APV Nieuwtjesbrief
Zomer 2018

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan! Maar omdat het
zomerkamp zo leuk was, gaan we deze eerst nog eens herbeleven. In
deze editie gaan we kijken wat de speltakken zoal op kamp hebben
uitgespookt. Ben je al nieuwsgierig? Kijk dan snel verder voor alle
verhalen, een overzichtje van komende activiteiten, wist-je-datjes en
puzzeltjes.
Nieuw likje verf
“Als de kat van huis is, verandert Inge de borden.” kwam er langs in een
groeps-app. Tijdens de zomervakantie gebeurt er meestal niet zo heel
veel spannends rond het Valkennest, maar dit jaar wel. Voor degenen die
het nog niet was opgevallen: het clubgebouw heeft een nieuw likje verf
gekregen. Het hele gebouw is opnieuw in de verf gezet zodat het weer
wat jaartjes mee kan. Dit bood ook de mogelijkheid om het bord aan de
voorkant eens aan te passen, want ‘scoutingapv.net’ klopte al een tijdje
niet meer.
Verenigingsdag
Het nieuwe seizoen is inmiddels al een paar weken bezig. We zijn
begonnen met de verenigingsdag, waarbij de hele vereniging meedeed in
een grote ‘vossenjacht’, waarbij de verschillende groepjes op zoek
moesten naar allerlei verstopte figuren zoals een beer, zwaan, koning,
oermensen en aliens!
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Redactionele noot: Foto’s
Helaas hebben we een aardig aantal foto’s uit deze nieuwtjesbrief
moeten schrappen omdat we van veel leden nog geen expliciete
toestemming hebben gekregen om beeldmateriaal te gebruiken (beter
bekend als ‘AVG’). Vind jij nou net als wij een nieuwtjesbrief met foto’s
ook veel leuker dan een nieuwtjesbrief zonder foto’s? Help ons dan door
het formulier in te leveren als je dat nog niet gedaan hebt ;) .

De voorkant van de nieuwtjesbrief
Wil je ook een keer een voorkant maken voor de nieuwtjesbrief? Dat
kan hoor! Vraag maar aan je leiding, of mail direct naar:
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl

Welpen

De welpen zijn dit jaar naar Deventer geweest. Daar hebben ze een
opleiding gevolgd om astronaut te worden. De opleiding bestond uit
verschillende delen. Zo hebben we geleerd over het zonnestelsel en
hebben we een gewichtsloosheidstraining gehad. Doordat het zo heet
was, ontstond ook het idee om zelf een bad te maken. Hierin hebben
de welpen de grootste lol gehad.
Op maandag zijn we naar de sterrenwacht geweest. Daar is ons van
alles verteld en hebben we door een speciale kijker naar de zon
gekeken.
Op dinsdag bereikte het alarmerende
bericht ons, dat er in de buurt een ufo
was gezien. Natuurlijk zijn we gaan kijken
of we iets konden vinden. Met behulp van
een speciale scanner konden we sporen
van straling vinden en hebben we een
echt ruimtevaartuig gevonden. Na nog
meer zoeken hebben we zelfs een alien
gevonden. De alien was erg lief en heet
Zookie.
Nadat we de volgende dag nog allerlei onderdelen hadden gevonden,
hebben mensen van de NASA Zookie en zijn ruimteschip opgehaald.
Aan het einde van het kamp hebben we bingo gedaan met als slotstuk
kledingbingo… Als de gevonden kleding van jou was, moest je “Bingo”
roepen. Daarna hebben alle welpen hun diploma gekregen, want ze
waren allemaal geslaagd voor de opleiding tot astronaut.
Het was een warm, leuk en zeer geslaagd kamp.

Junior scouts
Hoi!
Hoe gaat het? Hopelijk heb je een leuke vakantie gehad. De leiding van
de jr. scouts in ieder geval wel! Op 14 juli was het dan eindelijk zover,
samen met de leiding, de kookstaf en 15 junior scouts gingen we op
kamp. Met een kar vol fietsen, auto’s volgeladen met bagage en
kinderen gingen we op weg naar Labelterrein het Naaldenveld in
Bentveld.
Eindelijk aangekomen op het terrein was het ontzettend warm… en
toen moesten we nog de tenten opzetten! Gelukkig hadden de jr.
scouts al een beetje geoefend tijdens het weekendkamp en hielp de
leiding waar nodig was, waardoor alles goed verliep.
Tijdens het kamp hebben we heel veel activiteiten ondernomen. Zo
gingen we in groepjes in het waterduinlandschap lopen en kwamen we
heel veel hertjes tegen! Kregen we een rondleiding door een
natuurgebied, gingen we zwemmen in een meertje in de duinen,
bezochten we een Juttersmuseum en maakten we Haarlem onveilig.
Het zou geen scoutingkamp zijn als we ook geen ‘aparte’ dingen
zouden ondernemen… Zo werden de jr. scouts om half 1 ‘s nachts (!!!)
gewekt om een nachtstrandwandeling te maken en was er natuurlijk de
bekende kampdoop!
Al met al was het een ontzettend geslaagd kamp!
Veel liefs,
Shannon

Explo’s
Enkele weken geleden was het zomerkamp van de explo’s dat plaatsvond in
Ferschweiler. 14 juli vertrokken we op schema, al kwamen we niet allemaal
op hetzelfde moment aan. Eenmaal aangekomen, was er eerst even een
kleine rustperiode voor het moment kwam dat alles moest worden
opgebouwd. Dat verliep gelukkig voorspoedig, er was dan ook maar 1
kapotte hamer. De zondagochtend erna hadden we een soort van crea bea
ochtend waarbij de ene helft van de groep fakkels heeft gemaakt en de
andere helft kussentjes. Diezelfde middag zijn we ook nog naar de
middeleeuwse burcht Beaufort geweest met een Nederlandse gids. De
volgende dag, was het tijd voor de hike & hike. Ook al was het een lange
route voor sommige explo’s, het was wel een prachtige route die onder
andere liep in de Teufelsschlucht. Er werd dan ook veel gecrost over de
bergen heen en langs kliffen, de dinsdag na de hike & hike, waren er nog
best wel veel explo’s met blaren. Allemaal variërend met de hoeveelheid
blaren per persoon. Die ochtend stond een vlottenrace gepland, maar door
een gebrek aan goed water was dat helaas niet mogelijk. Wel zijn we die
middag gaan “zwemmen” oftewel, in de stroming zitten en visjes proberen
te vangen of dammetjes maken. Na het avondeten moesten we helaas
afscheid nemen van onze bezoeker Michiel die maandag tijdens de hike en
hike was aangekomen. De volgende ochtend was het high tea time bij de
tent van Kiri en Chris-Jan. Waarna (bijna) iedereen een middagdutje heeft
genomen en bij het wakker worden tosti’s kreeg. Tot grote vreugde van
sommige explo’s was het hierna tijd voor het geocachen, de geocache ging
gepaard met het mysterie van een bankoverval. En ja, uiteindelijk is de
dader gevonden. Diezelfde avond nog werd er nog een lichaam gevonden
en hadden de explo’s plotseling allemaal handicaps. Sommige explo’s zaten
aan elkaar vastgebonden en konden maar op 1 been staan en sommige
explo’s hadden last van de meme ziekte, niet te vergeten Bert de roze gans
die plotseling voorbij kwam vliegen en de overhoringen. Hoe dit allemaal
kwam? Een hele simpele uitleg! Het was de bonte avond met bonte acts! Er
werd veel gelachen door de acts heen en ge-awed bij de baby foto’s die
rond werden gestuurd om uit te vogelen wie wie was. Het kanoën de
volgende dag ging ook gepaard met veel gelach toen een van de kano’s een
flipperkast nadeed terwijl ze vooruit probeerden te komen. Het culturele
uitstapje naar Luxemburg-stad eindigde met een tatoeage voor alle explo’s
en veel souvenirs van alle soorten en maten om mee naar huis te nemen.
Helaas was het de volgende dag al weer tijd om alles weer op te ruimen en
naar huis te gaan. Wij hebben in ieder geval veel plezier gehad op ons
kamp en we verheugen ons weer op het aankomende seizoen!

Wolpherenstam
Hallo allemaal!
Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en toch blikken wij nog
even terug naar ons zomerkamp!
De stam heeft dit jaar flink uitgepakt, we zijn afgereisd naar Zellhof,
Oostenrijk. Dinsdagavond 24 juli om 21:53 precies verlieten wij de
Sportlaan om een reis van 907 km te maken. In het holst van de
nacht zoefden we over de Nederlandse, Duitse & Oostenrijkse
snelwegen! We kwamen rond 9:30 aan op het Pfadfinderdorf. Na dat
alle tenten stonden en de bagage was uitgepakt kwamen de echte
Nederlanders in ons naar boven want: WAT WAS HET HEET! We
werden bij de kampwacht verwacht voor een ‘camp tour’. Alle in’s &
out’s waren verteld, alles was gezien maar op het moment dat we bij
de springsteiger stonden waar je het verkoelende meer in kon duiken
dwaalde de aandacht toch een beetje af. Nog geen 20 minuten later
was er een heus water gevecht uitgebroken Duitsers V.S.
Nederlanders, wij hebben gewonnen uiteraard.
De rest van de week hebben we een super programma gevolgd,
bedankt Pim, Iris, Jeske & Shannon voor het organiseren! We hebben
met zijn allen een berg bewandeld en dit was voor Mirjam haar eerste
keer en ze heeft het gehaald! #YouGotThis #Trots #SuperScout! We
hebben de Eisriesenwelt bezocht, dit is echt een bucketlist dingetje,
wat een mega ervaring! We kregen carbitlampen waar mee we de grot
konden verlichten, en elkaar… Sorry van je trui Iris… We zijn met een
kleine gondel een berg op geweest, wat Shannon echt een uhm..
leuke is niet het goede woord maar het lijkt er op, ervaring vond! We
hebben een cultureel uitstapje gemaakt met de bus naar Salzburg!
Eigenlijk hebben we te veel gedaan om op te noemen!
Om een lang verhaal kort te maken, we hebben een
super kamp gehad! Via deze weg wil ik nogmaals
Pim, Iris, Jeske & Shannon bedanken voor de super
organisatie!
Iedereen
bedankt
voor
jullie
aanwezigheid & inzet!

De leiding op kamp: Een logboek
Van 31 augustus tot 2 september gingen we met een aantal leiding en plus
scouts op kamp richting st. Walrick. Dit is wat er gebeurde.
Vrijdag 31 augustus
18:30 - Vandaag gaan we op weg richting St. Walrick in Overasselt, voor
een eigen georganiseerd kaderweekend. Rond 18:30 vertrekken we met 6
personen vanaf het Valkennest.
19:30 – We zijn op het terrein aangekomen en hebben al even
rondgeneusd. Als de aanhanger komt gaan we die uitpakken. Martijn is er
ook bij, dus nu zijn we met 7!
20:30 – Olaf heeft last van zijn karma. De regel is: eerst bij de kampstaf
aanmelden, dan pas mag je naar het terreintje. Gezien we te vroeg (voor
20:00) waren kon dat ook wel andersom, aldus Olaf. Nu kwam hij dus terug
lopen van de kampstaf: we moesten naar een ander terreintje! Ofwel, we
hebben de tenten in het licht op kunnen zetten op jongensveld voor, nu
kunnen we het nog eens dunnetjes over doen op de trappersbaan, in het
donker. Goede oefening zullen we maar zeggen ;) .
21:45 – We hebben weer afgebroken, versleept en opgebouwd, en hebben
nu zelfs ook al een vuurtje. Nu even zitten; zo meteen komt CJ ons nog
vergezellen, dan zijn we met 8.
Zaterdag 1 september
08:45 – Iedereen is z'n tent uit, en Mark is ook gearriveerd. We ontbijten
met tosti's! Vanochtend gaan we enige aandacht besteden aan het behalen
van een kampkwalificatie.
13:00 – Tijdens de kampkwalificatie
zijn Hans & Inge aangekomen; CJ en
Iris verlaten ons rond de middag.
Vanmiddag gaan we naar het
oorlogsmuseum in Overloon.
17:00 – We hebben zo'n beetje alles
gezien in het museum. Weer terug
naar ons terrein.
19:15 – Onze avondmaaltijd hebben
we met de dutch oven klaargemaakt.
Het duurde even, maar dan heb je ook
wat: heerlijke chili con carne.

Zondag 2 september
09:00 – We zijn weer wakker! Martijn, Hans en Inge zijn gisteravond
vertrokken, we zijn nu weer met 6 personen.
10:30 – We gaan geocachen, een route van 7.5 kilometer redelijk dichtbij.
12:45 – Ik was m'n GPS kwijt. Tot een ieders vermaak bleek ik die gewoon
in m'n hand te hebben, kwam ik na 5 seconden achter... oeps.
13:30 – We zijn weer terug. Tenten afbreken maar!
15:15 – Alles is ingepakt! Inclusief de schep die van de kampstaf is... dus
moeten we de aanhanger weer uitpakken... Nog een laatste rondje om de
geocache nog even te loggen, en dan op weg naar huis.
Zo zie je maar weer: ook de leiding kan nog wel eens wat leren ;) .

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
Overvliegen
In het nieuwe seizoen gaat weer een groot aantal leden overvliegen
van de huidige naar de volgende speltak. Heel spannend maar ook
heel leuk natuurlijk. Bij de meeste speltakken is het overvliegen in
oktober.
20 oktober: JOTA / JOTI
Jamboree On The Air, of over het Internet tegenwoordig, daar staat
het voor. Binnen de scouting staat deze dag het thema ‘internationaal’
centraal. Er is overdag geen bijzondere activiteit omtrent Jota/Joti,
maar wellicht dat je opkomst wel in het teken hiervan staat?
20 oktober: Vossenjacht
‘s avonds is er in het teken JOTA wel een bijzondere activiteit, voor
explo’s & ouder: de vossenjacht. Het doel: vind de zender (‘vos’) zo
snel mogelijk, gebruik makend van kruispeilingen met een peiler. Dit
blijkt vaak nog aardig lastig, maar vinden doen we ‘m!
December: Sinterklaas
Komt sinterklaas ook bij jouw speltak langs? Misschien wel, als je dit
jaar lief geweest bent ;) .

Wist je dat...
… TEAM JOOST!!!
… wandelende Duitsers met geredde honden heel erg aardig zijn?
… je prachtige geschiedenislessen kan krijgen in het bos?
… Bankje!!!
… 2 woorden, 8 letters = meer hout
… Nathalie heel erg goed is in geocachen?
… de explo’s een bonte avond hebben gehad, die heel erg bont is
geworden?
… de explo’s hele schattige baby foto’s hebben?
… je de explo’s heel erg lang kan bezig houden met vissen en
dammetjes maken?
… de explo’s 106 visjes hebben gevangen?
… en alle visjes een naam hebben gegeven op 1 na?
… in memoriam Katja, Karin, Kathleen, Christel, Pjotr, Romy,
Chayenne, Esra, Johan, Max, Cor, Naomi, Arthur, Mees, Berk, Blub,
Willem, John, Anja, Bert, Dirk, Pieter, Boudewijn, Natha, Rens, Jasper,
Valan, Jochem, Josefien, Clara, Klara, Pieter, Thijs, Jappie, Annelotte,
Harry, Hermelien, Ron, Bob, Cathelyne, Hans, Inge, Theo, Sander,
Mozart, Leo, Michiel, Martijn, Teun, Wendy, Sandra, Bjorn, Bas,
Thomas, Tim, Sven, Botje, Nemo, Marthin, Bertrand, Sebas, Bloem,
Stella, Flora, Musa, Techna, Stormy, Sam, Alex, Clover, Maria, Dora,
Boots, Diego, Swieber, Ernie, Pooh, Tijgertje, Ior, Knorretje, Kanga,
Roe, Cruella, Janneman, Poepertje, Donald, Katrien, Kwik, Kwek,
Kwak, Guus, Wickey, Remy, Kim, Britt, Joris, Esther, Anne, Ashley,
Wil, Karel, Ans, Picasso, Vincent, Rob.
… de explo’s op maandag en dinsdag een bezoeker hadden?
… de explo’s hele… interessante Duitse buren hebben gehad tijdens het
kamp?
… de explo’s op woensdag een soort van siësta hebben gehouden?

… Steppelemming het voor elkaar kreeg om al 15 jaar op scouting te
zitten en dan nog zijn matje en slaapzak te vergeten op kamp?
… Steppelemming blijkbaar liever ketchup op zijn hand heeft dan op
zijn frikandel?
… MEERSKOETER!

… Fier tijdens kamp op een avond wel 8 teken had?
… Fier de broekspijpen van Rens (=leiding) had gestolen, omdat hij
dacht dat ze van hem zelf waren?
… de junior scouts herten van heel dichtbij in het wild hebben gezien?
… er kinderen werden ondergepoept door vogels in Haarlem?
… een van de leiding niet luisterde naar de jr. scouts een ook werd
ondergepoept?
… de tijgers de meeste ploegpunten hebben verdiend en een klein
prijsje kregen?
… dit prijsje niet mochten gebruiken omdat er een stookverbod was op
het terrein?
… BLUBLUBLUB –- MIEP MIEP –- TSJOENGGG!
… de stam tijdens kamp een bus tochtje hebben gemaakt?
… de stam is ‘vergeten’ om de toiletten & douches op het kampterrein
schoon te maken?
… Mirjam een dikke pluim verdient heeft omdat ze haar aller eerste
echte hike meer dan 8 KM omhoog heeft gelopen en er vervolgens
weer 8 naar beneden?
… Jeske een hoop lekkere culinaire hoogstandjes heeft bereid zoals
Orzo?
… Orzo geen rijst is maar ook geen pasta maar wel erg lekker is?
… de stam ALTIJD in style andere landen in rijd dankzij Dylan?
… de stam beschikt over 3 fantastische natuur gidsen? Wouter, Bram &
Matthijs kunnen elke bloem, plant, boom en vogel thuis brengen.
… Mark & Nathan per ongeluk knie- & okselhoogte door elkaar
haalden?
… Pim eindelijk een nieuwe profiel foto heeft dankzij kamp?
… Stefan iedereen zo gek heeft gekregen om een spelletje met hem te
spelen, dat hij er zelf gek van werd?
… Chris-Jan zo weinig plek overhad in zijn bus dat zelfs zijn zwaailicht
niet meer in de achterbak paste?
… Kiri Iris in de fik heeft gestoken in de ijsgrot?
… Marco 5,5 LITER water mee sjouwt tijdens een hike?!
… Shannon vegetarische burgers heeft moeten eten met een vreemde
textuur en structuur, maar deze toch best lekker waren?
… Arwen bij de ijsgrot bijna omhoog rende zo hard dat ze liep?
… Martijn echt hele hele hele vieze scheten laat?
… Jeromy selfies maakt als mensen liggen te slapen?
… de Stam Shannon enorm gaat missen omdat zij helaas stopt bij de
Stam?

Puzzel
Hieronder vind je een puzzel, je kunt deze maken met kans op een
prijsje! Het antwoord kun je doorgeven via
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. Op de vorige puzzel waren twee
inzendingen binnengekomen, de winnaar is Bertrand (Explorers), hij kan
zijn prijsje ophalen bij zijn begeleiding.
Hieronder zie je een aantal knopen.
Bevers & welpen: Welke twee knopen zijn hetzelfde? (Welke
letter(s)?)
Junior scouts & scouts: Benoem 4 verschillende van de onderstaande
knopen. (Noem letter & naam knoop.)
Explo's & ouder: Benoem alle onderstaande knopen. (Noem letter &
naam knoop.)
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