APV Nieuwtjesbrief
Winter 2017

De eerste nieuwtjesbrief! Door middel van deze nieuwtjesbrief willen
we alle betrokkenen bij de APV up to date houden met de laatste
ontwikkelingen binnen de groep. In dit boekje vind je verhalen van
leden, komende activiteiten, andere nieuwtjes en een leuke puzzel
waar je een prijsje mee kan winnen. Lees dus maar snel verder!
Recente activiteiten
De afgelopen maanden zijn er weer een heel aantal activiteiten
geweest. Begin januari werd begonnen met een geslaagde LANparty, waar we met maar liefst 25 leden een weekend games hebben
gespeeld. Enkele weken later hebben we met 40 deelnemers een
mooie Hide & Seek gelopen, die werd gewonnen door het team van
Bryan, Duncan, Gebs & Jelle, die slechts twee keer getikt werden
door de seek-teams! Tot slot hebben we ons net als elk jaar weer
ingezet voor de Jantje Beton collecte, waardoor we weer een mooi
bedrag bij elkaar hebben gesprokkeld voor zowel Jantje Beton als
onze vereniging!
Kleine verbouwing
De zaal waarin de welpen en junior scouts wekelijks opkomst hebben
heeft een kleine metamorfose gehad. De oude nest- en patrouillehokken zijn verdwenen, om plaats te maken voor drie opslaghokken.
De linker is voor opslag in gebruik genomen door de junior scouts, de
rechter door de welpen, en de middelste voor algemeen materiaal
zoals stoelen & tafels. Hierdoor kunnen meer materialen opgeborgen
worden is er meer ruimte in de zaal over om te gebruiken tijdens de
opkomsten. De verbouwing is tijdens de kerstvakantie gedaan onder
leiding van Chris, waarvoor dank!
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Opkomsten
We doen avontuurlijke dingen. Dit jaar zijn we
begonnen met schaatsen. Dat was best fris. De
natuur hielp ook een handje mee, want t had die dag
flink gesneeuwd. We doen regelmatig een speurtocht,
op zoek naar een schat. We maken een reis door
Europa met insigne werk. Tijdens de EHBO opkomst
hebben de Bevers geleerd hoe je een verbandje aan
moet leggen. Dat dit ook kan met wc papier is
natuurlijk ontzettend leuk. De winter heeft ons een
paar keer verrast met verse sneeuw en we hebben een
mooie sneeuwpop gemaakt.
De Bevers zijn ook heel erg culinair aangelegd. Als we
een ouderopkomst hebben, worden de hapjes verzorgd
door de Bevers.

Ons team
Recent hebben we nieuwe leiding
geïnstalleerd. Welkom Justin en
Bram. Ook hebben we regelmatig
ondersteuning van Susan. Rina
heeft in september een prachtige
dochter gekregen en geniet nog
even van haar bevallingsverlof.
Zegert en Mirjam zijn de basis en
altijd is er wel 1 van aanwezig.

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

Op 4 maart hebben we
een vriendjesdag gepland.

Welpen
Dit is een verslag van Sophie, 9 jaar

Junior scouts
21 januari
Ik wil vertellen wat wij bij de junior scouts doen. We doen allerlei
leuke dingen, maar het allerleukste vind ik vuurtje maken. Ik vind
dat erg leuk, omdat we met ons mes houtsnippers moeten snijden,
zelf vuur moeten maken en daarna lekker marshmallows kunnen
eten.
Ik zal precies uitleggen wat je moet doen. We moesten eerst kleine
snippers snijden, omdat je die goed kan aansteken. We hebben de
snippers met vier lucifers kunnen aansteken. Toen hebben we er
steeds wat meer en dikker hout op gedaan. Dat was een lekker
fikkie, joh. Toen het vuur goed was, kwam er ook steeds meer
houtskool. Dat was gloeiend heet. Toen konden we marshmallows
roosteren. Je moet ze telkens ronddraaien, zodat ze lekker bruin
worden. Toen konden we ze opeten. Echt heel erg lekker!!!
Groetjes van Jochem

28 januari
Hoi allemaal deze opkomst hebben we de Highland Games gedaan.
Het is bedacht in Schotland om te kijken wat de beste Clans waren.
Natuurlijk hadden wij ook Clans genaamd : Girl power daar zitten in:
Lucy, Lisa en Kim. Dan hadden we ook nog : Speciaal Frietje daar
zaten in: Tije, Damien en Sven. Er was nog een Clan:Hoppa daar
zitten in: Fier,Danni, Jochem K en Ian. Als laatste Clan waren er De
Grote Kleine Dwergen die Clan bestond uit: Jochem O,Gino,Tessa en
Tim. Hier zijn de resultaten van de opdrachten. Piopaalwerpen.
Winnaar: Hoppa, Broekhangen. Winnaar : Speciaal Frietje,
Touwtrekken. Winnaar: Grote Kleine Dwergen
Balwerpen. Winnaar : Hoppa, Spijker slaan. Winnaar: Girl Power,
Piopaalparcour. Winnaar: Speciaal Frietje
Dan nu de einduitslag. 1 Girl Power, 2 De Grote Kleine Dwergen, 3
Speciaal Frietje, 4 Hoppa
Groetjes Tim

Scouts
Insigne opkomst EHBO 18 februari
Sinds dit seizoen zijn we bij de scouts begonnen met het gebruik
van insignes. Ook werken we bij de scouts met patrouilles, in de
patrouilles werken we met PL’s (patrouille leider) en APL’s
(assistent patrouille leider). Onze opkomst van 18 februari was
voorbereid door Mette Poot (PL) en Bas Joosen (APL). Het was
hun idee om een opkomst te houden over EHBO en hiermee een
deel van de insigne “veilig & gezond” te verdienen. In de ogen
van de leiding een super goed idee. Ze hadden de groep in vijf
groepjes verdeeld, ieder met een eigen onderwerp. Met behulp
van de leiding waren er vijf mensen gevraagd om te helpen en
een groepje te begeleiden en over hun onderwerp ons zo veel
mogelijk te vertellen. De onderdelen die ze bedacht hadden
waren kleine wondjes, insectenbeten, brandwonden en blaren,
oververhitting en onderkoeling en als laatste hoe gebruik je je
das als mitella. Mette en Bas hadden goed nagedacht over de
opzet van de opkomst en hoe ze alles wilden regelen, en hadden
ook nagedacht over eventuele spelletjes als we tijd over hadden.
In onze ogen was het een groot succes. We hebben er allemaal
weer iets van geleerd en alle scouts die die dag aanwezig waren
hebben er weer een streepje bij voor hun insigne.

Explorers
Wij, de explorers, van Scouting APV zijn de groep van 15 t/m
18 jaar. Bij ons ga je leren om je eigen leerzame en
uitdagende opkomst samen te stellen. Samenwerken is bij ons
het sleutelwoord en bovenal maken we er met zijn allen er
elke opkomst weer wat gezelligs van!
Omdat je bij de Explo’s je eigen opkomsten samen stelt kan je
dus ook zelf en samen met je mede organisatoren bepalen wat
je gaat doen. Elke 3 maanden wordt er een planning gemaakt
en kies je zelf met welke opkomst jij je bezig wilt houden. Een
insigne opkomst? Een filmopkomst? Schaatsen? Klimmen?
Hiken (wandelen)? Je kan het zo gek niet bedenken of bij de
Explo’s gebeurt het!
Eens per jaar gaan we met de explorers op kamp (omdat je nu
in een hogere groep komt, ga je ook vaker naar het
buitenland) en ook de activiteiten voor ons zomerkamp stellen
we met de hele groep samen. Je bepaalt zelf wat je gaat doen
en zo blijft het voor iedereen leuk, interessant en leerzaam!
Als scout zorg je goed voor de mensen en de natuur om je
heen, daarom lopen wij ook eens in het jaar mee met de
Collecte van Jantje Beton en gaan we zo nu en dan naar het
Geofort in Asperen waar we overdag helpen met de leukste
activiteiten. (Denk aan het maken van een zandlabyrinth en
bedenken van ideeen voor een Escape Room.) En ‘s avonds
genieten van een kampvuurtje! Want ja dat hoort ook bij
scouting ;)
Wij houden opkomst op vrijdagen van 19:15 tot 22:15, loop
een keertje binnen of kijk op onze facebook pagina Explorers
Scouting APV of Ontdek de explosscoutingapv op instagram!

Een knusse winter met de Wopherenstam
Ook deze winter hebben de meesten van ons het overleeft.
Het winter seizoen werd leuk ingeleid met drie nieuwe leden en één
soort van nieuw lid. Het overvliegen was zeer koud, maar dit moest
de pret niet drukken. Gelukkig was het overvliegen dicht bij huis. Met
veel lopen maar ook fietsen was dit overvliegen echt uitdagend en
uniek. Helaas zaten er een aantal dingen flink tegen, zo was het koud
en regende het flink. Helaas hadden we ook nog een lekke band
waardoor het nog uitdagender werd. Dus echt een overvliegen om
nooit meer te vergeten.
Ook was iedereen weer up to date met alle laatste info en roddels
van Ik Hou Van Scouting, dit was weer grappig en gezellig. Elk jaar
eindigt met kerst en oud en nieuw, dus ook dit jaar kerst culinair.
Hier hebben we de kerstgedachte echt weer waar gemaakt met
gezellig samen zijn, beginnend met een gezellig hapje en drankje, en
wat echt grappig was een last minute surprise. Hierbij moest
iedereen in 1,5 uur een zo mooi mogelijke surprise maken met een
gedicht.
En wat is nou leuker dan het jaar gamend te beginnen, daarom
hebben we het nieuwe jaar ingewijd met de lan-party samen met de
explorers en kader. Wat elk jaar weer kei gezellig is. Dit jaar was het
fijn dat we de scouts zaal het hele weekend tot onze beschikking
hadden. Dit maakte het hele weekend een stuk comfortabeler dan
voorgaande jaren.
En ook het komende jaar ziet er weer super gaaf uit ondanks dat we
als stam niet meegaan op speltakkenkamp. En ook dit jaar was er
weer een hike & seek met meer aanmeldingen dan ooit. Het was
weer een groot succes met de scouts, explorers, wolpherenstam en
kader, met dit jaar medailles en een wisseltroffee. Een extra reden
om te winnen.
Met op het randje van de winter nog een echte stam opkomst,
beginnend met levend stratego een echte klassieker in het lingebos
waar teams frankrijk en groot brittannië tegen elkaar streden. En een
gezellige cocktailavond, met verrassende drankjes en veel
gezelligheid. Kortom een gezellige winter en we zijn klaar zijn voor
een gezellig voorjaar, met leuke dingen als iscout en wandelweekend.

Nog steeds verliefd op Scouting
De meesten zijn de 25 wel gepasseerd maar ook als ouder lid
van Scouting kan je nog hele leuke activiteiten organiseren. En
dat doen de Plus Scouts ook met enige regelmaat.
Culinaire opkomt
De Plus Scouts zijn het jaar maar meteen goed begonnen met
het vertonen van enig culinair niveau op maat. Ja, koken kunnen
ze en het opeten helemaal. Dit jaar was er geen thema, dat doen
we bij de volgende editie wel weer door iemand van een
bepaalde cultuur uit te nodigen en samen het menu samen te
stellen en een maaltijd klaar te maken.
Nieuw lid
In januari hebben de Plus Scouts
hun 12e lid geïnstalleerd. Arie,
welkom bij de Plus Scouts.
Daarnaast komen er dit jaar enkele
leden over van de Stam, daar
kijken we heel erg naar uit.
Programma
Dit voorjaar doen de Plus Scouts weer aan leuke activiteiten
mee. Begin maart is er de beroemde iScout, gaan we in april een
mooi kasteel bezoeken en gaan we in juni een dagje uit met de
trein. In maart wordt iedereen geïnformeerd over een heel groot
evenement begin oktober waar de hele groep aan mee gaat
doen. Het evenement heet “De Luisterpost” en gaat over het voor
één weekend in ere herstellen van de koude oorlog situatie.

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
11 maart: Wallenactie
Ook dit jaar doen we mee met de wallenactie, waarbij we de
stadswallen van Gorinchem ontdoen van afval. Want zeg zelf, een
schone natuur is een mooie natuur toch? Doe je ook mee?
15-17 april: Wandelweekend
Na een paar jaar te hebben overgeslagen wordt er dit jaar weer een
wandelweekend georganiseerd voor alle leden van explorer-leeftijd en
ouder. We gaan een aantal dagen richting Duitsland om daar een
mooie wandeling door de natuur te maken.
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.
20 mei: Open Haven Dag
Ook dit jaar staan we op de open haven dag buiten de water poort,
met leuke activiteiten. De open haven dag duurt de hele dag, en
iedereen is welkom! We staan waarschijnlijk weer op ons vertrouwde
plekje op het grasveld net buiten de waterpoort.
13-16 juni: Avondvierdaagse
Elk jaar doen we met de scouting mee aan de avondvierdaagse. We
lopen met de scouting mee met alle drie de afstanden: 5km, 10km en
15km. Je krijgt van tevoren van je leiding te horen hoe je je kan
inschrijven.

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.
Ben je meer een actieve enthousiasteling en draai je je hand niet
om voor uitdagende activiteiten? Ook de explorers zoeken nog een
aanvulling op het begeleiding-team!
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
Bevers: Verbind de punten. Wat voor voorwerp is dit?

Welpen en ouder: Kruis de woorden weg. Welke zin blijft over?

Wist je dat...
…
…
…
…
…

de Bevers op dit moment 9 leden hebben?
Zegert de Nijmeegse 4Daagse weer gaat lopen?
de Bevers weten wat je als eerste pakt als ze vuur willen gaan maken?
dit een emmer water is? ;) Veiligheid voor alles. ;)
de Bevers groene vingers hebben? Mooi geverfd ;) .

… de Welpen dit zomerkamp voor het eerst naar het buitenland gaan?
… de Welpen erg hun best doen om insignes te halen?
… de Welpen al kunnen knopen?
… er bij het overvliegen van de junior scouts iemand in de sloot was
gevallen?
… dit niet eens een overvlieger was?
… de leiding hem daar natuurlijk meteen weer uit heeft gehaald, maar
het intussen stiekem best een beetje grappig vond? ;)
… al zes junior scouts een insigne behaald hebben dit jaar?
… een aantal junior scouts al goed op weg om nog een insigne te halen?
… de explorers elk jaar Ontdek de Explo organiseren? Dit is een
kijkopkomst waarin we iedereen willen laten zien wat wij zoal doen
tijdens opkomsten.
… de explorers een eigen bestuur hebben? Uit de groep explo’s worden
drie explorers gekozen: 1 secretaris, 1 penningmeester en 1 voorzitter.
… de explorers graag activiteiten doen buiten het clubhuis, zoals
klimmen, schaatsen en activiteiten met andere scoutinggroepen?
… de wolpherenstam nu al 7 leden heeft die langer dan 12 jaar lid zijn bij
scouting?
… er bij de stam 5 actieve leden zijn wiens naam begint met ‘Mar’?
… de stam levend stratego heeft gespeeld in het Lingebos?
… Martijn het hierbij een goed idee vond om het water over te steken
met het vlotje, en daarbij bijna in het water viel, tot schik van de rest
van de stam?
… Iris & Marco op de derde plaats zijn geëindigd bij de Sir Edmund
Hillary Winterhike, in de categorie Junioren?
… de +Scouts binnenkort een eigen ontwerp speltakbadge krijgen?
… er 3 jubilarissen zijn bij de +Scouts?
… zij al 40 jaar bij de APV zitten?
… de +Scouts nog iemand zoeken voor een opkomst culinair in het
najaar, die ons kan leren hoe een gerecht uit zijn of haar land te maken?
… de +Scouts na de zomer waarschijnlijk 15 leden hebben?

