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Bakken met Balou
Een echte scout weet dat je oud brood nooit moet
weggooien.
Je kan er superlekkere dingen van maken. Favoriet
bij de welpen zijn de tosti’s en de wentelteefjes. Hier
zijn de recepten om ook eens thuis uit te proberen.

Tosti’s
2 boterhammen
1 plak kaas
1 plak ham (als je dat wilt)
Hak hout en maak een vuurtje.
Pak een tosti-ijzer en leg deze tussen de hete kooltjes. Besmeer het
brood aan de buitenkant dun met
boter. Beleg de tosti met een plakje ham en een plak kaas. Leg de
sneetjes brood op elkaar en doe
het in het hete tosti-ijzer. Check af
en toe of je tosti niet aan het verbranden is. Als de tosti een beetje
(scouting)bruin is en de kaas is
gesmolten kan je het opeten.
Je kan tosti’s ook maken in een
tostiapparaat

Wentelteefjes
4 sneetjes brood
1 ei
200 ml melk
snuf kaneel
1 zakje vanillesuiker
Suiker om te bestrooien
boter of margarine
Klop de eieren los met de melk in een diep bord.
Voeg een snuf kaneel toe en de vanillesuiker. Klop
nog een keer goed door met een vork of garde.
Leg een sneetje brood er ca. 20 seconden in en
draai hem daarna om en doop ook de andere zijde
in het eiermengsel. Verhit ondertussen wat boter
of margarine in een pan en leg hier het sneetje
brood in. Bak aan de onderkant goudbruin, draai
om en bak ook de andere zijde bruin. Herhaal dit
ook met de rest. Serveren met suiker!

Wat wij leuk vonden aan scouting:
Tessa:
• Leren om de kompas te gebruiken
• Vuur maken + koken
• Knutselen en schilderen
• Samen van alles doen
Sanne:
• Koken
• Vuur maken
• Teamwork
• Pionieren
• Gezelligheid
Bij scouting is het altijd erg gezellig, er is
elke zaterdag wel weer wat leuks te
doen. De leiding staat altijd paraat en je
kunt ze alles vragen, iedereen helpt
(meestal!) goed mee en samen kunnen
we er altijd wat gezelligs van maken. We
leren ook veel leuke nieuwe dingen zoals hoe je een kompas moet gebruiken,
hoe je verschillende knopen legt, hoe je
van wat touw en palen een bouwwerk
kunt maken en nog veel meer
Sanne en Tessa

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over “Ledenknipsels”
kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl
EXPLORERPUZZEL
Streep de woorden door
in de woordzoeker. Als je
de woorden hebt weggestreept vormen de overige
woorden de plaats waar
de explo’s een overnachting hebben gehad.
Succes!
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April
De stam ontmoette elkaar deze keer online in het Holland Paasino. Iedereen had 15 paaseieren meegenomen als inzet. De stamleden werden in 2 groepen verdeeld: team kip en
team ei. Ronde 1 was een kennistest over o.a. het gewicht van een paasei. Het verliezende
team moest een paasei opeten. Bij de tweede ronde moesten eieren geteld worden. Geduld was hierbij een belangrijke eigenschap. In de overige rondes moesten schattingsvragen worden beantwoord, heldhaftige paashazen een meisje paashaas redden en liedjes
worden uitgebeeld. Op het Zeeuwse volkslied moet nog wat geoefend worden, maar Bob
de Bouwer en Carnaval Festival staan duidelijk wel in de playlist van onze stamleden. Na
een gezellige avond, onder het genot van paaseieren, was de eindstand 9-9.
Mei
De stamleden waren, ondanks dat de opkomst online was, weer eens in 's-Gravenpolder te
vinden. Deze keer voor een gezellig spelletje Risk! In 3 groepen werd gestreden om o.a.
Oliebol allee, Rinus friet corner en Nieuw-Fortrappa. Eerst werden de legers sterk genoeg
gemaakt en daarna werd de aanval ingezet. Met kennis (van vooral wetenschap), doeopdrachten (plaatjes en woorden raden) en een beetje geluk (kop of munt) werden de gebieden veroverd en heroverd. Er is flink wat strijd geleverd, maar uiteindelijk ging team 3,
door in de laatste minuut het woord 'geranium' te raden, er met de winst vandoor. Ondanks
een dobbelsteen die alleen maar 3 kon gooien was het toch weer een geslaagde stam opkomst!

Juni
Eindelijk was het zover: de stam mocht weer een fysieke
opkomst houden! De gebroeders de Vos hadden een crazy 88 voorbereid. In 88 minuten
moesten zoveel mogelijk opdrachten van een lijst met 88 opdrachten worden uitgevoerd. In
een strijd tussen de jongens en de meisjes werden paardenbloemen en citroenen gegeten,
vlogs opgenomen, buiten huiskamers gebouwd, diverse groepsfoto's gemaakt, filmscènes
nagespeeld, daken beklommen, huwelijksaanzoeken gedaan, dingen overgegooid en nog
veel meer! De meisjes gingen er met de 5 bonuspunten voor meest originele, creatieve,
mooie foto vandoor, maar de jongens pakten de overall winst!

