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Waarde lezer,

Vooruitkijken. Dat is wat we in deze 
nieuwsbrief gaan doen!

Hoe ziet het einde van dit 
Jubileumseizoen eruit? Waar gaan de 
kampen naartoe? Hoe staat het met 
het Jubileumkamp aanstaande zomer? 
En nog belangrijker: gaan alle kampen 
door?

Het weer fysiek bij elkaar kunnen 
komen doet ons allemaal goed. Dat 
merken we vooral aan onze leden, 
maar ook aan de leiding! Elke speltak 
is volop plannen aan het maken voor 
de komende maanden.

Elke speltak heeft hun plannen op een 
rijtje gezet. In deze nieuwsbrief zijn ze 
handig gebundeld. Alle plannen zijn 
uiteraard onder voorbehoud. Vanwege 
de huidige gezondheidscrisis waar 
we nog steeds inzitten kan alles snel 
veranderen. Je eigen leiding houdt je 
vanzelfsprekend op de hoogte.

Niet alles zal “als vanouds” gaan en 
wij verwachten - evenals Scouting 
Nederland - dat kampbubbels net als 
vorig jaar van kracht zullen zijn.

Toch kijken we als vereniging hoopvol 
naar het voorjaar en de zomer! We 
zetten alles op alles om samen 
met onze bevers, welpen, scouts, 
explorers en stamleden fantastische 
herinneringen te maken.

Veel leesplezier!
De Redactie
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BEVERS WELPEN

Hey Bevers!

Eindelijk! We mogen weer! Na een lange tijd 
hebben de bevers hun eerste échte opkomsten 
van het jaar gehad.

De eerste week was wel erg bijzonder! Er was 
namelijk een dik pak sneeuw gevallen en de 
bevers mochten er naar hartelust in spelen! Na 
wat lekkers te hebben gedronken en gegeten, 
zijn de bevers met z’n alle in de sneeuw gaan 
spelen. Wat een leuk gezicht was dat! En wat 
hebben we het naar ons zin gehad!

De week erop hebben wel mooie 
regenboogwolkjes gemaakt! Na die gemaakt 
te hebben, hebben we de enige echte eenden-
estafetterace gedaan! Hierop volgde natuurlijk 
een wel verdiende vakantie.

De aankomende drie weken gaan we starten 
met het thema “speuren”. Benieuwd wat we 
allemaal gaan doen? Wij hebben er als leiding 
in ieder geval veel zin in!

Tot bij de volgende opkomsten!

Groetjes,
De Beverleiding. Ons zomerkamp (naar een 

geheime locatie!) vind plaats van 
zondag 18 tot en met dinsdag 20 
juli 2021. Mocht er iets niet door 

kunnen gaan door aangescherpte 
coronamaatregelen, dan horen jullie 

dat uiteraard van ons.

Hoi Welpen!

Hoera! De afgelopen weken mochten we weer 
opkomsten draaien! Naast de welpen zelf keken 
wij er als leiding ook ontzettend naar uit!

We hebben de eerste opkomst met ál die 
sneeuw natuurlijk gesleed! Alle welpen mochten 
hun eigen slee meenemen. Vervolgens zijn we 
op de Hogendijk gaan sleeën.

De opkomst daarna regende het een beetje, 
maar dat weerhield ons niet om bij het 
trapveldje Spons-water-vuur te spelen!

Daarna was het een weekje vakantie. De 
volgende opkomst hebben wij op de Hogendijk 
het ballenspel gespeeld. De leiding was alleen 
een beetje ver uit elkaar gaan zitten - hierdoor 
werd de conditie van de kinderen goed op de 
proef gesteld!

Afgelopen week hebben wij het emmertjesspel 
gespeeld! Hiervoor zijn we naar de speeltuin bij 
de verwondering geweest.

Ook hebben wij als leiding de planning gemaakt 
voor de komende maanden!

In mei staat er voor de welpen weer een 
minikamp op de planning! Dit zal zijn 
van vrijdag 28 mei tot en met zaterdag 29 
mei. Dit kamp wordt gehouden in en om 

de Mettenburcht. Dit doen wij altijd vanaf 
vrijdagavond tot en met zaterdag (eind van de 
middag). Exacte tijden horen jullie nog van ons!

Op vrijdagavond spelen we een spel, dan 
slapen we een nachtje in de Mettenburcht en op 
zaterdag gaan we altijd een dagje ergens heen 
Bijvoorbeeld zwemmen, of naar een museum.

Wij hopen natuurlijk dat dit minikamp door kan 
gaan! Mocht het nachtje weg nog niet mogelijk 
zijn vanwege coronamaatregelen, zullen wij op 
zaterdag wel een leuke activiteit organiseren. 
We houden jullie uiteraard op de hoogte en 
hebben er heel veel zin in!

Ons zomerkamp zal dit jaar plaatsvinden op 
een strikt geheime locatie in de provincie 
Gelderland. Het zomerkamp begint op zondag 
18 juli en duurt tot en met zaterdag 24 juli. 
Tijdens het zomerkamp doen we heel veel 
verschillende soorten spellen. Dit kunnen ren-
spellen zijn, maar ook speurtochten en nog 
veel meer! Ook gaan we een dag naar het 
zwembad!

Omdat Scouting Abbé Pierre dit jaar 65 jaar 
bestaat, gaan we dit tijdens ons kamp uiteraard 
vieren! Hoe we dat gaan doen, houden we 
nog even geheim... We hebben een leuk plan 
in petto! De ouders van de welpen ontvangen 
tegen de zomer meer informatie over het 
zomerkamp.

Tot die tijd zien we elkaar uiteraard elke week 
gewoon op de Mettenburcht. Wij kunnen niet 
wachten tot de volgende opkomst!

De Welpenleiding.

Belangrijke data voor de Welpen:

Minikamp: vr 28 - za 29 mei 2021
Zomerkamp: zo 18 - za 24 juli 2021
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SCOUTS

Waarde Scouts,

Wat was het fijn om jullie allemaal weer te zien! 
Al die online opkomsten waren heel gezellig, 
maar weer fysiek samenkomen op vrijdagavond 
vinden we een stuk leuker!

Online de opkomst openen!

Ook al moeten wij ons na de opkomst naar huis 
haasten in verband met de avondklok, hebben 
we als leiding een aantal dingen op de planning 
gezet voor de komende maanden. Om te 
beginnen...

De Alternatieve Midwinterhike
Elk jaar trekken we in de koude maand 
februari de bossen in voor de Midwinterhike. 
Dit gezellige weekendje is voor veel scouts de 
eerste échte hike en kan best spannend zijn. Dit 
jaar kon dit vanwege de strenge coronaregels 
niet plaatsvinden. Maar... we hebben een 
alternatief! Op zaterdag 10 april aanstaande 
organiseren we een Alternatieve Midwinterhike! 
Waarschijnlijk zonder overnachting dit keer, 
maar niet minder gezellig!

We vertrekken ‘s morgens vroeg met de fiets 
vanaf de Mettenburcht voor een uitdagende 

puzzeltocht waarin jullie je navigatie-
kennis zullen gebruiken en goed moeten 
samenwerken! ‘s Avonds sluiten we af met een 
diner en een spel. Jullie krijgen hier op zeer 
korte termijn bericht over!

Proefkamp gaat vooralsnog gewoon door 
tijdens het Hemelvaartweekend halverwege 
mei! We hebben nauw contact met 
verschillende kampeerterreinen in de buurt, 
zodat we naar het kamp kunnen fietsen vanuit 
Nieuwveen. Mocht het Proefkamp vanwege 
aangescherpte coronamaatregelen niet door 
kunnen gaan, zoeken we uiteraard naar een 
leuk alternatief. Hier houden we jullie uiteraard 
van op de hoogte!

Het Zomerkamp vindt plaats van zaterdag 
17 tot en met zaterdag 24 juli 2021! Dit is de 
eerste week dat zowel Midden- als Noord-
Nederland zomervakantie heeft. We gaan naar 
Scouting Labelterrein De Vrijenberg in Loenen 
(Gelderland). Omdat onze Scouting Abbé 
Pierre dit seizoen 65 jaar bestaat gaan we dit 
natuurlijk vieren tijdens zomerkamp! Hoe we dit 
doen houden we nog even geheim, maar we 
hebben een leuk programma voor jullie in petto!

Tot zover onze update over de aankomende 
maanden! Voorlopig zal de aangepaste tijd 
voor de opkomst van 18:30 tot 20:30 uur blijven 
gelden, tot de avondklok niet meer van kracht 
is. Hierover krijgen jullie dan natuurlijk bericht!

Tot op de Mettenburcht!

De Scoutsleiding

Belangrijke data voor de Scouts:

Alternatieve Midwinterhike: za 10 april 2021
Proefkamp: do 13 - zo 16 mei 2021
Zomerkamp: za 17 - za 24 juli 2021
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EXPLORERS

Waarde Explorers,

Door de corona-omstandigheden konden we 
begin dit jaar niet met de Explorers bijeen 
komen. Er was een barbeque gepland samen 
met de Scouts als kerstdiner. Helaas kon dit 
niet doorgaan vanwege de lockdown. Gelukkig 
werd er een vervangende opkomst online 
geregeld via Google Meet! In deze opkomst 
deden we een virtuele hike via Google Street 
View. We kwamen op plekken zoals Moskou, 
New South Wales, Groenland en Taiwan. 
Er werden hierover ook vragen gesteld, 
hiervoor moest je goed letten op de omgeving. 

Online vlag-saluut!

Femke organiseerde een creatieve opkomst.

Femke had voor de Explorers veel moeite 
gestopt in een creatieve opkomst. Er werden 
tasjes persoonlijk afgeleverd bij je voordeur. 
Hierin zaten spulletjes waarmee er spellen 
werden gedaan zoals; enveloppen vouwen, 
Lego bouwen, tekenen en zelfs pannenkoeken 
bakken! Hierdoor waren we ook deels even van 
ons scherm weg, wat iedereen leuk vond.

Pannenkoeken!

Faye en Tessa hadden voor de opkomst 
bedacht om wie/wat ben ik te spelen. Dit 
houdt in dat Faye een Explorer appt met een 
persoon of een ding. De groep mocht dan in 
de call aan die ene Explorer vragen stellen, 
waarop de Explorer alleen met ja of nee mocht 
antwoorden. Hierna werd het spel Pictionary 
gespeeld. Dit is een app waarmee je om 
de beurt iets kan tekenen, ondertussen kan 
de groep dit bekijken en moeten ze zo snel 
mogelijk zien te raden wat dit is. Een hele 
geslaagde opkomst!

Michel had voor de online opkomst een leuke 
pubquiz verzonnen. Deze pubquiz was in 
verschillende categorieën verdeeld zoals; 
muziek, plaatsnamen/ provincies en tv- series. 
Iedereen had het naar zijn zin en je kon het 
kraken van de hersenen al horen. Meike had 
uiteindelijk de meeste kennis en won!

Michel organiseerde een pubquiz!

De volgende opkomst werd door Faye en 
Tessa georganiseerd. De opdracht was dat er 
foto´s van plekken in Nieuwveen en omstreken 
werden gestuurd door Tessa en Faye in de 
groepsapp. Hiervoor hadden ze die middag flink 
wat rondjes gefietst. De eerste drie personen 
die de goede locatie door appten hadden 
punten gescoord, je moest dus snel nadenken 
en typen! De winnaar van deze opkomst was 
Meike.

Renske en Jasmijn hadden voor de online 
opkomst óók een app gevonden waarmee je 
een spel kon spelen. Dit spel was een soort 
raadsel van een moord. Deze moord kon je als 
een detective oplossen door middel van hints in 
de app, maar ook via sociale media. Na afloop 
van het spel werd er Pictionary gespeeld.

Met dappere groeten,
Faye en Jasmijn

Belangrijke data voor Explorers!

Voor alsnog gaan beide kampen van 
de Explo’s gewoon door! Mocht er iets 
veranderen, horen jullie dat natuurlijk als 
eerste van ons!

Koken op zomerkamp in 2020.

Het Proefkamp vindt plaats tijdens het 
Hemelvaartweekend in mei op een 
geheime locatie! Hier horen jullie snel meer 
over...

Ons Zomerkamp is van zaterdag 17 tot en 
met zaterdag 24 juli 2021. Dit jaar gaan 
we naar Scouting Labelterrein Spelderholt 
in Hoenderloo! Omdat de vereniging dit 
seizoen 65 jaar oud is geworden gaan we 
dit natuurlijk vieren op zomerkamp! Hoe we 
dit gaan doen blijft nog even geheim...

Proefkamp: do 13 - zo 16 mei 2021
Zomerkamp: za 17 - za 24 juli 2021

Wij hebben er zin in!

De Begeleiding,
Michel en Melvin
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Bedankt voor het lezen van deze derde nieuwsbrief van Scouting Abbé Pierre Nieuwveen! We 
hopen dat iedereen zo op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

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 de volgende!

De Redactie


