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De Regioraad vergadert tweemaal per jaar. Iedere
Zeeuwse scoutinggroep kan een afgevaardigde naar
de Regioraad sturen. Agendaonderwerpen zijn o.a.
begroting resp. jaarrekening van de Regio en het
Scoutcentrum, activiteiten van de twee
bovenvermelde teams, bespreking van de
vergaderstukken van de komende Landelijke Raad
(vergadert ook tweemaal per jaar), strategie en
doelstelling van de Regio en wat er verder nog
interessant is om te bespreken. Alle bij de
regioactiviteiten betrokkenen zijn onbetaalde
vrijwilligers. Omdat de provincie geen subsidie meer
geeft aan de Regio bestaan de inkomsten
voornamelijk uit de door de groepen afgedragen
(verplichte) contributie en de bijdragen voor de
trainingen. De uitgaven bestaan voornamelijk uit de
kosten voor trainingen en activiteiten. Het jaarlijkse
budget is ca. € 13.000.
Afgelopen week ben ik weer naar de Regioraad van
Scouting Zeeland geweest. Hoe zit dat nu precies
met die regio’s? Elke scoutinggroep is ingedeeld bij
een regio. Binnen Scouting Nederland zijn 46 regio’s
en twee Waterwerk afdelingen. Voor Zeeland is de
regio gelijk aan de provincie (plus een groep uit
Bergen op Zoom). Binnen Zeeland hebben we 35
groepen, waarvan De Voortrappers er dus één is.
Regio Zeeland heeft een aantal kernactiviteiten:
Deskundigheidsbevordering. Dit team verzorgt
de trainingen en de kwalificatie voor de
leidinggevenden en bestuursleden binnen de
groepen
Team Spel en Programma. Dit team organiseert
activiteiten voor de jeugdleden
De Admiraliteit. Zij organiseren wateractiviteiten
voor jeugdleden en trainen en examineren
theorie en praktijk op het water
Scoutcentrum Zeeland in Veere/Middelburg. Dit
biedt faciliteiten voor kamp, activiteiten en
trainingen.
Dit alles wordt overkoepeld door het
Regiobestuur dat zorgt voor de samenhang
tussen en kwaliteit van de groepen.

Over naar onze eigen groep. Sinds de laatste
nieuwsbrief hebben jullie ongetwijfeld gemerkt dat we
weer hebben deelgenomen aan de Scoutingloterij.
60% van de opbrengst van de verkochte loten gaat
naar de eigen groep, de rest gaat naar Scouting
Nederland en het Scouting Nederland Fonds. De
trekking zal dit jaar plaatsvinden op 8 december. Wij
hebben dit jaar 306 loten verkocht, wat voor onze
groepskas een bedrag oplevert van € 459, mooi
meegenomen dus! Iedereen die hier weer aan heeft
meegewerkt en met name natuurlijk alle
lotenverkopers: hartelijk dank!
En dan staan er weer twee grote gebeurtenissen op
stapel. In de eerste plaats het Sinterklaasfeest. Laten
we hopen dat de Sint ook dit jaar weer ons gebouw
en onze groep weet te vinden. Wij hebben onze
opkomst precies op de dag voor zijn eigenlijke
verjaardag dus hopelijk vindt hij wel even tijd voordat
hij weer naar Spanje rijdt (en vaart). Zingen, springen
en blij zijn zullen wij dan zeker!
En dan natuurlijk onze grote jaarlijkse oliebollenactie.
Ook dit jaar zijn we voor het bakken weer te gast bij

Den Dekker Bouw. Wederom heel hartelijk dank
daarvoor! We zijn al weer bezig met de planning
hiervan. Van het bestellingen opnemen en inkopen
doen via het beslag maken en bakken door de
nachtploeg tot het rondbrengen en incasseren van de
bedragen. Velen zullen hier weer hun vrije tijd
insteken. Ook jullie kunnen een bijdrage leveren,
bijvoorbeeld door je bij Jaap van Maldegem
(Jaap@voortrappers.nl) of Hans van Sluijs
(Hans@voortrappers.nl) op te geven als
“rondbrenger”. De hele scoutinggroep zal jullie er
dankbaar voor zijn. En jullie kunnen natuurlijk ook
voor de hele familie oliebollen bestellen. Mochten
jullie niet thuis zijn wanneer wij langs de deuren gaan
om de bestellingen op te nemen: geen nood, want je
kunt ook via onze website bestellen
(www.voortrappers.nl). Het bestelformulier wijst zich
vanzelf. Graag uiterlijk 15 december, want daarna
moeten we de inkopen gaan regelen.
Op het leidingfront blijft de situatie nijpend. We
proberen nieuwe wegen te vinden om nieuwe leiding
te vinden, maar dit heeft nog geen resultaten
opgeleverd. Suggesties blijven welkom! Wel hebben
we gelukkig een nieuw leidinglid bij de welpen
kunnen installeren: Toon de Winter. Toon is één van
onze oude welpen, dus hij kent scouting uit eigen
ervaring. Van harte welkom Toon en we hopen dat je
vele jaren bij onze groep kunt en zult blijven! Voor de
explo(bege)leiding is afgesproken dat Sanny Elroy,
die de laatste tijd de explo(bege)leiding in zijn eentje
moest doen, gaat assisteren.
Dan als laatste onderwerp de
oudervertegenwoordigers. Door het overvliegen van
hun kinderen naar de volgende speltak hebben wij
weer behoefte aan twee nieuwe
oudervertegenwoordigers, te weten een
vertegenwoordiger voor de welpen en een voor de
scouts. Heeft een van jullie interesse om wat meer
betrokken te raken bij De Voortrappers zonder er al
te veel tijd in te hoeven steken (het tijdsbeslag is ca.
5 vergaderingen op zaterdagochtend per jaar)? Meld
je dan aan bij ondergetekende. De ouders van de
welpen en van de scouts zullen van de
respectievelijke leiding nog een mail krijgen met
nadere bijzonderheden, maar dan kunnen jullie er al
vast eens over nadenken. De andere
oudervertegenwoordigers hebben het altijd erg leuk
gevonden.

Voor de aardigheid nog een citaat uit onze
nieuwsbrief van precies 10 jaar geleden: De laatste
weken hebben uiteraard volledig in het teken gestaan
van ons nieuwe gebouw. Er is getimmerd, gezaagd,
geverfd, meer getimmerd, meer geverfd, op
rolsteigers gestaan, geschuurd, een keuken
neergezet, een pad gelegd, een schuur neergezet,
enzovoort, enzovoort. Vele ouders en leden hebben
hun beste beentje voor gezet om ons gebouw op tijd
klaar te krijgen. En als ik dit schrijf is alles bijna klaar.
Oftewel, we zitten al weer 10 jaar in ons gebouw! En
we genieten nog wekelijks van de vrijheid die dat
heeft opgeleverd!
Per slot wil ik jullie allen prettige feestdagen
toewensen en een goed, gezond en voorspoedig
2016!
Namens het bestuur,
Kees Menkhorst, voorzitter
Kees@voortrappers.nl

De dagen beginnen alweer korter te worden, en de
nachten langer.
Nog even en dan hebben we weer te maken met
gladde wegen en ander ongemak.
Dit houdt ons er niet van om de laatste weken van
het "oude" jaar alles onveilig te doen.
In november is er weer een groot aantal leden
overgevlogen naar een andere speltak.
Tijdens dit over vliegen is er proef gedraaid met zgn
val gordels, dit had zo een positief effect op de
leiding en de oudere leden voor onze
pionierobjekten te bouwen dat het voorstel in de
groepsraad komt om 1 of 2 van deze gordels aan te
schaffen voor de groep.
Samen met onze klimgordels (die de leden aan
hebben voor abseil en kabelbaan afdalingen), gaan
we er voor zorgen om het klimmen en klauteren
tijdens het scoutingspel nog veiliger te doen.
Tijdens deze donkere dagen willen we u als
ouder/verzorger vragen om de verlichting na te
kijken van de fiets van uw zoon / dochter, met grote
regelmaat zien we leden weggaan op de
Zaterdagmiddag zonder verlichting, graag zien we

onze leden elke Zaterdag weer gezond en wel terug
bij de groep.
Namens het arboteam wil ik u fijne dagen
toewensen en een veilig 2016.
Mocht u oliebollen willen bakken: doe dit niet zelf,
maar laat dit over aan onze groep, dit is veiliger voor
u, en het brengt weer extra geld in de groepskas.
Namens het arboteam, Jack de Vos.

de welpen dat het hulpje van Indiana Toos iedereen
de stuipen op het lijf wilde jagen en zo de schat voor
zichzelf wilde houden. Gelukkig kwam alles goed en
hebben we genoten van een
heerlijke shoarmaschotel.
Afscheid
Lisan, Nienke en Thomas zijn overgevlogen naar de
scouts. Succes en veel plezier daar! Erik, alias
Jacala gaat ons verlaten als leiding. Via deze weg
ook heel erg bedankt voor je fantastische jarenlange
inzet als leiding. Echt leuk... Gelukkig blijft Erik wel
actief in het bestuur van onze scoutinggroep.

Beste lezers en lezeressen. Hier een bericht vanuit
de Welpenjungle!
Spoorzoeken
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het
insigne spoorzoeken. De welpen weten nu alles van
kruisje-bolletje tot kompas. Ook hebben we veel
geknutseld en gespeeld met sporen van dieren.
Uiteraard hebben de welpen ook verschillende routes
gelopen. Naast het insigne zijn we ook druk bezig
met voorbereidingen te treffen voor de jaarafsluiting;
Dinershow 'Smakelijke Sprookjes'.

Quizvraag
Onlangs is er een nieuwe leiding bij het team
gekomen; Rikki Tikki Tavi. Wat voor een dier is hij?
Het juiste antwoord op de quizvraag van vorige keer
moest zijn BALOE. Helaas waren er geen goede
inzendingen, dus gaat de zak snoep naar... Baloe,
gefeliciteerd!
Weet jij het antwoord op de vraag van deze keer?
Stuur dan de oplossing naar
Indiana Toos
Het herfstkamp (16 - 17 oktober) was een groot
succes. De welpen werden gevraagd mee te helpen
zoeken naar een archeologische schat. Ook werden
zij getraind in het smokkelen van scarabees, aten zij
tosti's bij het kampvuur en hakte zij archeologische
vondsten uit stenen. Samen met Ali Blabla,
CleJOpatra, Jasmientje en Indiana Toos ontdekten

nieuwsbrief@voortrappers.nl
Onder de juiste inzenders wordt een zak snoep
verloot, door notaris W. Ebmaster.
Junglegroeten de Welpenleiding:
Ikki, Mor, Jacala, Rikki Tikki Tavi, Raksha, Chil en
Baloe.

Bestel nu je oliebollen, meer info op de website:

www.voortrappers.nl
De afgelopen weken hebben de scouts weer een
veelzijdige tijd achter de rug. Voornamelijk zijn wij de
afgelopen weken bezig geweest met het bijbrengen
van allerlei technieken die de scouts goed van pas
kunnen komen. Zo hebben ze geleerd hoe ze hun tas
moeten inpakken voor een trektocht, hoe ze kaart en
kompas gebruiken. Naast deze nuttige technieken
hebben we ook gekeken naar materiaalonderhoud.
Het komt tijdens het houthakken wel eens voor, dat
een scout met een bijl op een spijker slaat. Het
resultaat is dat de leiding dan uren lang, met
wetstenen en vijlen aan de gang mag om de bijlen
weer scherp te krijgen. Dit is gelukkig niet meer nodig
. De scouts beheersen sinds kort dezelfde
techniek. Daarnaast hebben we onderhoud van het
pionier materiaal gedaan, zoals samen gezellig
sjortouwen afbinden.

De opkomst die daarop volgde hebben we een
ophaalbrug gemaakt, helaas werkte het niet helemaal
we konden de brug niet ophalen.

Naast de reguliere opkomsten waren er ook een
aantal bijzondere opkomsten.
Zo is er een wisseling geweest in de samenstelling
van onze groep met scouts. We hebben Youri,
Meike, Rosa en Ezra uitgezwaaid en we
verwelkomen Thomas, Nienke en Lisan.

Bij het overvliegen is er een grote toren gepionierd.
Op deze toren was een kabelbaan gebouwd. De
overvliegende welpen en scouts moesten via deze

kabelbaan naar de overkant. De laatste etappe
bestond uit een apenbrug/buikschuif. Een spannend
en uitdagend overvliegen.
Winterhike bestond uit het geweldige
eindejaarsfeest voorbereiden, film kijken, samen eten
met de explo’s en daarna de spannende dropping
vanuit Driewegen. Na 9 km lopen werden ze
verwelkomd door een lekkere tosti en een spannende
film. Andere ochtend lunch/brunch en schoonmaken.
Geslaagd weekend.
De volgende evenementen staan er dit jaar nog op
de agenda;
- 5 december Sinterklaas, spannende surprise
en creatieve gedichten.
- Oliebollen actie, bestellingen opnemen en
daarna de heerlijk oliebollen rondbrengen.
- Eindejaarsfeest met de hele groep genieten
van de Dinershow.
Het is een leuk en uitdagend jaar geweest, waar de
leiding veel van genoten heeft. Wij wensen iedereen
alvast Prettige Feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar. Op naar het volgende knallende
scoutingjaar.
Groetjes,
De scoutsleiding

Nieuws is er genoeg te melden vanuit onze speltak,
laat ik beginnen met de begeleiding.
Zoals de meeste mensen wel weten is Javier niet
meer in beeld als begeleiding van de explo's wat
ervoor heeft gezorgd dat ik ( Elroy) de explogroep
alleen begeleid heb tot een aantal weken terug. Na
de groepsraad heeft Sanny aangegeven mij wel te
willen helpen met het begeleiden van de explo's. Dit
was een beslissing die ik niet alleen kon nemen dus
ik heb gezegd kom gewoon een keer meedraaien,
kun jij kijken hoe je in de groep valt en andersom. Na
dit voorgelegd te hebben aan de explo's en ouders
waar geen commentaar op is gekomen is Sanny dus
zolang het gaat explobegeleiding.
Ik hoop dat ik hierbij een voetnoot aan mag brengen
namens Sanny, mocht ik het compleet verkeerd
hebben mijn excuses hiervoor maar dat ziet u dan
zeer zeker in de volgende nieuwsbrief verschijnen
aangezien Sanny de stukjes namens de explo's gaat
doen.

Sanny is zoals u weet gestopt een tijd terug met
actief leiding geven bij de welpen.
Aangezien het leidingteam te kampen heeft met
onregelmatige leidinggevenden i.v.m. werk, school,
gezin of welke reden dan ook, kwamen de welpen op
een gegeven moment in problemen met de bezetting
van de opkomst ( in je eentje voor een groep van 20
welpen gaat nou eenmaal niet) dus is Sanny daar als
oproepkracht af en toe bij gesprongen. Aangezien
Sanny geen 25 meer is en vanwege drukte met werk
etc. werd volop leiding geven bij de welpen een taak
die teveel van haar vroeg, dit resulteerde dus
uiteindelijk tot een toenadering tot de
explobegeleiding aangezien dit wat minder vereist
qua leidinggeven en meer als aangever, inspirator en
coach omdat de explo's de programma's uiteindelijk
zelf moeten verzinnen en uitvoeren.
Behalve Sanny hebben de explo's nog meer
uitbreiding gekregen, Rosa, Meike, Ezra en Youri
hebben na een stageperiode door middel van een
uitdagend spektakel zich binnen weten te dringen in
onze explogroep en zijn onlangs samen met Sanny
ook geïnstalleerd als echte explo's!
Gefeliciteerd dames en heer en maak er wat moois
van!
Dit gaat ook zeker lukken als we de programma's die
we gedaan hebben bekijken, vooral de Halloween
opkomst was erg goed bevallen met dank aan Kelly
Driedijk, Niels Meijaard en Sanny voor de schmink!!
Het schminken van Elroy was voor de explo's erg
leuk maar voor die arme jongen wat minder......
Aangezien ik onze Lou zo nog even moet bellen dat
hij een stukje van de stam moet gaan inleveren ga ik
het stukje van de explo's afsluiten met een afmelding
en een speltakverhuizer.
Jeroen Pientka is na de vorige nieuwsbrief gestopt
met scouting aangezien hij dit niet meer kon in
verband met zijn nieuwe werk, dit is uiteraard erg
jammer en we hopen Jeroen ook nog wel een aantal
keer te zien bij de stam als zijn werk dit toelaat!
Shalene is momenteel stage aan het lopen bij de
scoutsleiding en als alles goed gaat hier volgend jaar
als vaste leiding worden aangenomen, vanuit de
explo's wensen we je veel succes en geluk!
Tot zover, namens de explo's en Sanny,
Elroy

Dus ik zei tegen haar, nee doe nou niet! Maar ja je
kent haar he, toch doen, en toen......
Whoa! Hallo daar! Stukje? Welk stukje? Oooow....
eeeuhm ja..... 1 moment.....
Mwhuahahahaha! Lou weer hier? Ja klopt.
Wat we afgelopen tijd gedaan hebben.... pfff eeeuhm
zucht steun kreun..... ff denken.... Oh ja!
Het begon op een zaterdagavond, ik herinner me het
nog goed......
De familie van Maldegem had een programma in
elkaar gezet waar je flink misselijk van kon worden!
Een bier/wijnavond, maar zie dit niet als zuipfeest
(hips) maar als informatieve workshop. Er werden 2
teams gemaakt, team Lou en Team nogiets, iets met
slechte verliezers ofzo, enfin, het begon met de vraag
of je wist hoe je wijn moest maken......
Druiven persen uiteraard en het hele proces erna
was niet belangrijk want je raad het al...... Witte en
blauwe druiven en een schaal waar je eigenlijk net
niet in kon staan met je voeten.... oftewel chaos!
Eddo de importbrabo zou ons wel eens laten zien
hoe dat moest tegenover onze Jules Deelder van het
Ovezandse platte land Rin-US.
Eddo deed zijn geitenwollen sokken die hij al 16
weken aanhad omdat Hilde de peddelende weerwolf
de was niet kon doen vanwege brabantse stroom op
een zeeuws wasmachine, en Rin-US sprak, wat
zwart is, moet zwart blijvu met zijn zwarte kousen de
druiven ging stampen stampte Eddo met zijn maatje
Oh kijk daar is nog een speedboot meteen de kom
met druiven kapot...
En jullie scouts vragen zich af waarom alles elke keer
weer zo vies is in het gebouw en jullie het steeds
schoon moeten maken!!!
Mwhahahahaha!!!!!
Daarna kwam er een quiz over hoeveelheden
soorten bieren en wijnen, percentages en
herkomsten gevolgd door een vergelijkingstest van
pilseners en wijnen... Bier en wijn uit plastic
wegwerpbekers smaakt allemaal naar plastic dus ook
niemand kon de volgorde van de merken/prijzen
goed raden. Na allemaal een glaasje ranja te hebben
gedronken was de sfeer weer goed en sloten we
deze avond af.

De volgende bijeenkomst was een prijzenslag!
PRRRRRRRRIJZEN menschen, PRRRRRRIJZEN!
Maar omdat de stamleden ouder worden en
gezinnetjes krijgen en het allemaal stikkedruk hebben
besloten we het dit keer rustig aan te doen om de
oudjes ook de kans te geven om een advocaatje met
een toefje slagroom rustig uit te lepelen en begonnen
we met BINGO.
Alles werd uit de bingoballen getrokken en
opgepoetst en toen alle rollators en scootmobiels
binnen waren en aan de lader waren gezet konden
we dan eindelijk beginnen, om het toch wat
spannender te maken had de organisatie besloten
om de winnaar van een spel van tevoren een extra
bingospelpapierdingachtigiets te geven want dubbele
kaarten is grotere kans op de prachtige prijzen!!!!!
De quiz was gebaseerd op de kennis van toen
aangezien 2000 een jaartal is dat niemand herkent
dus waren de vragen in de hoedanigheid van hoe
heten de hoge schoenen in de disco en hoe heet
Sinatra van voren? ( Ook Sinatra natuurlijk) Hilde het
dobberende wolfje won de quizronde glorieus en
speelde dus met 2 kaarten mee voor de eerste prijs
een geurtje en douchegelpakket voor hem en haar!
(Eau de colonge 4611) maar Kevin die achter zijn
rollator een hele oplegger had gebonden van andere
opleggers zodat hij heel veel mee kon nemen won
het eerste bingospel en kon zijn vriendin blij maken
met een kerstkado!

De 2de ronde was de strijd om de extra kans op de
prijzen heviger want alles moest naar buiten en kreeg
staarten in zijn/ haar broek geklemd waar men het
kat en muisspel uit het jaar 1633 mee speelde en dit
werd gewonnen door Jolanda de staartengraaier die
dus met 2 tickets deelnam aan de 2de ronde van de
bingo! De prijs was ditmaal een grote knuffel en een
kleine die bewoog en geluid maakte.... Jack de
denksporter ging er nadat hij eindelijk wakker was
mee vandoor!
De finaleronde ging van start en als knutselthema
was gekozen voor het knutselen van een sinterklaas!
10 minuten om een sinterklaas te knutselen was
helaas niet lang genoeg aangezien Jordi the
sailorman zich pas realiseerde dat hij zijn handen
aan elkaar had gelijmd met een pritstift en hulp nodig
had van Eef de nostalgische Belg om los te komen!
uiteindelijk na 1,5 uur had Jordi de dekzwabber
zodanig op zijn hoofd vastgelijmd dat iedereen
besloot hem de extra kans op de megaprijs van de
avond te geven, een bak-set, met siliconen vormpjes,
deegroller en kookboek!
Maar u raad het al de extra kansen werden niet benut
en Hilde het onschuldige weerheksje pakte deze prijs
mee naar huis.

Nou dat was t zo wel een beetje, ik zag net een
zwarte piet lopen met een volle zak kado's dus dat is
voor mij!!!!!
Hey stop! Je hebt de verkeerde zak meegenomen,
klaas belde net dat je ................
Nou nou kijkbuiskindertjes, dat was weer een
spannend verhaal van ome Lou, wat er volgend jaar
weer allemaal gaat gebeuren...... wie weet, we horen
het snel genoeg van Ome Lou en zijn bende!
Mwuahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over de nieuwsbrief en het inleveren van
stukje kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl
Inleveren voor de volgende nieuwsbrief kan t/m:
26 februari 2016

Bestel nu je oliebollen op:

www.voortrappers.nl
Mede mogelijk gemaakte door:

Omdat iedereen teleurgesteld was dat er niet meer
prijzen en rondes waren besloot Eddo een verhaal te
vertellen op zijn geitenwollen sokken waardoor
iedereen heel snel in slaap viel en ieder droomde
over burgers, jagers, onschuldige meisjes en
weerwolven.....

