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De afgelopen tijd hebben alle speltakken weer toffe dingen beleefd.
In oktober vond voor de meeste speltakken het overvliegen plaats.
De oudste kinderen van de speltakken mochten definitief over naar
de volgende speltak: één met nieuwe en nog uitdagendere avonturen.
Dat je daar dan soms wat nat, vies of moe van wordt, is niks bijzonders.
Vorig jaar bleek er houtworm in onze pionierpalen te zitten. Helaas
moesten deze hierdoor afgevoerd worden. Halverwege oktober hebben we ons nieuwe pionierhout in ontvangst mogen nemen. We hebben nu weer mooie palen met lengtes vanaf 1 meter tot zelfs 6 meter.
Daar kunnen we vele mooie objecten mee maken!
Ook vindt er tijdens de herfst bij de APV altijd een welbekende
groepsactiviteit plaats: de vossenjacht. Deze vossenjacht wordt gehouden op de dag van de JOTA/JOTI. Tijdens deze dag staat het communiceren met andere scoutinggroepen via zendapparatuur over de
hele wereld centraal. Binnen de APV houden we het iets kleiner: met
zendapparatuur proberen we in de omgeving van Gorinchem een ‘vos’
te vinden. Deze keer hebben we stad en land afgezocht naar de vos,
maar deze bleek uiteindelijk in de achtertuin van Gorinchem te staan:
Schelluinen.
Daarnaast hebben we deze periode aandacht besteed aan de
jubilarissen binnen de APV. Mike, Marco van Gelder, Marco van Oort,
Kiri, Iris, Marjolijn en Stefan stonden stil bij hun 15-jarig
lidmaatschap van de APV. Susan en Cees zijn maar liefst 20 jaar lid
van de APV. Erwin heeft 25 jaar lidmaatschap bereikt. Eric en Elly
vierden het langste jubileum: 30 jaar. Bedankt voor jullie jarenlange
inzet en op naar het volgende jubileum!

Als ouder de vereniging helpen?
Wil je de vereniging helpen? Dat kan! We hebben verschillende
plekken waar geholpen kan worden, of je nu een paar uur per jaar
of een paar uur per week wil helpen. Wil je ons helpen en tegelijk
een gezond avondje buiten doorbrengen? Help dan ongeveer 2
keer per jaar mee met oud papier ophalen! Een avondje ophalen
duurt slechts 2,5 uur en je helpt om onze kas aan te vullen. Meer
weten? Neem contact op met info@scoutingapv.nl
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Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten
3-5 januari: LAN weekend
Het begin van het jaar luiden explo’s en ouder steevast in met een
gezellig weekend op ons clubhuis. Er wordt van alles gedaan, zoals
computerspellen en ‘gewone’ spellen, maar gewoon gezellig
bijkletsen kan ook.
1 februari: Hide & Seek
Om goed te maken dat we tijdens het LAN weekend alleen maar
binnen hebben gezeten, houden scouts en ouder in februari de hide
& seek. Het doel? Zie zo snel mogelijk van A naar B te komen, maar
kijk uit voor de seekers, die je kunnen tikken. Wie zal dit jaar winnen?
7 maart: Jantje Beton
Zowel scouting als Jantje Beton dragen buiten spelen een warm hart
toe. Daarom collecteren wij hier ook elk jaar voor. Help je ook mee?
7 maart: iScout
Tijdens deze doldwaze landelijke scouting activiteit is het de
bedoeling om zo veel mogelijk punten te verdienen met gekke
opdrachten en lastige opzoekvragen. Vorig jaar eindigden we op de
88e plaats; gaat het ons dit jaar lukken om boven de door ons ooit
behaalde 19e plaats uit te stijgen?

Wist je dat…
… de bevers naar een IJsboerderij geweest zijn en nu alles weten
over het maken van ijs?
… op 23 november Bertrand is geïnstalleerd als Leiding bij de Bevers
en dat we daar erg blij mee zijn?
… aardappels gaan stinken als ze te lang in het welpenhok liggen?
… maar 4 junior scouts aan het eind van de casino-opkomst winst
hadden gemaakt? En 9 junior scouts ‘geld’ verloren hadden?
… er tijdens het overvliegen 2 junior scouts in de sloot zijn beland?
… enkele junior scouts een bushokje heel mooi hebben versierd als
huiskamer? En dat dit niet eens per ongeluk was?
… de scouts nu 4 patrouilles hebben?
… Lisa en Daniëlle meer dan 100 euro hadden opgehaald met hun
cupcake-actie?
… Jochem de vogelhuisjes voor zijn actie helemaal zelf maakt?
… je flessen kunt inleveren in de scouts zaal?

Bevers

De speltak met de jongste leden van de APV onderneemt vele actieve
dingen. Op 1 november zijn we tijdens de overnachting naar een
IJsboerderij geweest in de omgeving. De Bevers weten nu alles van
ijs maken en weten ook dat dit verse ijs ook heel erg lekker smaakt.
Met vriendjes dag hebben de Bevers en hun ouders weer genoten van
t kampvuur en broodjes bakken.
De Bevers zijn naar de intocht geweest van Sinterklaas.
Op 30 november is Sinterklaas met een aantal Zwarte Pieten bij de
APV op bezoek geweest. Het was weer een gezellig feestje.
Volgende week 7 december komt de Dierenambulance bij de Bevers
op bezoek. Dan is t nog 2 opkomsten en is het jaar weer uit. Dan
beginnen de Bevers gelijk het nieuwe jaar weer actief met schaatsen.
Ook dat is altijd een gezellige en actieve bezigheid bij de Bevers.
Openingslied
Wij zijn de bevers
En zingen dit lied
Het liefst lekker hard
Anders hoor je het niet
We gaan samen spelen
Dat vinden we fijn
Ik dans en ik spring
Ik stuiter en ik zing
Wij zijn de bevers
En zingen dit lied
Het liefst lekker hard
Anders hoor je het niet
We gaan samen spelen
Dat vinden we fijn
Wat is het toch leuk
Om een bever te zijn!

Ochtendwelpen
Insigne koken
Bij de eerste opkomst hebben we een menukaart gemaakt. Met
allemaal lekkere dingen als frietjes en ijsjes maar, ook gezonde
dingen als een ovenschotel en een schnitzel. Het restaurant van
Seftan hete doodshoofd. Met op de kaart allemaal leuke figuurtjes.
Bij de primitieve kook opkomst hebben we een vuurtje gemaakt. Je
begint dan met houtsnippers, touw en hout maken we dan een soort
Jenga toren. Die je met een lucifer aansteekt. Op dat vuurtje hebben
we een broodje frikandel gemaakt en lekker opgegeten.
Bij de andere kook opkomst hebben we groentesoep gemaakt. Daar
zat in gehakt, peterselie, water en groente. Die erg lekker was.
Daarvoor hebben we een super graaf insigne had. Die je hieronder
ziet
Dit stukje is van de ochtend welpen geschreven door Marco van
Gelder en Seftan.

Middagwelpen
De welpen in de middag hebben
de eerste opkomsten gehad
gesplitst van de ochtendwelpen.
Deze splitsing heeft een positieve
draai gehad want inmiddels
hebben de middagwelpen er 4
nieuwe
welpen
bij
mogen
installeren en we hebben nog een
kijker.
We hebben in dit nieuwe jaar al
verschillende opkomsten gehad.
Van een speurtocht tot een
schimmenspel en van apenkooien
tot een wedden dat opkomst.
De welpen zijn ook al bezig
geweest met het insigne koken.
Hiervoor zijn de welpen een eigen
restaurant begonnen met een zelf
ontworpen menukaart. Ook hebben
broodjes gebakken boven het vuur, marshmallows gebraden,
pannenkoeken gebakken en natuurlijk zelf pepernoten gemaakt.

Junior Scouts
In maart doet onze vereniging altijd mee met de iScout, een
scoutingactiviteit waar honderden groepen aan mee doen. Met de
junior scouts hebben we de iScout nog een dunnetjes overgedaan, zie
hier de resultaten.
4. Je bent zelf een paard
Zie dit filmpje: (...). Het is een compleet nieuwe
invulling van paardensport. Doe een stukje
paardensport op deze manier. Je mag gaan voor
dressuur en/of cross-country.
7. The scouting
museum
Maak een collage
foto van je eigen
Scouting Museum.
Hierin
staan
in
ieder geval de volgende voorwerpen:
Paspop met scoutfit, een kompas, een
zakmes,
een
groepsvaandel
of
groepsvlag, een boord met je
groepsnaam in morsecode, een bord
met daarop 5 verschillende knopen,
een uitgevouwen landkaart en een
bord met 5 verschillende Insignes.
8. Bushokje
Een bushokje is altijd zo koud. Tijd
om daar iets aan te doen. Voorzie
een bushokje van een decoratief
gordijntje, een plantenbakje en een
werkende schemerlamp. Daarnaast
een bijzettafel met twee glaasjes
priklimonade,
twee
huiselijke
mensen in coltrui zitten fijn te lezen
in de Donald Duck van deze week
en de andere de zaterdagkrant van
vorige week.

Scouts
Wij gaan naar de NJ 2020!
Het is ver vooruit kijken, maar juli 2020
wordt de nationale jamboree gehouden. Iets
dat elke 5 jaar georganiseerd word maar nu
al 10 jaar geleden is. En wij willen er heen!
Wat is het eigenlijk? Het is een kamp van 10
dagen met heel veel verschillende groepen
in de leeftijd van welpen en scouts. Er
komen ook soms ook groepen van Duitsland
en België. De hele dag door zijn er
activiteiten en ‘s avond ook. Je staat met je
groep op een veld samen met andere
groepen, dit noemen ze dan je subkamp. De nationale jamboree word
volgend jaar gehouden in Zeewolde.
Allemaal heel erg leuk, er is wel een maar: het kost heel veel om er
naar toe te kunnen. Om precies te zijn meer dan 6000 euro. Gelukkig
hebben we wat geld uit ons budget wat we overhouden van dit jaar.
We moeten dan nog 4000 euro ophalen. We zijn
met de scouts dan ook echt heel druk bezig met
actie voeren. Een van de acties die we het hele
jaar nog gaan doen, is het inzamelen van
statiegeld flessen.
Er zijn ook een paar scouts die op eigen initiatief
een actie zijn begonnen. Iets waar wij als leiding
heel blij mee zijn en stiekem ook trots. Zo als Lisa
en Danielle. De meiden hebben van drie uur ‘s
middags tot half acht ‘s avond cupcakes
gebakken. Deze hebben ze op school verkocht aan
hun vrienden en klasgenootjes
Jochem maakt zelf pindakaas huisjes, voor de
vogeltjes in de tuin. Hij maakt grote en kleine, met
of zonder pindakaas pot.
Heb je interesse dan kun je ze bij hem bestellen.
Klein 6 euro zonder pot
Klein 8 euro met pot
Groot 11 euro met voerbak en zonder pot
Groot 13 euro met voerbak en pot

Zaterdag 7 december houden we een grote actie dag. We gaan dan
bij de kerstbomen verkoop van de praxis warme chocomelk en warme
stroopwafels verkopen. We zijn daar van tien tot vier.
We zijn al goed op weg maar 4000 euro is een hoop geld. We hebben
ons eerste doel van 200 euro al gehaald. We zijn er nog lang niet en
hopen dan ook dat 7 december ons een hoop oplevert. Jullie zullen
wel denken dat gaan ze nooit halen…
Dit is niet het enige wat we gaan doen. We hebben nog een aantal
dingen op de planning zoals:
– een opkomst heitje voor karweitje.
– een opkomst appel en een ei.
– rommel markt
– flessen actie
en het verkopen van spullen met een leuke afbeelding of tekst van
ons. Hier gaan we na 7 december mee aan de slag dus hou ons in de
gaten misschien zit er wel wat tussen voor je.
Heb je ideeën, wil je ons helpen of steunen op wat voor manier dan
ook kun je mailen naar scouts@scoutingapv.nl

Explorers
Ook de afgelopen periode hebben de explo’s hun opkomsten
op het VN gedraaid. Weten wat we zowel hebben gedaan? Dat zie je
hieronder.
Een van de allereerste opkomsten van dit seizoen was de creabea
opkomst waar we met paracord aan de slag zijn geweest, met als
resultaat dat er aan het eind van de opkomst onder andere
armbanden, sleutelhangers en zelfs nieuwe dasringen zijn gemaakt.
Hierna stond primitief koken op de planning. We kookten in de
kampvuurkuil met behulp van de vuurtonnen en ook bij deze opkomst
was het vanzelfsprekend gezellig.
Het overvliegen was natuurlijk een van de hoogtepunten van de
afgelopen periode. Tijdens het overvliegen was het de bedoeling dat
de vliegjes een heuse moord oplossen. Dit konden ze doen door
middel van opdrachten tijdens het overvliegen te voltooien. Zoals
bijvoorbeeld het oplossen van een morsesignaal. Uiteindelijk konden
de vliegjes de moord oplossen en wisten het overvliegen dus tot een
goed einde te brengen.
De week hierop werden de nieuwe explo’s geïnstalleerd (nogmaals;
gefeliciteerd). En is er na een kleine campagne een nieuw bestuur
gekozen. Uiteindelijk zijn Ferenc, Thirza en Thomas, voorzitter,
penningmeester en secretaris geworden.
De spelletjes opkomst was ook een van de opkomsten die op de
planning stond, hierbij hebben we verschillende (bord)spelletjes
gespeeld. Dit was een gezellige opkomst waarin iedereen het naar
zijn zin had. De week erop was het tijd voor een iets meer actieve
opkomst, namelijk; een bootcamp. En ondanks dat dit natuurlijk een
zeer inspannende activiteit was kon bijna iedereen goed meedoen
met de oefeningen die bij het bootcamp hoorde. De explo’s hebben
dus genoeg gedaan afgelopen periode en kijken dan ook met veel
plezier naar de komende opkomsten.

Hugo de Groot Stam
Op 14 september is de nieuwe 22+ groep van onze
vereniging gestart. In het jaar dat je 22 jaar wordt kun je vanaf nu
kiezen uit 2 Plusscout groepen, namelijk de Hugo de Groot Stam die
om de 2 weken op zaterdag bij elkaar komen of de Torenvalken die
8-10 keer per jaar samen wat leuks gaan doen.
Op 14 september hebben we een planning gemaakt en op 12 oktober
was onze eerste actieve opkomst. We hebben met een flinke ploeg
een familieschommel gepionierd. Waarna we hem natuurlijk zelf
hebben uitgeprobeerd.
Op 26 oktober was een creatieve opkomst waar we een logo/badge
hebben ontworpen. Dit logo komt ook op een vlag en later ook op
kleding, de leden zijn straks dus goed herkenbaar.
Op 23 november zijn we lekker naar buiten gegaan om primitief te
koken in de dutch oven. Het broodje pulled chicken smaakte prima
en het was reuze gezellig rond ons kampvuur. Als afsluiting lekker
warme chocolademelk met slagroom en speculaas.
In de volgende nieuwtjesbrief komt vast weer een stukje want we
moeten allemaal nog geïnstalleerd worden en we gaan deze winter
leuke, snelle (karten) maar ook koude dingen (winterkamp) doen.

Puzzel

Los de puzzel op en geef het antwoord door via
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl.
Joran van de Junior scouts heeft de vorige puzzel
gewonnen en mag zijn prijs ophalen bij de leiding!

Bevers & Welpen
Ligt de parkeerplaats (aan de linkerkant in het midden) ten
noorden, ten zuiden, ten westen, of ten oosten van het zwarte
bolletje?
Junior scouts & Scouts
Begin bij het zwarte bolletje (naar beneden) en volg de strippen
kaart. Waar kom je uit?

Explo’s en ouder
Begin weer bij dit bolletje en volg de tijden. Waar kom je uit?
09:00 → 00:02 → 05:44 → 11:22 → 05:09 → 07:30 → 03:01 →
03:01 → 03:01 → 03:01 → 03:50 → 03:50 → 03:50 → 09:02 →
06:00 → 09:01 → 09:01

