APV Nieuwtjesbrief
Winter 2018

De winter is nog niet over, maar dat zal niet lang meer duren. Het wordt
dus tijd dat we weer gaan kijken wat er deze winter allemaal is gebeurd!
Ben je al nieuwsgierig? 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
Op 16 december hadden we een nieuwe activiteit: de open dag. We
hadden in alle omliggende dorpen folders verspreid en ook in Gorinchem
bekend gemaakt dat we op deze dag lieten zien wie wij zijn. Het was een
gezellige dag met een aantal leuke activiteiten. En natuurlijk waar het
om te doen was: we hadden naast de huidige leden ook de nodige
aanloop van andere geïnteresseerden. Een succesvolle dag dus!
Het nieuwe jaar begon voor ons met de LAN party. Ook dit was weer een
succes, met veel gezelligheid en dit keer zelfs een competitie. Tijdens
deze competitie konden de deelnemers hun game-kwaliteiten meten, dat
is weer eens iets anders dan scouting-technieken. De beste gamers
waren op de eerste plaats Pim, tweede plaats Marco O en op de derde
plaats Martijn V.
Februari is sinds een paar jaar de Hide & Seek maand geworden, en ook
dit jaar was deze weer een groot succes met 46 deelnemers. Het
winnende hide-team was het team van (linker foto) Pepijn, Jarno, Pim,
Martijn en Bas. Dit jaar konden de seek-teams ook winnen, het winnende
team was het team van (rechter foto) Rens, Amber, Arwen en Mirjam. Na
afloop van de Hide & Seek deden al gauw de leukste verhalen de ronde
over slootje-springen, vieze schoenen en hide-teams die er in geslaagd
waren om seek-teams te ontlopen. Al met al: hartstikke geslaagd!

Redactie: Iris & Marco O. Tekening: Marco van Andel. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl
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De jongste scouts van onze vereniging.
lkom!
Ze zingen het openingslied graag lekker HARD.
Anders horen jullie het niet.

Vriendjesdag
We hebben zaterdag 24 februari een vriendjesdag georganiseerd. De
bevers mochten een vriendje of vriendinnetje meenemen. Dat hebben ze
gedaan. We hadden een leuk clubje kinderen.
Momenteel hebben we sowieso een hele gezellige Bevergroep. We zijn
lekker actief bezig. Elke opkomst elke week is weer anders. In mei
hebben we nog een overnachting gepland.
Voor deze leeftijd is een nachtje slapen best spannend. We blijven dan in
‘t VN. Dus dat is een vertrouwde omgeving. Zo kunnen ze vanzelf wennen
aan het echte kampleven van de oudere speltakken.
We zijn ook naarstig op zoek naar Bevers in de leeftijd vanaf 5 jaar. De
huidige Bevers zijn allemaal 6 en bijna 7. Dan mogen ze naar de welpen.
We willen dus graag weer een paar "jonge" Bevers.
Ken je nog kinderen van 5 of bijna 5. Ze zijn van harte welkom.

Bevers zoeken nieuwe Vriendjes!
Durf je de uitdaging aan te gaan: kom dan eens
4x bij de Bevers een kijkje nemen.
De Bevers zijn de jongste speltak van de
Scouting. Het zijn kinderen in de leeftijd van 5
t/m 7 jaar. Al vanaf de jonge leeftijd van 5 jaar leren kinderen de basis
beginselen van Scouting: knopen leggen, een speurtocht, maar ook
veiligheid en vuur maken. Dit alles onder deskundige leiding. Daarnaast
is er voor de Bevers ook elke week ruimte om lekker te spelen en
zichzelf te zijn. De Bevers van de APV is een actieve speltak. Ons
programma is afwisselend en voor de leeftijd haalbaar, maar ook
uitdagend. Met sport spel en creativiteit. Ook maken we regelmatig
uitstapjes. We zijn op zoek naar nieuwe vriendjes die we ons
enthousiasme voor Scouting kunnen bijbrengen.
Ben je 5 of word je binnenkort 5 jaar, kom gerust eens langs op
zaterdagmorgen bij ons clubgebouw. Bijna elke zaterdagmorgen van 10
tot 12. Of stuur een mail voor informatie naar bevers@scoutingapv.nl

Welpen
Welpen weekend op 27 en 28 januari 2018
We hadden geopend en Joran mocht de vlag hijsen, Daarna hadden we
de hele opkomst bordspelletjes gedaan en trefbal en hollandse leeuwen.
Toen gingen we sluiten en daarna gingen we zwemen in het Caribabad.
En daarna heel veel spelletjes spelen.
En na het zwemmen hadden we patat en snacks gegeten.
’s Avonds hadden we Big Hero 6 en Madagascar 2 gekeken en toen was
het heel laat en toen gingen we slapen.
De volgende ochtend werden we wakker en hebben we gegeten en nog
een spelletje buiten gespeeld, waarna we hebben gesloten.
Groetjes van, Elize van Keulen, Annika van Dijk en Kim Kremers

Junior scouts
Op zaterdag 20 januari zijn de junior scouts naar het
casino geweest. Geen echt casino, gewoon op Het Valkennest.
We moesten allemaal in gala kleren komen. Iedereen zag er heel
mooi uit. Voordat we naar binnen mochten, moesten we met ons IDbewijs aantonen dat we achttien jaar of ouder waren.

Ik had mijn ID-bewijs heel goed aangepast, dus ik mocht gelukkig
naar binnen.
Toen we binnen waren, moesten we eerst naar de bank om fiches te
kopen. Daarna kon je verschillende spelletjes doen. Er was black
jack, roulette, hoger/lager en nog een ander spel, maar ik ben de
naam daarvan vergeten.
De spelletjes waren erg leuk, maar ik verloor telkens. Daardoor
moest ik bij de bank een lening aangaan.
Aan het einde van de opkomst werden de fiches van alle kinderen
geteld. Hieronder zien jullie de uitslag.
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Gelukkig was het geen echt geld, anders had ik mijn vader moeten
verkopen.
Groetjes van Jochem

Scouts

Mijn ervaring bij de Hide en Seek
Hoi, ik ben Margreet ik zit bij de scouts, een paar weken geleden was
de hide en seek een van de dingen waar ik altijd naar uit kijk bij
scouting. Ik zat in een groepje met Floor ,Femke ,Lylika en Mike. (dat
kan nooit goed aflopen) We begonnen de tocht bij het Geofort en
moesten naar het eindpunt toe. We liepen lekker op de dijk totdat
daar een auto aan kwam en ik van de dijk afrolde bijna het riet in.
Super fijn! Na een tijdje kwam er weer een auto dus we gingen weer
onder aan de dijk liggen.( dit keer ging het wel goed.) De auto stopte
2 meter voor onze neus en hield een ander groepje aan

Hide en seek voor scouts
De hide en seek van de APV is de eerste grote groepsopkomst waar
scouts aan mee mogen doen. Wat houdt dat nou in voor scouts? Het
is een opkomst waar scouts in contact komen met de volgende
speltak, de explorers. En ze maken kennis met de stam, plusscouts
en het kader (leiding binnen de APV of bestuur). Tuurlijk is het leuke
en spannende deel dat ze ’s avonds laat (tot een uur of 12) buiten
lopen en mee doen aan een groot opgezet spel. Het is voor alle
scouts (bij ons weten) erg leuk geweest. Ook dit jaar heeft een team
met scouts weer gewonnen.

Explo’s
Overal en nergens
De afgelopen maanden kon je de explo’s overal vinden. In een museum,
een paar keer in de lucht tijdens het klimmen en op het ijs. In het bos op
zoek naar geocaches die er niet meer lagen door een bepaalde
stormachtige dag op een donderdag. En natuurlijk ook gewoon op het
Valkennest, vaak buiten bij het vuur. Best wel heel erg vaak…
Primitief
Natuurlijk was er ook vaak vuur met een reden, toen we buiten aan het
knopen waren bijvoorbeeld. Als je het koud had, kon je daar even je
handen weer opwarmen en daarna weer doorgaan met het knopen van de
brug. Of de week erna, toen we primitief gingen koken met de speciale
kook set die we tijdens sinterkerst en nieuw hebben gekregen met de
explo’s. Een ding is zeker, het duurt heel erg lang voordat die pannen zijn
ingebrand, maar dan heb je daarna wel lekker eten. En als we het toch
over primitief koken en knopen hebben, kunnen we net zo goed meteen
doorgaan naar de primitieve overnachting. Misschien heb je er al wat over
gelezen op de Facebookpagina van de explo’s, maar het was een gezellig
avond. Nadat de slaapplek af was, zijn we nog een lange tijd doorgegaan in
de avond. We hebben veel pizza’s gebakken, het volkslied van Rusland is
rond half vier in de ochtend gezongen en we hebben het over van alles en
niks gehad. We zijn pas rond half vijf gaan slapen en waren al weer vroeg
op. Nog even lekkere poffertjes gebakken en daarna was de opkomst weer
afgelopen.
Door Mette Poot

Puzzel
Mowgli wil een fruitmand brengen naar Shanti, maar moet het fruit nog
opzoeken. In welke volgorde komt hij het fruit tegen? Geef het antwoord
door aan ons, dan maak je kans op een prijsje! (Zie volgende pagina)

Keuzes:
Aardbei
Banaan
Appel
Ananas
Druif

Wolpherenstam

Ik heb geen hart van zilver,
geen hart van goud,
maar een hart dat van je houdt
Eten gaat door de maag zegt menig man, hierom had de
Wolpherenstam ook op zaterdagavond 17 februari de opkomst
primitief oliebollen bakken! Super leuk en superrr lekker natuurlijk!
Net na Valentijnsdag zat de hunker naar liefde er goed in!
Kookaburra liet zijn paringsschreeuw te horen brengen… wat niet
om aan te horen was en wat de stam hélemaal niet wilde
aanhoren. Verder ontdekten we de wondere wereld van het
fenomeen Tinder! Kennen jullie het? Tinder is een dating-app
waarbij je heel makkelijk in contact kunt komen met mensen uit je
omgeving. Je hoeft niet een uitgebreid profiel aan te maken maar
je logt in met je Facebook-profiel en je bent klaar. Hierna ga je
mensen bekijken en kun je aangeven of je iemand leuk vindt.
Na wat rondvragen onder de leden van de stam bleek dat Poolvos
en Berner Sennehond zelf op zoek zijn naar hun ware liefde via
Tinder! Om deze reden probeerden we ook via Tinder om de ware
liefde te vinden voor beide… helaas is dit tot op heden nog niet
gelukt! Maar wie weet wat de toekomst brengt!
Veel liefs,
Cupido

Puzzel
Puzzel gemaakt? Het antwoord kun je doorgeven aan Marco O,
Iris, of via nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. Op de vorige puzzel
was één inzending van Chris-Jan (Wolpherenstam)
binnengekomen, hij kan zijn prijsje ophalen bij Marco O of Iris.

Mini-pionieren
Jawel, de eerste Plusscout opkomst was goed
bezocht. Kwam dit nu door de beloofde oliebollen
die heerlijk smaakten bij de champagne?
Vandaag stond mini pionieren op het programma.
Er was gezorgd voor 8 verschillende pionier
objecten: een keukentafel, twee torens, drie
soorten bruggen en 2 verschillende katapulten.
Het fijne van mini-pionieren is dat je een mooi
pionier-object kunt maken, maar niet hoeft te
sjouwen met zware balken en je kunt ook nog
eens binnen aan tafel werken. Met een object per
1 of 2 personen waren alle objecten netjes
verdeeld en konden we aan de slag. Jawel, niet
voor allen was dit een eitje, maar ieder genoot en
de avond was om voor wij het door hadden. Het
resultaat zie je in de foto's!

Een nieuwe groepsbegeleider en wat nu?
Sinds 1 januari 2018 ben ik bij de APV aan de slag als groepsbegeleider.
Na 3 jaar als leiding bij de Scouts, die ik wel erg zal missen, werd het
tijd voor iets nieuws.
De groepsbegeleider is onderdeel van het groepsbestuur van de APV.
Het groepsbestuur wordt dus nu gevormd door Marco, John,
Bernadine , Gerben en Iris en mijzelf. Samen vormen wij een sterk
team met een jaren lange ervaring. Als groepsbestuur proberen wij
regelmatig aanwezig en zichtbaar te zijn en het kader te ondersteunen.
Het kader van de APV van jong tot oud, is eigenlijk het hart van de APV
en wij zijn erg blij met het aantal kader leden en de kwaliteit daarvan.
Inmiddels hebben alle speltakken op dit moment voldoende leiding en
verkeren wij in de luxe positie om als groep voor uit te kijken naar de
toekomst. Daarbij moeten we alleen niet vergeten terug te kijken en
degene te waarderen die zich al jaren inzetten voor de APV. Ook zij zijn
onmisbaar.
Als groep hebben wij de ambitie om alle leiding te helpen om
gekwalificeerd leiding te worden en het leden aantal bij de APV boven
de 200 te krijgen. Ook leden die leiding wil worden, willen wij een kans
en een plek om ervaring op te doen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn
wij druk bezig om na te denken hoe wij dit voor elkaar krijgen. Dit
begint bij de Bevers en Welpen. De grootste uitdaging hebben wij bij de
Bevers. Na de zomer zijn er mogelijk geen Bevers meer, omdat ze
allemaal naar de Welpen zijn overgevlogen. Bij de Welpen is de
uitdaging dat zij regelmatig aan het maximaal aantal leden zitten.
Hierdoor moeten nieuwe leden op een wachtlijst moeten worden gezet.
Ook de andere Speltakken hebben zo hun uitdagingen, die vooral te
maken hebben met het feit dat de APV aan het groeien is.
En natuurlijk is het ook belangrijk dat de APV een zeer actieve en
gezellige vereniging is met heel veel groepsactiviteiten. We zijn dit jaar
begonnen met een geslaagd LAN weekend en begin deze maand
hebben wij weer een zeer geslaagd Hide & Seek gehad. Er waren dit
jaar zoveel deelnemers dat er bijna niemand meer in de zaal kon. Als
groep besef je dan dat je goed bezig bent. En dan binnenkort hebben
we de I-Scout, het Wandelweekend en de Open Havendag, waar wij
natuurlijk ook een grote opkomst verwachten.
Ik vraag jullie speciale aandacht ook voor de Jantje Beton Collecte van
5 t/m 10 maart 2018. Ook hier hebben wij de hulp van iedereen nodig.
Tot slot wil ik iedereen van harte bedanken die mij hebben gesteund in
mijn nieuwe rol als groepsbegeleider.
Olaf Jonkman

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
3 maart: iScout
Heb je de voorkant van dit boekje gezien? Daar staan een aantal
opdrachten van afgelopen jaren uitgebeeld. We gaan dit jaar weer
proberen onszelf door de maffe opdrachten heen te werken, op weg
naar een goede eindpositie!
10 maart: Collecteren Jantje Beton
Hoogstwaarschijnlijk is dit de dag dat je het boekje ontvangt, of
ontvang je het boekje zelfs een week later. Desalniettemin: in de
week van 5 tot 10 maart is het weer Jantje Beton, en wij collecteren
hier ook altijd gezellig mee op de zaterdag. Hiermee helpen we zowel
onszelf als Jantje Beton!
31 maart – 2 april: Wandelweekend
Ook het wandelweekend is een jaarlijks terugkomend evenement,
waarbij we met een groep leden naar Duitsland gaan om een lekker
stukje te wandelen, verspreid over meerdere dagen. Gezellig!
4 mei: Dodenherdenking
Niet in het kader ‘leuke activiteiten’, maar wel een activiteit waar we
als APV ook altijd bij aanwezig zijn. Ook dit jaar vormen we met onze
leden een erehaag bij deze herdenkingsceremonie.
19 mei: Open Haven Dag
Zoals altijd staan wij ook dit jaar weer op de open haven dag. Wat we
precies gaan doen? Dat is nog een verrassing (lees: nog niet bekend),
maar het wordt vast weer leuk!
5 – 8 juni: Avondvierdaagse
Ook dit jaar lopen we met de scouting weer mee met de
avondvierdaagse, op zowel de 5, 10 als 15km. Loop je ook mee?

De voorkant van de nieuwtjesbrief
Leuke voorkant hè, voorop deze nieuwtjesbrief? De afgelopen
voorkanten zijn getekend door Marco van Andel, maar dit is de
laatste voorkant van hem. Waarvoor nogmaals dank natuurlijk!
We zijn dus op zoek naar iemand die voor de volgende
nieuwtjesbrief een voorkant wil tekenen. Zou jij dat leuk vinden?
Neem dan contact op! Het hoeft niet vast, eenmalig is ook goed!
info@scoutingapv.nl

Wist je dat...
… de welpen een plastic flessen inzamelingsactie hebben voor kinderen
met een spier ziekte?
… je die flessen voor 7 april bij Martijn Kalkhoven kunt inleveren?
… je op de spieren voor spieren actiedag op 7 april een taart in het
gezicht van Martijn Kalkhoven kunt gooien voor maar 5 euro?
… de minister van verloren zaken langs
kwam bij een welpen opkomst? Deze
minister was echt alles kwijt, de kinderen
moesten alles terug vinden voor de
minister. Zie rare foto van minister.
… de junior scouts zelf videoclips hebben
gemaakt?
… deze heel leuk zijn geworden?
…
…
…
…
…

de scoutsleiding Wesley aan klimmen doet?
de scouts misschien wel gaan fietsen naar het weekend kamp?
de scouts een facebook pagina hebben?
we bij de scouts al weer twee nieuwe leden hebben?
de scouts leiding een groei wedstrijdje doet met de welpen?

… de explo's hele lekkere pizza's kunnen maken?
… Ferenc zeer emotioneel wordt van Rapunzel?
… vork + lepel = bestek?
… Bertrand en Imre het Russische volkslied uit
volle borst kunnen meezingen?
… de stam het oliebrood heeft uitgevonden?
… we verstoppertje hebben gespeeld tussen
Asperen en Heukelum met 50 man?

