september 2017

Koken
De welpen gingen groentesoep koken, en daar
gaan wij wat over vertellen.
Er waren 2 groepjes, de leiders waren Aniek en
Alinda.
Dus de scouts en de welpen gingen koken en
we moesten de groenten snijden en het vuur
aanmaken. We maakten groentesoep en het
was een wedstijd. we deden alles in de pan en
toen moesten we wachten tot het klaar was.
En eind van de opkomst kregen we de
eindstand. We hadden allebei gewonnen.

Survival tocht met eiland tickets
Dit is de eiland challange:
ste
1 challange: kruipen doo…
de
2 challange: achteruit rennen.
de
3 challange: niet achter uit langs het scouting gebouw
rennen
De eerste 3 mensen hadden een gouden ticket
Daarna mochten de verliesers de winnaars nat spuiten, toen
mocht je iedereen nat maken.
Challange vragen bijvoorbeeld: wat gebeurt er als er water
met een ballon in aanraking komt.
En groepjes verstoppertje.

Sarah en Meike

Wedden dat?
We kwamen aan op de scouting, en toen gingen we
opstellen.
Toen we dat hadden gedaan gingen we naar binnen.
Daar was een spel klaargezet met de naam: Wedden
dat? De nesten waren de teams. Elke team mocht om
de beurt een opdracht uit het kistje halen. Als het
team de opdracht had gelezen, mocht je per nest
raden of ze het haalden of niet. Dat moest je op een
groen/rood kaartje schrijven 10 betekent op een groen
kaartje vertrouwen 5 wat minder. En op rood kaartje
10 geen vertrouwen en 5 met ook geen vetrouwen,
maar dan iets meer. Aan het einde was de winnaar
nest wit met 200 punten.
Manouk, Fleur & Corine
Smurfen spelen
We moesten met kaartjes van de smurfen spelen.
Met zoals Brilsmurf en Baby-smurf.
Wat zwart is ben jij, wat groen is kan je verslaan en wat
rood is kan een ander jou verslaan.
Het is een variant op het bekende levende statego spel,
Marlo en Jort

Hallo iedereen die dit leest.
Wij zijn scouting.
Er was eens een open dag in de speeltuin, het was leuk. We
gingen ook broodjes eten. De wc op scouting is schoon.
We hebben in Heikenszand de krans gelegd daarvoor kregen we
kaartjes voor het bevrijdingsmuseum. Die dan ook hebben
bezocht.
We werden door Mike en Mirthe gedwongen T-shirts te
ontwerpen.
We moesten een fles versieren en deze in de lucht schieten
Toen gingen we een tafel in elkaar pionieren en daarnaa iets
doen met een kompas met de welpen.
En vervolgens spelletjes gedaan, zoals “levend stratego” en met
een mega dobbelsteen 6 gooien, dan moest je een sjaal, muts en
wanten aandoen en beschuit eten.
Ook gingen we weerwolfen spelen. En als laatst moest je ook
een touw om je polsen doen en zien los te komen 

Het seizoen is weer afgelopen en het was weer
gezellig. We begonnen met een opendag van de
speeltuin. We hebben hier broodjes gebakken.
Hierna op 4 mei hebben we kransen gelegd in
Heinkenszand. Na 4 mei zijn we naar het
bevrijdingsmuseum geweest.
Lisan en Lisanne moesten ook een opkomst
maken. Ze hebben weervolven gespeeld en
“levend stratego”. Op een warme dag gingen we
raketten maken van petfles, die schoten dan weg
door druk op de fles te zetten.
Op de opkomst van Mike en Myrthe gingen we
T-shirts ontwerpen, deze shirts gaan we dragen
op zomerkamp.
We hebben ook een tafel gepioneerd. Met een
zeil als dak. Het was een warme dag dus we
kregen een ijsje.
We hebben de keer erna een opkomst gehad
met de welpen, we gingen windrichtingen en
kompas doen.
We hebben het seizoen afgesloten met een
eindafsluiting. Je moest verschillende
opdrachten doen om punten te verdienen. Een
van de opdrachten wqas bijvoorbeeld: kook een
eitje zonder pan. Het was weer leuk.
Groetjes M&M

We hadden besloten dat we te weinig explo’s hadden
dus adopteerde we Alinda maar. Daar moest ze
natuurlijk wel iets voor doen, ze komt er niet zomaar
van af. Daarom lieten we haar een rolstoelparcours
afleggen. Want die muts heeft altijd wat.
Om lief te blijven gaven we d’r wel een snoepje vooraf
met onder ander; een heerlijke mix van erwtensoep,
stroop, spekjes, over de datum champignonsoep, soja
saus en augurken niet om op te eten uiteraard, maar
voor een verfrissende douche. Het ging als volgt: ze
moest een parcours afleggen met allemaal obstakels,
terwijl ze onder gegooid werd met de sauzen en
prutjes. Dit vonden we natuurlijk vreselijk om te
moeten doen, met spijt in ons hart.

Trappers challenge
Je kwam aan met je gezin. Toen gingen we opstellen. En daarna gingen we groepjes maken. Je kreeg per groepje
een boekje met de opdrachten en puzzels. Als je een puzzel had gedaan en hij was goed gekeurd door de trappersshop, dan kreeg je een muntje. Daarmee kon je spullen kopen om de opdrachten uit te voeren.
Per groepje moest er een smartphone aanwezig zijn. Daarmee moest je foto’s of filmpjes maken van elke opdracht.
Een voorbeeld van een opdracht:
31. levende bowlingbaan!
Maak met je team een levende bowlingbaan en maak er een foto van (20 punten)
De opdrachten moest je sturen naar Rinus.
Uit eindelijk waren “de blauwe druifjes” de winnaar
Manouk, Fleur & Corine

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over “Leden knipsels” en het inleveren van je stukje kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl

