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Eigenlijk kunnen we dit boekje ook gerust de zomer-editie noemen. Zo
warm was het! De afgelopen weken hebben we echter toch meer de
herfst gevoeld, dus we houden het dan toch maar daarop. Afgelopen
paar maanden zijn we weer begonnen met het nieuwe scouting seizoen,
heeft het overvliegen plaatsgevonden en hebben we ook de JOTA/JOTI
gehad. Ben je al nieuwsgierig wat er hierbij en tijdens de opkomsten
allemaal gebeurd is? Lees dan snel verder voor alle verhalen, wist-jedatjes, puzzeltjes en komende activiteiten.
Houtworm
We kwamen er aan het begin van het seizoen achter dat we bezoek
hebben gehad van een bijzondere gast: de houtworm. Gelukkig niet in
het gebouw, maar wel in de pionierpalen. Enkele palen waren serieus
aangetast, die kunnen we niet meer gebruiken om te pionieren. Klein
lichtpuntje, we waren al van plan om nieuw pionierhout aan te schaffen,
dus het is maar goed dat we er achter kwamen voor onze aankoop en
niet er na. We zijn deze maanden dus even iets beperkter in de pionieractiviteiten, maar dat wordt binnenkort ruimschoots goedgemaakt met
een nieuwe verzameling pionierpalen.
Scouting kalender
Sinds vorig jaar hebben we binnen de APV een nieuwe zelfgemaakte
kalender-applicatie in gebruik om onze opkomsten te plannen. Sinds een
paar maanden hebben we delen hiervan ook publiekelijk zichtbaar
gemaakt, zodat iedereen mee kan kijken wat er zoal allemaal gebeurt.
Deze kalender is nu ook te vinden op scoutingapv.nl, ter vervanging van
de oude kalender die daar gebruikt werd. Klik in het menu op ‘Kalender’
en je bent er meteen!

Redactionele noot: Foto’s
We hebben bij de APV van de meeste leden al een formulier
toestemming beeldmateriaal (beter bekend als ‘AVG’) gekregen, waarop
je aan kunt geven of foto’s met jou er op wel of niet gepubliceerd
mogen worden, onder andere in de nieuwtjesbrief. Het doel is natuurlijk
uiteindelijk om van iedereen een ingevuld formulier te hebben. Heb je
deze nog niet ingeleverd? Klop dan even bij je leiding aan, die kunnen
je er zo een geven.

De voorkant van de nieuwtjesbrief
Wil je ook een keer een voorkant maken voor de nieuwtjesbrief? Dat
kan hoor! Vraag maar aan je leiding, of mail direct naar:
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl
Redactie: Iris & Marco O. Tekening: Debby. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl

Nieuw
eB
L
eiding evers en n
Bevers
ieuwe
i s al t i
jd we
De jongste scouts van onze vereniging.
lkom!
Ze zingen het openingslied graag lekker HARD.
Anders horen jullie het niet.

Op 20 oktober zijn er niet 1, niet 2, niet 3, niet 4 maar 5 nieuwe
Bevers geïnstalleerd. We zitten weer aardig in de lift. Er zijn nu 8
Bevers in de groep. We hebben enthousiast een overnachting
gehad. En bijna alle Bevers zijn blijven slapen. Het was een mini
feestje. Wekenlang is het droog. Vol goede moed hebben we dus
voor overdag een wandeling gepland. Helaas had het de nacht
ervoor flink geregend. En de voorspellingen waren nog niet
rooskleurig. We hebben dus voor een alternatief programma
gekozen. Het werd Piratenland. We hadden de kinderen geen
groter plezier kunnen doen. Ze hebben zich helemaal uit kunnen
leven. Lekker rennen en springen en van glijbanen af die best
hoog zijn ;) Aansluitend lekker frietjes eten en op t VN
marshmellows boven t vuur verwarmen. Daarna de zaal versieren
in Halloween thema. (Je ontkomt er niet aan met deze data.) De
Bevers vonden het ontzettend leuk en omdat ze zelf de zaal
versierd hadden was t helemaal niet meer eng. Daarna de film
Hotel Transilvania gekeken. En wonder boven wonder lagen de
Bevers allemaal na de film heel snel te slapen. Voor de Leiding
ook erg fijn. Met dank aan Bianca en Olaf die als back-up aanwezig
waren. De keerzijde voor vroeg slapen is ook dat de Bevers weer
erg vroeg wakker waren. Dus niet uitslapen voor de leiding. ;) Na
een heerlijk ontbijt met gebakken eieren hebben de Bevers de
olympische Winterspelen gedaan; oa. Kogelstoten, speerwerpen,
hardlopen. En dan toch nog een wandeling door de wijk. Kortom
een lekker actief weekend. Om 12 uur was t weer afgelopen en
mochten de Bevers weer naar huis.
Nu zijn de Bevers helemaal met hun gedachten bij de Sinterklaas
en zijn gevolg die zaterdag aankomt in Nederland en ook
Gorinchem met een bezoek vereert. Op 1 december komt
Sinterklaas met een aantal Zwarte Pieten naar de APV. Dat zal ook
weer een gezellig feestje worden.
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Welpen
Op zaterdag 10 november zijn de welpen op bezoek geweest bij
de buren van Scouting A.P.V..
In het kader van kennismaken met andere culturen hebben we
een rondleiding gehad in de moskee. We hebben de verschillende
ruimtes bekeken. Er werd ook uitgelegd waarom er geen
schoenen gedragen mogen worden en waarom onder andere de
handen gewassen moeten worden. Ook hebben we verschillende
zaaltjes gezien, waar onder meer les wordt gegeven in de
Arabische taal.
Na de rondleiding zijn we naar een leslokaal gegaan. Daar hebben
we onder het genot van echte Marokkaanse thee uitleg gekregen
over de verschillende letters en de uitspraak van Arabische
letters. Dat was toch wel erg lastig, maar we hebben een hele
hoop opgestoken.

Dit bezoek sluit ook mooi aan bij het
behalen van insignes, want een van
de eisen voor het behalen van het
insigne cultuur is het bezoeken van
een gebedshuis.
Wil je meer weten over het behalen
van insignes, kijk dan op de
welpensite.

Junior scouts
Ik ben nogal slecht in kiezen, dus daarom ga ik het over twee
opkomsten hebben.
Zaterdag 3 november 2018
We deden een grappig spel wat ik eerst nog helemaal niet kende,
maar later begon ik het te snappen. Het werd heel leuk! Je
speelde het met kaartjes en ik zat in het team samen met Fleur
en Finn. We werden 3e.
Daarna deden we poortjesvoetbal en één voor één moesten we
eruit om de lootjes voor de surprise te trekken. Wie ik heb
getrokken is nog een geheim!
Zaterdag 10 november 2018
Lekker dan! Van huis naar scouting in de regen! Gelukkig is het
niet heel lang lopen. De moeder van Nathan was er. Eerst begreep
ik er niets van. Wat doet die mevrouw met die rolstoel nou hier?
Maar toen Nathan zei dat het zijn moeder was, zag ik wat
overeenkomsten. We deden uiteindelijk hele leuke spelletjes,
waaronder rolstoel rijden en blindenstok lopen. Aan het eind
deden we een rolstoelrace! Cool  We mochten één Donald Duck
sticker, maar dat is uitgelopen tot zeven of acht ofzo.
Esmée de Wagenaar

Scouts
Een kijkje in onze opkomst
Zaterdag 10 november hebben we met de scouts een
opkomst scouting technieken gedaan.
We hebben ons gericht op het snijden met een zakmes
en het hakken. Bij de scouts mag je altijd een zakmes
bij je hebben want soms komt dit nog wel eens van pas
tijdens een opkomst. We hebben de scouts aan het werk
gezet met een try stick. Dit is een stok waar mee je
verschillende snij oefeningen doet, niet zomaar
natuurlijk er zitten ook dingen tussen die echt handig
zijn voor als je op kamp bent of gaat kamperen. We
verwijzen ook naar het zakboekje daar staan handige
tips in en we roepen altijd dat je mes scherp moet zijn
want met een scherp mes heb je minder kans om jezelf
te snijden.
Ook hebben we iedereen een hak instructie gegeven en
even laten oefenen zodat iedereen de eerst volgende
keer dat het voor komt zelf kan hakken zonder hulp.
Scouts mogen namelijk op kamp ook zelf hakken. Voor
alle pl’s en apl’s hadden we iets anders bedacht. Omdat
deze scouts al langer bij ons zitten hebben we ze kennis
laten maken met een kloofbijl.
We proberen tijdens het seizoen meerdere leerzame
opkomsten te houden waarbij de scouts dingen leren die
van pas komen tijdens kamp.

Explo’s
We zijn op 12 oktober begonnen met de kijkopkomsten. We begonnen
met een geslaagde crazy 88. Er zijn hele leuke opdrachten gedaan en
zelfs een prankcall. De week daarna hebben we primitief overnacht
waarbij iedere Explorer buiten heeft geslapen in een zelfgebouwde hut.
Er zijn twee types gebouwd. Er is een zeil gespannen over de
kampvuur plaats en daar is onder geslapen en er is een keuken met
dubbele laag gebouwd om in te slapen. Deze was ook bedekt met zeil
om het pio-hout en onszelf droog te houden. Gelukkig was dit niet
nodig. Voordat we gingen slapen is nog een leuk verhaal verteld bij het
kampvuur.
De week erna zouden we hutten gaan bouwen maar dat ging niet met
pio-palen. En dus hebben we binnen hutten gebouwd. Met tafels en
dekens. Daarna hebben we verover de vlag gespeeld. Dit waren
allemaal erg geslaagde opkomsten. Iedereen had plezier.
Na het overvliegen is iedereen geïnstalleerd en is er een wedstrijd
gehouden over wie het nieuwe bestuur werd. Aangezien er voor elke
rol binnen het bestuur maar 1 kandidaat was ging het niet om de
uitslag, maar het was wel een leuke strijd tussen de drie teams. Elk
team had zijn eigen aanpak en is dus op een andere score terecht
gekomen. Bij deze wedstrijd zijn we allemaal erg creatief bezig
geweest. Sommige hebben zelfs verfvlekken overgehouden op hun
kleding. Uiteindelijk is Bertrand voorzitter, Mette penningmeester en
Talitha Secretaris geworden. We gaan er met z’n allen vanuit dat het
een leuk en geslaagd jaar wordt.

Wolpherenstam
Het de zomervakantie is weer voorbij en de opkomsten zijn weer
begonnen. De afgelopen periode hebben we bij de wolpherenstam
weer bijzondere dingen gedaan… nou ja, alles wat wij doen is
bijzonder. We zetten even wat activiteiten op een rijtje:
We hebben bijvoorbeeld een katapult duel gehouden, alhoewel het
niet echt tot een duel is gekomen omdat een van de katapulten het
al begaf bij de eerste worp.
Primitief koken is voor ons altijd een spannende opkomst: want is
het resultaat dat bij ons op het bord ligt eigenlijk wel eetbaar?
Hierover valt nog altijd veel te discussiëren, maar uiteindelijk hebben
we het allemaal weer overleefd. Complimenten aan de kok trouwens
voor de Luikse wafels en shoarma �.
De misschien wel opvallendste opkomst die we tot nu toe hebben
gehad was het bouwen van een binnenzwembad. We hebben een
hele gezellige avond besteed aan het bouwen van een hottub in een
partytent met daaropvolgend een overnachting. Een geslaagde
opkomst!

Ik sluit af met de misschien wel allergaafste opkomst van het jaar:
Karten + lasergamen. We hebben dit gedaan bij a15 karting en
hebben de avond nog afgesloten met een Gladiator Fight waarbij 2
mensen op een balk tegenover elkaar zitten en elkaar er af moeten
slaan met een kussen.
Jeromy Hettinga

Bar en Boos
Weer of geen weer, de Plus Scouts hadden 23 september
gepland om te gaan Happen en Stappen, dus dan doen ze dat
ook. Door weer en wind – want het was absoluut een test voor
alle regenpakken en jassen – zijn de Plus Scouts na de eerste
versnapering van een kopje koffie of thee met een gebakje aan
de eerste etappe begonnen. Dat betekende zes heerlijke
kilometers langs het strand van Ter Heide richting Hoek van
Holland. Gelukkig hadden we de wind in de rug, eigenlijk meer
de regen in de rug, dus dat liep wel lekker snel.
In Hoek van Holland aangekomen was het tijd voor een heerlijk
bakje warme soep met brood, en konden we een beetje drogen.
Maar, zoals wij Scouts zijn, weer snel verder voor de terugreis
richting Ter Heide. Dat was een mooie route door de duinen
waarbij de Plus Scouts zich verbaasden over de hoeveelheid
pompoenen die overal werden gekweekt. En de geocachers
kwamen gelukkig ook aan hun trekken door onderweg aan veel
paaltjes te snuffelen, en natuurlijk de cache vinden.
Het zou geen Happen en Stappen heten als we na terugkomst
niet zouden hebben genoten van een lekkere maaltijd, en
natuurlijk een toetje, dat mag niet ontbreken. En toen, brrrrr,
dan moeten die natte
jassen weer aan om nog
even een stukje uit te
waaien richting de auto’s.
Blaren, lekkende kleding,
veelvraten, lol en moe,
het was weer een leuke
dag waar we erg van
hebben genoten.

Activiteiten
De komende maanden zijn er weer verschillende leuke activiteiten.
December: Sinterklaas
Komt sinterklaas ook bij jouw speltak langs? Misschien wel, als je dit
jaar lief geweest bent ;) .
4-6 januari: LAN party
Het begin van het kalenderjaar wordt ingeluid met een gezellig
weekend op ‘t Valkennest voor explo’s & ouder. Tijdens dit weekend
wordt er met elkaar van alles aan gezellige activiteiten ondernomen.
De grootste activiteit is hierbij de LAN party, waarbij we gezellig met
z’n allen tegen elkaar spelletjes spelen op de computer.
9 februari: Hide & Seek
Maar natuurlijk gaan we ook gewoon naar buiten. De scouts & oudere
speltakken gaan in groepjes weer de strijd met elkaar aan. De hiders
hebben het doel om van A naar B te komen zonder te vaak getikt te
worden. En de seekers? Die gaan juist proberen zoveel mogelijk te
tikken.
Maart: Jantje Beton
In maart is altijd de Jantje Beton collecte. Jantje Beton helpt te zorgen
dat kinderen in Nederland veilig buiten kunnen spelen. Dit past
natuurlijk wel bij de scouting, daarom helpen wij mee met de collecte.
Een deel van de opbrengst is voor onze eigen vereniging. Collecteer je
ook mee?
9 maart: iScout
Vorig jaar werden we 19e van de 400 teams! Toen deden er 10.000
scouts mee, uit zowel Nederland als het buitenland. Onze creaties van
vorig jaar nog eens nakijken? Ga dan naar de volgende pagina:
https://iscoutgame.com/nl/fotoalbum/2018/team/809
Ook komend jaar doen we weer mee, met explo’s & ouder. We gaan
weer proberen alle maffe opdrachten zo goed mogelijk te voltooien,
en alle ingewikkelde zoek-opgaven zo goed mogelijk te beantwoorden,
om dit keer nog hoger te komen in de eindstand!

Wist je dat...
… we nu 8 bevers hebben?
… Martijn V bij de bevers kijkt of hij daar weer Beverleiding wil
worden?
… ook Arwen bij de bevers kijkt of ze beverleiding?
… Thirza heel erg graag helpt bij de bevers en dat we met deze hulp
erg blij zijn?
… de junior scouts heel goed zijn in vuurtje maken?
… er dit jaar bij het junior scouts overvliegen zowaar niemand in de
sloot is beland?
… de junior scouts bij een geocache moesten zoeken naar een beeldje
van een hondendrol?
… Bram en Nathan nieuwe leiding zijn bij de junior scouts?
… Mike en Rens afscheid hebben genomen van de junior scouts?
… Kiri het duiken zo leuk vond dat ze bijna wou gaan duiken op de
vrijdagavond i.p.v. scouting?
… Jarno een echte doorzetter is en wij trots op hem zijn?
… de explogroep nu verdubbeld is?
… de explorers vliegles hebben gehad?
… we er twee begeleiding erbij gekregen hebben?
… Carola geen begeleiding meer is en we haar verschrikkelijk gaan
missen?
… 2 stammers een aanrijding hebben gehad?
… dat � tijdens het karten gebeurde?
… ze daarbij 2 voertuigen hebben gemold inclusief het licht?

Puzzel
Hieronder vind je een puzzel, je kunt deze maken met kans op een
prijsje! Het antwoord kun je doorgeven via
nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. Op de vorige puzzel waren vier
inzendingen binnengekomen, de winnaar is Lukas (welpen), hij kan zijn
prijsje ophalen bij de welpenleiding.
Hieronder zie je een doolhof. Stuiter is verdwaald, help jij hem de weg
terug naar Hotsjietonia vinden?
Bevers: Wat voor dieren vind je in het doolhof?
Welpen & Junior scouts: Vind de kortste route in het doolhof. Hoeveel
van deze dieren kom je tegen op deze kortste route?
Scouts & ouder: Begin linksboven en volg onderstaande route.
Hoeveel van deze dieren kom je dan tegen? Elke windrichting is bij een
kruispunt.
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