Nieuwsbrief
1 november 2020

Waarde lezer,
De dagen worden korter, de bladeren vallen van de bomen en de klok is een uur terug: de
herfst is begonnen! De bevers hebben deze maand nog lekker genoten van het mooie weer,
en de welpen hebben wederom laten zien dat ze niet bang zijn om een beetje vies te worden.
Bij de scouts zijn alle overgevlogen leden geïnstalleerd, en de explorers hebben een heuze
krantenkledingmodeshow gehouden!
Aan het eind van deze nieuwsbrief vinden jullie de Corona-update die jullie ook al via
de mail hebben gekregen. De belangrijkste zaken staan nogmaals op een rijtje, zoals
eenrichtingsverkeer en het beleid omtrent het brengen en ophalen van leden. Hou er rekening
mee dat alle opkomsten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Zorg er dus voor dat je je goed
warm aankleedt, en een regenjas/paraplu meeneemt als het regent.
Veel leesplezier!
De Redactie
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UPDATES VAN DE SPELTAKKEN

Yesss! Heerlijk een weekje
herfstvakantie, maar wat
zijn we toch druk geweest!
Zo zijn we 29 september
begonnen met het thema
herfst! En wat hoort er bij herfst? Precies,
blaadjes! Na super lang zoeken en mega leuke
knutsels bedacht te hebben, konden wij dus
geen enkel blaadje op de grond vinden door
het mooie weer. Dus als wij geen blaadjes
kunnen vinden... ja... dan zit er maar één ding
op: lekker genieten van het mooie weer!
Zo hebben wij buiten vies en lekkertje,
slingertikkertje en het eenden-smokkelspel
gespeeld. En stiekem was dat geen straf!

Op zes oktober hebben we de dierenquiz
gedaan. Wat hebben wij toch slimme bevers!
Al die moeilijke vragen konden ze met gemak
beantwoorden! De Lijding had een aantal
plaatjes opgehangen in de Mettenburcht. Zodra
de vraag wat met het plaatje te maken had,
moest je zo snel mogelijk bij dat plaatje gaan
staan. Dat was een beste strijd!
Trouwens: wat zijn wij van de
beverlijding super trots! Alle scoutingloten die
de bevers hebben meegekregen zijn verkocht!
Er waren zelfs een aantal toppers die nog een
tweede of zelfs derde boekje verkocht hebben!
Heel erg bedankt voor jullie inzet, jullie zijn
toppers!
De laatste opkomst voor de herfstvakantie
was op 13 oktober. Toen hebben wij er maar
liefst twee nieuwe bevers bij gekregen! We
hebben een heerlijke opkomst gehad waarbij
alle bevers kennis hebben gemaakt met
elkaar.Verder hebben we buiten herfstspellen
gespeeld en heerlijk popcorn zitten eten.
Kortom: het waren een aantal hele leuke
opkomsten en we hebben heel veel zin in de
volgende opkomsten!
Groetjes,
De Beverlijding
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In de maand oktober
hebben we weer
verschillende leerzame,
leuke en vieze opkomsten
gehad bij de Welpen. Vies?
Jazeker! We hebben Vla-

We hebben ook opkomst Spons-WaterVuur gedaan. Een tikspel waarbij je een welp
uit een ander nest moet tikken. Vervolgens laat
je je kaartje zien. Spons verslaat Water (want
die zuigt het water op), Water verslaat Vuur
(want water dooft het vuur) en Vuur verslaat
Spons (want de spons verbrandt).

Hierbij sta je op een groot zeil, waar
klodders chocoladevla, vanillevla en yoghurt op
liggen. Vervolgens heb je (net zoals bij gewoon
Twister) een draaischijf. De Lijding draait aan
de schijf en vertelt wat de kinderen moeten
doen. Bijvoorbeeld: linker hand op bruin (dat
is natuurlijk chocoladevla). Dit word natuurlijk
één grote kliederboel. Maar vies worden vinden
onze welpen gelukkig helemáál niet erg!

Rondom Dierendag hebben we een
Spinspeurtocht gedaan. Je start op het
beginpunt bij de Lijding, die vertelt naar welk
dier je moet zoeken. Alle dieren hingen rondom
de Mettenburcht. Als je het dier gevonden
hebt, staat er een opdracht op het kaartje. Een
aantal voorbeelden van de opdrachten die er
waren zijn:

Twister gedaan!

Slang: een slang maken van dominostenen.
Kikker: een rondje als een kikker springen.
Konijn: een origami-konijn vouwen.
Krab: in vijf minuten als krabben lopen en
zoveel mogelijk ballen van de ene kant naar de
andere kant van de zaal brengen.
Omdat de regels omtrent Corona weer
zijn aan gescherpt kan het Minikamp geen
doorgang vinden. Dat vinden we allemaal
natuurlijk heel erg jammer! Gelukkig mogen de
wekelijkse opkomsten gewoon doorgaan! Wel
letten wij als Lijding bijvoorbeeld extra goed op
de afstand die ouders onderling houden tijdens
de breng- en haal-momenten.
Tot volgende maand!
De Welpenlijding
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Vrijdag twee oktober was
voor een aantal scouts
een spannende dag.
Zij werden deze dag
namelijk geïnstalleerd
bij de scouts! Helaas
konden buitenstaanders er dit jaar niet bij zijn,
in verband met de maatregelen omtrent het
coronavirus. Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Tijdens het installeren noemen alle
nieuwe scouts (uit hun hoofd!) de Scoutswet
en de -belofte op. In de wet noemen zij de
gedragsregels van de scouts. Met de belofte
beloven zij, samen met hun mede-scouts, zich
hieraan te houden en het goede te zoeken en
te bevorderen. Alle nieuwe scouts hebben het
ontzettend goed gedaan! Na de plechtigheid
kregen de nieuwe scouts hun nieuwe insignes
en das uitgereikt.
Voor de oude scouts was het wel even
wennen. Normaliter zijn alle ouders van de
nieuwe scouts ook aanwezig om mee te
kijken, kennis te maken met de Lijding en
een indruk te krijgen van de opkomsten en
kampen. Omdat ze er niet bij waren dit jaar,
moest de koffie en kleffe cake dit jaar worden
overgeslagen... :(
Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe
patrouilles! De scouts kregen een briefje met
een bekend kinderliedje, werden geblinddoekt
en moesten al zingend op zoek naar anderen
die hetzelfde liedje zongen. Dat waren namelijk
hun patrouilleleden!
Nu alle scouts geïnstalleerd zijn kunnen
we officieel de opkomst openen met een
vlagsaluut! De Lijding heet de nieuwe scouts
van harte welkom!
Wij hebben er zin in, jullie ook?
De Scoutslijding
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De afgelopen weken
hebben we veel gedaan.
De eerste opkomst gingen
we de foto’s van kamp
bekijken. De opkomst
daarna hebben we vlotten
gebouwd. De vlotten bleven goed drijven.

De week daarna gingen we vergaderen,
opkomsten bedenken en spelletjes spelen. De
opkomst daarna gingen we het James Bondspel spelen, wat natuurlijk gewonnen werd door
het groepje van Danique, Renske, Brian en
Lars.

De opkomst daarna gingen we de
Greppeltocht doen. Bij de Greppeltocht word
je ergens gedropt met een paar pionierpalen.
Het doel is om deze palen bij de Mettenburcht
te brengen, zonder gezien te worden door
de begelijding die rondloopt en -rijdt. Als de
begelijding je ziet moet je één paal inleveren.
Het groepje die de meeste palen bij de
Mettenburcht krijgt, wint de Greppeltocht.

We werden verdeeld in drie groepjes.
Eén groepje werd in Langeraar gedropt en
de anderen in Ter Aar en Zevenhoven. Het
groepje dat in Zevenhoven werd gedropt heeft
gewonnen. We willen stamlid Sjors Brozius nog
bedanken voor zijn hulp bij deze opkomst!
De opkomst daarna hebben we
onderzoeksdossiers uitgezocht en geprobeerd
te achterhalen wie de dader was. De week
daarna hebben we niet zoveel gedaan. De
begelijding had een spel bedacht, maar we
hadden met zijn allen besloten om spelletjes te
gaan spelen.
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Vandaag (23-10-2020) hebben we
een krantenkledingmodeshow gehouden en
tafelbladen geschildert. Dit alles hebben wij
uiteraard coronaproof gedaan.
Groetjes van Brian en Lars,
namens de Explorers

WAT VERDER TER TAFEL KOMT...

Corona-update

Belangrijkste maatregelen omtrent het
Coronavirus:

Beste leden, ouder(s), verzorger(s), staf,

•

Vanuit de regering zijn er nieuwe maatregelen
aangekondigd om hopelijk het aantal Coronabesmettingen ver terug te gaan dringen.

Natuurlijk blijven de de algemene regels
gelden omtrent anderhalve meter afstand
houden tot de Lijding, handen wassen.

•

Blijf thuis met klachten.

Gelukkig mogen onze wekelijkse
bijeenkomsten doorgaan, dan is prachtig!

•

Er zijn wel aangescherpte regels die ik hierbij
met jullie wilt delen. Hiernaast een overzicht
van de belangrijke zaken voor de speltakken
én ouders/verzorgers.

Houd je aan de looprichtingen in- en om de
Mettenburcht. Deze staan aangegeven en
worden door de Lijding benadrukt.

•

Er is één ingang en uitgang. De ingang is
bij het bruggetje voor de Mettenburcht, de
uitgang is het pad naar de parkeerplaats.
Hoe je ook naar de scouting komt (lopend,
fietsend of met de auto), je houdt je aan
deze looprichting.

•

Desinfecteer vóór en na de opkomst je
handen.

•

De opkomsten zijn voornamelijk buiten,
tenzij het écht niet anders kan. Kleed je dus
goed, warm aan! Denk ook aan een paraplu
als het regent.

•

Kom je niet? Laat dit dan tijdig weten aan
de staf! Dit is nu belangrijker dan ooit.

•

Ouders/verzorgers zijn helaas niet welkom
om het terrein van de Mettenburcht, tenzij
op afspraak met de Lijding. Wordt je
gebracht of gehaald?, dan gebeurd dit op
de parkeerplaats naast de Mettenburcht.
Niet aan de W.P. Speelmanweg.

Met ieders medewerking en begrip gaat het
vast lukken!
Groetjes,
André Wijfjes

Meer informatie over hoe
Scouting Nederland omgaat met het
coronavirus kun je vinden op
www.scouting.nl
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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 dinsdag 1 december.

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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