Kalender
Datum

Activiteit
22 - 23 april

Voorbereidingskamp Scouts

13 mei

Esta-kamp

20 mei

GPS-hike Explo's

3 - 5 juni

Pinksterkamp Scouts

3 - 5 juni

Explo-weekend

16 - 17 juni

Groepskamp

22 - 29 juli

Zomerkamp Scouts

22 juli - 4 augustus

Zomerkamp Explo's

April 2006

Gezocht !!!!!!!
Nu ons gebouw zo goed als af is missen we als groep toch nog enkele
spullen voor onze keuken. Wij zijn nog:op zoek naar een combi koelkast, een combi magnetron (heteluchtoven) en een huishoudtrapje
(klein en groot). Mocht u een van deze zaken overkompleet hebben en
deze aan ons af willen staan, dan kunt u contact opnemen met Hans
van Sluijs. Uiteraard, moeten de spullen nog wel in goede staat zijn en
goed functioneren.
Hans van Sluijs tel. 0113-345209 of mail naar hvsluijs@zeelandnet.nl

Sponsoring
Scoutinggroep De Voortrappers bedankt de volgende sponsors voor
hun bijdrage voor de afbouw van het gebouw.
Architecten Alliantie
Fixet ‘s-Gravenpolder
Tramper ‘s-Gravenpolder

Natuursteenhuis Goes

Golf de Jonge

Kapsalon B&A

De Smidse VOF

Wiko VOF

Van der Plasse

Snackbar de Brandpit

Traas Vloeren

Bison International

CP Moeleker BV

Den Dekker

Woninginrichting Pieterse

Bestuur
De datum dat ik dit schrijf is 7 april 2006. Morgen hebben we weer
Groepsraad en we hebben afgesproken dat de dag voor de Groepsraad
de stukjes voor de Nieuwsbrief worden ingeleverd. Dan hebben we
tenminste een vast ijkpunt en weten ook de samenstellers van de
Nieuwsbrief wanneer zij tijd moeten reserveren om weer hun stukje te
schrijven, dan wel wanneer ze de Nieuwsbrief “in elkaar kunnen zetten”.
De stormachtige opening van ons gebouw ligt al weer vier maanden achter
ons. De officiële opening op 25 november viel enigszins in het water, alhoewel
het college van Burgemeester en Wethouders moedig weerstand bood aan
de elementen.
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Op de daarop volgende interne open dag
was het weer veel beter, zij het dat door
over de A58 liggende elektriciteitsdraden
niet iedereen op tijd aanwezig kon zijn, zelfs
niet ons erelid die de opening zou komen
verrichten. Maar de kleurige ballonnen vlogen er niet minder ver om.
Sinds de opening is er toch nog veel gebeurd. Het gebouw was weliswaar klaar,
maar de afwerking was dat zeker nog niet.
Dus door ouders en leidinggevenden zijn
daarna nog allerlei werkzaamheden verricht,
van het graven van een afwatering omdat er
in de regenperiode nogal wat water op het
terrein bleef staan, tot het betegelen van het gebied rondom de schuur
en de kampvuurcirkel. Ook de inrichting van de schuur moest nog helemaal worden geregeld. Dankzij de laskunsten van één van onze jeugdleden hebben we nu een schitterende stellage om het pionierhout netjes op te bergen. En afgelopen week is grote opruiming gehouden in de
schuur, waardoor we nu ook weer alles kunnen vinden. Wel een grote
luxe om zo veel spullen, inclusief onze drie aanhangwagentjes, zelf
kwijt te kunnen. En dat alles door onze eigen zelfwerkzaamheid, waardoor we het geld voor de schuur zelf bij elkaar hebben verdiend.
Het spreekt vanzelf dat we de afgelopen maanden al dankbaar gebruik
hebben gemaakt van ons nieuwe gebouw. Heerlijk om zelf de baas te
zijn in eigen huis. Geen ruzie te hebben met andere gebruikers. Zelf de
gebruiksregels op te kunnen stellen. Ideaal.
De Groepsraad heeft besloten om het gebouw en het terrein ook open
te stellen voor verhuur. Met name voor andere scoutinggroepen, maar
onder bepaalde voorwaarden kunnen ook leden en donateurs/ouders
hiervan gebruik maken. Tot gebouwenbeheerder is benoemd Hans van
Sluijs. Als U vragen hebt kunt U bij hem terecht. Hij heeft ook een foldertje met daarin de voorwaarden. Een aantal groepen heeft al
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Ik hoop persoonlijk dat de stam iets vaker tijd kan vinden om deze gezamenlijke activiteiten uit te voeren, dit zeker omdat we 2 nieuwe leden
erbij hebben gekregen namelijk Henk Menkhorst en Javier Arias. In de
volgende nieuwsbrief zult u lezen hoe het stamavontuur verder gaat en
of we de programma's tot uitvoer hebben kunnen brengen.
Met vriendelijke groet,
Elroy Schipper,
Stamvoorzitter St@m2000

Redactie
Verzin een nieuwe naam voor de nieuwsbrief en win!
Na lange tijd van wachten is er weer een nieuwsbrief voor onze groep.
Deze zal regelmatiger gaan uitkomen dan de vorige en krijgt een nieuwe vormgeving. Je ziet hier dan ook het eerste exemplaar. Op dit moment heeft de “nieuwsbrief” nog geen naam, maar wij willen jullie vragen om een leuke en creatieve naam te verzinnen. Denk jij een toffe
naam te weten voor onze nieuwsbrief, lever deze dan in bij je leiding
op papier. Uit alle inzendingen zullen we met de leiding en het bestuur
1 naam kiezen en diegene die de naam verzonnen heeft krijgt een verrassing.
Marlieke, Rinus en Martijn
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Stam

interesse getoond, waaronder de HIT voor komend (Paas)weekend. Een
welkome aanvulling voor de financiën van onze groep.

Beste mensen, hierbij een klein verslag van de activiteiten bij de stam
die gedaan zijn en die er op het programma staan voor de komende
tijd.
De stam heeft pasgeleden meegedaan met de cyberhike tezamen met
de explo's en stam van Zierikzee en Heinkenszand en heeft hierbij een
18de plaats gehaald van de in totaal 98 ingeschreven groepen, al met al
dus een goed resultaat en een ieder die heeft meegedaan heeft hier
wederom veel lol om gehad, de resultaten kunt u bekijken op
www.scoutquest.com/cyberhike of op www.vanombergen.nl
De Cyberhike is een
jaarlijks terugkerend
evenement voor leden
van Scouting. Het is
geen kamp waarbij
iedereen verzamelt op
één terrein, maar het
is een activiteit via
internet. Tientallen
groepen spelen een
kennis- en opdrachtenspel tegen elkaar,
waarbij ze een reis
over de kaart van een
werelddeel maken.

De Groepsraad is ook bezig met het op schrift stellen van een aantal
gebruiks- en gedragsregels. Hiertoe behoren reglementen van elk van
de speltakken, maar ook een reglement voor functioneringsgesprekken
voor de leiding, een ARBO-reglement met daarin allerlei veiligheidsvoorschriften, een regeling voor de vertrouwenspersoon en een klachtenregeling voor ongewenste intimiteiten. Uiteraard hopen we dat we
met name die laatste regeling nooit hoeven te gebruiken, maar we
moeten wel zo’n regeling hebben. Wanneer de regelingen zijn goedgekeurd door de Groepsraad zal ik U meer informatie hierover geven.
Voor nu wens ik U prettige Paasdagen en mocht U op een zaterdagmiddag in de buurt zijn, komt U gerust even langs om te zien hoe Uw
kind(eren) zich in de nieuwe omgeving vermaken!
Namens het bestuur,
Kees Menkhorst

Voor iedereen is er wel wat leuks te doen. Als je er niet van houdt om
op de computer dingen op te zoeken dan kun je je uitleven bij het uitvoeren van de gekke, vreemde, rare doe-opdrachten.
De laatste tijd draait de stam niet optimaal doordat we weinig zaterdag
avonden kunnen vinden dat iedereen aanwezig kan zijn. In de planning
voor de komende maanden zitten nog programma's als de geocache
van de groep afmaken, een bbq metselen bij de kampvuurcirkel en enkele dagjes uit.
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Arbo nieuws

Explo’s

De meeste mensen zullen ons niet kennen, maar wij zijn een club binnen onze scoutinggroep die zich bezig houdt met allerlei arbo- en veiligheidszaken.

Na een lange tijd weer een update
van de gebeurtenissen en belevenissen van de explo's. Ondertussen
is onze Javier Arias assistentbegeleider geworden en zijn Ricardo Kloosterman en Erik van Maldegem geïnstalleerd tot explo, wat
het explo-team tot 4,5 man maakt.
(Javier als lid/begeleiding gezien)
Het zomerkamp is met veel discussie uiteindelijk toch op weg en we
hopen hierover een leuk verslag te
kunnen maken. Verder is er nog een GPS-hike in mei, een exploweekend en uiteraard nog meer leuke opkomsten.

Scouting Nederland heeft sinds een aantal jaren scoutinggroepen de
opdracht gegeven om het scoutingspel vooral veiliger te laten verlopen.
Dit was door het ministerie opgelegd aan scouting Nederland.
Bij het in gebruik nemen van ons nieuwe gebouw vorig jaar November,
heeft het voortrappers arbo-team weer een aantal zaken bekeken. En
het viel ons mee, want in het oude gebouw was er een lijst met 40
punten van achterstallig onderhoud, maar in het nieuwe gebouw kwamen we niet verder dan 5 punten waar nog iets aan gedaan moest
worden. Op dit moment is de lijst geslonken tot 2 punten. Een mooi
resultaat, zeker als u bedenkt dat we voor scouting Nederland een lijst
in moesten vullen van 300 vragen, waar we
aan moesten voldoen.

Tot zover namens de explo's,
Elroy Schipper

We kunnen gerust stellen dat we een veilige
groep hebben, al kunnen we kleine ongelukken
nooit uitsluiten. Zo heeft Wouter Lagendijk
(oud leidinggevende) tijdens een abseildemonstratie van de molen in het dorp bij het
eindejaarsfeest zijn voet behoorlijk gekneusd.
Gelukkig gaat alles nu weer goed, maar de
schrik zat er goed in.
Tot slot; als u vragen heeft kunt u deze stellen
bij de volgende personen: Esta`s: Esther van
Maldegem, Scouts: Sebastiaan van Delft,
Explo`s en Stam: Elroy Schipper,
Bestuur: Jack de Vos.
Met vriendelijke groet namens het arbo-team:
Els de Vos (secretaresse).

4

9

Met de jongste scouts en overgekomen Esta’s gaan we werken aan de start en
vervolg-activiteiten. De zijn activiteiten/onderdelen die je kennis laten maken
met de verschillende onderdelen uit het scouts-programma. Na een onderdeel
goed gedaan te hebben worden ze afgetekend in het zakboekje.
Dat we bij de scouts ook
actueel zijn blijkt ook uit
het volgende. Toen “wie
is de mol” net uit was op
tv, werd dit ook door ons
gespeeld. Via een paar
slimme spelen/
opdrachten moest er
uitgezocht worden wie
onder de scouts de echte
mol was. Dit viel op sommige punten nog niet
mee.
De komende tijd zullen
de Scouts een paar
weekenden van huis zijn. De kampen komen er namelijk weer aan. Zo hebben
we in het weekend van 22 april het voorbereidingskamp. Dit is een kamp ter
voorbereiding op alle andere kampen. Zo kunnen we zien of de tenten en het
andere materiaal goed uit de winterslaap zijn gekomen, en we kunnen al de
scoutingtechnieken nog eens oefenen. Met Pinksteren zijn de scouts ook een
lang weekend weg, want dan is er het regio pinksterkamp. Dit is een kamp dat
met meerdere scoutinggroepen uit Zeeland wordt gehouden. Voor de zomervakantie komt het groepskamp er weer aan. Dit kamp zal plaatsvinden op het
eigen terrein, waar we met de gehele groep zullen kamperen. De plaats en
datum van het zomerkamp zijn ook al bekend. We zullen dit jaar onze tenten
opslaan in Wiltz (Luxemburg), en wel van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 29 juli.
Zoals jullie zien zijn we druk bezig met de scouts en hebben nog veel leuke
dingen en uitdagingen voor de boeg.

Esta’s
We zijn het jaar gestart met het proosten op het nieuwe (scouting)jaar
met kinderchampagne!
Hierna zijn we verder gegaan met het thema strips. Daarvoor gingen
we
figuurzagen. Eerst moesten de Esta's het figuur dat zij uitgekozen
hadden overtrekken op het hout, daarna konden ze de figuren uitzagen en tot slot werden ze geschilderd. In dit thema hebben
we nog meer dingen
gedaan, zoals het spel levend
kwartet.
We hebben ook allerlei andere
spelletjes gedaan, waaronder
een speurtocht. Voordat de
Esta's de speurtocht konden
lopen, moesten ze eerst een
aantal opdrachten doen en na
het volbrengen van elke opdracht kregen ze een deel van
de routebeschrijving. Toen de
routebeschrijving compleet was,
konden de Esta's op zoek naar
de schat. Verder hebben we de
Olympische Esta Winterspelen
gehouden. De Esta's moesten
een triatlon doen en werpen met een grote en kleine sneeuwbal. Tim
werd uitgeroepen tot Esta Winterkampioen! Ook hebben we een aantal
tikspelletjes gespeeld, zoals Chinese Muur en drie-is-teveel.
Er is een opkomst geweest in het thema van overvliegen. Er zijn namelijk vijf Esta's overgevlogen naar de scouts, dit zijn Tim, Milou, Alyssa,
Sander en Jacco. Eerst hebben we een aantal spelletjes gedaan die bij
hen favoriet waren, maar toen werd het echt tijd om over te vliegen. Ze
moesten geblinddoekt een parcours afleggen en nadat ze dat gedaan
hadden, hoorden ze echt bij de scouts!

Namens de Scouts en de Scoutsleiding,
Hans van Sluijs.
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Scouts

Naast het vertrek van deze vijf Esta's, hebben we ook vijf Esta's geïnstalleerd, namelijk Sara, Kelly, Toon, Stephan en Jessica! Sarina is geïnstalleerd als leiding van de Esta's.
Momenteel zijn we bezig met het thema koken/eten. Alle Esta's hebben
een voorkant geknutseld voor hun eigen kookboek. In dit kookboek
zullen de recepten komen te staan van alle gerechten die ze tijdens de
opkomsten gemaakt hebben. Ze hebben al 2 recepten gemaakt, namelijk worstenbroodjes en fruitspiesjes met appel, banaan, kiwi, mandarijn
en druiven. In dit thema hebben we ook het KIM-spel gedaan. Hierbij
moesten de Esta's gebruik maken van hun zintuigen en voelen, proeven
en ruiken wat de leiding hen voorhield.
Tot slot nog een paar mededelingen. Nick is sinds kort gestopt bij de
Esta's. Rinus is voor een tijdje weg bij de Esta's. Hij is een maand naar
Amerika in verband met zijn opleiding. Stefan heeft zich als nieuw lid
aangemeld, we hopen dat hij een leuke tijd bij ons zal hebben!
Groetjes, de Esta leiding: Martijn, Rinus, Esther, Sarina, Marlieke en Jolanda

We zijn dit jaar begonnen met het maken van twee nieuwe patrouilles;
de wolven en de valken. Deze patrouilles hebben ieder hun eigen ruimte in het scoutslokaal. De patrouilleruimtes zijn duidelijk te herkennen
aan de emblemen van de patrouilles op de wand. Deze patrouilles hebben hun ruimte zelf aangekleed en ze hebben ook hun eigen materiaal.
Daarnaast werken ze veelvuldig met elkaar samen.
Verder zijn we creatief bezig geweest met het
minipionieren van een kampopbouw. Veelvuldig in het groot gemaakt, maar nu ook eens
leuk om in het klein te maken. Een ander creatief onderdeel was het maken van een vlieger,
wat het nodige knip-, plak- en knoopwerk
kostte. Bij geringe wind werden ze uitgeprobeerd, waardoor sommige vliegers niet echt het
luchtruim wilden kiezen.
We zijn dit jaar ook weer van start gegaan met
insignes, dit keer is er gekozen voor de insignes
Zwerven en Koken. Tot aan de zomervakantie
zal hier tijdens een aantal opkomsten aan gewerkt worden onder deskundige begeleiding.
Na enige weken als Esta’s bij de Scouts te hebben stage gelopen, kunnen we nu Alyssa, Tim, Milou, Sander en Jacco welkom heten bij de
Scouts. Maar voordat dat je echt naar de
scouts kan overgaan, moet er nog wel worden overgevlogen. Want je kunt natuurlijk
niet zonder goede voorbereiding, uithoudingsvermogen, creativiteit, handigheid en
slimheid bij de scoutsspeltak komen. Want
een goede scout wordt je niet zomaar. Daarom moesten de Esta’s die overkwamen naar
de Scouts geblinddoekt een hindernisbaan
afleggen, zodat ze ook in het donker de weg
naar de scouts kunnen vinden.
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