MEI 2020

Hoi Welpen!
Verveel je je? Dan hebben we goed nieuws...
Op deze bladzijde vind je twee puzzelopdrachtjes
die je uit kunt voeren. Mocht je de antwoorden weten, mag je ze gerust naar ons toe sturen
Kennen jullie Palletstad nog? Als we weer naar
scouting kunnen, gaan we zeker de film afmaken!
Tot snel! Groetjes,
Sven, Rinus, Ezra, Thomas en Jeroen.
Uitslag in de volgende editie.

Voor de quarantaine tijd bij de scouts:
Voor het jaarlijkse zomerkamp is het goed als de
scouts meer te weten komen over de routetechnieken. Dit zorgt ervoor dat de scouts de weg niet
kwijtraken en altijd op het juiste pad blijven. Tijdens het lopen van de routetechnieken kwamen
de scouts iets belangrijks tegen. Het was namelijk
de speeltuin waarbij de scouts even pauze konden houden. De scouts zijn weer op peil met de
routetechnieken.
De week erna mochten de PL en APL van de groep laten zien wat de functie is van PL en
APL. Waarbij ze zelf ook een opkomst in elkaar gezet hebben. Het is een onderlinge strijd,
wie zal er genoeg punten binnen halen. We hebben allemaal mini opdrachten uitgevoerd.
De scouts vonden M&M op kleur zetten het leukst. Hier konden ze lekker genieten van hun
welverdiende chocolade. Vervolgens hebben ze deze opkomst afgesloten met trefbal.
Februari is de maand van de carnaval en ook de scouts hadden een bijzondere opkomst.
Een dropping, maar niet zomaar een droppingggggg…. Een dropping in Bergen op Zoom
waar er volop carnaval gevierd wordt. De scouts hebben de dropping goed gelopen en
hebben een wieken van een molen mee mogen nemen. Dit staat nu in het scoutslokaal.
8 maart 2020 was een belangrijke opkomst. We zijn begonnen met een belangrijk moment.
Jort en Dean zijn overgevlogen van de welpen naar de scouts en moesten nog geïnstalleerd worden. Hierbij hebben we Hans nog eenmaal gevraagd of hij erbij wil zijn, omdat het
niet zomaar een installatie is. Drie nieuwe scoutsleiding werden mede geïnstalleerd ‘Youri,
Meike en Rosa’. Wij willen Hans bedanken voor zijn aanwezigheid tijdens deze bijzondere
installatie dag.
Na het installeren van dit bijzondere moment werden de scouts opgesloten in een bijzondere raadselachtige kamer. Een escaperoom! Het oplossen van de raadsels en opdrachten
bracht de scouts naar de juiste sleutel. Met deze sleutel konden de scouts ontsnappen en
is het hen gelukt om de code te kraken! Na het vastzitten in de speciale escaperoom hebben de scouts zich buiten uitgewaaid met het levend kwartet spel.
12 maart ‘begin van de quarantaine tijd’
De scoutsleiding kreeg het minder leuke nieuws te horen. Geen scoutingopkomsten meer
voordat de quarantaine tijd voorbij is. Wat een vervelend nieuws is dit, maar niet alleen
voor de leiding. De scoutsleiding heeft de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat wij
hiermee kunnen doen. Het besluit duurde niet lang en wij hebben online opdrachten bedacht die de scouts kunnen uitvoeren.

Tijdens de quarantaine tijd door scouts Quincy:
Mijn ervaring van de online opdrachten is leuk want, Ze hebben verschillenden opdrachten
de ene keer zijn het opdrachten die je binnen kunt doen en de andere keer moet je naar
buiten en de leukste opdracht hamsteren van wc rollen, frisdrank en chips! Ook moet je
creatief zijn want je moet een (zand) kasteel bouwen en je eigen mondkapje maken. Ze
combineren er ook leuke spelletjes bij zoals Pokémon Go. Ik ben wel blij dat de leiding deze opdrachten verzonnen hebben, want anders komen wij de quarantaine tijd natuurlijk niet
door.
Beste scouts, hiernaast hebben wij een
kruiswoordpuzzel gemaakt. Maak deze
1
kruiswoordpuzzel en lever het in voor 14
juni 2020. De gelukkige winnaar krijgt een
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leuke kleinigheid.
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Horizontaal
2. Welk dier jaagt op muizen
3. in welke maand is er dodenherdenking?
7. Wat doen wij met natuurwerkdag?
10. Wat was dit jaar het thema van de
kookwedstrijden?
11. Wat is het meest besproken in het
nieuws?
Verticaal
1. Wat doen de scouts voor het eten?
4. Welk dier heeft een slurf
5. Wat is het grootste scoutskamp wat één
keer per jaar gehouden wordt?
6. Welke scoutsleiding kan gitaar spelen?
8. In welke provincie gaan wij op zomerkamp?
9. Wat dragen de scouts?

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over “Leden knipsels” en
het inleveren van je antwoorden kun je
mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl
Ik zal ‘t kort houden.
Beste lezers, helaas zijn de opkomsten van de explo's door het covid virus ook opgeschort,
onlangs is er een online opkomst gehouden door Toon die goed bevallen is, helaas zijn er
ook enkele niet doorgegaan door werk of andere plannen. Binnenkort zal Toon wederom
een online opkomst organiseren.
Helaas door deze omstandigheden is ook de installatie van Manouk en Corine uitgesteld en
heeft Rick een baan op zaterdag gevonden waardoor hij niet meer in staat is om bij de explo's te blijven, we wensen hem veel geluk en mocht er in de toekomst wat veranderen is
hij uiteraard altijd welkom.
Namens de explo's, Stay safe en hopelijk tot snel. Elroy

Maart
Op 7 maart 2020 gingen we de strijd aan met 528 scoutinggroepen van over de hele wereld tijdens iScout. Er werd een zoek- en doe-team samengesteld en na het startsignaal om
19.00 uur ging iedereen fanatiek aan de slag. Omdat we dit jaar met een groep van ongeveer 30 personen waren, besloten we ons voor het eerst te wagen aan het werkstuk voor
meer punten en een hogere ranking. De doeners hebben diverse foto's en filmpjes gemaakt, waardoor de zoekers digitaal op reis konden over de wereld. Het doe-team strikte
schoenveters op heel veel verschillende manieren, serveerde een frikandel in een sterrenrestaurant, deed een dansje, gooide (zoals elk jaar) iets uit het raam, ordende de boeken in
een boekenkast op kleur, childe in een bushokje met Netflix, popcorn en ijs, etc. Het zoekteam reisde van het Witte Huis naar de Europese jamboree in Polen naar Wijk aan Zee
voor een potje schaken. Voor het werkstuk werd een kermisattractie gebouwd met bijbehorend irritante geluid. Dit leverde de maximale score van 6 punten op! Om 23.00 uur stopte
het spel en al snel werd de uitslag bekend gemaakt: plek 255. Al met al weer een stamavond (met explos en aanhang) met veel creativiteit, lekkere (en gezonde??) snacks, gezelligheid en een mooie plek in de middenmoot!

April
Op 4 april om 20.00 uur was het weer tijd voor een stam opkomst. Deze keer wat anders
dan anders, geen fysieke bijeenkomst maar online. Na wat opstartproblemen zat iedereen
er klaar voor. Op het programma deze keer: wie is de mol. Tussen de kandidaten zat een
mol die probeerde de opdrachten te saboteren, zodat er minder geld in de pot zou komen.
Bij de eerste opdracht moest iedereen een corona hamster product verzamelen. De opdracht zou geslaagd zijn als iedereen een ander corona hamster product zou hebben. De
kandidaten inclusief mol gingen voortvarend aan de slag en zorgden zo voor het eerste
geld in de pot. Opdracht 2 was een teamopdracht waarbij woorden gespeld moesten worden. Bij deze opdracht werd behoorlijk gemold en ging er alleen maar geld uit de pot. Bij
opdracht 3 moest iedereen een kwartet, zoals 4 verschillende soorten snoep, 4 verschillende spelletjes en 4 verschillende rode voorwerpen verzamelen. Het merendeel van de kandidaten bracht deze opdracht tot een goed eind (11 van de 15), dus kwam er weer geld in
de pot. Opdracht 4 was een teamopdracht waarbij per team een filmpje van een tophit gekeken moest worden, alleen de teamcaptain mocht dit filmpje niet zien. Om de vragen correct te beantwoorden, was de teamcaptain afhankelijk van het geheugen van zijn teamleden. 7 van de 10 vragen werden goed beantwoord. Hiermee kwam de pot op €5,20. Na
alle opdrachten volgde de test met vragen over de mol als wat is de leeftijd van de mol,
welk kwartet verzamelde de mol en was de mol teamcaptain. De persoon met de meeste
correcte antwoorden was de winnaar en ging er met de pot vandoor. Na een hele poos nagelbijten werd de uitslag bekend gemaakt. Thomas was de winnaar! Hierna mocht de mol
zich bekendmaken....Jeroen was de mol! Een zeer goede mol, want alleen Thomas had
hem ontdekt. Hierna werd tijdens moltalk duidelijk wat de molacties van Jeroen waren en
kwam er een einde aan deze gezellige online stamavond.

