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Waarde lezer,

Welkom bij de nieuwsbrief van januari 2021! De redactie wenst jullie allemaal een gezond 
en scoutingvol nieuw jaar toe! Een heel feestelijk jaar: Scouting Abbé Pierre bestaat namelijk 
65 jaar! Een vooruitblik op aankomend Jubileumjaar 2021 vinden jullie per speltak in deze 
nieuwsbrief.

Verder in deze editie: alles over de opkomsten van de afgelopen maanden! De bevers hebben 
Sinterklaas gevierd en zijn met EHBO aan de slag gegaan. De welpen zijn geïnstalleerd en 
hebben de vogels voor aankomende winter een handje geholpen met zelfgemaakte vetbollen! Bij 
de scouts is er flink gepuzzeld, en hebben de nieuwe scouts hun pionier-insigne kunnen halen! 
En de Explorers hebben digitaal het jaar afgesloten.

Veel leesplezier!
De Redactie
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Sint en Piet zijn ook nog langs geweest! Of 
eerder gezegd... Rommel Piet is langsgeweest!

In de aanbouw was alles overhoopgehaald! De 
tafels en de stoelen stond allemaal op elkaar. 
Op tafel was een briefje geplakt waarop stond 
dat Sint en Piet er veel aan moesten doen om 
van zich te laten horen, en dat is zéker goed 
gelukt!

De opdracht van de Sint was om zelf 
schoentjes te maken en deze neer te zetten 
bij de scouting. Dit wordt nog vervolgd in de 
volgende nieuwsbrief!

Groetjes,
de Beverleiding.

Hey hey! Hier zijn we weer 
met een nieuwe update 
van de bevers!

 Afgelopen weken zijn we 
voor het insigne Rebbel 

gegaan wat in het teken staat van EHBO!

We hebben voor het insigne een kleine 
EHBO-opkomst gehad. We hebben een beer 
verbonden en uiteraard hebben we ook filmpjes 
gekeken hoe we dit moesten doen. 
Hierna hebben de bevers elkaar verbonden 
met verband en een mitella. De opkomst 
hierna hebben we spinnenwebben gemaakt 
van kastanjes en saté prikkers deze opkomst 
hebben we ook pompoenen getekend en 
gemaakt.

UPDATES VAN DE SPELTAKKEN
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VOORUITBLIK OP 2021
Na een jaar vol verassingen en veranderingen 
hebben we een ondanks alles een top jaar 
gehad vol gezelligheid! Inclusief een mega leuk 
zomerkamp en de onvergetelijke opkomsten!

Voor dit nieuwe jaar hebben wij weer een drukke 
planning vol verassende opkomsten en een 
super leuk kamp!

We hopen natuurlijk dat we eind januari weer 
mogen beginnen met het rustig opstarten van 
de opkomsten. Maart en april zullen in het 
teken staan van de lente en 4 en 5 mei. Op de 
planning staat onder andere vetballen maken 
voor vogels, insectenhuisjes bouwen en een 
gedenkteken maken voor 4 en 5 mei.

In mei en juni zullen de bevers met twee thema’s 
aan de slag gaan: Disney en het thema IK! Zo 
gaan we met het Disney-thema elke opkomst 
een ander Disney-personage uitlichten. Tijdens 
het thema IK gaan we knutselen en elkaar 
helpen natekenen met stoepkrijt.

Verder kijken wij als beverleiding al heel erg uit 
naar het zomerkamp! Het gaat zéker voor de 
echte speurneuzen onder ons een super leuk 
kamp worden!

De beste wensen namens de beverleiding!

VOORUITBLIK OP 2021 VAN DE BEVERLEIDING
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VOORUITBLIK OP 2021
Hallo allemaal!

Wij hopen dat iedereen ondanks de lockdown 
een leuke en gezellige kerst en oud en nieuw 
heeft gehad. De welpen hadden dit jaar geluk, 
want dit was al jullie tweede kerst in één jaar! 
Hoe vaak maak je dat nou mee? 

2020 was voor de leiding een heel apart jaar. 
Waar wij altijd leuke opkomsten in en rondom 
de Mettenburcht organiseren, werd onze 
creativiteit dit jaar echt op de proef gesteld. 
Met thuisopdrachten zijn de welpen aan 
de slag gegaan. Gelukkig mochten ook de 
gewone opkomsten uiteindelijk weer doorgang 
vinden, weliswaar met goede handhygiëne en 
anderhalve meter tussen de leiding. Maar dit 
mocht de pret niet drukken!

We hebben 2020 nét voor de tweede lockdown 
kunnen afsluiten met een casino, waarbij 
iedereen in kerstkleding, onesie of pyjama 
mocht komen. Na een bewogen jaar, hebben we 
dit toch nog knallend kunnen afsluiten!

Wij hopen een ‘normaler’ en scoutingvol 2021 
tegemoet te gaan!

De Welpenlijding

VOORUITBLIK OP 2021 VAN DE WELPENLEIDING
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VOORUITBLIK OP 2021 VAN DE WELPENLEIDING
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De welpen bestonden 
dit jaar 100 jaar! Dit 
konden we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Van Scouting 
Nederland hebben wij hier 

onder andere insignes voor ontvangen. Wij 
hebben verschillende activiteiten gedaan om dit 
te vieren.

Tijdens de eerste 
opkomst hebben wij 
een promotievideo 
gemaakt. Alle kinderen 
hebben in groepjes een 
onderwerp gekozen 
waar zij een video over 
hebben gemaakt. De 

onderwerpen die de kinderen hadden bedacht 
waren de opkomst, de leiding, de spellen, 
de insignes, het Minikamp, Zomerkamp en 
Vrienden maken.

De tweede opkomst hebben de nieuwe welpen 
de belofte geoefend voor de week daarna. Ook 
hebben de kinderen sleutelhangers gemaakt 
van krimpfolie met hun naam, erop en het spel 
Um Die Ecke gespeeld. De sleutelhangers 
konden de kinderen vervolgens aan hun blouse 
vast maken. De reden dat we dit gedaan 
hebben is dat de kinderen, tijdens de opkomst, 
hun blouse uit kunnen doen en vervolgens 
makkelijk kunnen zien welke blouse van wie is. 

De derde opkomst was het installeren van 
de nieuwe welpen. De welpen werden 
geïnstalleerd door de voorzitter André Wijfjes. 
De nieuwe welpen moesten de welpenbelofte 
opzeggen en kregen vervolgens hun das en 
installatie-insigne. De belofte die de welpen 
doen is:

Ik beloof een goede welp te zijn,  
Zuinig te zijn op de natuur,

Te helpen waar ik kan,
Jullie kunnen op mij rekenen!
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Er zijn dit jaar ook drie nieuwe leiding, ook deze 
leiding heeft de belofte moeten doen. Helaas 
heeft alle leiding de belofte goed opgezegd. 
Dus hoefde zij geen taart te trakteren, wat de 
welpen erg jammer vonden.

Na deze drie opkomsten hebben de welpen het 
insigne 100 jaar welpen ontvangen!

De laatste opkomst die wij deze maand gedaan 
hebben, hebben de welpen vogelvoer gemaakt 
welke vervolgens opgehangen kon worden 
in bijvoorbeeld de tuin. Nu het kouder wordt 
hebben de vogels minder te eten en zo helpen 
de welpen de vogels de winter door te komen.

Tot de volgende,
de Welpenleiding.
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November was een leuke 
maand bij de scouts! Met 
weer een stel uitdagende 
opkomsten...

Zo hebben de scouts 
bijvoorbeeld een puzzeltocht gedaan, waarbij 
ze puzzels moesten oplossen om zo naar een 
geheime locatie te komen.

Hier bevond zich de verloren leiding! De 
patrouilles die hier voor 21:00 uur aankwamen, 
kregen een mooie prijs!

De patrouilles waren in tweeën gesplitst en 
begonnen op twee verschillende locaties in 
Nieuwveen. Vanuit deze locaties kregen ze een 
envelop waarin foto’s zaten, die ze leidden naar 
de eerste opdracht...

Deze was alleen niet compleet. Dit kwam 
omdat de gesplitste patrouille ieder één 
deel van de eerste opdracht had! Pas bij de 
Mettenburcht konden ze alle letters - die ze 
hadden gevonden - bij elkaar leggen om hier 
een zin van te vormen. Op de locatie die hieruit 
kwam, lag de sleutel van hun kluisje die ze 
open moesten maken.

Op deze manier ging de rest van de opkomst 
door. Hadden ze een puzzel opgelost, dan 
kwam er weer informatie vrij om aan het 
volgende puzzel te beginnen. Dit totdat ze 
kwamen bij het eindfilmpje, die ze naar de 
geheime locatie leidden. Hier vonden bijna alle 
groepjes de verloren leiding!

En de prijs? Heerlijk warme chocomelk!

UPDATES VAN DE SPELTAKKEN
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De laatste opkomst van deze maand stond in 
het teken van een heel belangrijk onderdeel 
van je carrière bij de scouts: pionieren. 
Hiermee maak je met behulp van touw en 
palen verschillende objecten. Zo bouwen de 
scouts op kamp bijvoorbeeld hun eigen keuken! 
Maar denk ook aan een grote familieschommel, 
een uitkijktoren, een kabelbaan of een 
waterglijbaan!

Aan het eind van de opkomst maakten de 
nieuwere scouts het pionier-examen. Gelukkig 
zijn ze allemaal geslaagd! Hiermee verdienden 
alle nieuwe scouts hun pionier-insigne. 
Gefeliciteerd allemaal!

Groetjes!
De Scoutsleiding.

UPDATES VAN DE SPELTAKKEN
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VOORUITBLIK OP 2021
Waarde Scouts en andere lezers,

Anders dan verwacht sloten we dit jaar af met 
een digitale scoutingopkomst! Uiteraard ook 
beregezellig, maar toch anders dan normaal... 
Nu het nieuwe jaar officieel is ingeluid en de 
nieuwe scoutingopkomsten voor de deur staan, 
blikken we vooruit op wat komen gaat. 2021 
is namelijk een heel bijzonder jaar: Scouting 
Abbé Pierre bestaat 65 jaar! Dit wordt onder 
andere gevierd met een gezamelijke activiteit 
op zomerkamp!

Maar we beginnen het nieuwe jaar traditioneel 
met de Midwinterhike! In welke vorm deze 
doorgang krijgt, is nog even afwachten. Dit 
hangt grotendeels af van de maatregelen die 
halverwege januari wel of niet aangekondigd 
worden. De datum blijft voor nu staan: 6 en 7 
februari! Hou dit dus vrij! Zodra we meer info 
hebben, horen jullie dit natuurlijk als eerste!

De eerste twee opkomsten van dit jaar zijn 
ook weer digitaal! Hoe het daarna verder gaat, 
weten wij helaas ook nog niet. We gaan er in 
ieder geval het beste van maken! Zorg dat je 
vrijdag stipt om 19:00 uurnmet je goede humeur 
klaarzit op Google Meets!

Ondanks dat we jullie voorlopig dus fysiek nog 
even niet kunnen zien, kijken wij ontzettend uit 
naar de eerste opkomst! Die is vrijdag 8 januari.

De allerbeste wensen namens de leiding! Dat 
2021 een gezond en scoutingvol jaar mag 
worden!

De Scoutsleiding.

VOORUITBLIK OP 2021 VAN DE SCOUTSLEIDING
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VOORUITBLIK OP 2021
Waarde leden, ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden,

Een nieuw jaar staat voor de deur en het belooft 
een heel speciaal jaar te worden. In dit jaar 
bestaat Scouting Abbé Pierre namelijk 65 jaar en 
dat moet natuurlijk gevierd te worden. Dit gaan 
we onder andere doen met een jubileumkamp en 
een gezamenlijke activiteit op het zomerkamp.

Er staan weer veel kampen en spannende 
scoutingactiviteiten gepland dit jaar en we hopen 
dat dit allemaal doorgang kan hebben ondanks 
eventuele coronamaatregelen.

Het geplande winterkamp van de Explorers 
van 13 op 14 februari 2021 zal naar alle 
waarschijnlijkheid niet door kunnen gaan, maar 
er wordt nu al intensief nagedacht over een 
alternatieve activiteit door een paar Explorers 
zelf.

Wij willen iedereen via deze weg een heel goed, 
gezond en een gelukkig nieuwjaar wensen met 
heel veel mooie scoutingmomenten en nieuwe 
herinneringen.

Blijf dapper en gezond!

Met dappere groeten,

Namens de Explorers,
Melvin en Michel
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Bedankt voor het lezen van deze 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 februari 2021.

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!

WAT VERDER TER TAFEL KOMT...


