APV Nieuwtjesbrief
Herfst 2017

De winter staat bijna voor de deur en dat is het teken dat wij de herfst
weer gaan samenvatten in een nieuwe 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
Na het zomerkamp was het weer even geduld hebben voordat de
scouting weer begon. Op 2 september was het dan zo ver: het jaar werd
afgetrapt door de verenigingsdag, met spelletjes en andere gezelligheid,
gezamenlijk met alle speltakken. Meer weten? Blader dan snel naar het
stukje van de scouts. Hoewel dat het begin was van het seizoen, was de
leiding al eerder in de benen: op 26 augustus was alle leiding
bijeengekomen op een zogeheten ‘kaderdag’, om onze kennis van een
bepaald onderwerp een beetje bij te spijkeren. Het onderwerp? EHBO!
Met een leuke combinatie van theorie en praktische in scene gezette
voorbeelden heeft de leiding weer een zowel leuke als leerzame dag
gehad. Op 21 oktober was het de jaarlijks terugkerende JOTA/JOTI. Bij
de APV betekent dit: vossenjacht! (Zie voorkant.) Op een onbekende
locatie stond weer een zender die een signaal uitzond, en het doel aan
de deelnemende teams was om deze zender te vinden door middel van
kruispeilingen die je kon maken met ontvangers. Dit leidde weer tot een
leuk avondje speurwerk.
Uitreiking
Afgelopen zomerkamp
was er een ongelukje
gebeurd met vuur. Door
snel en correct optreden
van Justin werd
voorkomen dat dit
ongelukje uitliep tot
erger. Hiervoor heeft hij
op 29 september een
teken van moed
gekregen van scouting
Nederland. Naast een
certificaat heeft hij ook
een mooie multitool met
gravure gekregen. Meer
lezen hierover? Blader
dan snel naar het stukje
van de explos.
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De jongste scouts van onze vereniging.
lkom!
Ze zingen het openingslied graag lekker HARD.
Anders horen jullie het niet.

Opkomsten
Er zijn weer veel dingen gebeurd bij de bevers. De bevers beleven
elke zaterdagmorgen leuke avonturen. Professor Plof is langs
geweest en we hebben proefjes gedaan. Spelen met water en
kijken hoe de vlammetjes van de kaarsjes in een kring allemaal 1
kant uit gaan. Rara hoe kan dat?? Met apenkooien hebben de
bevers laten zien dat ze heel goed kunnen slingeren. Ook kunnen
ze goed knopen leggen. De bevers hebben ook bezoek gehad van
een speciale gast. Zij heeft de bevers laten zien hoe het is om te
leven met een beperking. En dat dit niet betekent dat je niets
meer kunt.

Ons team
Ons team is versterkt met Marije.
Ze is afgelopen zaterdag
geïnstalleerd als leiding. Ze is heel
enthousiast en past daarom goed in
ons team. Welkom Marije. We
hebben sinds enkele weken ook een
jonge stagiaire. Ze volgt bij ons
haar maatschappelijke stage. Ook
zij past prima in ons team.

Vriendjesdag
Op 23 september hebben
de Bevers vriendjesdag
gehad. Dat was erg
gezellig.

Welpen
Installatie
Op 14 oktober zijn acht nieuwe welpen geïnstalleerd. Het was
natuurlijk weer een hele happening en voor de nieuwe welpen erg
spannend.
Na de installatie hebben we nog verschillende team-buildingspelletjes gespeeld, wat erg leuk en soms ook wel erg moeilijk was.
Zo moesten de welpen een ‘kunstwerk’ van een foto namaken. Het
lastigste was dat het nest het kunstwerk moest maken, maar dat er
maar één welp was, die de foto zag.

4 november 2017
de dag begon met de opkomst,en toen gingen we hollandse leeuwen
doen en spelletjes .na dit spel riep martijn..KOM KOM pim ligt op de
grond,op zijn rug,met zijn armen wijd .
toen deed stefan zijn arm voor zijn gezicht en zijn knie omhoog,om
hem daarna te draaien.(in de stabiele zij ligging)toen gingen larissa en
ik het nadoen...ook gingen we nog pleisters plakken.
daarna nog tikkertje hou vast doen,dan moet je je hand houden op de
plek waar je getikt ben...gelukkig was ik de tikker met kejano....en
daarna gingen we afsluiten .....
ik vind scouting echt zooooooooooo leuk.....
groetjes van liv

Junior scouts
4 november
We hebben op zaterdag 4 november 2017 met de junior scouts tien
tellen in de rimboe gedaan. Het doel van het spel was zo lang
mogelijk overblijven. De teller telt van 10 naar nul en in die tijd moet
jij je verstoppen. En als de teller niemand meer kan vinden want hij
mach niet van z’n pot af dan gaat hij tellen van 9 naar nul tellen en
dan moet jij de tikker aan getikt hebben en dan terug gaan naar je
plek . daarna naar van 8 naar nul enzovoorts. Er waren zelfs nog
kinderen over bij 2. Daarna hebben we het appel en het ei gedaan.
Het doel is dan je in een groepjes waardevoller dingen gaat ruilen
voor een appel en een ei. En het regende maar ja wij waren niet van
suiker. we hadden uiteindelijk heel veel van een knuffel beer tot een
mini trampoline. Wij hadden ook een barbecuetang. En we kregen
ook veel te eten dat was natuurlijk lekker. ohja we bedankten
natuurlijk wel iedereen. En wat we overhadden mochten we zelf mee
naar huis nemen. Er was genoeg voor iedereen, want heel veel
mensen gaven dingen ons gratis.
Door Tije Jonkman

Kookopkomst 11 november

Scouts
Verenigingsdag
Op twee september was het verenigingsdag. Alle speltakken kwamen
die dag bij elkaar om spelletjes te spelen. Je kon ook vriendjes en
vriendinnetjes meenemen, ook alle opa’s, oma’s, vaders, moeders,
neefjes en nichtjes konden komen kijken. Om de spelletjes te kunnen
spelen moest eerst iedereen in groepjes worden verdeeld. Toen
iedereen in groepjes was verdeeld konden de spelletjes beginnen. Het
doel was om zoveel mogelijk spelletjes te winnen. Er waren spelletjes
zoals: snoephappen, zaklopen, voetbal en nog veel meer. Als je dan
een spel had gewonnen kreeg je het bijbehorende land en op het
einde werd bekend gemaakt wie de meeste landen hadden veroverd.
Verder was het heel gezellig was de sfeer goed.
Geschreven door Lylika Jonkman en Bas Joosen

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 Rens van de Wolpherenstam. Hij
kan zijn prijsje ophalen bij Marco O of Iris.
Bevers & Welpen:Hier onder staan drie pootafdrukken van drie dieren:
een olifant, een hond en een muis. Weet jij welke bij welk dier hoort?
(Tip: Ze zijn enigszins op schaal getekend.)

A)

B)

C)

Junior scouts en ouder: Ook hier hebben we drie pootafdrukken van
drie dieren: een hert, een koe en een paard. Weet jij welke bij welk
dier hoort? (Tip: Ze zijn niet op schaal getekend.)
A)

B)

C)

Explo’s
Varen over de Linge
Afgelopen zomer zijn de explo’s weer wezen varen op de Linge. Nadat de
boot was opgeblazen en iedereen klaar was om te vertrekken, zijn de
explo’s begonnen aan hun tocht vanaf Spijk naar de haven van
Gorinchem. Na natuurlijk een paar keer uit de boot te zijn gevallen zijn
de explo’s aangekomen bij de haven. Met veel bekijks van de mensen die
daar waren, want zeg nou zelf, landscouts op het water?
Teken van moed
Zoals sommigen van jullie misschien nog weten is er een ‘klein’
ongelukje gebeurd op het zomerkamp bij de explo’s. Matthijs’ been stond
namelijk in vuur en vlam na een ongelukje in de kooktent van de explo’s.
Gelukkig waren er veel EHBO’ers waaronder Justin. Justin handelde
meteen zoals het hoort en bluste Matthijs en de tent. Dit bleef niet
onopgemerkt, de begeleiding gaf dit door aan Scouting Nederland,
waarna er een vertegenwoordiger van Scouting Nederland op 29
september naar de opkomst van de explo’s en het Teken van Moed gaven
aan Justin. Het Teken van Moed is een speciale erkenning voor
jeugdleden van scouting die iets heel erg heldhaftigs hebben gedaan.
Dus hierbij (alweer) hartelijk gefeliciteerd Justin.
Het overvliegen
Vanaf vrijdag 27 oktober 19.15 tot ongeveer zaterdag 28 oktober 15.00
was het overvliegen van de scouts naar de explo’s. Zoals elk jaar was het
overvliegen weer een prachtige aangelegenheid voor de explo’s om weer
even te lachen (vooral voor de laatstejaars) en voor de vliegjes een hele
opgave, want een dag niet slapen en ook nog opdrachten uitvoeren? Dat
is nogal lastig. Natuurlijk hebben de vliegjes ook nog moeten vlot varen,
er is een filmpje gemaakt waarin je kan zien hoe dat ging. Het is gedeeld
op de scoutingpagina op Facebook. Het is aan te raden om het filmpje te
kijken.
Installeren en nieuw bestuur
3 November was het installeren van de vliegjes die nu officieel explo’s
zijn en het kiezen van het nieuwe bestuur. Bij het kiezen van het bestuur
is er iets gebeurd wat nog nooit is voorgekomen voor zover wij weten, er
is namelijk een eerstejaars in het bestuur gekomen. Het nieuwe bestuur
wordt gevormd door voorzitter Justin, secretaris Mette en
penningmeester Sebastiaan.
Door Mette Poot

Wolpherenstam
Hallo mede APV’ers
Omdat ik weg ben bij de stam en naar de plusscouts ga, werd ik
gevraagd om een stukje te schrijven over de stam.
Ik zou graag wat willen vertellen over de verschillende activiteiten
bij de stam omdat het voor sommige niet scouting mensen
sowieso al een raadsel is wat je überhaupt bij de scouting allemaal
voor activiteiten doet.
Om te beginnen, de Wolpherenstam is een uitdagende, sportieve
groep, met elk jaar weer unieke opkomsten. We hebben
bijvoorbeeld wel eens een wedstrijd gedaan welk team het snelst
met een tweezitsbank een route door Gorinchem kan lopen, dat
was zeker uitdagend maar ook de laatste keer dat we dat gedaan
hebben.
We hebben ook wel eens een reuzenrad gepionierd of een 9 meter
hoge toren.
Iedereen is fanatiek aan het pionieren waarna je er achter komt
dat je hem al bijna weer moet afbreken, maar dat maakt het niet
minder leuk.
Er zijn ook verschillende vaste activiteiten zoals hide & seek,
geocachen, primitief koken, paintballen, kanoën, een spelshow
avond of het schieten met een jacht geweer op blikjes.
Een rode draad door het programma ieder jaar is het totemiseren
van iedere nieuwe stammer, met deze activiteit krijgt iedere
stammer zijn eigen totemdieren naam toegewezen door de rest
van de stam. Dit toegewezen totemdier heeft bijpassende
eigenschappen die nagenoeg identiek zijn aan zijn eigen
persoonlijkheid.
Niet te vergeten is er ook nog het zomerkamp, vaak is het niet de
locatie of hoe ver weg je gaat, maar de activiteiten die je doet, de
spontane acties en de problemen waar je wel of niet tegenaan
loopt die een kamp leuk kunnen maken.
En ieder jaar sluiten we het jaar weer af met een kerst maaltijd.
Eigenlijk doen we best wel veel bij de stam zolang het maar in de
scouting gedachten past en het gezellig blijft.
Met vriendelijke scoutsgroet,
Marco van Andel, Steppelemming

Wolpherenstam
6 jaar bij de stam
Op 17 en 18 maart 2012 vloog ik over naar de Wolpherenstam,
samen met Marco A en Corné. Het was een mooi overvliegen, maar
zoals meestal met een overvliegen zal ik daarover niet in detail
treden ;) . We draaiden al wat langer mee, sinds midden 2011,
maar gezien de stam slechts 1 keer in de 2 weken opkomst heeft,
liet het overvliegen op zich wachten. Het was dan ook niet lang na
het overvliegen dat we onze totemnamen kregen: mij werd
Kapucijnaap toegekend, Marco A kreeg Steppelemming en Corné
was de Spreeuw. Anders dan je misschien zou denken, worden
stamnamen gekozen op je persoonlijkheid, en niet om je uiterlijk.
Ik was dan ook blij met mijn totemnaam. Wat mij het beste bij is
gebleven van mijn stamtijd zijn de kampen. In de zomer van 2012
hadden we een zomerkamp in Waldhambach, Duitsland. Hier
leerden we dat muizen niet alleen door doek heen kunnen knagen
(tjah dat wisten we), maar ook door hard plastic (en dat verwacht
je niet). Ook maakten we hier kennis met een Duitse groep waarvan
enkele leden elke avond om beurten een leuk deuntje op de gitaar
speelden. Ik wilde dat ook, dus het jaar erop, zomerkamp te
Loppem, België, hadden ook wij een gitaar mee. Al kon ik het nog
niet zo goed… Het zomerkamp in 2013 was het moment dat de
meeste stamleden ouder dan Marco A, Corné en ik afscheid namen:
daarna waren wij opeens bijna de oudsten. In 2013 was het
weekendkamp een luxe (huisje) in vergelijking met het jaar ervoor,
toen het eind oktober echt (echt!) koud was in een Trippstein. 2013
was ook het jaar van de World Scout Moot te Canada, waar ik
samen met Marco A heen ging: een internationaal kamp met scouts
van over de hele wereld. In 2014 verliet Corné de scouting en
gingen we op zomerkamp niet richting het oosten maar richting het
westen: Engeland. Ook vond in 2014 het laatste ‘traditionele’ stam
weekendkamp plaats (Austerlitz), hoewel in 2015 nog wel het
‘wadloopweekend’ plaatsvond.
Sinds begin november zijn Marco A en ik samen met een aantal
nieuwe leden overgevlogen naar de plus scouts. De komende tijd
zullen we hierbij onze opkomsten houden. Het zit in de plannen om
ook bij de plus scouts een (weekend)kamp te introduceren. Hopelijk
kan ik die dan ook toevoegen aan mijn lijstje van memorabele
momenten :) .
Door Marco O

Plus Scouts groeien naar 20 leden
Dit najaar vliegen een aantal Stamleden over naar de Plus Scouts
die daarmee gaat groeien naar 20 leden. Daar zijn we natuurlijk
heel erg blij mee, dit gaat namelijk ook zorgen voor een
uitbreiding van het programma en aantal bijeenkomsten.
Cultureel goed bezig
Ieder jaar proberen de Plus
Scouts een stukje cultuur
op te snuiven, in juni zijn
we op de landelijke Dag van
het Kasteel naar Heeswijk
Dinther geweest. Erg
handige attributen hebben
ze daar.
Even de benen strekken
Ondertussen ook een traditie aan het worden, Happen en Stappen.
Dat is een combinatie van een mooi uitgezette wandeling en
genieten van een kopje koffie met gebak, een lekker bakje soep
onderweg en na afloop een heerlijk diner. Deze keer zijn we langs
de molens gelopen op Kinderdijk.
Moderne speurtocht
Bepakt met GPS’en zijn we in
Achterveld op zoek geweest naar
een 16-tal GeoCaches. Het was
soms even zoeken maar uiteindelijk
hebben we
alle Caches gevonden.

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
16 december: Open dag
Om onze vereniging iets bekender te maken onder de mensen,
houden we op 16 december een open dag. Deze zal ‘s middags
plaatsvinden van 13:30 tot 16:30. In deze tijd zal er van alles te
doen zijn voor verschillende leeftijden, als een soort inloop-dag.
Iedereen is dan welkom!
5-7 januari: LAN party
Als het koud is hoeft ook scouting niet alleen buiten plaats te vinden.
Het begin van het jaar wordt dan ook ingeluid met een gezellig
weekend op ons clubhuis, waarbij leden van explo-leeftijd & ouder
gezellig van alles kunnen ondernemen. De grootste activiteit is hierbij
de LAN party, waarbij we gezellig met z’n allen tegen elkaar spelletjes
kunnen spelen op de computer.
Februari: Hide & Seek
Maar, zelfs als het koud is, gaan we ook gewoon naar buiten. Daarom
hebben we in februari de Hide & Seek voor leden van scouts-leeftijd &
ouder. De opdracht? Kom zo snel mogelijk van A naar B, zonder getikt
te worden. Of juist: tik zoveel mogelijk scouts die van A naar B
proberen te komen!
3 maart: iScout
In 2017 deden er 8400 scouts mee en werden er een kleine 10.000
foto’s en filmpjes gemaakt; wij werden 49e van de 380 deelnemende
teams. Elk jaar wordt de iScout groter, en ook dit jaar doen wij weer
mee, met explo’s en ouder. Met maffe opdrachten en ingewikkelde
zoek-opgaven gaan we ons best doen weer zo hoog mogelijk in de
eindstand te komen!

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 Welpen leiding te worden. Zij zijn met name
nog op zoek naar vrouwelijke leiding.
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

Wist je dat...
… de bevers bij gebrek aan handdoek in de kleedruimte hun handen
afdrogen aan de jas van de Leiding? ;)
… terwijl de junior scouts bij de kampvuur-opkomst een vuurtje aan
het maken waren, de leiding het lekker vond om zelf chips te gaan
maken?
… de junior scouts deze ook wel lekker vonden?
… het nieuwe explo-bestuur wordt gevormd door voorzitter Justin,
secretaris Mette en penningmeester Sebastiaan?
… dit de eerste keer is dat er een eerstejaars in het explo-bestuur zit?
… bevers heel goed zijn in apenkooien en knopen uit elkaar halen?
… er bij het overvliegen van de junior scouts opeens een opmerkelijk
voetafdruk spoor te zien was bij het clubgebouw?
… dit spoor niet kwam door een dier, maar door een junior scout die
de sloot van dichtbij wilde bekijken?
… we hem daarna natuurlijk wel even onder de douche hebben gezet?
;)
… dit vorig jaar ook al een keer was gebeurd?
… er vijf overvliegers waren van de scouts naar de explo's en één
nieuw lid?
… bevers nu weten hoe het is om een beperking te hebben?
… de explo's afscheid hebben genomen van drie laatste jaars die nu
bij de stam horen?
… de junior scouts leiding het voor elkaar heeft gekregen om bijna
geen gasflessen te hebben voor de kookopkomst, omdat de sleutel
die ze nodig hadden om in het hok te komen… in het hok lag?
… er weer nieuwe schilderingen van de bevers aan de muur hangen?
… deze met de open dag ongetwijfeld goed te bekijken zijn?
… de junior scouts nu 3 ploegen hebben, net zoals de welpen nesten
kennen en de scouts patrouilles hebben?
… deze ploegen gaan proberen om zoveel mogelijk ploegpunten te
hebben verdiend aan het eind van het seizoen?
… het filmpje ‘kano varen’ van de explo’s al meer dan 1600 keer is
bekeken?
… er nog steeds nieuwe bevers welkom zijn? Met zoveel leiding moet
dat toch kunnen?
… het bij Pim wel eens zeer doet als hij moet
nadenken? ;)

