APV Nieuwtjesbrief
Winter 2019

Sinds de vorige nieuwtjesbrief is er weer van alles gebeurd bij de APV.
We hebben Sinterklaas gevierd en cadeautjes gekregen, en meteen
daarna een gezellige kerst gehad. Na een klein intermezzo was het weer
tijd voor het begin van het jaar, met in begin januari natuurlijk de aftrap
tijdens de LAN party. Met 25 deelnemers was dit een goed begin van het
nieuwe jaar volop spellen, gezelligheid en vertier. Na dit drie-daagse
fenomeen werd er toegeleefd naar de volgende groepsactiviteit: de Hide
& Seek. Natuurlijk werd de locatie waar deze gehouden werd
geheimgehouden tot op de dag zelf. Spannend! Met 54 deelnemers was
het de grootste Hide & Seek binnen de APV tot nu toe. De 8 hide teams
namen het zowel tegen elkaar als tegen de 3 seek teams op om zo hoog
mogelijk in de eindstand te komen. Benieuwd naar de ervaringen en
einduitslag? Lees dan vooral verder in de nieuwtjesbrief! Nieuwsgierig
naar wat er daarnaast allemaal nog gebeurd is? Lees dan ook verder!
Niet nieuwsgierig…? Lees dan ook verder! Dit boekje staat namelijk weer
vol met verhalen, wist-je-datjes, puzzeltjes en komende activiteiten.
Wist je dat...
… de bevers gegroeid zijn? In september zijn we gestart met 4 bevers en
inmiddels hebben we er 11. Dat is bijna 300% groei!
… de bevers naar een echt kasteel geweest zijn en hebben geleerd hoe
ze een geweer moeten laden en heel goed kunnen marcheren?
… we daar heel veel wc’s gezien hebben?
… Twan het eten ‘t leukste van de dag vond?
… Tije zo lang een 'Marco' als leiding heeft gehad, dat hij bij de scouts
Mark soms Marco noemt?
… Marco de regel: niet op een stoel zitten als hij op het rolplateau staat,
heeft overtreden?
… hij dit deed om mobiel te blijven omdat hij in het gips zat?
… Annika haar surprise heeft opgegeten?
… dit omdat haar surprise een bak popcorn was?
… de explo’s zelf badges hebben gemaakt voor op hun blouse en
sommige nog steeds op de blouse zitten?
… de explo’s hebben gelasergamed?
… de explo’s nieuwe begeleiding hebben?

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
Redactie: Iris & Marco O. Tekening: Debby. 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.

De Bevers zijn actief. We zijn in Januari naar de Winter actie dag
van de Baronie geweest. Daar hebben we allemaal spelletjes
gedaan met de figuren uit Hotsjitonia, o.a. een vulkaan maken
met Professor Plof, laser gamen, Bingo plaatjes vinden, en een
eierkoek versieren en opeten. En afgelopen zaterdag zijn de
Bevers naar Slot Loevestein geweest. Dankjewel Daniël, dat je dit
voor ons mogelijk hebt gemaakt. Het was een prachtige dag. Zon,
beetje wind en dus nog een beetje fris, maar in ‘t kasteel was het
warm. Het is helemaal gerenoveerd en er is centrale
verwarming. ;) In ‘t kasteel hebben de kinderen een stukje
gemarcheerd. En verder overal rond gekeken. Er was buiten ook
een tentenkamp, wat de Bevers hebben bezichtigd. De Bevers
hebben ook geleerd van een soldaat hoe je een geweer moet laden
en pas mag schieten als de commandant dat zegt. Zo’n geweer is
best zwaar ;) En er was tijd voor frietjes.
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Welpen

Op zaterdag 2 maart hebben de
Welpen het Scouting A.P.V.
Muziekfestijn. Om te weten wat
we gaan doen, moeten we gaan
oefenen. Wat we moeten
oefenen is dansen en zingen.
Ik doe Links rechts snollebollekes, mannenharten blof en een feest waarvan ik
morgen niks meer weet snollebollekes.
Ik denk dat het heel leuk gaat
worden.
Groeten, Lukas

Junior scouts
We gingen een spel spelen met vier plekken. Het gaat zo: eerst
maakten we 3 groepen. Als we vertrekken hebben we een plan, je
moet van de andere groepen foto’s maken dan krijg je een punt.
Als je bij punt 1 aankomst maak je een foto van je groep als
bewijs. Daarna punt 2 en 3 als laatst 4 en daar kwam het groepje
van Nathan en Bram als eerste aan. Toen Marco en als laatst
Shannon, dus hebben Bram en Nathan gewonnen.
Sophie

Maskers
De junior scouts hebben tijdens twee opkomsten leuke maskers
van zichzelf gemaakt. Tijdens de eerste opkomst kon je met gips
op je gezicht het masker maken. Tijdens de tweede opkomst was
het masker uitgehard en konden we het verven.

Scouts
De eerste scouting begon weer op 5 januari. Toen gingen we
zwemmen met de junior scouts en de scouts samen.
12 januari
We hebben die dag allemaal spelletjes gedaan. Zoals Monopoly,
Twister, het is niet echt heel erg handig om met zijn 4 tegelijkertijd te
doen op het kleed, met heel veel posities. :)
19 januari
Eerst was er om half 12 opkomst voor de pl en apl lunch. En om kwart
over twee was er gewoon opkomst. We hebben toen waszakken
gemaakt voor als we weer op kamp gaan.
Zaviera

Hide & Seek
Zaterdag avond 9-02-19, zes uur ‘s avonds beginnen we bij APV. Het
is bijna zover, iedereen maakt zich klaar voor de Hide and Seek. We
hadden groepjes gemaakt. We zaten met ze vijven in een groepje.
Toen kregen we een kaart met een kompas een kaarthoekmeter en
een coördinaat. Ik en mijn groepje gingen gelijk lopen. Toen kwamen
we bij een restaurantje. Daar gingen we buiten bij een lichtje zitten.
We liepen toen over de dijk. Daar zagen we een auto aankomen. Wij
doken achter de dijk. Maar iemand uit mijn groepje gleed keihard uit
op de stenen achter de dijk, gelukkig reed de auto door. Maar de
consequenties waren dat de ene auto er wel bij hoort en de andere
auto niet, dus oppassen geblazen. Aan het einde van de tocht kwam
mijn groepje als eerste aan yes.
Toen was het ongeveer 21:30. En de andere groepjes kwamen veel
later dan ons aan. Om 23:30 reden we terug naar Gorinchem. Toen
de prijsuitreiking….. wie had er gewonnen?? Het groepje van mij!!!!
En we kregen een hele mooie beker we waren er heel blij mee. Maar
ik weet wel zeker dat ik volgend jaar weer mee doe.
Groetjes Fien.

Explo’s
Vorig zomerkamp kwamen we er achter dat we eigenlijk vaker buiten
willen slapen dus hebben we geoefend met het maken van tarptentjes
zodat we komend kamp weten hoe we gemakkelijk en droog buiten
kunnen slapen. Ook hebben we geleerd wat we moeten doen als er
iemand een snijwond heeft. En ook wat te doen als er iemand stikt. Dit
leverde grappige momenten op omdat je toch je best deed en je
slachtoffer voelde dat. Verder zijn we ook sportief bezig geweest
tijdens het schaatsen en het mountainbiken. Dit waren erg gezellige
opkomsten. Maar na al dat sportieve gedoe waren we toe aan wat rust
dus hebben we film gekeken.
Maar we hebben ook spelletjes gedaan tijdens de spelletjes opkomst
en tijdens andere opkomsten. Zoals hockey met een stokkie wat erg
leuk was maar er waren wel een paar stokken die werden gebroken,
wat het hockeyen
moeilijker maakte dus zijn
we overgestapt op
gewone hockey sticks. Dit
was makkelijker maar wel
even leuk. Ook hebben
we ik hou van scouting
gespeeld. Waarbij de
verschillende spel
onderdelen erg leuk
waren en zorgde voor
leuke afwisseling.
Natuurlijk hebben wij ook dit jaar weer sinterkerst en nieuw gevierd.
Waarbij we natuurlijk surprises hebben gemaakt. En elkaar cadeautjes
hebben gegeven. Er waren dit jaar ook weer een paar surprises die
lastig open te maken waren. Gelukkig hebben we ze wel allemaal open
gekregen.

Wolpherenstam
Hallo allemaal,
Bij de Stam is het nieuwe bestuur inmiddels aangesteld en dat
betekend dat Iris, Pim en Shannon hun stokje hebben over
gedragen. Met trots presenteren wij het nieuwe bestuur:
VOORZITTER

BRAM
Bram is 19 jaar oud,
woont in Schelluinen
en is de jongste van
ons bestuur. Binnen
de scouting is hij ook
leiding bij de junior
scouts
op
de
zaterdag.
Buiten scouting gaat
Bram graag wandelen
en ook trekt hij er
graag op uit om te
gaan mountainbiken!

PENNINGMEESTER

STEFAN
Stefan is al sinds
2003 lid bij scouting
APV.
Binnen
de
scouting
staat
hij
bekend
onder
de
namen Das (stam) en
natuurlijk
Kaa
(welpen). Stefan is
welpenleiding en zet
hij zich ook landelijk
in voor de scouting.
Zo is hij onder andere
hoofd
voeding
en
horeca geweest op
Nawaka 2018, en is
hij vrijwilliger bij de
World
Jamboree.
Buiten scouting werkt
Stefan
als
verkeerskundige.

SECRETARIS

KIRI
Kiri is 22 jaar. Op dit
moment zit ze nog op
school en volgt ze
een opleiding aan het
Houten
Meubileringscollege.
Naast stamlid is Kiri
trotse begeleiding bij
de explo’s. Ook wel
haar
kinderen
genoemd!
Buiten
scouting sport Kiri
graag en werkt ze in
een vloeren speciaal
zaak.
Haar
grote
passie
is
motor
rijden.

Op 9 februari was de jaarlijkse Hide & Seek weer. 42 hiders
namen het verdeeld over 8 hide teams op tegen 3 seek
teams bestaande uit 12 seekers.

Van de hiders won het groepje
van Fien, Lisa, Mark, Pim en
Bram. Het verhaal van Fien lees
je op de scouts pagina.

Van de seekers won het groepje
van Peter, Sebastiaan, Stefan en
Patricia. Het verhaal van Patricia
lees je hieronder.

We hadden een groepsactiviteit en dat was Hide & Seek. We
verzamelden op het Valkennest en gingen met auto’s naar
Rossum. Dat was het beginpunt en daar moesten we dan hiders
tikken van de acht groepjes, die door het dorp liepen. Ik zelf zat
in de groep Seek en vond het erg leuk om mee te doen. Het was
voor mij de eerste keer.
We hebben ook nog een eerste prijs gewonnen, daar waren we
natuurlijk heel blij mee. Onze groep bestond uit Peter, Stefan,
Sebastiaan en Patricia.
Volgend jaar doen we gewoon weer mee zo gezellig was het.
Patricia

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
9 maart: Jantje Beton
Ook dit jaar doen we mee met de Jantje Beton collecte. Jantje Beton
helpt te zorgen dat kinderen in Nederland veilig buiten kunnen spelen.
Dit past natuurlijk wel bij de scouting, daarom helpen wij mee met de
collecte. Een deel van de opbrengst is voor onze eigen vereniging.
Collecteer je ook mee?
9 maart: iScout
Vorig jaar werden we 19e van de 400 teams. We gaan weer proberen
alle maffe opdrachten zo goed mogelijk te voltooien, en alle
ingewikkelde zoek-opgaven zo goed mogelijk te beantwoorden, om dit
keer nog hoger te komen in de eindstand!
23 maart: Wallenactie / Nederland Schoon
Op kamp is altijd de regel: laat je kampeerveldje een stukje schoner
achter dan je het tegen kwam. Tijdens de wallenactie doen we dat
ook, maar dan op de stadswal in Gorinchem. Vele handen maken licht
werk, dus doe je ook mee? Misschien vinden we wel weer flessenpost!
20-22 april: Wandelweekend
Een stukje wandelen door de bergen, iets gezonders zal er niet zijn,
en ook nog eens gezellig. Dat doen we dan ook vooral tijdens een
weekendje weg met explo’s en ouder.
4 mei: Dodenherdenking
Het blijft belangrijk om de slachtoffers van de tweede wereld oorlog te
herdenken. Daarom vormen we met de APV een erehaag bij de
herdenking in Gorinchem.
17-18 mei: Escape Room
Ooit wel eens een escape room gedaan? Op 17 en 18 mei hebben we
in het Valkennest een heuse eigengemaakte escape room! Probeer
van kamer tot kamer te komen door puzzels juist op te lossen, om zo
op het eindpunt uit te komen. Kun jij alle puzzels oplossen?
25 mei: Open Haven Dag
De open haven dag is altijd gezellig, daarom staan wij er ook altijd
met leuke dingen om te doen. Wat we gaan doen is nog een
verrassing, maar jij moet er in ieder geval bij zijn ;) .
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Hieronder vind je een puzzel, je kunt deze maken met kans op een
prijsje! Het antwoord kun je doorgeven via
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. De winnaar van de vorige puzzel is Rens
(stam), hij kan zijn prijsje ophalen bij Iris of Marco.
Bevers t/m Junior scouts: Op deze pagina zie je 9 sneeuwvlokken. 8
van deze komen dubbel voor. 1 van de vlokken is uniek. Welke vlok
komt slechts 1 keer voor?
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Scouts en ouder: Het is 1963. Het vriest 20 graden en alle wateren
zijn dichtgevroren. Een groepje dappere verkenners gaat een stukje
schaatsen. Ze beginnen bij het paardenwater (bij het kruis). Ze gaan
eerst 200m richting 320o. Daarna 200m richting 241o, 1000m richting
218o en 400m richting 118o. Tot slot besluiten ze nog 200m richting 48o
te schaatsen, waarna ze het wel welletjes vinden. Waar zijn ze
aangekomen?

