juni 2018

Egypte
Holbewoner
Toen we met het thema holbewoner bezig
waren hebben we een spel gespeeld. Waar
je een bepaald ei moest veroveren. En als je
het ei gepakt had, moest je deze terug naar
je grot brengen

Met het thema Egypte hebben we een
escaperoom gedaan. We moesten
deze opdracht voltooien. Zodat de
Faro toetanchamon kan laten rusten,
door diverse puzzels en raadsels op
te lossen.

Overnachting
We hebben spelletjes gedaan en tosti’s gebakken. Het was gezellig met elkaar. Het thema was circus. We hebben een speurtocht
gedaan ‘s-avonds over een vermiste aap.
Aan het einde deden we apenkooitje en verstoppertje door het hele gebouw en Wraps
gegeten.

Een Gedicht
Scouting is er voor jong en oud.
De scoutingopkomst willen de leden niet missen voor goud.
Op scouting maak je veel mee.
Ja, het is er altijd wel oké.
In het welpen lokaal is een zolder.
De scouting ligt in ‘s-Gravenpolder.
En je ligt er vaak in de deuk.
Op scouting leer je veel
Het is nooit in je tegendeel.

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

Het is weer zover, wij hebben er weer vier lieve Explo’s bij. Lisan, Mike, Lianne en Myrthe
zijn bij de bende van ellende gekomen, maar dit ging niet zomaar. Zij moesten als eerst
een uitermate, geweldig parcours trotseren waar de nodige moed (en schone kleren) voor
nodig waren. Het parcours was alleen nogal vies en glibberig en tegelijkertijd moesten ze
ook nog eens paaseitjes zoeken. Dit alles resulteerde erin dat ze bij de o zo geweldige
Explo’s mochten komen.
Die week daarop hebben een wereldreis gemaakt naar Gent. Hier hebben wij een spel gedaan met allemaal andere Explo’s (soortgelijke malloten) vanuit de regio genaamd
‘’Jachtseizoen’’. Hierbij ging er een groep op de vlucht en moesten de andere groepen hun
vinden. Echter waren wij zo goed dat ze onze hulp niet meer nodig hadden dus gingen wij
een heerlijk shoarma zaakje in en konden we het niet laten om een broodje mee te smikkelen.
We zijn ook met de hele scoutinggroep naar de brandweer geweest. Hier hebben we een
beetje met een slang gespoten en een vuurtje uitgeklopt. Dit konden de Explo’s natuurlijk
uitstekend door hun jarenlange ervaring bij de scouting.
Als laatste zijn we “druk” bezig geweest met het zomerkamp. Wij willen heel graag door
naar Engeland, echter is dit een beetje duur, dus zijn we bezig geweest met acties. De
Explo’s hebben bijvoorbeeld autootjes gewassen en bekrast en een beetje flessen
gesprokkeld. Dit zorgde natuurlijk voor een recordbedrag waardoor het zomerkamp bijna
gratis wordt.
Voor diegene die het nog niet wisten; zaterdags om 13:30 is het scouting tijd en laat ome
Lou niet in de steek ;)
Liefs uit Youri’s dagboek

