APV Nieuwtjesbrief
Lente 2018

De zomer staat bijna voor de deur, en de eerste kampen en
overnachtingen zijn al weer achter de rug. Wat er zoal is gebeurd? Je
leest het in dit boekje!
Recente activiteiten
Op 3 maart deden we mee met de iScout. Heel toevallig was het ook
ijskoud, maar dat belemmerde ons niet om goed te scoren: we eindigden
op de 19e plaats van de ruim 400 deelnemende teams! Verderop in dit
boekje vind je enkele foto’s van de iScout.
Ook eind maart hadden we een leuke activiteit, een groot aantal van de
leiding en oudere speltakken gingen namelijk op wandelweekend richting
Rotterdell, Duitsland. We hebben met elkaar een mooie driedaagse
wandeltocht gelopen door de natuur. In deze nieuwtjesbrief vind je een
stukje over het wandelweekend, met ook nog een link naar de
aftermovie.
Op 19 mei hebben we een leuke dag gehad op de open haven dag. We
stonden op ons bekende plekje, waar je broodjes kon bakken en
marshmallows kon roosteren, kon klimmen en klauteren op een
pionierbouwwerk en zelfs even in een zelfgemaakte draaimolen kon!

Redactie: Iris & Marco O. Tekening: Debby. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl
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Ze zingen het openingslied graag lekker HARD.
Anders horen jullie het niet.
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Welpen
Spieren voor Spieren
Op 7 april was het eindelijk zo ver. De welpen hadden al honderden
flessen ingezameld, maar eindelijk was de Spieren voor Spieren
Actiedag er.
Gedurende opkomst hebben we geld
ingezameld voor Spieren voor Spieren. Dit,
omdat het een belangrijk doel is en omdat
twee welpen een spierziekte hebben.
Gedurende dag waren er verschillende
acties. De hele dag konden er
handgemaakte schilderijen gekocht worden.
Van elke welp was er een.
We begonnen met de sponsorloop. Na heel
veel rondjes, was het tijd om wat te
drinken. Voor één keer was dat niet gratis.
Bij het drinken konden cupcakes gekocht
worden, die speciaal voor deze dag waren
gemaakt.
Vervolgens was er een veiling. Er kon geboden worden op beeldjes,
taarten en op het kale hoofd van Martijn. Dat ging allemaal heel
goed.
Daarna kwam het leukste
van de dag: Taarten
gooien op de leiding. Er
werden in totaal 27
taarten gegooid.
De dag heeft heel veel
geld opgebracht, namelijk
meer dan € 1700.
Allemaal hartstikke
bedank voor jullie inzet.

Junior scouts
De Wallenactie
Scouting A.P.V heeft zaterdag 24 maart meegedaan met de
Wallenactie. Dat houdt in dat we de wallen van Gorinchem
schoonmaken. Dat ging redelijk goed, we vonden een heleboel afval.
We waren met de Explo’s, Scouts, Junior Scouts en nog wat anderen.
Er lag teveel afval om allemaal mee te nemen binnen de tijd. Het
meest gevaarlijke afval voor de natuur hebben we meegenomen.
Soms vraag je je af hoe dat afval daar komt. We vonden onder
andere een laars, handschoen en een bierkrat en nog veel meer. Je
had bijna geen tijd voor pauze omdat er zoveel lag. Maar ik weet nu
wel dat als ik een papiertje of zoiets dergelijks heb dat ik het moet
weggooien ten eerste voor de natuur en de dieren en misschien
bespaart het mij een beetje werk. Maar alsnog weet ik dat het
volgend jaar weer mag. En we hebben er ook nog wat geld voor
spullen voor de vereniging en nieuw touw mee binnen gehaald.
Door Tije Jonkman
Weekendkamp
De junior scouts zijn op weekendkamp
geweest! Zo goed als zij konden
hebben ze het terrein in Overasselt
onveilig gemaakt. Ze hebben met
behulp van GPS gejaagd op Mike &
Rens, die zich verstopt hadden in het
bos. Ook hebben ze een leuke middag
beleefd in ‘Het maisdoolhof’, waar
echter geen mais te vinden was, en
hebben ze een lekker middagje
gezwommen.

Scouts
Anders dan anders
Afgelopen weekendkamp was bijzonder voor de scouts, dit jaar zijn wij
namelijk op de fiets geweest. Iets wat vroeger vaker voor kwam en nu
maar zelden. De scouts zijn zonder bagage van Gorinchem naar
Austerlitz gefietst, waar bij aankomst hun tenten al klaar stonden.
Normaal gesproken staat het weekend kamp in het teken van een grote
wandeling maar het leek ons als leiding wel leuk om eens iets anders te
doen. Aan het begin van het seizoen zijn we gaan rondvragen. Wat doe
je liever, fietsen of wandelen? En als we zeggen of een groot stuk
fietsen of een hele dag lopen? Meer dan de helft van de scouts koos dan
toch voor fietsen. Dit kwam ons super goed uit, zo hoefden we geen
ouders te vragen voor het vervoer zodat de ouders misschien wel voor
ons zomerkamp (in Duitsland) wilden rijden. De heenweg verliep bijna
vlekkeloos, op twee kilometer van ons kampterrein hadden we helaas
een band die wel heel hard leeg liep. Gelukkig is de band geplakt door
de leiding en kon de fiets weer gebruikt worden. We hebben niet alleen
heen en terug gefietst, we zijn ook op de fiets naar het Henschotermeer
geweest. Daarna mochten de scouts in de supermarkt zelf bepalen wat
ze gingen eten en zijn de boodschappen allemaal verdeeld mee terug
genomen op de fiets. De laatste dag liep wat vertraging op maar de
scouts hebben in een recordtijd terug gefietst. Misschien ook wel omdat
er een ander leiding lid voor op fietste. Wij zijn echt super trots om te
kunnen zeggen dat we dit een keer gedaan hebben. En hebben echt een
top kamp gehad.

Explo’s

De afgelopen weken zijn er een aantal nieuwe gezichten verschenen
bij de Explo’s. Twee nieuwe Explorers: Talitha en Nathalie en twee
nieuwe begeleiders: Kiri en Chris-jan. Namens alle Explo’s en
begeleiding: Welkom! De explo’s waren dit jaar ook weer goed
vertegenwoordigd tijdens de dodenherdenking bij het monument op
Buiten de waterpoort. Na allemaal bedankt te zijn door de
Burgemeester van Gorinchem was het officiële gedeelte klaar en ging
ieder zijn weg. Heel toevallig eindigden de meeste van die wegen
allemaal bij Venezia en even later bij het oude stadhuis.
De Explo’s hebben pas een Bonte Avond opkomst gehad! En na alle
hits uit de 70s 80s en 90s mee geblèrd te hebben bleek dit een
succes want maar weinigen hadden die dag erna nog hun stem! Ook
tijdens de Openhavendag waren er Explo’s aanwezig! Zij hebben
samen met stammers een draaimolen gepionierd. Hoewel het na een
paar rondjes draaien verstandiger was om hem even neer te halen
was het toch een geslaagde dag!
Zoals de meeste speltakken gaan de Explo’s dit jaar ook op
zomerkamp, ze gaan naar Ferschweiler. Dit ligt in Duitsland vlak bij
de Luxemburgse grens. Het belooft een superleuk kamp te worden
want de voorbereidingen zijn al in volle gang! Ook gaan de Explo’s
net als vorig jaar een nieuwe kampvlag maken. Maar hoe deze er uit
komt te zien blijft nog even een verrassing!

Wolpherenstam
Heyy lezers,
Pas werd er aan mij een vraag gesteld, en dat was het volgende:
waarom ben je eigenlijk op scouting gegaan? Op dat zelfde moment
had ik geen duidelijk antwoord. Het heeft mij wel aan het denken
gezet. Waarom eigenlijk? Dat ga ik jullie nu vertellen.
Scouting is voor mij één grote uitdaging. Zo heb ik in de korte tijd dat
ik op scouting zit een hele boel geleerd. Onder andere hoe je een
opkomst organiseert en hoe je iedereen bezig kan houden. Ook is het
leren van knopen mij niet voorbij gegaan. Tijdens de Open havendag
heb ik al een heel aantal knopen geleerd en weet ik hoe ik een parcours
kan maken. Het leuke is ook dat je zo veel mogelijk terug gaat naar
vroeger. Tijdens het koken bijvoorbeeld maak je eerst een vuurtje en
vervolgens maak je op de ouderwetse manier een heerlijke maaltijd. En
dat doe je natuurlijk met zijn allen.
Ook het overvliegen was een groot spektakel. En daarna volgde het
totemiseren. Hier kan ik niet veel over vertellen voor de volgende die
dit mee gaan maken. Als je op
scouting zit zorg je er
natuurlijk ook voor dat je goed
bent voor de natuur. Zo let ik
tegenwoordig steeds meer op
wat ik koop en gooi ik mijn
afval netjes in de vuilnisbak.
Ook met de avond4daagse
hoop ik gezellig mee te doen!
Groetjess: Manoel
Mirjam van Elzelingen
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Yoga, dutch oven & kastelen
Op 22 april was er een combi opkomst. ‘s Morgens een Yoga
opkomst. Alle spieren die je anders ‘nooit’ voelt even in
beweging zetten. Dit werd op professionele wijze gedaan
door Bianca. En aansluitend Primitief koken met de Dutch
oven. Het was een heerlijke dag. Op tweede Pinksterdag zijn
een aantal +Scouts op bezoek geweest bij Kasteel
Doornenburg. Ook dit was een geslaagde dag. Na eerst
genoten te hebben van een hapje en een drankje zijn de
+Scouts een rondje om het kasteel gelopen. Om daarna de
binnenkant ook nog even te bekijken. Er werd een
rondleiding gegeven door gidsen die op diverse plaatsen in
het kasteel interessante wetenswaardigheden vertelden. Zij
deden dit op boeiende wijze en soms ook met een flinke
knipoog. Op dezelfde dag zijn de +Scouts ook nog naar Fort
Pannerden gereden. Om bij het Fort te komen mochten ze
nog een aardige wandeling maken. Dit was geen straf. Het
lopen door de uiterwaarden gaf een prachtig
uitzicht en ook reden voor het maken van
mooie foto’s. Als afsluiting van deze mooie
dag werd er gegeten bij Restaurant De
Goudrenet.

We hebben er al vaker over geschreven: de iScout. Elk jaar in maart is het
weer een grote uitdaging om zo hoog mogelijk te eindigen in dit inmiddels
internationale spel.
Dit spel begint met de doe-opdrachten.
Dit kan van alles zijn, van ‘Was je haar
zoals in dit filmpje’ tot ‘Maak een
elektrische fiets met een boormachine
als aandrijving’, en van ‘Maak je eigen
vuurkorf van hout’ (handig he? ;) ) tot
‘Creëer een heuse balkonscène’.

In de tijd dat de verschillende doeteams deze doe-opdrachten aan het
doen zijn, is het zoek-team druk bezig
met de eigenlijke ‘Virtuele wereldreis’, door allerlei vragen te
beantwoorden over locaties die om de een of andere reden bijzonder zijn.
Voorbeelden zijn ‘Waar raakt Oostenrijk (bijna) Oostenrijk en Duitsland
(bijna) Duitsland?’, ‘Reis naar de grootse/hoogste bekende vulkaan/berg
bekend in het zonnestelsel’ en ‘De drie heren Dick, T** en H**** werden
gebruikt om te ontsnappen. We gaan naar het einde van H****’. De
antwoorden hierop leveren de daadwerkelijke punten op voor de
eindstand, maar de vragen
kunnen niet bekeken worden
zonder eerst doe-opdrachten
te hebben gedaan!
En dan natuurlijk het
werkstuk: Maak een filmpje
waarin je een achtbaan
nabootst. Ook deze was
geslaagd! :) De eindstand?
19e van de ruim 400 teams!

Wandelweekend 2018
Tijdens de paasdagen was
er dit jaar wederom een
wandelweekend voor alle
leden vanaf explo leeftijd.
De deelnemers konden dit
jaar kiezen om met
volledige bepakking
(eigen bagage + tent +
voedsel), met de eigen
bagage of met een
dagrugzak de tocht te lopen. We zijn afgereisd naar Rotterdell, net
over de grens in Duitsland met een ploeg van ruim 20 man. De avond
voor vertrek waren de materialen al verdeeld over de rugzakken en
stond alles klaar voor vertrek. Eenmaal aangekomen in Rotterdell
vertrokken we met 2 groepen, een groep met een langere tocht voor
ogen en een groep die het iets rustiger aan wilde doen. Onderweg
zijn we elkaar nog een keer tegen gekomen tijdens het zoeken naar
een geocache, want die laten we natuurlijk niet links liggen. Na heel
wat kilometers (21) kwamen we aan op het eerste kampterrein waar
een mooie stookhut stond en het eten al werd klaar gemaakt. De
eerste nacht was het weer niet al te best en waren we blij dat we nog
enigszins droog weer wakker werden. Na de eerste dag met volledige
bepakking heb ik er toch maar voor gekozen om het iets rustiger aan
te doen. De rugzak ging achter in de auto van Olaf en ik ging op pad
met wat minder bagage. Een mooie wandeltocht en diverse
geocaches later kwamen we aan op het 2e en tevens laatste
kampterrein. Hier mochten we binnen de tenten laten drogen wat
resulteerde in binnen eten en
slapen. Geen overbodige luxe!
De laatste dag zijn we met z’n
allen terug gelopen naar het
kampterrein waar de auto’s
geparkeerd stonden en
huiswaarts gekeerd. Het was
weer een geweldige ervaring
met een gezellige groep
doorzetters!
CJ
Kijk hier voor de aftermovie: https://youtu.be/JPMp7ISpUPI

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
5 – 8 juni: Avondvierdaagse
Ook dit jaar lopen we met de scouting weer mee met de
avondvierdaagse, op zowel de 5, 10 als 15km. Loop je ook mee?
16 juni: ABBA
Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Meestal draaien de
opkomsten helemaal om de kinderen, maar op deze avond (APV
Bijzondere Bedank Avond) staan de vrijwilligers even in het zonnetje.
Een gezellige avond met een gezellig hapje en soms een leuke
activiteit er bij.
14 – 21 juli: Zomerkampen
De zomervakantie staat bijna voor de deur en dit betekent dat het
zomerkamp er ook al aan zit te komen. De voorbereidingen van de
kampen is alweer druk bezig, om er zo leuk mogelijke kampen van te
maken.
8 september: Verenigingsdag
Het nieuwe seizoen trappen we weer af met een verenigingsdag.
Tijdens deze middag hebben we met alle speltakken tegelijk een grote
opkomst. Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar het wordt in
ieder geval heel leuk!
Kaderdag
Op deze dag hebben we geen opkomst, want de leiding besteedt dan
een hele dag aan het bijspijkeren van hun kennis over een bepaald
onderwerp zoals scouting, EHBO of leidinggeven.

Een nieuw jaar met een nieuw groepsbestuur
Vanaf begin dit jaar wordt het groepsbestuur gevormd door Marco T, John,
Bernadine, Gerben en Iris en mijzelf. Samen vormen wij een sterk team met
een jaren lange ervaring. Als groepsbestuur proberen wij regelmatig aanwezig
en zichtbaar te zijn en het kader te ondersteunen.
Het kader van de APV van jong tot oud, is eigenlijk het hart van de APV en wij
zijn erg blij met het aantal kader leden en de kwaliteit daarvan. Inmiddels
hebben alle speltakken op dit moment voldoende leiding en verkeren wij in de
luxe positie om als groep voor uit te kijken naar de toekomst. Daarbij moeten
we alleen niet vergeten terug te kijken en degene te waarderen die zich al jaren
inzetten voor de APV. Ook zij zijn onmisbaar.
Als groep hebben wij de ambitie om alle leiding te helpen om gekwalificeerd
leiding te worden en het leden aantal bij de APV boven de 200 te krijgen. Ook
leden die leiding wil worden, willen wij een kans en een plek om ervaring op te
doen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn wij druk bezig om na te denken hoe wij
dit voor elkaar krijgen. Dit begint bij de Bevers en Welpen. De grootste
uitdaging hebben wij bij de Bevers. Na de zomer blijven er niet veel Bevers
over, omdat ze dan allemaal naar de Welpen zijn overgevlogen. Met een
succesvolle Openhavendag die speciaal gericht was op de beverleeftijd hopen
we na de zomer op een hoop nieuwe Bevers.
Bij de Welpen is de uitdaging dat zij regelmatig aan het maximaal aantal leden
zitten. Hierdoor moeten nieuwe leden op een wachtlijst moeten worden gezet.
Ook de andere Speltakken hebben zo hun uitdagingen, die vooral te maken
hebben met het feit dat de APV aan het groeien is.
En natuurlijk is het ook belangrijk dat de APV een zeer actieve en gezellige
vereniging is met heel veel groepsactiviteiten. We zijn dit jaar begonnen met
een geslaagd LAN weekend en verder hebben we zeer geslaagd Hide & Seek en
Wandelweekend gehad met veel deelnemers. Dit succes wordt nog eens door de
I-scout overtroffen met een 19 de plek. Als groep besef je dan dat je goed bezig
bent.
De vele activiteiten en ambities hebben ook een keerzijde. Er gaat wel eens wat
mis. En dat is ook te verwachten met zoveel (jonge) kader. Iedereen moet leren
en van fouten maken leer je het meest. Daarbij is het dus belangrijk dat je daar
open over kunt zijn en je daarbij een positieve feedback kan geven en krijgen.
Hierin hebben wij als APV nog wel wat stappen te zetten.
Daarnaast kan iedereen ook gebruik maken van de expertise van de oudere
kader leden. Dat is soms best lastig omdat je vaak het zelf het wiel wilt
uitvinden. Maar beter goed gejat dan slecht bedacht!
Verder zijn wij als groepsbestuur nog bezig met vele andere zaken, zoals de
nieuwe Privacy Wet. Vooral Iris is druk bezig om hier invulling aan te geven.
Kortom, we hebben het afgelopen half jaar veel gedaan, maar er moet ook nog
heel veel gebeuren. Maar we gaan straks allemaal eerst op zomerkamp, want
daar doen wij het allemaal voor.
Olaf Jonkman

Wist je dat...
… het beverkasteel is veranderd in een beverburcht?
… deze onthuld is tijdens de installatie van 3 nieuwe bevers op 26 mei?
… we met een foto van de APV Open Havendag op de voorpagina van
de Stad Gorkum staan? :)
… de bevers met Bevrijdingsdag op Muizentocht zijn geweest?
… de bevers Muizen hebben gevonden?
… alle bevers bij de open haven dag coole “baretten” kregen van de
mariniers?
… ze geschokt waren toen ze er achterkwamen dat het fietszadel
hoesjes waren… "DIT ZIJN HELEMAAL GEEN BARETTEN! HET IS VOOR
JE FIETS!"
… Leo en Twan aan het begin van de opkomst vragen wat we gaan
eten en wanneer…?
… de welpen ruim €1700 hebben opgehaald voor Spieren voor
Spieren?
… er twee junior scouts zijn gevallen voor een boomstam?
… een van hen had gehoopt dat niemand dat zag, maar de leiding het
toch niet kon laten om hem een beetje toe te lachen?
… Marco op het junior scouts weekendkamp de uitdaging aanging om
zonder handen een broodje te smeren & op te eten? En dat dit nog
aardig lukte ook?
… Dylan als nieuw leidinglid bij de scouts is gekomen?
… de scouts dit jaar ver weg op kamp gaan? Ze gaan naar Brexbachtal,
dat wordt Duits oefenen!
… de scouts een spannend zomerkamp krijgen? Want hun teamleidster
is dan zeven maanden zwanger.
… de scouts zo hard zijn gegroeid dat we nu vijf patrouilles hebben?
Namelijk Blauwen toren, Loevestein, Drakensteyn, Doornik en
Muiderslot.

… de Explo’s super veel zin hebben in het zomerkamp?
… 3 Explo’s tijdens een hike in de Biesbosch uit het niets op
een boot beland zijn?
… de explo’s zonder aanhanger naar kamp gaan?
… Bertand en Imre een zwaard (proberen) te maken?
… Explo’s uit verveling soms naar elkaar gaan speerwerpen
of boogschieten?
… dit 9 van de 10 keer goed gaat ;) ?
… de stam bierkip heeft gemaakt?
… dat dit totaal niet naar bier smaakte?
… met het totemiseren de dierenfamilie van de stam weer is
uitgebreid?
… er nu ook een Manoel, Berglemming, Fret en
Newfoundlander zijn?
… dat de stam bij het concert van Guus Meeuwis achter de
bar staat?
… dat zij dit doen om extra geld op te halen voor het
zomerkamp?
… de plus scouts tijdens de yoga opkomst houdingen
hebben aangenomen waarvan ze niet eens wisten dat ze dat
konden?
… Sonja eigenlijk ipv een zonnegroet een regengroet ging
doen waardoor het inderdaad ging regenen?
… er daardoor tijdens de Yoga ook een oefening schuilen
voor de regen werd geoefend?
… de plus scouts aan outdoor cooking hebben gedaan en dat
dat voor sommigen heerlijk ontspannend was?
… de plus scouts een heel oud kasteel hebben bezocht dat
na de tweede oorlog is gebouwd?
… de toiletten in het fort een doolhof waren?

Puzzel
Tijdens het wandelweekend hebben we twee foto’s vlak na elkaar
gemaakt. Hoewel veel hetzelfde is, zijn er een paar verschillen tussen
de foto’s. Kun jij de verschillen vinden? Geef het antwoord door aan
ons, dan maak je kans op een prijsje! Doorgeven kan aan Marco O, Iris,
of via nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. Voor de vorige puzzel waren twee
inzendingen, de winnaar hiervan is Kiri van de Wolpherenstam. Zij kan
zijn prijsje ophalen bij Marco O of Iris.
Bevers & Welpen: kun je er 4 vinden?
Junior scouts & ouder: kun je ze alle 6 vinden?

