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Het is alweer juni en dat betekent dat de zomerkampen eraan komen!
Natuurlijk is dit een van de leukste periodes in het jaar, maar de
afgelopen tijd zijn er nog meer leuke dingen gebeurd. We haalden
namelijk met de APV tijdens de Jantje Beton collecte ongeveer 2.200
euro op! De helft hiervan is voor de APV, hiervan kunnen we nieuwe
spullen kopen om mee op kamp te gaan. Iedereen die hier aan bij heeft
gedragen willen wij bedanken voor hun inzet! Op dezelfde dag als de
Jantje Beton collecte vond ook de tegenwoordig welbekende iScout
plaats. We moesten weer aan de gang met gekke opdrachten en
moeilijke vragen om onze 19e plek van vorig jaar te verdedigen. Helaas
hebben we deze plek niet gehaald: we werden 88 e van de 477
deelnemende groepen. Gelukkig hebben we wel veel lol gehad.
In het paasweekend is het altijd de traditie om met leden vanaf 15 jaar
er eens een lekker weekend op uit te trekken om te gaan wandelen, dit
jaar was dat in de omgeving van Monschau. Daarnaast vinden we het
ook gezellig om ’s avonds lekker rond het kampvuur te zitten en veel lol
te maken.
Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking waren wij als APV ook weer van
de partij. We vormden zoals elk jaar een erehaag. Dat deze erehaag elk
jaar groter wordt kan niet meer onopgemerkt blijven en dat is iets waar
we trots op mogen zijn! Ook onze burgemeester deelde deze mening,
want zij kwam iedereen persoonlijk een hand geven om ons te bedanken
voor onze inzet.
Voor het eerst organiseerde de APV op 17 en 18 mei een Escape Room.
Er gingen ruim 100 jeugdleden met hun (be)geleiding aan de slag met
drie spannende Escape Rooms. Elke room had zijn eigen thema, zo
konden er raadsels in de tempel, het laadruim en het kampement
worden opgelost. Het was even spannend, maar uiteindelijk is iedereen
weer ontsnapt uit de Escape Rooms!
Op 25 mei vond weer de jaarlijkse Open Haven Dag (OHD) plaats. Ook
dit jaar stonden wij als APV zijnde met onze kraam en activiteiten op
ons bekende plekje. Iedereen genoot van de gepionierde katapult en
een zelfgebakken broodje (met knakworstje!). Dat dat laatste in trek
was bleek wel, want we hebben maar liefst 20 kilo brooddeeg
opgebakken!

De voorkant van de nieuwtjes brief
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
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Bevers
De jongste scouts van onze vereniging.
Ze zingen het openingslied graag lekker HARD.
Anders horen jullie het niet.

De Bevers hebben net een logeerweekend achter de rug. Ze hebben 2
nachtjes geslapen op t VN. We hebben t enorm getroffen met t weer.
Donderdag in groepjes in t stadscentrum van Gorinchem speuren naar
memory Bricks. En de volgende dag naar de Loonse en Druunse Duinen.
De kinderen hebben t prima naar hun zin gehad. Picknicken in t zand
was best een uitdaging, maar met z’n allen is t toch gelukt. We zijn
gegroeid naar 15 Bevers. Dat is best een aardig clubje.
Mooi om te zien dat de Bevers ondanks de leeftijds verschillen toch
elkaar helpen en ook elkaar accepten. Zoals echte Bevers betaamt:
“samen Spelen en samen Delen”

Welpen
De welpen hebben een super toffe overnachting achter
de rug. De overnachting begon met een bezoekje aan het
geofort waar de welpen alles hebben geleerd over de aarde,
aardbevingen, en zelfs de menselijke huid. Uiteraard ontbraken ook op
het geofort de computerschermen niet en hebben de welpen ook nog
even Minecraft gespeeld. Na nog even wat gespeeld te hebben in de
speeltuin zijn we weer naar het valkennest vertrokken waar het eten op
ons te wachten stond. We hebben natuurlijk super gezond gegeten,
vlees en aardappelen. Na een avondprogramma met spelletjes en een
kampvuur zijn de welpen al hééél vroeg naar bed gegaan (echt waar).
De overnachting werd de volgende dag afgesloten met waterspelletjes
om toch nog een beetje af te koelen. Met 27(!) welpen was het een super
geslaagde overnachting, iedereen kijkt nu al uit naar het zomerkamp!

Na deze overnachting zijn welpen druk bezig
met het behalen van het vuur insigne.
Hiervoor moeten ze leren over de
verbrandings driehoek, hoe je een vuur
aanmaakt en aanhoudt, maar misschien nog
wel het allerbelangrijkst, veiligheid. De
komende weken gaan de welpen dit allemaal
leren en in de praktijk toepassen.

Zoals al eerder benoemd in de nieuwtjesbrief zijn de welpen van plan te
gaan splitsen na de zomervakantie in twee verschillende groepen
(hordes). Super spannend, maar super leuk!

Junior scouts – Weekendkamp Baarn
Dag 1 – We kwamen aan en zetten onze bagage droog
onder een zeil. We zochten een geschikte plaats voor de
tenten en zetten ze toen gelijk op. We gingen het hele
terein verkennen en ontdekte een aantal leuke plaatsen.
Na het verkennen speelde een aantal spellen. Het eten
was al gauw klaar en we aten nasi goreng met kroepoek. Na het eten
gingen we ons voorbereiden voor levend stratego. Na levend stratego
gingen we weerwolven van wakkerdam rond het kampvuur. Na het spel
weerwolven ging iedereen naar bed en was het klaar voor de eerste dag.
Daan & Joran
Dag 2 – We zaten te eten en we kwaamen er agter dat Bram jarig was.
We felieciteerde hem allemaal en verder hebben we er niks mee gedaan.
Maar we kregen wel vat lekkers. We hebben ook een geocache gedaan
met de gps. Een paar kinderen habben een andere soord van
weerwolven gemaakt zoals: zaliums dooddoeners en de scouters op
kamp. Op het latst speelden we dodende straal en toen moesten we naar
bed. Slaap lekker.
Sophie & Hellen
Dag 3 – Hellen was vergeten erbij te zetten dat we bram hadden nat
gegooit als vraak voor het roeren van z'n dubbelvla.
's ochtens zouden we naar het scouting museum gaan maar we gingen
's midags, we gingen toen spelletjes doen. (O ja we haden ook
ochtendgim doen) Ik vond het museum niet echt leuk. Daan zei net: we
gaan eten dus ik denk dat we er uut modden. Net oranje, blauw en groen
vuurtje gehad.
Sven & Sam
Dag 4: Zondag laatste kampdag – We hadden geen klok in de
“mannentent” dus hoe laat we wakker werden dat weten we nu nog
steeds niet. Na het wakker worden hebben we met zijn allen gegeten en
onze LuPa klaar gemaakt voor tussen de middag, helaas is dit alweer de
laatste dag. Na het eten gingen we opruimen, de tenten moesten leeg
al onze spullen er uit. Daarna openen met de groep en na het openen
Belgisch verstoppertje, zo had de tent even de tijd om te luchten van al
onze echte “mannen” zweet. Na verstoppertje werden de tenten
afgebroken en opgeruimd en daarna kwamen helaas de ouders alweer.
Na de tenten opruimen gingen we onze LuPa opeten, onze oververhitte
boterhammen, want het was 31 graden. De kinderen deden onder 't eten
en daarna spelletjes en de leiding en ouders waren aan het opruimen en
inpakken. Het was een pittig maar super, super avontuur! Het was mijn
eerste Junior Scout kamp, maar wat heb ik GENOTEN. Leiding Bedankt!
Finn

Scouts
Op kamp?
Terwijl ik dit stuk je type is iedereen al op
kamp geweest of heeft zijn overnachting
al gehad. En wij (de scouts) moeten nog
gaan. Ook al is een weekendkamp net zo
veel werk aan voorbereiding als een
zomerkamp en het mega veel geregel is,
heb ik er altijd weer zin in. De kampen zijn
het leukst zeg ik altijd. Als leiding werk je
het hele seizoen naar je kampen toe. Voor
de mensen die nog niet zo bekend zijn
met het speltak de scouts: op kamp doen
ze bijna alles zelf. Daarom oefenen we
met tenten opzetten, keukens bouwen en
koken. We proberen er voor te zorgen dat
de scouts routetechnieken kunnen en de
patrouilles in balans zijn.
Dit jaar is voor het eerst (sinds ik leiding geef) dat we met zo veel scouts
opweekendkamp gaan, maar liefst 20 scouts. Niet zo veel toch? Stiekem
zou ik het wel leuk vinden als we met nog meer scouts zouden zijn.
Omdat we nog niet zijn geweest kan ik jullie niet vertellen wat we
allemaal gedaan hebben maar wel waar we naar toe gaan. Dit jaar gaan
we naar een scoutinglabel terrein in Mook vlak bij Limburg. Het terrein
heet ‘t Herrendal. Wij als scouts komen hier wel vaker. Je kunt er heel
mooi wandelen over de mookerheide en het terrein heeft meerdere
heuveltjes, dit maakt je kamp opbouwen wat uitdagender. Ook is een
een uitkijk toren waar je op mag. Voor het eerst in een hele lange tijd
zitten we een keer niet helemaal achteraan,
iets wat we normaal gesproken altijd doen.
Maar dit jaar staan we praktisch naast een
toilet gebouw, iets wat de meiden vast erg
fijn vinden. Ook voor mij is dit wel handig
aangezien ik voor het eerst ga kamperen met
onze zoon van 8 maanden. Ik kijk er erg naar
uit, we gaan een route lopen, spellen spel en
natuurlijk kampvuur stoken. Ik hoop dat de
scouts er net zo veel zin in hebben en
wanneer jullie dit lezen ze een fijn kamp
hebben gehad.
Debby
Scouts

Explo’s

Tijdens onze opkomst dropping
zijn we allemaal deel geweest van
een grap van onze begeleiding. Ze
hadden namelijk helemaal geen
dropping gepland maar we zouden
drop gaan maken. Dit is helaas niet
helemaal gelukt omdat het iets te
hard is geworden. Maar ervaring
was erg leuk.
Verder hebben we geoefend met
pionieren en kaarttechnieken.
Ook hebben we zelfverdediging
gedaan waarbij we verschillende technieken hebben geoefend. Onder andere
kickboksen. Dit hebben we geoefend met stootkussens. Tijdens aikido hebben
we onszelf verdedigd tegen houten messen. En we mochten er natuurlijk ook
mee aanvallen, zodat de anderen zich kon verdedigen.
Naast de serieuzere opkomsten hebben we ook veel plezier gehad tijdens de
karaoke en de gehaktballen bingo. Gehaktballen bingo klinkt natuurlijk als een
rare opkomst en is tijdens de planning maken ook even zomaar verzonnen, maar
de organisatie heeft er toch een leuke opkomst van gemaakt. Dit houd in dat we
vooral veel spelletjes hebben gedaan en eigenlijk niet zo veel met bingo.
Sommige vonden dit jammer, maar een opkomst zoals gehaktballen bingo is
nauw eenmaal moeilijk te organiseren als niemand weet wat het is.
Tijdens de digitale vlaggenroof hebben we heel Gorinchem bezocht en hebben
we geprobeerd om alle punten te bezetten met onze eigen kleur. Af en toe
kwamen we de andere groepjes tegen en moesten we via steen, papier, schaar
uitvechten wie het punt kreeg, maar het bleef allemaal heel vriendelijk. Ook
hebben we gedoken wat heel leuk. Naast het duiken hebben we ook nog
gesnorkeld. Dit zorgde voor een leuke afwisseling met het duiken zodat iedereen
kon gaan duiken.

Wolpherenstam
Hoi allemaal,
De afgelopen tijd heeft de stam niet stil gezeten. We hebben en
hoop geld ik gezameld voor ons kamp! Doordat een groot deel
van ons zo hard gewerkt heeft, waren wij dit jaar in de
mogelijkheid om op weekendkamp te gaan naar het Naaldenveld
in Zandvoort/Bentveld. Met een aantal auto’s een bus en een
motor vertrokken wij vrijdagavond richting Zandvoort. Een aantal
onderkoelde vingers later waren we er dan eindelijk. We zetten
de tenten op en staken het vuur aan, en onder genot van iets te
drinken waren we toch een stel gelukkige scoutjes bij elkaar. We
hebben een wandeling gemaakt over de Waterleidingduinen, daar
hebben we veel herten gezien. Daarna hebben we lekker de BBQ
aangestoken en heeft de totemisatie van Chris-Jan en Kiri plaats
gevonden. Inmiddels hebben we nu 5 nieuw getotemiseerde in
ons midden. We verwelkomen de Zwaan, De Mustang, De Zalm,
De Dingo en De Maleise Beer!
Op zondag vertrokken we na een bezoek aan het strand weer
lekker naar huis!

Wist je dat…
… wist je dat Thirza nu officieel beverleiding is..
… Danerollen ook heel goed bakken boven het kampvuur..
… Bevers ook hele vroege vogels zijn..
… sommigen Bevers volgende keer wel 3 weken willen overnachten..
… wij heel trots zijn dat er 11 Bevers maar liefst 2 nachtjes hebben
geslapen op het VN..
… het weekendkamp van de scouts maar 3 dagen is dit jaar?
… de scouts altijd wandelen op weekendkamp?
… er een baby mee gaat op kamp met de scouts?
… het hard werken is om een kamp voor te bereiden ?
… er tussen het weekend en zomer kamp maar 6 weken zitten voor de
scouts?
… bij het junior scouts weekendkamp Daan H een deurhendel op de
grond vond?
… hij hiermee toevallig een WC kon openen, die een deurhendel miste?
… de junior scouts vinden dat je dubbelvla niet mag roeren?
… Nathan een pannetje chocomel aan te laten branden?
… dit voor Bram natuurlijk alle reden was om wel in zijn dubbelvla te
roeren?
… de explo’s zijn wezen logeren op het geofort?
… zij in weer en wind klusjes hebben gedaan zoals onkruid wieden!
… de bezorger van de nacht snack 2 uur deed over het vinden van het
Geofort
… Sterre te horen heeft gekregen dat ze is geslaagd! Gefeliciteerd!!
… de stam Wie Is De Mol heeft gespeeld?
… dat Bram daardoor een dubbelleven heeft?
… de stam ook op weekendkamp is geweest?

Veranderingen bij de speltakken op zaterdag
overdag na de zomer in september 2019
Als Scouting APV zijn we blij dat de APV groeit en ook dat het aantal
leden gestaag groeit. Dit heeft echter gevolgen voor de APV en na de
zomer zullen bij de speltakken een aantal dingen gaan veranderen.
De Welpen gaan bij de start van het nieuwe seizoen in september 2019
draaien als twee aparte speltakken met eigen leiding team, eigen
budget en eigen identiteit. De ouders van de Welpen zijn hierover
inmiddels geïnformeerd.
Op dit moment zijn er op zaterdag overdag twee opkomstmomenten in
twee zalen. Tijdens beide
opkomsten zijn beide zalen bezet. Dit betekent dus dat er hierdoor
geen ruimte is voor een
extra speltak.
De APV gaat daarom bij de start van het nieuwe seizoen in september
2019 zaterdag overdag, dan ook starten met drie opkomstmomenten.
Het voordeel hiervan is ook dat er dan nog een extra zaal overblijft die
gebruikt kan worden als de APV nog verder gaat groeien en er de wens
is om nog een speltak op te richten of te splitsen.
Om ruimte te bieden aan drie opkomsten op zaterdag overdag zullen
de opkomst tijden ook worden aangepast.
Dit geld voor de Bevers, Welpen, Junior Scouts en Scouts.
De eerste opkomsten beginnen om 9.30 uur en de laatste eindigen om
17.00 uur.
Vanuit het bestuur worden jullie tijdig op de hoogte gesteld van de
nieuwe speltakmomenten. Elke speltak zal zelf ook aan de ouders laten
weten welke opkomsttijden vanaf september 2019 van toepassing zijn
voor de kinderen.
Als er vragen hierover zijn dan zijn de leiding van de speltakken of het
groepsbestuur graag bereid om deze te beantwoorden.
Het groepsbestuur

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten

Zomerkampen
In de zomer is het dan eindelijk zover, we gaan weer op kamp!
Een week volle leuke, spannende en uitdagende activiteiten met
hopelijk goed weer. Wat er precies gaat gebeuren is nog
geheim, maar het zomerkamp is van 20 juli tot en met 27 juli
voor de jongere speltakken. De stam vertrekt op 31 juli om op 7
augustus weer terug te komen.
Eerste opkomsten
Na de rust van de zomervakantie heeft de leiding weer genoeg
energie om de opkomsten weer in september te laten beginnen.
Dat is natuurlijk extra spannend voor de leden die naar een
nieuwe speltak mogen!
21 september: ABBA
De APV bijzondere bedankt avond (ABBA) vindt dit jaar op 21
september plaats. Hierbij bedanken we alle vrijwilligers die zich
op wat voor manier dan ook hebben ingezet voor de APV het
afgelopen jaar.

Puzzel
Op de volgende pagina vinden jullie een scoutdoku, een sudoku maar
dan net ietsjes anders. In elk scoutdokuraster staan altijd al enkele
symbolen ingevuld. Het doel van het spel is dat je de ontbrekende
symbolen in het raster invult. Bij de scoutdoku van 4×4 moet je de
symbolen kampvuur, tent, bomen, en bijl invullen , bij 6×6 de symbolen
van de 4x4 plus een kaart en wandelsokken en ten slotte bij die van
9×9, de symbolen van 6x6 plus zaklamp, bergen, en ehbo koffer.
Elk van deze symbolen mag maar één keer voorkomen in elke rij, in elke
kolom en in elk blok. Er staan op de volgende pagina 3 puzzels. Puzzel
1 is voor de bevers en de welpen, puzzel 2 is voor de junior scouts en
scouts, puzzel 4 is voor explo’s en ouder. Het antwoord kun je doorgeven
via nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl.
Loes van de Welpen heeft de vorige puzzel opgelost en mag haar prijs
op halen bij de leiding!

PUZZEL 1
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Puzzel 3

