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De laatste nieuwtjesbrief is alweer een tijdje geleden uitgebracht, in
digitale vorm net na de uitbraak van het coronavirus. We hebben
een tijdje geen opkomsten gehad, waardoor het vullen van een
nieuwtjesbrief lastig was. In aanloop naar het zomerkamp konden
we wel weer opkomsten houden en we konden zelfs op zomerkamp,
hoewel dit alles wel in aangepaste vorm was.
Activiteiten voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar vallen afgelopen
najaar in een uitzonderingspositie binnen de maatregelen tegen
corona: we kunnen gewoon opkomsten houden met de kinderen,
maar het is nog steeds wel aanpassen. Alleen op/bij het eigen
terrein, wel een anderhalve-meter regel voor leiding, et cetera. Dat
opkomsten en kampen door hebben kunnen gaan is allemaal
mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers die zich nog eens extra
hebben ingezet in de afgelopen periode. In eerste plaats natuurlijk
de (bege)leiding, maar daarnaast ook het bestuur en andere
ondersteunende partijen.
In de afgelopen periode is er dus weer van alles gebeurd bij de
scouting, en zijn er ook weer mooie ervaringen, momenten en
verhalen ontstaan. De kinderen komen weer naar het Valkennest, de
18+ speltakken hebben creatieve ideeën verzonnen om zo nu en
dan online een opkomst te doen. De verschillende verhalen of de
afgelopen tijd vind je natuurlijk terug in deze nieuwtjesbrief.
Bij onze vereniging zijn we de afgelopen tijd steeds meer bezig
geweest om vooruit te kijken naar het komende jaar? Waarom?
Komend jaar hebben we een feestje te vieren! En jij kan nu al
meedoen om dit feestje vorm te geven! Dit en meer vind je
verderop in deze nieuwtjesbrief.

De voorkant van de nieuwtjesbrief
Vind je het leuk om te tekenen? Wij vinden het leuk om tekeningen
te ontvangen voor de voorkant van de nieuwtjesbrief! Als je jouw
tekening op de nieuwtjesbrief wil terugzien, mail dan naar:
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl
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Jubileum Scouting APV
Hoi allemaal,
Wisten jullie dat scouting APV op 3 januari 1911 is opgericht? En
daarmee een van de oudste Scoutinggroepen van Nederland is? Dat
betekent dat we binnenkort jarig zijn en maar liefst 110 jaar
bestaan! Wie jarig is, geeft een feestje en dat gaan we doen ook!
Wat we precies gaan doen dat blijft nog een beetje spannend en
afwachten. Dit ook omdat er door het Corona virus nu geen grote
feestjes en bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Wat we wel
gaan doen is met alle leden van Scouting APV tegelijkertijd op
kamp. We hebben besloten dat we het Jubileumkamp gaan houden
in de zomervakantie van 2022, omdat we hopen dat er dan wat
meer kan en mag en omdat er heel veel geregeld moet worden. We
bestaan dan 111 jaar, ook een leuk getal voor een feestje toch?
Wat we je nu alvast wel kunnen verklappen, is dat er voor iedereen
een speciale badge komt voor op je blouse, voor ons 110 jarig
bestaan. Deze badge mogen jullie zelf ontwerpen; het maakt niet uit
hoe jong of oud je bent, jeugdlid of 18+. Het maakt ook niet uit of
je een potlood pakt of de verfkwast gebruikt. Wees creatief! Wat er
in ieder geval op moet staan is Scouting APV en 110 jaar. De badge
mag een maximale doorsnede hebben van 7,5 cm. Uit alle
ontwerpen zal het mooiste ontwerp worden uitgekozen en deze zal
daadwerkelijk worden gemaakt.
Staat straks jouw ontwerp op de blouse van iedereen?
Lever je ontwerp aan in een envelop met daarop je voornaam,
achternaam en eventuele speltak in het daarvoor bestemde bakje
bij de deur. Doe dit wel voor 1 februari 2021! Natuurlijk houden we
jullie op de hoogte over de jubileumbadge en over alle andere
jubileumactiviteiten. Heb je nog leuke ideeën voor ons
verjaardagsfeestje? laat het ons dan weten en mail naar
jubileumactivititeiten@scoutingapv.nl
Tot de volgende nieuwtjesbrief,
het jubileum activiteiten team:
Shannon van Essen, Sonja Burggraaf, Marco Teunissen en Olaf en
Bianca Jonkman.

Teken hier je eigen jubileumbadge!
Zet er de tekst ‘Scouting APV’ en ‘110 jaar’ op, en lever hem in;
misschien staat jouw ontwerp zo meteen wel op de blouse van
iedereen!
Je mag natuurlijk zelf de vorm kiezen, hieronder heb je als hulpje
een cirkel van 7,5cm en een vierkant van 6cm.

Kleurplaat

Bevers

De Bevers zitten in de lift en in de groei. We dachten dat we na de
zomerstop maar 3 of 4 Bevers over zouden houden. En nu zijn er
toch weer 11 Bevers en weer “een kijker”. ☺ Bevers onthouden ook
erg goed. Vooral wat je ze belooft. ;) “Doen we vandaag
verstoppertje?” En dan vooral een geweldige onschuldige blik van
een Bever erbij. Onze verse jonge leiding smelt. We hebben nu een
paar weken achter elkaar verstoppertje gedaan. Alle Bevers willen
nu ook glitter schoenen, want dat is ontzettend stoer. Bevers eten
ook voor 3. Ze hebben doorlopend honger. Gelukkig heeft de leiding
altijd wel wat te snoepen of ander eten in de kast.
We hebben inmiddels afscheid genomen van Zegert. Hij was blij
verrast door de bloemen die iedereen gemaakt heeft. Waarvoor
grote dank. Ook vond hij het leuk dat hij de kruiwagen mocht
houden. Zegert heeft van het bestuur ook een mooie oorkonde en
speld gekregen. Ook daarmee was hij verrast. Zegert dankjewel
voor mooie jaren bij de APV en geniet van je vrije tijd die je nu weer
hebt.
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
We zitten momenteel in rare tijden. Na een tijdje geen
opkomst, hebben we dit seizoen toch nog leuk kunnen
eindigen met een aangepast zomerkamp. En wat hebben we al
weer veel gedaan in dit nieuwe seizoen. We hebben een
prachtig bloemetje voor Zegert gemaakt, die na ruim 30 jaar
leiding helaas ging stoppen. De dag voor dierendag hebben we
veel geleerd van de medewerkers van de Dierenambulance,
o.a. wat je moet doen als een dier ziek of gewond is. We
hebben een nieuw insigne verdiend. Dat was dit keer het
insigne ‘Weer’. We weten nu alles over de seizoenen, welke
sterrenbeelden er zijn, hoe een regenboog ontstaat en
waarom het regent. En we hebben gevierd dat de welpen 100
jaar bestaan. We zouden bijna nog vergeten dat we ook weer
een heleboel nieuwe welpen hebben geïnstalleerd, één van de
nieuwe Welpen is Isa, die nog een mooi stukje heeft
geschreven voor de nieuwtjesbrief.
Hallo allemaal,
Ik ben Isa van Dormolen en ben 6 jaar oud.
Ik woon met mijn papa, mama, zusje Romy en onze 3 poezen Mauw,
Minoes en Pino in Gorkum.
Bij mijn opa en oma heb ik ook nog een bonus huisdier. Mijn lieve
hond Mo.
Wij gaan dan ook regelmatig met Mo naar het Lingebos om een stuk
te wandelen, maar ook in de omgeving van de scouting zijn wij vaak
te vinden. Ik vind het heerlijk om met mijn laarzen aan lekker door
de natuur te banjeren en van alles te ontdekken.
Mijn oma was een tijdje geleden alleen op pad met Mo en kwam jullie
tegen tijdens een wandeling. Zij vroeg wat jullie aan het doen waren
en kreeg een leuke, enthousiaste uitleg met een uitnodiging erbij om
eens te komen kijken.
Nadat mijn zusje geboren was ben ik een paar keer komen kijken en
ben ik nu geïnstalleerd bij de Tijger welpen. Wat ik zo leuk vind aan
de scouting zijn de spelletjes, liedjes en knutsels maken. Eigenlijk
vind ik gewoon alles leuk wat we op een ochtend doen. In deze korte
tijd dat ik bij de scouting zit heb ik al veel geleerd en hoop ik nog veel
meer te mogen leren bij jullie.
Voor nu sluit ik af met: Yalahi ! en tot ziens !

Jaguarwelpen
De Jaguarwelpen zijn dit seizoen ingevlogen met een hoop nieuwe
leden. We heten de nieuwkomers van harte welkom en zien dat ze
zich snel thuis voelen in de groep.
De welpen hebben in de afgelopen periode een hoop gedaan. Zo
hebben we bijvoorbeeld ons eigen kampvuur gemaakt waar we
marshmallows boven hebben geroosterd, we zijn op safari gegaan
en hebben daarbij de dieren van het jungleverhaal leren kennen en
we hebben een insigne verdiend die we bij de welpen nog niet
eerder hebben gedaan: insigne Weer.
Een geslaagde start van het nieuwe seizoen dus.

Junior scouts
Scouting
Iedereen bij de junior scouts hebben een vuurtje met zagen en
hakken gedaan.
Je kon kiezen of je wilde hakken of zagen.
Heel veel kinderen gingen hakken.
En heel weinig kinderen gingen zagen.
Dat waren er 1 of 2 kinderen.
En met het vuurtje moest je een zakmes hebben.
Een zakmes is natuurlijk heel gevaarlijk.

Over het wandelen.
We gingen ergens heen wandelen.
En daar gingen we een spel spelen, niet zomaar een spel een
monopoly spel.
Toen gingen we groepjes maken.
En we hadden opdrachten om te doen.

De ploegen.
Bij de scouting hebben we verschillende soorten dieren ploegen.
En de ploegen zijn dolfijnen, tijgers, wolven en de zwaluwen.
En een keertje moesten we ons kaartjes vinden met een kleur.
Als je je kaartje vind en je bent bijvoorbeeld paars dan ben je de
dier tijger. En je heb verschillende kleuren. En die kleuren zijn
oranje, paars, geel en blauw. En als er opkomst is dan moeten de
kinderen in hun eigen ploeg gaan staan. Dolfijnen bij de dolfijnen,
tijgers bij de tijgers, wolven bij de wolven en zwaluwen bij de
zwaluwen.
Geschreven door Bo

Scouts
Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe leden! En traditie
getrouw zijn de nieuwe leden na een aantal kijkopkomsten
overgevlogen naar de scouts. Dit jaar mochten de laatste jaars
scouts het overvliegen voorbereiden en daar hebben ze werk van
gemaakt! Ook dit jaar hebben de scouts een hindernisbaan gemaakt
en natuurlijk konden een paar hindernissen over de sloot niet
achterblijven! Na een geslaagd overvliegen en een aantal vieze
nieuwe scouts was het weer tijd om te sluiten en in de loop van de
weken zijn zo goed als alle nieuwe scouts geïnstalleerd! Dus voor
hun nogmaals: Welkom! Naast het overvliegen hebben de scouts
nog verscheidene leuke activiteiten gedaan! Zo hebben ze trefbal
gespeeld, een film gekeken, primitief gekookt, gezellig een spelletje
met elkaar gespeeld en hebben ze nog veel meer leuke dingen met
elkaar gedaan!

Explorers
Eén van de eerste opkomsten na de zomerstop was de 'dutch oven'.
Dit keer met een andere twist. De gerechten die we gingen maken
waren namelijk allemaal in een andere taal geschreven. Om deze
gerechten zo lekker mogelijk te maken, mochten we er alleen een
woordenboek bijhouden om de woorden te ontrafelen. We moesten
het recept zo goed mogelijk volgen en bereiden in de vuurtonnen. De
meeste gerechten waren niet zo'n groot succes maar gezellig was het
weer zeker!

Hugo de Groot-Stam
De creatieve kant van de Hugo de Groot Stam
Helaas is de Hugo de Groot
Stam de afgelopen maanden
weinig bij elkaar bij elkaar
gekomen vanwege het
coronavirus. Aan het begin
van het seizoen hebben we
nog twee opkomsten fysiek
mogen houden. De eerste
opkomst van het seizoen
gingen we strandzeilen,
ofwel blokarten! Een blokart
is een voertuig op drie
wielen met een groot zeil. De blokart wordt aangedreven door de
wind. De tweede opkomst hebben de HdG’ers de meest creatieve
kant van zichzelf laten zien. Onder leiding van Sonja hebben we
mokken beschilderd. Wanneer de mok na het beschilderen
afgebakken wordt in de oven, is de beschildering op de mok
vaatwasser bestendig. Het advies van
Sonja was om de mok na het afbakken
even af te laten koelen voordat je deze uit
de oven haalde. Helaas waren deze twee
opkomsten de enige fysieke opkomsten van
dit seizoen. We werden in een gedeeltelijke
lockdown gesteld, waardoor fysiek
opkomsten niet meer toegestaan worden.
Gelukkig kunnen we met de technologie
van tegenwoordig heel veel, waardoor we
de afgelopen weken toch opkomsten
gehouden hebben. Zo speelden we online
Weerwolven van Wakkerdam, Saboteur,
Among Us, Skribbl en maakten we de speciale home editie
reisvragen van de welbekende iScout. Niet alle HdG’ers zijn even
technisch zijn aangelegd, waardoor we meestal met een kleine
groep de online opkomsten volgden. Hopelijk kunnen we snel weer
fysiek bij elkaar komen en de opkomsten zoals houtbewerken,
ijskarten, Taskmaster en het installeren weer snel inhalen!

Torenvalken
Ondanks de COVID-19
beperkingen hebben de
Torenvalken van vrijdag
04-09-2020 tot zondag
06-09-2020 een
weekendkamp gehouden.
Vrijdagmorgen zijn we
vertrokken naar het
scouting labelterrein Het
Naaldenveld in Bentveld.
Nadat we de tenten
opgezet hebben, hebben
we ’s middags door
Zandvoort gewandeld.
Terug op het terrein
hebben we gekookt in
een Dutch oven, waarna
we heerlijk hebben gegeten. Zaterdag hebben we een heerlijke en
prachtige geocache door de Amsterdamse Waterleidingduinen
gedaan. Veel herten gezien. ’s Middags LuPa op een boomstam.
En ’s avonds weer eten uit de Dutch oven. Zondag hebben we het
Forteiland in IJmuiden bezocht. Fantastisch. Terug op het
kampterrein hebben we ons kamp opgebroken en zijn we huiswaarts
gekeerd. Onderweg hebben we nog
van een afsluitend avondmaal
genoten bij Van der Valk in
Breukelen. Gelukkig zat het weer
ook mee: overdag droog en zon, ’s
nachts regen.
Het was een geslaagd weekend. In
2021 hopen we ook weer een
weekendkamp te kunnen houden.

Wist je dat…
… de welpen dit jaar 100 jaar bestaan, 9 jaar jonger dan Scouting
APV?
… de Tijgerwelpen nu Gidsen en Helpers hebben?
… er 15 kijkers vanuit Sjors Sportief zijn gekomen, waarvan er nu 7
echt lid zijn?
… wanneer een schaap op zijn rug ligt, dat je hem eerst op zijn
billen moet zetten voor je hem rechtop zet?
… de junior scouts tijdens de periode dat er geen opkomsten
gehouden mochten worden, een badge konden verdienen door
opdrachten te doen?
… de junior scouts bij elkaar 174 opdrachten hebben gedaan?
… de kookstaf ook fanatiek enkele opdrachten heeft gedaan?
… Michael het voor elkaar heeft gekregen om een koprol te maken
met een blokart?
… MarcO zijn geduld niet kon opbrengen tijdens het afbakken van
zijn beschilderde mok?
… hij daarom een gloeiendhete mok, die net was afgebakken, met
zijn blote handen uit de oven wilde pakken?
… hij binnen een seconde bedacht dat dit toch niet zo’n goed idee
was?
… de HdG’ers een sneak peak te zien hebben gekregen van de
taskmaster opkomst?
… de HdG ondanks het beperkte aantal fysieke bijeenkomsten toch 5
extra leden heeft mogen verwelkomen?
… Corrie heel goed koffie kan zetten op kamp? Op 2 handgrepen van
messen op een pannetje met een filter er boven op.
… Inge toch echt ook een Lumber is met houthakken?
… er heel veel verschillende vogelsoorten zijn te horen op Bentveld?
… Nella en Mirjam heerlijk eten kunnen bereiden?
… Albert leuke activiteiten bedacht had?
… Albert ook goed het kan omgaan met de 'kookpot' en wij dus door
gezamenlijke krachten heerlijk hebben gegeten?
… Mark de rust zelf is binnen de 'roerige' groep Torenvalken?
… Inge en Hans goed kunnen houthakken?
… sommige Torenvalken niet eerlijk PimPamPetten?
… dat wij een Top Torenvalken kamp hebben gehad, waar wij allen
met plezier en een beetje heimwee op terug kijken?

Puzzel

Los de puzzel op en geef het antwoord door via
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. Misschien win je
wel een prijsje!

