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Winter 2020

De afgelopen periode hebben we weer allemaal leuke dingen beleefd.
Hoewel deze editie van de nieuwtjesbrief de ‘wintereditie’ heet, hebben
we de afgelopen winter maar weinig sneeuw of ijs gezien. Desondanks
gingen speltakken toch schaatsen, of zelfs winterkamperen. Natuurlijk
gaat de winter niet alleen om het weer, maar ook om de leuke
feestdagen en activiteiten die in deze periode vallen. Sinterklaas heeft
onze vereniging weer bezocht en alle speltakken vierden op hun eigen
manier kerst.
Het jaar 2020 begonnen voor alle leden vanaf de Explo leeftijd met het
welbekende LAN-weekend. Tijdens dit weekend speelden we
computergames en games voor op de Wii, Nintendo of Playstation.
In januari zijn we ook aan de slag gegaan met verduurzaming binnen
de APV. We zijn aan het kijken welke maatregelen we kunnen nemen
om ons clubgebouw nog meer te verduurzamen!
In februari hebben we weer een gave hide & seek beleefd met alle
speltakken vanaf de scouts. Het was een mooie en spannende tocht,
met als uiteindelijke winnaars het hide-team van Fien, Lisa, Pim en
Marco O en het seek-team van Boris, Dylan, Jeroen en Lex. Goed
gedaan!
In maart was het weer tijd voor de jaarlijkse iScout. Vol enthousiasme
hebben we geprobeerd om zo hoog mogelijk te eindigen. Met 53
punten zijn we uiteindelijk 65e geworden van de 512 deelnemende
teams. Niet slecht, al zeggen we het zelf.
Ben je benieuwd naar wat de speltakken nog meer hebben beleefd
deze winter? Lees dan snel verder!
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Bevers

Op 25 januari zijn de Bevers op pad geweest naar de Bever
Winter actie Dag van de Baronie. De hele dag stond in t sprookjes
thema. Er liepen ook allerlei sprookjes figuren rond. Van een boze
wolf tot Doornroosje. Doornroosje mocht ook wakker worden
gekust door onze prinses en bij de grote boze wolf mochten de
Bevers marshmallows roosteren. Aansluitend hebben de Bevers
overnacht op ‘t VN. Dat was ook een echt slaapfeestje. Na de
Junglefriet film kijken en de volgende dag alles weer opruimen en
nog wat spelletjes gedaan.

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!

Tijgerwelpen
Wie wa Welpen Winter!
Dit is de eerste Winter gesplitst, heel spannend. Wat is er weer veel
gebeurt. Sinterklaas is langs geweest, we hadden een spelshow, we
hebben gezellig samen kerst gevierd, we hebben ons eigen casino
gemaakt, we hebben geoefend met knopen en daarvoor een insigne
gehaald en natuurlijk aller leukste de winterovernachting waarbij we
met z’n allen hebben gezwommen. En natuurlijk niet te vergeten een
hele romantische Valentijnsopkomst.
Met de geweldige spelshow hebben we superveel geleerd over scouting
niet alleen de welpen maar ook ouders, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s hebben ook leuk meegedaan. Daarnaast hebben we helaas ook
afscheid moeten nemen van Martijn Kalkhoven bij de Welpen.
Ook de Kerstbrunch was erg gezellig waarbij iedereen wat meenam,
doordat de middag-welpen er ook bij was, was het een grote gezellige
groep. Met nog een leuk spelletje was het een heel gezellige kerst.
Om het nieuwe jaar goed te beginnen hebben we nog eens goed de
knopen geoefend. Met drie knoop opkomsten hebben we de knopen
geoefend, we hebben leuke spellen gedaan met de knopen en met de
laatste opkomst hebben we zelf een tent geknoopt.
Maar het hoogtepunt was toch echt de winterovernachting, waar we
samen met de middag-welpen een nachtje op het valkennest hebben
geslapen. Het weekend begon met lekker zwemmen in Caribabad.
Waar we lekker van de glijbaan af hebben gegleden en lekker op het
eiland buiten gespeeld. ‘S avonds hebben we lekker patatjes op. Na
het eten hadden we een echt super gaaf avond spel levend Cludeo
waar we met goed speurwerk een dief hebben ontmaskerd. Met aan
het einde van de avond nog een spannende film. Zondag hebben we
namen verzonnen voor de ochtend en middag welpen. Uiteindelijk is
dat de tijgerwelpen voor de ochtend welpen geworden en voor de
middag welpen de jaguarwelpen.

Jaguarwelpen
Winterovernachting 8 februari
Eerst moesten we verzamelen bij het scoutinggebouw. We gingen
meteen naar het Caribabad. Daar was het erg leuk en we zijn daar
gebleven tot ongeveer vijf uur. Toen we weer bij het Scoutinggebouw
waren gingen we eerst een heel leuk spel doen, De Wolven van
Wakkerdam. Dat is een spel wat je met veel mensen kunt spelen.
Daarna gingen we eten. Het was een lange tafel die helemaal bedekt
was met FRIET!!!! We hadden niet eens een bord en dat vond ik erg
grappig. Maar voordat we mochten aanvallen gingen we eerst een leuk
lied zingen met rare woorden die niet bestaan.
Na de friet kregen we vla. Dat moesten we uit een beker eten en niet
van de tafel jammer genoeg.
Slurp!!. Na het eten gingen we nog een spelletje doen buiten. Dat was
Tien tellen in de rimboe in het donker. Dat was daarom een beetje
spannend. Daarna keken we een film. Junior Bigfoot.
Toen was het tijd om te slapen, maar eerst moesten we natuurlijk ons
luchtbed oppompen.
Na het slapen (?) gingen we ontbijten en alles weer opruimen.
Om 11 uur gingen we afsluiten en weer naar huis.
Ik vond het heel erg leuk en ik heb al zin in het zomerkamp!
Till van de Jaguarwelpen

Junior scouts
Vuurtje stoken
Met de junior scouts doen we leuke dingen.
Vorige opkomst gingen we koken op het vuur.
Eerst gingen we gewoon vuur maken.
Maar het lukte bijna niemand omdat er te veel wind was dus gingen we
binnen een spel doen.
Ondertussen ging de leiding vuur maken. Gelukkig konden die het wel.
Daarna gingen we naar buiten en konden we toch nog gaan koken.
We konden broodjes of marshmallows maken. De leiding wilden ook
even hun kookkunsten laten zien dus die hebben knakworstjes
gemaakt en die mocht je in je broodje doen.
Heerlijk gegeten dus
Geschreven door Larissa van de kolk

Explorers

De afgelopen tijd waren de explo’s op verschillende plekken te vinden.
Zo gingen we bijvoorbeeld schaatsen. Dit was voor iedereen een leuke
activiteit. Ook hadden we een kookopkomst waar er in vier groepen
verschillende maaltijden werden gekookt, namelijk: soep,
pannenkoeken, wraps en pasta. Al het gekookte eten smaakte allemaal
erg goed.
Een week later was het tijd voor een opkomst die in het teken stond
van EHBO, waarbij we onder andere leerden hoe je een brandende pan
moet blussen en moet communiceren als je écht met een noodgeval te
maken hebt. Het was dus een erg leerzame opkomst. Hierna hadden
we een zelfverdedingsopkomst, waar we zelfverdedigings-technieken
oefenden en we ook gingen oefenen met kickboksen.
De volgende opkomst was klimmen in het Pentagon in Dordrecht, het
klimmen was leuk om te doen en het was voor iedereen goed te doen.
De week hierna hadden we een creabea opkomst. Het was de
bedoeling dat we door middel van spijkers, houten plankjes en wol
figuren moesten maken. Zo ontstonden er aan het einde van de
opkomst allerlei mooie creaties.

Wolpherenstam
Ervaar de winter!
Tijdens de koude winter maanden is het altijd gezellig om
knusse binnen activiteiten te doen of om er lekker op uit te
gaan zoals karten of lasergamen. Maar ook met terugkerende
tradities als de LAN-party.
Als je aan de knusse winter denkt, denk je natuurlijk aan kerst. Om
kerst te vieren bij de stam, hebben we er een gezellig avondje van
gemaakt met gourmetten en cadeautjes. Zoals elk jaar beginnen we
het jaar traditiegetrouw met de LAN-party. Gezellig met een grote
groep een heel weekend gamen. Dit jaar zelfs met een Mario kart
toernooi op de Wii met maar liefst 5 Wii’s.
Omdat het Mario kart toernooi zo goed beviel zijn we gezamenlijk met
de Hugo de Groot stam gaan karten en lasergamen, wat erg gezellig
was met als kers op de taart: Bungee Soccer. Dit houd in dat je
gezekerd aan het plafond gaat voetballen, erg komisch.
Een andere leuke traditie is Hide & Seek, wat we jaarlijks met de
gehele vereniging doen vanaf de scoutsleefttijd. Dit keer in de
omgeving van slot Loevestein. Met een leuke variatie dat de hideteams telkens uit 2 posten konden kiezen. Met redelijk mooi weer en
toch iedereen onder de modder, een geslaagde hide en seek.

Wist je dat…
… de welpen met zwembandjes ‘de bandjes’ genoemd werden?
… Martijn Veenvliet en Stefan jury waren bij de grote spelshow?
… er nog steeds een kaartje kwijt is van Levend Cluedo?
… de welpen tijdens de handelsopkomst tot wel 6400 euro hebben
verdiend?
… dat helaas geen echte euro’s waren?
… de welpen een tent hebben vastgeknoopt?
… deze toen bovenop de welpen gevallen is?
… dat kwam doordat een heel ondeugende leiding een knoop
losmaakte?
… de junior scouts twee keer vuurtje hebben gestookt afgelopen
maanden?
… dit stiekem nog aardig lastig was, omdat het weer niet meehielp?
… zelfs de leiding moeite had om het vuur aan te krijgen?
… de junior scouts allerlei leuke proefjes hebben gedaan, zoals zelf een
kleine explosie maken en een as laten groeien uit het niets?
… Marco van Gelder dit jaar met karten geen kart heeft gesloopt?
… Wolpherenstammers het spel Krukkenrukken stiekem nog erg leuk
vinden?
… Bram een prachtig doelwit bij dodgeball is?
… 15 bellenblaasflesjes gewoon als cadeau gegeven wordt?
… praktisch niemand de Hide & Seek schoon doorgekomen is?
… sommigen zelfs drijfnat waren, maar Jelle zelfs weer droog was voor
het eindpunt?

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten

Corona-stop
Althans, er zouden natuurlijk allerlei leuke activiteiten zijn de komende
periode. De welpen hadden een opkomst samen met een andere groep
gepland, we zouden voor ‘Nederland schoon’ onze jaarlijkse
wallenschoonmaakactie weer houden, het jaarlijkse wandelweekend
komt weer om de hoek kijken… Deze eerste twee zijn niet doorgegaan,
de laatste is nog even de vraag. Hopelijk kunnen we snel weer
beginnen, en kunnen de weekendkampen gewoon doorgaan.

Hide & Seek 2020 – Logboek team 2 (deel 1)
We vertrekken in een vlot tempo richting het zuiden. Pim en ik voorop, gevolgd
door scouts Fien en Lisa. Het was al donker toen we startten om 19:18, maar
zaklampen gebruiken we niet want dan vinden de seekers ons makkelijker. Het
eerste punt – wij hadden gekozen voor 1B – is niet ver, slechts 300 meter lopen.
Daar aangekomen om 19:27 zoeken we een naam, die redelijk snel gevonden
is. Snel doorsturen naar de organisatie en wegwezen, voor het geval seekers
ons hebben gezien. We rennen de woonwijk in en stoppen in een hoek van een
doodlopend straatje. Daar vindt niemand ons. Nu kunnen we de tijd nemen om
de volgende coördinaten te bepalen, die we net hebben teruggekregen. We
bepalen de twee alternatieven en kiezen de zuidelijke van de twee: 2A. We
beslissen dat we door de weilanden gaan om zo min mogelijk kans te hebben
om getikt te worden. Eerst moeten we echter nog een stukje door de wijk. In de
wijk zijn we op onze hoede – je weet maar nooit waar de seekers zich toevallig
schuil houden. Eenmaal aan de rand van de wijk nemen we een pad dat langs
een voetbalveld loopt. Dit pad komt uit op een dijk die we over moeten steken.
We controleren nog een keer dat we goed zitten, terwijl Pim de omgeving
verkent. Alles is veilig – geen seekers te zien. We steken de dijk over en gaan
het weiland in. Rennen!
Na een stukje gerend te hebben kunnen we het weer rustig aan doen. We gaan
door in zuidwestelijke richting. We komen een aantal kuddes dieren tegen, waar
we in een grote boog omheen gaan. Ook trotseren we enkele hekjes en zompige
stukken land. Soms maken we een omweggetje om een obstakel, of blijven even
staan om de omgeving even goed in ons op te nemen. Na een hele tijd in
westelijke richting te hebben gelopen, veelal langs de rivier, komen we
uiteindelijk aan bij de westelijke punt van het weiland. Hier moeten we opletten,
want nu gaan we tussen de dijk en de rivier lopen. Dijk betekent weg, weg
betekent seekers. We zijn op onze hoede maar de meeste verdachte silhouetten
blijken geen seekers. Na een paar honderd meter zien we opeens, tussen de
palen van een verkeersbord door, een auto met twee poppetjes daarachter heel
verdacht stil staan. We duiken neer tegen de dijk aan, Pim blijft ze in de gaten
houden. We overleggen een tijdje fluisterend, totdat de silhouetten over de dijk
opeens naar ons toe komen. Pim geeft aan dat we zullen moeten rennen, anders
zijn we er bij. De silhouetten komen nog dichterbij, Pim geeft het seintje en we
gaan rennen. Nog geen seconde later maant hij ons weer te gaan liggen. De
seekers zijn net toevallig omgekeerd – ze hebben blijkbaar niets door. Nu ze
met hun rug naar ons toe weglopen, hebben we vrij spel: rustig maar gestaag
lopen we onderlangs de dijk en passeren de silhouetten. We klimmen over een
laag hekje en rennen verder richting de overkant van het grasveld, daar waar
we in de schaduw van een boom even bij kunnen komen. Onze
ontsnappingspoging is geslaagd.
Wordt vervolgd…

Puzzel
Bevers & Welpen
Hiernaast zie je een
woordzoeker met
daarin allemaal
knopen verstopt.
Kun jij alle knopen
vinden? De knoop
staat of van links
naar rechts, of van
boven naar
beneden. De
knopen die je moet
vinden zijn:
•
•
•
•
•
•

platteknoop
mastworp
paalsteek
timmersteek
schootsteek
achtknoop

Junior scouts & ouder
Op de volgende pagina is een tabel weergegeven, met bovenin vier of
zes namen met daaronder in totaal 20 verschillende knopen
(knoopsoorten/touwen/lussen).
De puzzel is om bij iedere persoon zijn/haar favoriete knoop te
vinden (alle personen hebben verschillende favoriete knopen),
met behulp van de tabel (à la mastermind). Aan de linkerkant
staat het aantal knopen dat er in die kolom favoriet zijn bij de
personen, maar die hoeven niet bij de juiste persoon te staan.
Aan de rechterkant staat namelijk het aantal knopen dat ook op
de goede plek staat bij de desbetreffende persoon.
(Voorbeeld: Als er aan de linkerkant van de rij een 2 staat, en aan de
rechterkant een 1, dan betekent het dat er in die rij 2 knopen staan die
favoriet zijn van een persoon en dat er 1 van die knopen ook onder de
juiste persoon staat.)
De winnaar van de vorige puzzel is Junior scout Joran. Hij
kan zijn prijsje ophalen bij de leiding.

Junior scouts & Scouts
Puzzel 1 is voor de junior scouts en de scouts. Daar doen alleen de
eerste 10 knopen aan mee (zie het plaatje). De rest van de knopen
gelden niet voor deze puzzel.
Explo’s & ouder
Puzzel 2 geldt voor de explo’s en ouder, daar doen alle 20 knopen aan
mee.
Als je de favoriete knopen weet, zoek de bijbehorende cijfers dan
hieronder op en mail deze dan door.
Mail de antwoorden van de puzzel naar nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl.

