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De lente is weer begonnen! De afgelopen maanden zijn
er weer een heel aantal activiteiten geweest. Begin
januari werd begonnen met een nieuwjaarsborrel
gecombineerd met een geslaagde LAN-party. Enkele
weken later hebben we met 30 deelnemers een mooie
Hide & Seek gelopen, met aan het eind een gedeelde
eerste plaats. Begin maart hebben we met 40
deelnemers aan een succesvolle iScout meegedaan, en
zijn uiteindelijk als 39e geeindigd, van de 335 teams
wereldwijd. Goed bezig!
Uiteraard lees je in deze nieuwtjesbrief ook wat de
speltakken zelf hebben gedaan de afgelopen tijd, en wat
er de komende tijd gebeuren gaat, gevolgd door weer
een leuke puzzel en natuurlijk de wist-je-datjes!

De bevers hebben meegedaan aan de Bever-doedag. Met de hele speltak en een aantal ouders zijn
ze richting eenstad gegaan, om daar samen met
andere bevers een leuke dag te beleven. En leuk was
het!

De welpen hebben deze maand het APV
muziekfestijn gehouden. Alle welpen konden
samen werken in meerdere optredens, die ze de
weken ervoor hadden voorbereid.

De junior scouts zijn bezig geweest met
gipsmaskers maken. Verdeeld over twee
opkomsten, hebben ze eerst met gips mallen van hun
gezicht gemaakt, om ze twee weken daarna creatief te
versieren. De resultaten zijn te zien op de website!

De scouts hebben een overnachting gehad op het
valkennest. Na een nachtelijke tocht en een klein
beetje slaap, kunnen ze terugkijken op een leuk
weekend met uitdagende activiteiten.

De explorers hebben een primitief weekend op het
valkennest gehad, waarbij buiten geslapen werd in
een zelf gepionierd onderkomen. Naar eigen zeggen
sliep het prima, al waren ze de volgende ochtend niet
heel wakker te noemen ;) .

De stam heeft een poging gedaan om een
reuzenrad te pionieren. Het uiteindelijke rad was
niet echt reuze, maar wel groot genoeg om mensen
bovenin aardig bang te maken. Uiteindelijk bleek dat
het uitermate goed dienst kon doen als grote
schommel.

De komende maanden zijn er weer verschillende leuke
activiteiten.
26 Februari: Hide & Seek
Ofwel verstoppertje voor gevorderden. Ben je goed in
kruipie-sluipie, of ben je een echte speurneus? Doe dan
mee! Iedereen van 12 jaar (scouts) en ouder mag mee
doen. Dus ook ouders, of neem eens een
vriend/vriendin mee!
Inschrijven kan via apvhs.wolpherenstam.net
5 Maart: iScout
Alle leden van de APV vanaf de explorers en ouder
gaan de strijd aan met meer dan 300 andere groepen
over de hele wereld, om te proberen 1 e te worden door
heel veel gave opdrachten te doen.
4 April: Wallenactie
Ook dit jaar doen we mee met de wallenactie. Want zeg
zelf, een schone natuur is een mooie natuur toch? Doe
je ook mee?
26 April: Open Haven Dag
Ook dit jaar staan we op de open haven dag buiten de
water poort, met leuke activiteiten. Iedereen is welkom!
4 Mei: Dodenherdenking
Deze valt niet zozeer binnen de 'leuke' activiteiten,
maar we zullen ook dit jaar weer met de vereniging
aanwezig zijn bij de herdenking.

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? Ook in het
bestuurd zoeken we mensen, dus neem contact met
ons op! pr@scoutingapv.nl

Puzzel
Zie hieronder een oleaat en een kaart. Waar ligt het
eindpunt? Je kunt de oplossing doorgeven aan Marco
O, of mailen naar nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl

Wist je dat...
… Marco O heel overtuigend de tijd kan aflezen aan de
stand van de zon?
… Justin en Bram dachten dat ze de iScout opdracht
'onderstekop' wel 'ff' konden doen?
… de kuren van de camera er toch voor zorgden dat
het toch nog een redelijke uitdaging werd?
… sommige junior scouts dachten dat het een goed
idee was om een wedstrijdje te doen op de
indianenbrug?
… het maar goed was dat de leiding had gezegd dat ze
reservekleding mee moesten nemen?
… dat ook de jeugdleden de hottub heerlijk geslaagd
vonden?
… deze een aangename temperatuur had bereikt van
35 graden celsius?
… de explo's dachten dat slapen rond het kampvuur
lekker warm zou zijn?
… de zelfgemaakte tent zo ver van het vuur stond, dat
de warmte maar ver te zoeken was?
… dit de wist je datjes waren? ;)

