APV Nieuwtjesbrief
Lente 2017

De lente is alweer bijna voorbij, dus dat betekent dat het weer tijd is
voor de lente-editie van de APV Nieuwtjesbrief! In dit boekje vind je
wederom weer verhalen over de afgelopen maanden, een overzichtje
van komende activiteiten, wist-je-datjes en puzzeltjes. Lees maar
snel verder!
Recente activiteiten
In de lente is het bij de scouting altijd gezellig druk. Op 4 maart
hebben we samen met 389 andere scouting groepen uit Nederland,
en zelfs uit het buitenland, meegedaan aan de iScout, een wedstrijd
die draait om gekke doe-opdrachten en interessante zoekopdrachten. Van alle teams zijn wij op de 49e plaats geëindigd! Na de
iScout was het medio april tijd voor het wandelweekend. Hierbij zijn
we met 21 leden richting Duitsland gegaan voor een gezellige
wandeling. Op 20 mei was de open havendag, hierbij zijn we met de
scouting ook altijd aanwezig. Het broodjes bakken was ook dit jaar
een succes, de 12 kg brooddeeg die we hadden gekocht was om
14:00 al op! Daarnaast was er ook dit jaar weer een geslaagde
hottub, en hadden we voor het eerst op de open havendag een
mooie toegangspoort gemaakt.
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De jongste scouts van onze vereniging.
lkom!
Ze zingen het openingslied graag lekker HARD.
Anders horen jullie het niet.

Opkomsten
In maart hadden we vriendjesdag. Die is ontzettend goed
verlopen en was heel gezellig. We hebben een speurtocht gedaan
en broodjes gebakken. Een week later hebben met de Bevers een
nachtje geslapen op ‘t VN. Ook dit ging super goed. We hebben ‘s
middags een lange wandeling gemaakt op Avelingen en
flessenpost verstuurd. Er is inmiddels al een fles gevonden en
antwoord is verstuurd. Met Palmpasen hebben we een bezoek
gebracht aan De Schutse. De bewoners waren blij verrast.
Bijzonder bedankt Bakkerij de Jager voor het sponsoren van de
Broodhaantjes. Met St. Jorisdag hebben we een bezoek gebracht
aan het St. Joris monument in Gorinchem. Waar??? Vraag het
aan de Bevers, die weten het te vinden ;) . We zijn bij de Open
Havendag geweest. Aankomende zomer is het SpeltakkenKamp
en de Bevers gaan ook een nachtje mee. We zijn bezig met de
voorbereidingen hiervoor. Eerst nog in juni de A4D Gorinchem.
Lekker samen wandelen.

De Bevers
Recent hebben we nieuwe Bevers
geïnstalleerd. Welkom ☺ . Er is
nog steeds ruimte voor nieuwe
Bevers. Er mogen altijd vriendjes
meekomen. Ze mogen 4x kijken bij
de Bevers en dan besluiten of ze t
leuk vinden.

De LogeerBeverBeer
De Bevers hebben een
LogeerBeer en Bever, die
maakt elke week
spannende avonturen mee.

Welpen
Voorjaarsweekend
De welpen hebben in mei het jaarlijkse voorjaarsweekend gehad.
Waarom voorjaarsweekend, hoor ik velen zich al afvragen. Nou,
gewoon, omdat dit weekend in het voorjaar plaats vindt. De welpen
verzamelden zich allemaal Buiten de Waterpoort, waar ze als eerste
het terrein hebben verkent. Bij de kraam van Scouting A.P.V. hebben
ze ook nog broodjes gebakken. In de tussentijd had Martijn alle
bagage al in ontvangst genomen, dus kon het weekend echt
beginnen. Voordat de welpen zich op Het Valkennest konden melden,
moesten ze eerst een speurtocht lopen. Aan de hand van allerlei
foto’s liepen ze terug en zochten ze de weg.
Eenmaal teruggekomen was er limonade en kon de slaapzaal
ingericht worden. Dat was toch wel een hele uitdaging, want er
waren wel een heleboel welpen. Uiteindelijk vond iedereen een
plekje en was het tijd om te eten. Friet en dat op z’n welps… Huh?
Ja, op z’n welps… Dat is eten met de vingers en zonder bord…
Gewoon de friet op tafel, nou ja, op aluminium folie. Na het eten zijn
we met z’n allen een spel gaan spelen. Daarna was er nog een
spannende film en tegen 23 uur was het tijd om te gaan slapen.
Op zondag was het alweer vroeg dag. Snel aankleden en ontbijten.
De welpen waren overigens wel iets stiller dan tijdens het friet eten…
Nadat de spullen waren opgeruimd, limonade gedronken en een spel
gespeeld te hebben, was het alweer tijd om naar huis te gaan.
Het was een erg leuk weekend. Dank jullie allemaal.
Safari
Dit jaar gaan de welpen naar het buitenland op
kamp. En dat is niet zomaar een kamp! Nee, de
welpen gaan op safari. Ze gaan op safari in
Tamboelistan. Het Safari Resort ‘De slapende
krokodil’ is een van de bekendste resorts van
Tamboelistan. Daar zullen de welpen verblijven op
uitnodiging van Sir Ollie.
Tamboelistan is een land met weinig inwoners,
maar met des te meer wilde dieren. Tamboelistan
is bij dierenliefhebbers erg gewild, omdat de
ongerepte natuur de mogelijkheid biedt om de
wilde dieren in hun natuurlijke habitat te
bekijken.
De natuur van Tamboelistan is zeer divers en
afwisselend en ruig.

Junior scouts
Overnachting 25-26 maart
Een paar weken terug hebben de junior Scouts een overnachting gehad
in het Valkennest.
Om zeven uur moesten we er zijn. Toen hebben we met zijn allen onze
slaapspullen opgezet.
Toen hebben we in het Lingebos een speurtocht gedaan waar onze
scoutingtechnieken op de proef werden gesteld. Toen hebben we nog
een uur een zelfverzonnen spel in genaamd Zombie Apocalyps. Toen
moesten we naar bed maar hadden veel kinderen toch nog stiekem hun
zaklamp aangedaan. Rond een uur of drie sliep iedereen. Maar om 7 uur
waren er al weer en stel wakker. Om half 8 mochten we ons “bed” uit.
Toen hebben we ontbeten en wouden we weer Zombie Apocalyps spelen
maar moest ik met Boris en Rick de afwas moeten doen en is er niks
van dat Zombie Apocalyps gekomen. Toen gingen we trefbal spelen
alleen moesten we eerst ons eigen “pionier fort” maken om ons te
verdedigen. Het trefbal was superleuk. Daarna hadden we levend
Stratego gedaan. En toen was het al weer tijd om naar huis te gaan.
Jochem O

Open Haven Dag 20 mei
Ik schrijf dit stukje voor een deel van een insigne. Om negen uur
konden we arriveren en zijn de kinderen van de scouting aan
pionierswerken begonnen waaronder een poort en levend tafelvoetbal.
Toen ik aankwam waren de scoutingleden al druk bezig met de poort. Ik
zag ook dat er een tent stond met scoutsleiding die mensen info gaven
over A.P.V. om meer leden te krijgen. Op een gegeven moment kwam er
een man met een houten bovenkant van een krant en daar ben ik met
twee andere scoutingleden op de foto geweest.
Er was ook een bad die verwarmd werd op warmte van vuur. Rond half
drie ging de leiding friet en hamburgers bakken. De friet was heel
lekker. Rens had ook een legerwagen meegenomen daar hebben ook
heel veel kinderen in gespeeld. De junior scouts hadden van half twee
tot half vier opkomst. We mochten zelf over de markt lopen om alles te
verkennen maar je moest wel om half vier terug zijn. Ik heb ervan
geleerd dat je na het pionieren ook heel leuke dingen met het
pionierswerk kan doen. Ik vond de activiteiten goed want, er was veel te
doen voor de scoutingleden van bevers tot explorers en dat de
activiteiten een goed beeld gaven van scouting voor mensen die
misschien ook op scouting willen.
Jochem O

Scouts
Weekendkamp 2017 Scouts
Zwemmen met de scouts
Eindelijk was het weer zo ver, we gingen op weekendkamp met
de scouts.
Omdat het zulk mooi weer was gingen we zwemmen in een plas
verderop. Omstebeurt gingen we in groepjes met de auto er naar
toe.
Toen eindelijk iedereen er was konden we gaan zwemmen. Het
water was wel erg koud, maar dat maakte niks uit omdat het zo
warm weer was.
Toen gingen we met een groepje watergevechten houden zoals:
op elkaars nek zitten en kijken wie er het langst kan blijven
zitten. En met heel veel water naar elkaar toe gooien.
Toen probeerde een groepje met de leiding naar de 2e lijn te
zwemmen. Dat was nog best wel zwaar het was ook wel een
kilometer zwemmen.
Van al dat zwemmen krijg je honger dus gingen we lunchen.
Toen iedereen er was zijn we zo snel als mogelijk het water in
gesprongen. Het water was super lekker. Iedereen was lekker
bezig de leiding lag lekker te zonnen op het strandje en de scouts
waren lekker aan het zwemmen toen de einde van de middag aan
brak zijn we in groepjes terug gereden naar het kamp terrein.
Geschreven door Femke Teunissen en Floor Oosterom

Fluitend het voorjaar in met de
Wolpherenstam
De stam is het voorjaar goed begonnen met een potje
dodgeball (trefbal) in het trampolinepark Cross Jumps in
Breda. We kregen eerst wat aanwijzingen en tips en tricks om
ervoor te zorgen dat wij de ballen zo goed mogelijk met
enorme snelheid tegen elkaar aan konden gooien, daar
draaide het immers allemaal om. Na flink wat heen en weer
gegooid te hebben was het uur alweer om. Het was een
geslaagde opkomst en als tomaten zo rood verlieten we met
een voldaan gevoel het trampolinepark.
De stam houdt zich ook bezig met de scoutingtechnieken. Zo
hebben we de volgende opkomst besteed aan het pionieren
van een poort. Deze poort zou gebruikt gaan worden tijdens
de Open Haven dag. De strijd ging tussen de zogeheten ten
minute tower en de wat eenvoudigere poort met een mooi
patroon erin. Achteraf bleek dat deze ten minute tower niet zo
ten minute was, maar eerder de hour tower genoemd kon
worden. Daarom was onze keus gevallen op de eenvoudige
poort, maar die wel een prachtige eyecatcher bleek te zijn op
de Open Haven dag (zie foto bij algemene activiteiten)!
Daarnaast heeft de stam nog een opkomst besteed onder het
mom van ‘elkaar beter leren kennen’. Dit werd gedaan door
het programma Ranking the Stars compleet te baseren op de
stam zelf. Er kwamen grappige resultaten naar boven. Rens
bleek de makkelijkste eter te zijn en Marco O bleek het meest
perfectionistisch te zijn.
Als laatste activiteit deze lente stond het totemiseren op de
planning. De ughs kregen eindelijk hun totemnaam. We
hebben er nu een Gier, Brulaap en Maraboe bij!
Tot de volgende editie!
Liefs, de Wasbeer

Plusscouts zijn weer lekker
bezig geweest
Het is alweer juni. De tweede editie van de nieuwtjesbrief nieuwe
stijl. In de vorige editie hebben we het gehad over het
programma van de Plusscouts, daarover nu meer. In maart is de
roemruchte iScout geweest. We zijn op de 49e plaats geëindigd
van de 381 deelnemers, dus dat is geen slecht resultaat. Het
belangrijkste is dat we weer veel plezier hebben gehad met het
uitvoeren van de opdrachten. Bijvoorbeeld het heel zuinig zijn op
je auto, voor deze opdracht hebben we de auto van Bernadine
helemaal met huishoudfolie ingepakt. In de stromende regen ☹
Het dagje met de trein staat nog in
de planning. En het bezoek aan het
kasteel is verplaatst naar 5 juni, 2e
Pinksterdag. Daarvoor in de plaats
hebben we in april een creatieve
opkomst gehouden. In het kader,
schilder je naaste, hebben we
allemaal onze buurman of
buurvrouw geschilderd. De
resultaten waren verbluffend. Onder
sommige Plusscouts schuilt een
waar talent in schilderkunst.
De inwendige Plusscout werd ook niet
vergeten, we konden tijdens het
schilderen genieten van heerlijke
culinaire hoogstandjes.

Foto’s iScout

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
13-16 juni: Avondvierdaagse
Net als elk jaar lopen we met de scouting mee met de
avondvierdaagse. We lopen met de scouting mee met alle drie de
afstanden: 5km, 10km en 15km. Als je dit boekje ontvangt is de
vierdaagse waarschijnlijk net afgelopen, en is het tijd om de voetjes
weer even te laten rusten ;) .
8-15 juli: Zomerkamp
Bijna alle speltakken hebben in de eerste week van de vakantie een
zomerkamp. Dit jaar hebben we een bijzonder zomerkamp, genaamd
‘Speltakkenkamp’, want we gaan met z’n allen naar hetzelfde terrein:
kampeerterrein De Winner in België! De welpen, junior scouts, scouts
en explo’s zetten hier voor een week hun tent op om allerlei gave
dingen te gaan doen, en ook de bevers komen een nachtje logeren.
De roverscouts worden overigens niet buitengesloten hoor. Omdat
veel van hen ook leiding zijn, gaan de roverscouts 2 weken later zelf
een weekje op kamp.
2 september: Verenigingsdag
Na de zomervakantie wordt het nieuwe seizoen afgetrapt met een
verenigingsdag. Alle speltakken worden uitgenodigd om met elkaar
een aantal superleuke activiteiten te doen.

Gezocht
We zijn op zoek naar een goed werkende flatscreen voor op de
stand van bijvoorbeeld de Open Haven Dag of voor gebruik op het
Valkennest. Was je van plan om je ‘oude’ TV weg te gooien of te
vervangen, denk dan even aan ons.

Vacatures
We zijn hard op zoek naar personen die ons kunnen helpen! Vind je
het leuk om met kinderen bezig te zijn? Kom dan eens kijken of je
het leuk vind om bij de Bevers leiding te worden.
Wil je wel helpen, maar zoek je dan meer iets achter de schermen?
We zoeken ook nog mensen voor andere zowel kleine als wat
grotere bezigheden, dus schroom niet om contact op te nemen!
info@scoutingapv.nl

Puzzel
Hieronder zie je twee puzzels.
Maak de puzzel die voor jou
bedoeld is, en geef het antwoord
door aan ons, dan maak je kans
op een prijsje! Doorgeven kan
aan Marco O, Iris, of via
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl.
De winnaar van de vorige puzzel
is Mark van de Wolpherenstam.
Hij kan zijn prijsje ophalen bij
Marco O of Iris.

Bevers & Welpen:Shanti, Mowgli
en Stuiter hebben trek in een
stukje fruit. Volg de lijntjes: wie
eet welk stuk fruit?

Junior scouts en ouder: Vind het oleaat terug op de kaart. Waar
begin en eindig je?

Wist je dat...
… de Bevers pas appelmoes gekookt hebben en dat ‘t erg lekker was?
… de scouts dit jaar sinds lange tijd weer vier patrouilles hebben?
… er nu 11 Bevers zijn?
… de junior scouts een overnachting hebben gehad op ‘t Valkennest?
… de avondactiviteit in het Lingebos best een beetje spannend was, maar
dat alle junior scouts deze wel dapper doorstaan hebben?
… de scouts met 25 personen op weekendkamp zijn geweest?
… de PlusScouts hun actieve opkomsten (bijna) altijd afsluiten met een
etentje?
… Mees en Aurelia onlangs als Bever zijn geïnstalleerd en zij als Bevers
geschminkt waren?
… Bijna alle PlusScouts meegaan op kamp als (bege)leiding of kookstaf?
… 12 van de 17 wolpherenstam-leden als leiding of kookstaf mee gaan
op speltakkenkamp?
… de Bevers ook meegaan op speltakkenkamp?
… de scouts nu bijna 50/50 zijn verdeeld tussen jongens en meisjes?
… Rick op junior scout weekendkamp een ei op z’n hoofd heeft
kapotgeslagen?
… hij dacht dat dit een gekookt eitje was?
… de scouts altijd een hike lopen tijdens weekend kamp?
… de Bevers op bezoek zijn geweest bij ‘t St. Joris standbeeld in
Gorinchem?
… er dit jaar weer bij zowel de iScout als bij de open haven dag een
hottub was opgezet, die wederom lekker warm was?
… enkele junior scouts tijdens weekendkamp een kikker hebben belegd
voor het insigne knopen?
… sommigen dit met boterhamworst wilden doen?
… de PlusScouts op 2e Pinksterdag een mooi kasteel hebben bezocht in
Heeswijk?
… de scouts aan het eind van hun kamp een hevige onweersbui hebben
gehad?
… Bevers ook heel erg goed tenten kunnen bouwen?
… de PlusScouts bij de eerstvolgende opkomst op 13 augustus gaan
Happen en Stappen?

