FEBRUARI 2022

Het nieuwe Scoutingjaar is eindelijk begonnen!
En we beginnen gelijk met gaaf nieuws: we gaan op Pinksterkamp,
en wel naar de overkant! (Zeeuws-Vlaanderen)☺

Wat hebben we afgelopen tijd allemaal gedaan ->
Een actieve speurtocht, twee nieuwe welpen geïnstalleerd, de Chubby Bunny challenge.
Verder hebben we samen met de Scouts een heel tof
spel gedaan en een fort gebouwd.
Ook kwam de goedheiligman gelukkig weer langs.
Binnenkort gaan we weer met de fiets op pad, als je
de rebus oplost weet je waar we heen gaan!
Heb jij nog leuke opkomstideeën? Laat het ons weten, tot zaterdag!

Wij hebben pas nog een tafelvuur
gemaakt. Het was best wel leuk.
Ik wil dit jaar nog een keer levend
tafelvoetbal doen. En een keer
laser gamen en op kamp wil ik een
keertje bivak doen. En natuurlijk heel
veel fikkie stoken
Jort

Ik zou dit jaar nog een
keer willen lasergamen, eierengevecht
en verstoppertje spelen. Ook wil ik met piketjes boter kaas en
eieren spelen.
Aleandro

Een nieuw jaar met nieuwe
doelen en nieuwe opkomsten! Vanuit het leidingteam
hebben we ontzettend veel
zin in het nieuwe seizoen. Dit
jaar willen we een nieuw insigne behalen, technische
vaardigheden verbeteren en
heel veel spelletjes spelen.
Vooraanstaand dat we een
hele hoop lol beleven!
Leiding

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over “Ledenknipsels”
kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl

We hebben vandaag van een skelter een dikke trekker gebouwd.
Dit hebben we gedaan met pallets schroeven en tyraps
Hij is nog niet helemaal klaar maar dat gaan we de volgende keer afmaken
De afgelopen tijd hebben we ook weer het een en ander ondernomen. In de periode voor de jaarwisseling hebben we onder andere al onze corona frustratie er uit
geknald met de luchtbuks. Hierbij is het Jan-Willem zelfs gelukt vijf euro te verdienen door met één hand in de roos te schieten. Ook zijn we bezig geweest om ons
eigen vehikel in elkaar te zetten. De VTRekker is een door trapkracht aangedreven
skelter. Hij is opgebouwd uit een oude skelter, houten platen en stukken pellets.
Ook bevat het voertuig een paar verkeersborden. Veiligheid gaat namelijk boven
alles ;). De vuurdoop van de McDrive moet nog komen. Verder hebben we ook
onszelf geschilderd, maar dan niet als onszelf. Omdat ons kot wel eens wat nieuwe
decoratie kon gebruiken hebben we besloten onszelf weer te geven in de vorm van
strip- film- of superheld. Toen kwam de lockdown, maar die is nu gelukkig weer
over. Ook in het nieuwe jaar staan er dus weer een heleboel leuke dingen op de
planning.

November
6 november was een geslaagde stam opkomst. We hebben de grote Plopvogeltrek
gedaan met de zoektocht naar het verloren ei. Als 1 groot team met allemaal hetzelfde doel, namelijk het voltooien van alle opdrachten, begonnen we aan de zoektocht. We moesten opdrachten doen, zoals eieren overgooien met een afstand van
10 meter! En deden buitenactiviteiten, uiteraard ook bij de MC Donalds en we gingen even koekeloeren bij de vogels van de kinderboerderij. Alles ging volgens plan
en we slaagden erin om het ei te vinden.

December
De stam stond deze keer in het teken van Sinterklaas. Aangezien er geen fysieke
opkomsten gehouden mochten worden na 17:00 uur werd dit een online opkomst.
De stamleden werden voor het spel 'wedden dat' verdeeld in 3 groepen: marsepein, chocoladeletter en pepernoot. Alle groepen begonnen met 100 punten. Er
werden 5 rondes gespeeld, waarbij elke groep een opdracht moest uitvoeren en de
andere groepen moesten inschatten of de opdracht wel of niet gehaald zou worden. Hiermee konden punten worden verdiend of verloren. In de eerste rond werd
de kennis van o.a. Sinterklaasliedjes getest. In de tweede ronde moesten de teams
dingen uitbeelden of omschrijven. Bij de derde ronde werden verschillende Piet
skills, zoals balans en strooi precisie getest. Halverwege het spel nam team chocoladeletter een voorsprong. Team pepernoot had wat te veel vertrouwen in ieders
kwaliteiten en verloor zo veel punten. In ronde vier werden ieders creatieve talenten (of niet) ontdekt. Ronde vijf was de hamster ronde en in die ronde moesten er
voorwerpen worden verzameld. Bij de ene laatste opdracht stond team pepernoot
na een grote inhaalslag nog op winst, maar door een kleine rekenfout ging uiteindelijk team marsepein met 1 punt verschil er met de winst vandoor!
Januari
In januari werd er door de stamleden online gebrainstormd over de invulling van de
stamopkomsten van 2022. Binnen korte tijd was de agenda alweer gevuld met allerlei programma’s. Onze kennis zal dit jaar worden getest met een moderne geschiedenisquiz en een muziekquiz. Daarnaast zal worden gekeken wie de Plopvogel der Plopvogels is tijdens het programma de Alleskunner. Verder gaan we Knallen en op Jacht. In het najaar worden we welkom geheten in het Plopvogel casino.
En natuurlijk staan ook iScout en Sinterklaas weer op de planning. De opkomst van
september lijkt iets creatiefs te worden, maar wat we precies gaan doen blijft nog
even geheim (of moet nog worden bedacht
). Het belooft in ieder geval weer
een gezellig stamjaar te worden voor de Plopvogels!

