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Zomer 2019

In deze editie van de nieuwtjesbrief genieten we nog even na
van alle leuke zomerkampen die we achter de rug hebben. Dit
jaar was de zomerkampweek een van de warmste weken van
de hele zomer. Alle speltakken hebben verschillende leuke
activiteiten gedaan, maar iedereen heeft door dit weer toch
wel minstens één keer gezwommen. De Welpen zijn dit jaar op
kamp geweest naar het verre(!) Hoensbroek. De Junior Scouts
brachten hun zomerkamp door op het terrein in Austerlitz. De
Scouts vertoefden de bloedhete week op Gilwell Ada’s Hoeve
in Ommen. De Explorers reisden af naar Rhens, dichtbij de
stad aan de Moezel en de Rijn in het mooie Duitsland; Koblenz.
Niet veel dagen later na deze kampweken ging de Stam ook
op kamp. Zij maakten bijna dezelfde route als de Explorers,
maar gingen nog iets zuidelijker, waar Brexbachtal ligt.
Inmiddels zijn we weer begonnen met de nieuwe opkomsten
van het seizoen. Je mag gaan kijken bij een nieuwe speltak, of
er komen heel wat nieuwe kinderen bij jouw groep kijken.
Leuk! Maar ook een beetje spannend. In deze editie van de
nieuwtjesbrief genieten we nog even na van alle
zomerkampen.
Wil je weten wat alle speltakken tijdens hun zomerkampen
hebben beleefd? Lees dan snel verder.

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, Pim, Kiri & Marco O. Tekening: Debby. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl

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

Helaas gaan de bevers
nog niet op zomerkamp.
Dat neemt niet weg dat
ook zij van alles beleven
in de zomervakantie!
Tijdens de eerste
opkomst hebben zij hun
leukste herinnering
getekend!

Welpen – Op kamp naar Limbabwe
Dit jaar zijn we toch wel een beetje naar het
buitenland geweest. Nou ja Hoensbroek in Limburg
met zijn mooie heuvels en prachtige natuur, heb je
toch wel een beetje een buitenlands gevoel. De
Welpen hadden dit jaar een bijzondere missie. Samen
met professor doctorandus B.Y. Zonder en madame
Pendule hebben we de fouten in de tijd hersteld.
We zijn terug gegaan naar de tijd van de kastelen. We hebben ervoor
gezorgd dat het Eurovisie Songfestival een muziekshow is, we hebben
geholpen bij het uitvinden van brood, we hebben Columbus geholpen bij
het maken van een kompas, we hebben de Gebroeders Wright geholpen
met het maken van de eerste vlieger om te kunnen vliegen, we zijn op
jacht geweest naar goud en hebben dit snel weg gesmokkeld maar we
hebben ook niemand minder dan Rembrandt van Rhijn geholpen bij het
maken van de mooiste schilderijen. Het was op kamp ook erg warm,
daarom hebben we nog een aantal dagen lekker gezwommen. Ook hebben
een aantal dappere overvliegers een nachtje in een tent geslapen. Kortom
het was een supergezellig kamp waar we veel hebben geleerd en super
veel leuke dingen hebben gedaan.
Zoals de meeste van jullie al wel weten gaat er bij de Welpen komend
seizoen iets heel bijzonders gebeuren. Omdat de welpen zo groot zijn,
hebben we besloten om de groep in twee hordes (groepen) te verdelen. De
ene horde zal dan in de ochtend opkomst hebben en de andere horde in de
middag. Met in de ochtend als
leiding Martijn, Pim en Marco
en in de middag als leiding
Stefan, Jeromy en Patricia.
Dit betekent natuurlijk niet
dat de groepen elkaar niet
meer zullen zien. Een paar
keer per jaar zullen we een
gezamenlijke
opkomst
hebben
wat
natuurlijk
supergezellig is. We gaan er
uiteraard een super gezellig
nieuw seizoen van maken.

Junior scouts – Op zomerkamp
Zondag
Vandaag vertoeven de Junior Scouts in het Nationaal Militair Museum. Ze hebben
al een dogtag verdiend met de speurtocht en ontdekken nu de rest van het
museum. Zelfs de leiding mag in sommige attracties 😉 .
Maandag
Vandaag hadden we een dagvullend programma die begon met een route
bestaande uit drie delen: een kruispuntenroute, oleaat en vrij op de kaart lopen.
Na een mooie wandeling van ongeveer 5 kilometer kwamen we bij de Pyramide
van Austerlitz aan. Deze vonden de kinderen alleen niet zo interessant, maar
gelukkig viel de kermis meer in de smaak. Het hoogtepunt was zeker het rondje
in de botsauto’s met de hele groep en de lekkere ijsjes die de leiding trakteerde,
omdat Bram (alweer) jarig was. Als kers op de taart aten we vanavond ook nog
eens pannenkoeken!
Dinsdag
Vandaag zijn we aan de slag gegaan met knopen en sjorringen. Veel Junior Scouts
konden de meeste sjorringen en knopen al, waardoor ze deze op hun insignekaart
konden laten afstrepen. Daarna zijn we op de fiets naar Zeist geweest, waar alle
Junior Scouts hun portemonnees flink leeg hebben geschud. (Tip: zie wist-jedatjes!) Na het dagje stad werden de Junior Scouts verrast met een tent- en
tasinspectie. Deze bereikte zowel een hoogte- als een dieptepunt. We werden wat
treurig van de natte was en snoeppapiertjes in de tassen, maar daarentegen
waren er ook die hun tas keurig netjes geordend hadden. We hebben ook flink
wat “verloren” spullen terug gevonden, zoals LuPa’s, tandenborstels, zaklampen,
vuile waszakken, enz.
Woensdag
De thermometer tikte vandaag de 34 graden aan en dus hadden we besloten om
ons niet al te erg in te spannen. ‘s Ochtends hebben we een GPS-spel gedaan en
‘s middags hebben de kinderen veel spelletjes gespeeld. Ook hebben veel kinderen
enkele insigne eisen af kunnen laten strepen waardoor er weer enkele insignes
verdiend zijn!
‘s Avonds hadden we een gezamenlijk kampvuur met nog andere groepen van het
terrein. We hebben een uur veel gezongen, gelachen en meegedaan met de quiz.
Nathan mocht zelfs nog een rol spelen in één van de sketches, hij had deze alleen
al snel door 😉.
Donderdag & Vrijdag
Deze twee dagen was het echt warm, 39 graden! Donderdag zijn we dus naar het
Henschotermeer geweest, en vrijdag zochten we nog wat meer afkoeling in het
zwembad. Vrijdagavond was het weer tijd om moe maar voldaan naar huis te
gaan!

Explo’s
Afgelopen zomer was het weer tijd voor het zomerkamp
van de Explo’s, dat dit jaar naar Rhens in Duitsland ging.
Op 20 juli vertrokken we richting het kampterrein, om daar uiteindelijk na
3,5 km rijden aan te komen. Hierna moest natuurlijk alles worden
uitgeladen en worden opgezet, wat redelijk voorspoedig ging. De ochtend
na de aankomst en de opbouw was het tijd voor een klein lesje in primitieve
EHBO. Waar we ontzettend veel hebben geleerd wat je moet doen als je
tijdens het kamp te maken krijgt met ‘kleine ongelukjes’. De dag erna was
het tijd voor de ‘Hike & Seek’, waar het de bedoeling is dat je van het ene
punt naar het andere loopt zonder dat je door een Seek-groepje wordt
aangetikt. Onderweg was het ook de bedoeling dat je foto’s maakte van de
toeristische trekpleisters die Rhens rijk is. Toen alle Hike-teams de
eindlocatie hadden bereikt werden de rollen omgedraaid en moesten de
Seek-teams weer terug naar het kampterrein lopen.
Eenmaal aangekomen op de plaats waar we in ochtend vertrokken waren
was iedereen, of het grootste gedeelte, door de tropische temperaturen en
de Hike & Seek gesloopt. En alsof dat niet genoeg was stond er de volgende
nog een inspannende activiteit op het programma, namelijk; klimmen.
Vanwege de hete (BLOEDHEET!) temperaturen die heel het kamp duurde
werd er besloten dat we na de high tea op woensdagochtend zouden gaan
zwemmen. Wat betekende dat we tijdens het kamp niet één, maar twee
keer zouden gaan zwemmen. Toen we terug kwamen van het zwembad in
Koblenz was het tijd voor de bonte avond waar er uiteraard harstikke veel
werd gelachen om alle acts. De volgende ochtend vertrokken we nog een
keer van het kampterrein om weer te gaan zwemmen. Na het zwemmen
werden er opeens Wc’s uitgescholden en Duitsers aangetikt, want het was
tijd voor de Crazy 88, waarbij je 88 opdrachten moet voltooien (of in ieder
geval zoveel mogelijk). Hierna werd er primitief overnacht waarbij
sommigen onder een zeil gingen slapen en anderen juist besloten om
volledig onder de sterrenhemel te gaan slapen.
Op vrijdag gingen we naar de stad Koblenz. Nadat we een ruilspel met een
appel hadden gedaan, kreeg je wat vrije tijd om souvenirs te kopen of de
stad te gaan verkennen. Na de BBQ op vrijdagavond was het de volgende
dag helaas alweer tijd voor het vertrek terug naar het VN en was het kamp
dus alweer afgelopen. De tijd vliegt nou eenmaal als je het naar je zin hebt.

Wolpherenstam
De Kolonie van Brexbachtal
31 juli, 2019: Een normale zomerse dag voor de inboorlingen van het
Brexbachtal te Duitsland, een normale zomerse dag die binnenkort op zijn
kop gezet zou worden. Stofwolken stegen op in de verte, aan de oever
van de Rijn: aan hun kleuren te zien een Nederlandse handels konvooi.
In de middelste wagen van de konvooi ging een man op de rand zitten,
hij pakte een vlag en zwaaide deze rond, het was nu overduidelijk; de
APV was hier. De man maakte het in zijn eigen onverstaanbare taaltje
duidelijk aan de inboorlingen dat de APV hier een tijdelijke handelspost op
ging zetten om specerijen te verkopen uit het exotische Gorinchem.
De handel ging echter niet zoals voorspeld, er werd maar een enkele
lading specerijen verkocht. Dingen gingen van kwaad tot erger toen een
groep inboorlingen in de nacht als teken van protest het vaandel stalen,
hetgeen werd gezien als een oorlogsdaad werd gezien.
Een paar nachten later werd een kleine groep verzameld om vervolgens
alle vaandels op het kampterrein te stelen in de hoop dat die van de APV
ook ergens hing. Deze groep mensen sloegen snel toe en waren dus ook
al weg voordat iemand wat merkte. Verhalen worden zelfs verteld over
een bewaker nog geen meter van de vlag vandaan die niet wakker is
geworden door de hinderlaag.
De zoektocht was tevergeefs, en hoewel de handelsmissie niet was
geslaagd was het wel een heel tof kamp.

Plus scouts
Deze zomerperiode zijn de plusscouts ook weer
lekker actief bezig geweest.
Op zondag 7 juli zijn we met bijna heel de
groep gaan kanoën. We zijn vertrokken vanuit
Noordeloos, via de Botersloot zijn we de
Giessen opgepeddeld. We zijn doorgevaren tot de Schelluinse Vliet. Daar
zijn we uit de kano's gestapt voor onze lunch. Nadat we wat gegeten en
gedronken hadden zijn we weer dezelfde vaarweg terug gegaan.
Onderweg werd er veel gelachen en gespetterd. Er was zelfs een groep
kanoërs die verstoppertje op het water speelde.
Natuurlijk zijn er veel plusscouts als kookstaf, leiding of begeleiding op
zomerkamp geweest. Maar van 30 augustus t/m 1 september gingen de
plusscouts zelf op weekendkamp en wel naar de provincie Groningen. We
hebben gekampeerd op een natuurcamping in Leens.
Op vrijdag hebben we alles opgebouwd en een kampvuurtje gemaakt. Op
zaterdag moest er flink worden gehakt en gezaagd want we hadden hout
nodig voor ons kampvuur waar we tussen de middag heerlijk op hebben
gekookt in de Dutch oven. Daarna snel omkleden in oude kleren en op
naar Pieterburen. Daar zijn we met een groep gaan wadlopen. We zakte
af en toe flink weg in het slib maar het is ons gelukt en dit was voor vele
weer een hele belevenis en soms best pittig. Na een borreltje bij het
kampvuur was het dan ook goed slapen. Op zondag zijn we bij de
zeehondencrèche wezen kijken wat voor jong en oud toch wel een héél
leuk uitstapje werd. Helaas moest er na een uitgebreide lunch weer
ingepakt worden.
Het was een super leuk weekend waarin Owen en Albert samen een
"Plusscoutslied" hebben gemaakt : Do, Do, Do, Da, Da, Da........

Wist je dat…
…
…
…
…

we op kamp een jalapeño onder de welpen hadden?
Pim tegen Max Verstappen racet?
er in de slaapzaal een confetti kanon is afgegaan?
de ouder die dit bedacht heeft dit zelf op mocht ruimen?

… de junior scouts tijdens het zwemmen een groene Finnvis hebben
gespot?
… het tijdens kamp zo warm was dat het snoep van de junior scouts
gesmolten was?
… enkele junior scouts hun zakgeld uit móesten geven aan een
Playstation kaart?
… Nathan tijdens junior scouts kamp zijn nieuwe tweelingbroer heeft
gevonden? Als twee druppels water!
… Marco zijn bril verloor in het zwembad? En de junior scouts deze dus op
moesten vissen?
…
…
…
…
…

gatverdamme!
Rens jarig was tijdens kamp?
de explo’s een stamboom hebben gemaakt?
de explo’s bezoek hebben gehad van de kabouters?
de explo’s erg veel gezwommen hebben?

… de stam op kamp fietsen had gehuurd?
… deze alleen al super handig waren om het kampterrein mee over te
fietsen?
… dit omdat het kampterrein ongeveer 3 kilometer lang is?
… de stam het leuk vond om het één na achterste terreintje te boeken?

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten

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.
Overvliegen:
In het nieuwe seizoen gaat weer een groot aantal leden overvliegen
van de huidige naar de volgende speltak. Heek spannend maar ook
heel leuk natuurlijk. Bij de meeste speltakken is het overvliegen in
oktober.
19 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. Overdag is er geen bijzondere activiteit
maar wellicht dat je opkomst wel in het teken staat van de
JOTA/JOTI.
19 oktober: vossenjacht / JOTA/JOTI
’s avonds is er in het teken van JOTA wel een bijzondere activiteit
voor Explo’s en ouder: de vossenjacht. Het doel: vind de zender
(vos) zo snel mogelijk. Dit doe je door het maken van kruispeilingen
met een peiler. Dit blijkt nog wel eens lastig maar we vinden hem
altijd!
December: Sinterklaas
Komt sinterklaas ook bij jouw speltak langs? Misschien wel, als je dit
jaar lief genoeg bent geweest!

Puzzel

De vorige puzzel is gewonnen door Talitha van de
Explo’s zij kan haar prijs ophalen bij haar begeleiding.

Bevers en Welpen
Oh oh, de wind heeft wat letters door de war gewaaid. Weten jullie wat
hieronder staat? Vul de cijfers die bij de getallen staan in, welk woord krijg
je?
Ik febloo mijn tbes te endo een goede plew te zijn. ereeendei te
7...11
. 2 . . . 10 . .
...4
.e....5.
helpen waar ik kan en me te uonedh aan ed plewnetew. Jlluie kunnen
12 . . . . .
. 6 .13....1 .. ..3 9..
op mij rekenen.
Antwoord: 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13
Junior scouts en scouts:
4 scouts; Jan, Henk, Inge, en Sofie, hebben met zomerkamp een brug
gemaakt en moeten via die brug naar de overkant. Het is donker en de
brug is erg smal. Ze hebben maar één zaklamp bij zich. De brug kan maar
2 personen tegelijkertijd dragen en zonder zaklamp kun je niet naar de
overkant, dan val je eraf. De 4 scouts lopen met verschillende snelheden,
Jan doet 1 minuut over de oversteek, Henk 2 minuten, Inge 4 minuten, en
Sofie 6 minuten. De snelheid van een tweetal wordt bepaald door de
langzaamste, dus Jan en Sofie doen er 6 minuten over. Hoe kunnen de
scouts het snelste over steken?
Explo’s en ouder:

