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Waarde lezer,

Een nieuw seizoen! Na het Overvliegen op zondag 6 september zijn een heleboel leden 
begonnen bij een nieuwe speltak. Op de eerste twee pagina’s van deze nieuwsbrief vinden jullie 
een paar leuke foto’s!

Verder in deze nieuwsbrief: wat hebben de speltakken de eerste paar opkomtsen van dit 
seizoen gedaan met de nieuwe groep? En onze voorzitter en hopman André Wijfjes is koninkijk 
onderschijden na 40 jaar vrijwilliger bij onder andere Scouting Nieuwveen!

Veel leesplezier!
De Redactie

Nieuwsbrief
1 oktober 2020
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DE LEUKSTE FOTO’S!
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Na een super leuke 
vakantie gehad te hebben 
is het zo ver: scouting is 
weer begonnen! En wat 
hebben we toch leuke 
dingen gedaan!

 We hebben allereerst uitgebreid onze 
vakanties met elkaar doorgenomen. Wat was 
iedereen enthousiast! We hebben verder 
de middag afgerond met leuke verhalen uit 
Hotsiatonia en spelletjes gespeeld waar we 
lekker veel bij konden rennen. Nou ja, rennen...

 Met een heerlijke na-zomer konden 
we nog één keer lekker met water klieren en 
dat hebben we dan ook goed gedaan! Met 
waterpistolen en sponzen zijn we een hele 
middag zoet geweest.

 Niet te vergeten was er ook nog iemand 
jarig: Pepijn! Gefeliciteerd! Pepijn had een 
traktatie meegenomen voor de hele groep, wat 
ze lekker op hebben gesmikkeld! 

 Als laatste waren een aantal stoere 
bevers aanwezig bij het overvliegen. Dat was 
mega leuk! Een hele groot buikschuifbaan waar 
je heel snel op ging, een vlot, een klimbaan 
die super glibberig was, en als afsluiter van de 
middag een lekker broodje knak!

Wij hebben zin in het nieuwe seizoen!

De beverleiding

UPDATES VAN DE SPELTAKKEN
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UPDATES VAN DE SPELTAKKEN

YES! De vakantie is 
weer voorbij! We konden 
eindelijk weer beginnen 
met de opkomsten van de 
welpen!

 Op Dinsdag 1 september zijn we met 
alle welpen van seizoen 2019-2020 gaan 
kijken naar de foto’s en video’s van het 
feestdagenkamp 2020. Er zaten hele grappige, 
mooie en leuke foto’s tussen en daar hebben 
wij met zijn alle erg hard om moeten lachen. 
Voor zeven welpen was dit de laatste opkomst 
voordat zij op 6 september over gingen 
vliegen naar de scouts. De leiding had een 
afscheidscadeau voor deze zeven welpen 
gemaakt met onder andere een aantal foto’s 
van hun tijd bij de welpen.

 
 Op zondag 6 september was het 
overvliegen. Eén bever vloog over van de 
bevers naar de welpen, en zeven welpen 
gingen overvliegen naar de scouts. Het weer 
zat gelukkig mee en de kinderen hebben er 
een leuke middag gehad! Eerst moest je een 
parcours afleggen waarna je bij de zeephelling 
uitkwam en naar beneden moest glijden, daar 
werd je opgevangen door je nieuwe speltak. Je 
kreeg een blouse van je nieuwe speltak en ging 
je natuurlijk op de foto. Vervolgens mochten 
alle aanwezige kinderen ook genieten van het 
parcours en natuurlijk de zeephelling. 
     

 Op 8 september was het dan zover: de 
eerste opkomst met de groep welpen 2020-
2021. Omdat er best wel veel nieuwe welpen 
bij zijn gekomen, zijn we begonnen met allerlei 
kennismakingsspellen. Eén van de spellen 
die we gedaan hadden ging als volgt. De 
groep werd in tweeën gesplitst, vervolgens 
mochten de welpen niet praten (wat zij erg 
moeilijk vonden) en moesten zij op volgorde 
gaan staan. Volgorde van onder andere lengte, 
naam, leeftijd en schoenmaat. De groep die 
als eerste klaar was en waarvan de volgorde 
klopte, kregen drie punten. Klopt de volgorde 
van de andere groep ook, kregen die één punt.

 Op 15 september hebben we de 
welpen groep in tweeën gesplitst. De jonge 
welpen zijn het smurfenspel gaan doen en 
de oudste welpen hebben een kampvuur 
gemaakt. Vervolgens hebben ze marshmallows 
boven het vuur gebakken en zijn daarna 
bij het kampvuur het spel Weerwolven van 
Wakkerdam gaan spelen. Bij het spel blijf je 
op je plaats zitten en loopt alleen de spelleider 
(één van de leiding) rond.
     
 Het waren een aantal hele leuke 
opkomsten en we hebben heel veel zin in de 
komende opkomsten!

De welpenleiding
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  De nieuwe 
Scoutsgroep heeft alweer 
de tweede opkomst van 
dit seizoen achter de 
rug zitten. Tijdens de 
eerste opkomst gingen 

zij traditiegetrouw hun eigen vlot bouwen. 
Ieder groepje maakte voor zichzelf een plan 
voor een vlot. De materialen die zij hiervoor 
nodig hadden namen zij mee naar de Hoge 
Dijk, waar zij deze in elkaar gingen pionieren 
met enkel palen, touw en grote tonnen. De 
bedoeling was dat elk groepje samen op hun 
vlot heen en weer naar de overkant van de 
sloot voer. Uiteraard ging dit niet zonder slag 
of stoot, aangezien er in elk groepje zeven 
Scouts zaten! Niemand heeft dan ook droog 
kunnen overvaren. De vlotten zijn weer mee 
terug gegaan naar de Mettenburcht, waar er 
een knetterend kampvuur en een beker warme 
chocolademelk stond te wachten.

 De tweede opkomst: Chaosspel! 
De scouts werden wederom opgedeeld in 
groepjes. In en om de Mettenburcht hingen 20 
leuke en gekke opdrachten. Elk groepje kreeg 
een nummer van een opdracht, welke zij dan 
vervolgens gingen zoeken. Eenmaal gevonden 
moesten zij deze opdracht uitvoeren, met de 
Lijding als jury. De Scouts moesten extra goed 
hun best doen, want bij elke opdracht waren 
punten te verdienen. De opdrachten bestonden 
uit o.a. ballonnen scheren, limonade-pong, 
komkommersjoelen, een liefdesbrief aan Levi 
schrijven, het Natte Sokken Spel, M&M’s eten 
met eetstokjes en nog veel meer. Ook deze 
opkomst zijn niet alle Scouts droog en schoon 
naar huis gegaan!

 Met deze opkomsten hebben we het 
nieuwe seizoen een mooie aftrap gegeven. 
Dit belooft weer een fantastisch jaar te worden 
met leerzame, uitdagende en vooral ook leuke 
activiteiten!

Joejoe!

De scoutsleiding

UPDATES VAN DE SPELTAKKEN
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WAT VERDER TER TAFEL KOMT

 André, onze Hopman en voorzitter, is al 
vele jaren vrijwilliger. Hij begon als leiding en is 
jaren later het bestuur in gegaan. Voor al deze 
jaren zijn wij André altijd dankbaar geweest. 
Vorig jaar hoorden wij dat dit het 40ste jaar als 
vrijwilliger zou zijn voor André. Daar moest iets 
mee gedaan worden, want vrijwilligers zoals 
André vind je niet zomaar!

 Een aantal leiding is hiermee aan de 
slag gegaan. Met de hulp van onder andere 
Kees Lek, Astrid Spekman, Joost de Boer en 
Vivienne Heemskerk hebben wij vorig jaar 
een voorstelformulier voor een koninklijke 
onderscheiding ingevuld, waarna het wachten 
begon.

 Op 31 maart (j.l.) kregen we het 
verlossende woord dat de aanvraag was 
goedgekeurd. Helaas kon er dit jaar geen 
lintjesregen plaatsvinden op de ‘gewone’ 
manier. Op de dag dat de lintjesregen plaats 
zou vinden werd André gebeld met het 
prachtige nieuws. Later heeft hij namens ons 
bloemen en een bierpakket gekregen om het 
te vieren. Zelfs van de burgemeester kwamen 
er die dag nog bloemen. 3 juli vond er een 
alternatieve lintjesregen plaats, die online te 
volgen was.

 Wij willen André feliciteren, en nogmaals 
bedanken voor al zijn jaren! We hopen dat er 
nog vele jaren bijkomen!

Hopman André Wijfjes krijgtHopman André Wijfjes krijgt
Koninklijke OnderscheidingKoninklijke Onderscheiding
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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 november, met hierin onder andere het installeren van alle nieuwe leden!

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!


