NOVEMBER 2018
Vanuit de Welpenjungle
De welpen zijn de afgelopen
tijd bezig geweest met het
insigne vuur. Hiervoor hebben we een kookwedstrijd
(op houtvuur) gehouden met
de explo's. Binnenkort gaan
we meer vuurtjes stoken.

Overvliegen
Er zijn zes(!) welpen overgevlogen
naar de scouts. Zij moesten blind
een parcours afleggen. Veel succes en plezier bij de scouts!
Timmerkasteel
Ook zijn we druk aan het timmeren geweest. Er staat een prachtig kasteel in de
hoek van het terrein. Hier gaan we nog verder aan timmeren en gebruiken in een groot
spel tijdens de vriendjes/vriendinnetjes-dag
op 3 november.

Voor het 35-jarig bestaan van onze scoutinggroep zijn we van 21 tot en met 22 september 2018 in Veere op groepskamp geweest
met alle leden.
We werden welkom geheten door koning
Arthur en zijn schildknaap en gevraagd om
mee te helpen de draak te temmen en de
heilige graal terug te krijgen. Onder leiding
van drie niet zo heldhaftige, slimme en actieve ridders werden door middel van opdrachten munten verdiend. Met deze munten konden de leden via een veiling bij de marktkoopman middelen kopen om de draak te
temmen. Alle ridders gingen dapper de strijd
aan en uiteindelijk lukte het Leroy de Luie de
draak te temmen en de heilige graal terug te
geven aan de koning. Als dank kreeg Leroy
de kroon van de koning. Natuurlijk was het
daarna tijd voor een feestmaal!

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

Na de vakantie hadden we bezoek van enkele welpen, zij kwamen een kijkje nemen wat de
Scouts allemaal doen.
De knopen en sjorringen werden geoefend, met als resultaat een klein knus gepionierd
bouwwerkje.
Welk antwoord hoort bij welke vraag, en welke vraag hoort bij welke antwoord. Voor die
keuze stonden de scouts begin september.
Vragen en antwoorden verspreid over het terrein die de Scouts bij elkaar moeten brengen.
Een code van kleuren moesten de Scouts zien te herkennen uit verschillende mogelijkheden.
Wat doe je met overgebleven bloempotten van de Lustrumdag. Die geef je toch gewoon
aan de Scouts.
De Scouts hebben hier op een primitieve wijze brood in gebakken.
Dus geen gebakken lucht en zoetje broodjes.
Eind september mochten we nieuwe Scouts vanuit de welpen verwelkomen bij onze speltak. Dit door middel van een hindernisbaan.
Uit een grabbelton werden 5 verschillende ideeën voor een hindernis gehaald. Vervolgens
hebben de Scouts samen met de Welpen zelf bedacht hoe ze de hindernis gingen maken.
Uiteindelijk moest het parcours van verschillende hindernissen worden afgelegd. Het resultaat 5 nieuwe Scouts.
Lars, Quincy, Alana, Kiki en Evy welkom bij onze speltak.
De Scouts gingen internationaal, door zelf een land uit te kiezen.
Van het gekozen land moesten ze zelf: info verzamelen, een Quiz en een spel maken.
Een verrassing wat je moet koken, voor die opgave stonden de Scouts begin oktober.
Uit 3 verschillende pakketten (blikken zonder wikkel) moest een keuze worden gemaakt.
Na de keuze gemaakt te hebben, moest met de gekozen blikken een recept worden gemaakt en kookt. Dit leverde verrassende resultaten op.
Groeten, Scouts en Scoutsleiding.

