APV Nieuwtjesbrief
Zomer 2017

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Deze nieuwtjesbrief staat in
het teken van het afgelopen zomerkamp. Enkele speltakken willen je
graag vertellen hoe hun kamp is geweest, dus dit is te vinden in dit
boekje. Verder bevat het natuurlijk een overzichtje van komende
activiteiten, wist-je-datjes en een puzzel. Lees maar snel verder!
Van 8 t/m 15 juli was het gezamenlijke kamp in Overpelt. Alle
speltakken hebben een geweldig kamp gehad, in het buitenland! Ook
de stam is daarna nog op kamp geweest, iets verder België in. Meer
over de kampen lees je op de komende pagina’s.

Komende Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
2 september: Verenigingsdag
Eigenlijk is deze activiteit al geweest: na de zomervakantie hebben
we het nieuwe seizoen afgetrapt met een verenigingsdag. Alle
speltakken zijn uitgenodigd om met elkaar een aantal superleuke
activiteiten te doen.
21 oktober: Vossenjacht
De oudere speltakken (explo’s en ouder) gaan een avond jagen op
een ‘vos’. Geen echte vos hoor, er wordt met een ontvanger gezocht
naar een zender die radiosignalen uitzendt. Diegene die de vos het
eerst vind, heeft gewonnen! Ook dit jaar zullen meerdere teams
strijden voor deze overwinning.
Overvliegen
Met het nieuwe seizoen staat ook het overvliegen voor de deur. De
oudste leden van de speltak zullen gaan overvliegen naar de
volgende speltak. Dit is natuurlijk een heugelijk moment en er wordt
dan ook vaak een hele opkomst aan besteed. De datum van deze
opkomst verschilt wel per speltak.
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eigenlijk speltakkenkamp, want alle speltakken
gaan op kamp naar hetzelfde terrein in Overpelt, België.
OP naar de Jungle.

Van te voren een hoop geregel, maar het was ’t allemaal waard. Op het
terrein aangekomen mochten de Bevers hun matje klaarleggen samen
met papa of mama. Dat is handig, want dan konden ze meteen zien waar
iedereen slaapt. Het was best spannend voor de Bevers om ergens anders
te slapen dan thuis. Dat gebeurt namelijk niet zo vaak. Voor de leiding
was het ook spannend hoor ;) wel erg leuk. Respect voor de ouders die
heen en weer is gereden vanwege een niet slapende Bever.
Voor het slapen eerst nog het bos verkennen en een spel spelen. Daarna
avondeten, samen met de Welpen. Een drukte van jewelste. Na het eten
nog een rondje over het terrein lopen en kijken waar de andere
speltakken hun tenten hebben neergezet. Naar de Explo’s waar Bram en
Justin ook waren en naar de J.S. waar de grote broer Sven was. Nog een
klein kampvuur en dan slapen. De volgende morgen waren we allemaal al
vroeg wakker. De slaapspullen hebben we meteen maar opgeruimd. Na
het ontbijt konden we des te sneller weer leuke avonturen beleven in de
jungle.
Als eerste het T-shirt versieren en kleuren en een masker maken.
Daarmee konden we heerlijk in de Jungle spelen en verhalen bedenken
voor elkaar en met elkaar. Daarna een speurtocht door het bos, op zoek
naar de schat. Er waren grote puzzelstukken te verdienen bij elk spel. Als
de puzzel werd opgelost stond daarop waar de schat was. Toen was het
alweer tijd voor het avondeten en een groepsfoto op het grote veld met
alle speltakken. Daarna waren de ouders er alweer van de Bevers en was
er een eind gekomen aan een super leuk kamp voor de Bevers.
Met dank aan alle leiding en aanwezige ouders en in het Bijzonder de
Kookstaf.

Puzzel
Zoek de verschillen in onderstaande tekeningen. Geef het antwoord door
aan ons, dan maak je kans op een prijsje! Doorgeven kan aan Marco O,
Iris, of via nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. De winnaar van de vorige
puzzel is Jochem K van de Junior scouts. Hij kan zijn prijsje ophalen bij
Marco O of Iris.
Bevers: Kun je 2 verschillen vinden?
Welpen: Kun je 4 verschillen vinden?
Junior scouts & ouder: Kun je alle 6 verschillen vinden?

Bron puzzel: first Wimborne Scouts

Wist je dat...
… er tijdens het zomerkamp enkele junior scouts een gebroken arm
hadden?
… of eigenlijk, dat zij voor een insigne deden alsof ze een gebroken
arm hadden, zodat ze met een mitella om konden ervaren hoe het is
om een dagdeel maar 1 arm te kunnen gebruiken?
… er 4 bevers over gaan vliegen naar de welpen? Spannend!
… de junior scouts leiding tijdens kamp van een aantal heel rustige
momenten kon genieten?
… dit kwam omdat voor hetzelfde insigne als hiervoor, een aantal
junior scouts tape op hun mond hadden gedaan, zodat ze een tijd lang
niet konden praten, en ze zich hiermee moesten zien te behelpen?
… de bevers helemaal zelf een kampvlag gemaakt hebben?

Junior scouts
Junior scouts op zomerkamp
Za – We gaan op zomerkamp! Nadat we hadden geopend en de bagage
hadden ingeladen, gingen we op weg naar Overpelt. Daar aangekomen
moesten we de spullen uitladen, wat nog een heel karwei was omdat het
van alle speltakken was. Nadat we onze lupa hadden opgegeten konden
we de tenten opzetten, alle drie naast elkaar.
Zo – Vandaag was een rustig dagje. Een aantal junior scouts waren
bezig om bedden en een milieustraat te pionieren, anderen waren het
bos aan het verkennen. Ook hebben we met z'n allen levend stratego in
het bos gespeeld.
Ma – Gisteren was waarschijnlijk stilte voor de storm: we moesten
vandaag een hike lopen van meer dan 10 kilometer, samen met de
scouts! Het lopen ging wel goed, maar het was wel heel warm. Op elke
post waar we langs kwamen was leiding, daar moesten we een
opdrachtje doen. Zoals twister, voorwerpen voelen, een duplo bouwwerk
namaken en een soort estafette. Met elke opdracht konden punten
verdiend worden, aan het eind had het team van Bertrand gewonnen.
Di – Vandaag gingen we zwemmen! Ook dit was samen met de scouts.
Eerst aten we onze lupa op, daarna mochten we het zwembad in. Er was
een wildwaterbaan, een golfslagbad, een buitenbad en een
bandenglijbaan. Terug op het kampterrein waren we wel moe.
Wo – De leiding geheimzinnig aan het doen over een museum waar we
naar toe gingen. Het bleek een museum te zijn over een oude
steenkoolmijn. We zagen hoe de mijnwerkers vroeger moesten werken
in de mijn, en hoe zo'n mijn er uit zag. Na het museum gingen we naar
de berg van mijnafval ernaast, waar een speelterrein van gemaakt was.
Daarna hadden de meesten een vieze broek!
Do – Vandaag gingen we naar de stad. Hier mochten we zelf rondlopen
en in winkels kijken. 's avonds hadden we een barbecue samen met de
welpen en daarna was de bonte avond waarbij iedereen zijn eigen stukje
mocht opvoeren.
Vr – De laatste dag alweer, het is zo snel voorbij gegaan. Vanwege de
bonte avond stonden we iets later op. Daarna konden we onze spullen
inpakken. Verder konden we als souvenirtje een sleutelhangertje knopen
van koord. Aan het eind van de middag pakten we de tenten in. Na het
eten gingen we moe maar voldaan weer naar huis.

Hoe overleef ik EEN STAMKAMP?
De stam is een apart volkje dat iedere twee weken bij elkaar
komt op het Valkennest. Dit volkje bestaat niet uit gewone
mensen, maar uit totemdieren. Zo waren het afgelopen kamp de
volgende dieren aanwezig: 3 Apen, 5 Vogels, 2 Knaagdieren, 2 Honden,
2 Knuffelbare roofdieren en 1 Hert.
Elk dier heeft zijn eigen eigenschappen waarmee hij of zij het leven mee
doorbrengt. De combinatie van al die eigenschappen brengen altijd
leuke en verrassende dingen tijdens het kamp. Zo is de stam dit jaar de
lucht in gegaan. Niet letterlijk, maar we hebben de hoogste toren ooit
gepionierd (dat men kan heugen bij de stam). Deze toren kwam 9 meter
boven de grond uit. Hier konden we genieten van het prachtige uitzicht
(en hadden we goed bereik met onze mobiele eenheid).
Tijdens de wandeltochten
werden er naar soortgenoten
gezocht. Door de vele
regenval die dag kwamen ze
overal tevoorschijn. Deze
dieren werden direct
gekenmerkt met het volgende
zinnetje: “Hé kijk! Een
naaktslak!” (De tocht duurde
ongeveer 3 uur, en om de
minuut was er wel een
naaktslak te vinden.) Zo is deze
opmerking wel minstens (60*3)
180 keer gemaakt. Deze tocht
was enkel nog het begin, de
volgende dag zouden we een nog
grotere tocht lopen. Gelukkig was
het toen droog…
De overgebleven etensrestjes van
de voorgaande kampen zijn met ons meegegaan. Hierdoor stond er
elke dag op het menu pindakaas. We hebben maar liefst 13 bijna volle
potten pindakaas meegenomen, waarvan aan het eind van het kamp
nog 5 potten over waren. Wij danken alle andere speltakken voor hun
bijdrage aan de stam en de voorkeur voor volgend jaar gaat uit naar de
chocopasta. Alvast bedankt!
Door Stefan Vlijm

