornemen
van de kamp-regels, hadden de Explorers
na het harde werk wel even rust verdiend
en werden de Explorers getrakteerd door
Thymen, Niels en Stefan op echte frikandellen
uit de koekenpan die waren verkregen bij het
levensmiddelen ophalen. Dit was nog eens
smullen en weer eens wat anders dan de
traditionele knakworsten en het soepie van
Noekie.

In de avond werd er “Ik hou van Holland”
gespeeld in 2 teams. De onderdelen uit het
bekende tv-programma kwamen allemaal langs
onder het genot van een worstkaas-scenario.
Tot grote hilariteit van de tegenpartij werd er
zelfs een verhaal over goudvis Bob verzonnen
door Stefan. Verstandig was dit niet, maar wel
heel vermakelijk.

Na het eten werd er door de Explorers nog
even gezwommen in het Nuldernauw en
werden er al gauw jongens gespot door de
meiden. Vooral “borsthaarjongen” maakte
indruk op Renske. Zo veel indruk zelfs dat de
meiden de naam niet durfden te vragen. Wat
doen jullie toch dapper!!!
Het kampvuur werd deze dag (en de rest van
de week) verzorgd door onze vuurmeester
Brian.
Zondag
Op zondag was er een Hollandsche dag
georganiseerd. De dag begon met het maken
van T-shirts in thema. De witte shirts werden
met stiften omgetoverd tot ware Nederlandse
kunstwerken. Rembrandt en Vincent zouden
hier op jaloers zijn…
Na de lunch was het tijd om te knutselen en
werden er kampherinneringen gemaakt met de
meegebrachte knuffels. Ze werden ingelijst en
Pagina 8

Andijvie met ballen stond op het menu bij
het avondeten met een heerlijk toetje. De
langevingerpap van Lisa viel behoorlijk in de
smaak en zal een traditie gaan worden, gokken
wij. Het geheime recept is in ieder geval in het
bezit van de Explorers.

Dinsdag
Dinsdag was de hikedag. We begonnen op ons
eigen kampterrein, genaamd kogge. We liepen
een groot gedeelte van de hike door de bossen
van zeewolde. Na ongeveer 7.5 km was er een
post daar gingen we even zitten en een kaartje
schrijven naar onze ouders. Daarna gingen
we weer verder lopen en na 12 km gingen we
steeds meer langs de randmeren lopen dat
was wel heel warm maar ook heel mooi daarna
liepen we over een hele lange dijk wat naar ons
kampterrein leidde. Daar was het einde van de
hike en gingen we met haastige spoed naar het
meertje om af te koelen.

Maandag
Er werd vandaag een rustige en ordelijke
ochtend georganiseerd. Na het gebruikelijke
ontbijt en corvee werden de bordspelletjes
tevoorschijn getoverd en werd er gezellig in het
zonnetje heerlijk gespeeld.
Deze orde zou snel veranderen in de middag,
omdat Melvin een spetterend chaosspel had
georganiseerd. Het was weer fantastisch om
te zien dat de opdrachten met verve werden
uitgevoerd. Helaas blijft het moeilijk om aan
de begeleiding te denken bij het eierkoek
versieren. Wellicht volgend jaar…
’s Avonds werd er bij het kampvuur Swingo
gespeeld en het enige nummer wat goed
afgestreept werd, was uiteraard “Wat doe je
dapper” van Diggy Dex en Anna Drijver.
Ook kwam het ruimtestation ISS nog even
langs om te buurten en gelukkig was Sietse er
bij om ons hierover te informeren.
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Woensdag
We gingen woensdag op pad naar het
subtropische bosbad in Putten. Er werd
lekker gezwommen, uitgerust en uiteraard
weer geklooid in het zwembad. Na 5
waarschuwingen (zelfs op het dak zitten van
het zwembad, maag blijkbaar in Putten…)
aan het eind van de dag gingen we voldaan
en schoon terug naar het kamp. Danique was
blijkbaar nog niet genoeg uitgerust en viel al
in slaap in de auto toen we het parkeerterrein
afreden.
Na het eten werd er “Jongens tegen de
Meiden” gespeeld onder leiding van quizmaster
Meike. De meiden waren in de minderheid,
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maar kregen onverwachts hulp van Melvina
en de strijd kon beginnen. De jongens hadden
uiteindelijk nipt gewonnen en hierdoor hoefden
de jongens niet vals te spelen en Lars voor de
tweede keer in te zetten.
Bij het kampvuur werd het traditionele sprookje
opgezegd door oud-leiding Femke. Helaas
gebeurde dit op afstand, maar de Explorers
waren nog nooit zo lang zo stil geweest tijdens
het kamp.
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Na het geocachen gingen we het
wallekietallekiespel doen onder leiding van
Faye & Jasmijn. Het spel bestond uit 3 rondes.
In de 1e ronde werd een deel van je groepje
gedropt en moest de andere helft hen weer
terug leiden d.m.v een kaart en walkie talkies.
In de 2de ronde kregen 3 explo’s uit je groepje
verschillende raadsels. Als zij deze ontrafelden
kwam er een locatie uit en vertelden zij
die via de walkie talkie aan de rest van het
groepje en zij moesten naar deze locatie toe.
8 raadsels verder kwamen ze weer bij elkaar
en gingen we van start met ronde 3. In deze
ronde kreeg je een foto en ging je samen met
je groepje hiernaartoe. Op deze plek lag een
envelop verstopt met daarin nog een foto.
Vele foto’s later kwamen de explo’s aan op de
eindbestemming.

heen kruipen, door of over het water heen
over de evenwichtsbalk of een estafette. We
werden twee uur vermaakt en sloten af met
de waterglijbaan en een heerlijke douche,
Daarna nog een koud drankje op het terras
en toen weer terug naar het kampterrein.
Eenmaal op het kampterrein hebben we de
nodige voorbereidingen gedaan voor de BBQ,
eiersalade, dip, kipstokjes en langevingerpap
gemaakt. Daarna ging iedereen in groepjes
nog even wat voorbereiden voor de bonte
avond. Voordat de bonte avond begon hebben
we genoten van al het lekkers bij de BBQ.
Het koelde best een beetje af dus na de BBQ
gauw het vuur opgestookt en kon de bonte
avond beginnen! Er werd gerapt, gedanst en
gezongen iedereen had weer goed zijn best
gedaan om wat leuks neer te zetten. Bij het
kampvuur werd er nog genoten van een hapje
en een drankje en druppelde iedereen rustig
zijn bed in. Weer een geslaagde laatste dag
van een erg gezellige week!

Het wallekietallekiespel was echt een heel
groot succes, dankzij de Explorers en vooral de
organisatie.
S’avonds aten we pannenkoeken gebakken
door Lars, Michel, Danique en Jasmijn.
Na het eten ging een deel van de groep nog
even geocachen en de anderen bleven achter
op het kampterrein met heel veel afwas.

Donderdag
Vandaag hadden we weer een druk
programma voor de boeg. Geocaching & het
wallekietallekiespel. Om 11.00 uur verlieten
de explorers het kampterrein en werden door
Michel en Melvin afgezet bij de ingang van
het Horsterwold. Vanaf deze plek moesten
we naar een locatie lopen die in de app stond
aangegeven. Hier eenmaal aangekomen moest
je een cache zoeken. Dit kon van alles zijn.
Een puzzel, een steen etc. Dit was een groot
succes!

Vrijdag
Vanmorgen op tijd uit bed om de boel op
te ruimen, tenten platgooien en de keuken
neerhalen. Een mooi afdakje bouwen om
de nacht met z’n alle onder door te kunnen
brengen. Het weer zat vanmorgen niet heel
erg mee en hadden tussen het opruimen door
een paar flinke buien. Tijdens het opruimen
een paar lekkere tosti’s naar binnen gewerkt
en daarna gauw de tassen gepakt om naar
de auto’s te gaan en te gaan survivallen. In
Almere zat een survivalpark met allemaal gave
onderdelen zoals een modderbad, klimmen
over touwen, onder balken door er overheen
klimmen, door dunne buizen
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We hebben een superleuke week gehad
en kunnen hier weer met veel plezier op
terugkijken. We zijn nu in de afwachting van
een mooi fotoboek en een leuke kampfilm,
zodat we nog een keer kunnen nagenieten op
de eerste opkomst van het nieuwe seizoen met
de oude groep.
Tot de volgende Nieuwsbrief!
Met dappere groeten,
de Explorers
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Ondanks dat we geen kamp
hebben deze zomer, vermaken we ons goed! Zo zijn
we met een aantal knutsel-projecten bezig voor de
Mettenburcht.
Ten eerste wordt het Scouts-bord in de zaal
voorzien van een prachtig gezaagd Scouting-logo! Op de foto hiernaast zie je het bord
liggen. Het installatieteken wordt nagemaakt!
Er komt ook een écht stuk touw met platte
knoop omheen, om het af te maken! We streven om dit na de zomer af te hebben.
Ook zijn Sjors en Jelle bezig met het maken
van een insigne-bord! Eentje voor de Scouts:
hierop komen alle insignes die je bij de Scouts
kunt verdienen. En eentje waar alle Scouting
Labelterreinen op staan die we als vereniging
bezocht hebben. Een foto van het Scouts-bord
vinden jullie hiernaast.
Als laatste: het verenigingsbord staat op zijn
plaats! In de vorige nieuwsbrief stond daar al
een voorbeeldje van, maar in het echt is hij natuurlijk nog veel mooier! Kom maar eens kijken,
hij is niet te missen!

Het bord “in progress”

Een kleine update over Stamweekend: dat
gaat niet door i.v.m. COVID-19. Wel wordt er
een Stamdag georganiseerd op zaterdag 15
augustus. We verzamelen als Stam om 12:30
uur bij de Mettenburcht! We zijn benieuwd wat
het SWOT (StamWeekend Organisatie Team)
onder leiding van Levi, Tjeerd en Mandy in
petto heeft!
Tot de volgende!
Namens de Stam,
Jelle
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Test van het insignebord voor de Scouts!

WAT VERDER TER TAFEL KOMT...

Bedankt voor het lezen van deze derde 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 september, met hierin onder andere een vooruitblik op het nieuwe seizoen!

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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