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ook kunnen ontwikkelen in het (bege)leiden van de
scouts en tegelijkertijd de scouts de nodige
vaardigheden kunnen bijbrengen. Uiteraard dit alles
onder de supervisie van de eigenlijke scoutsleiding.
Zo kunnen we van de nood ook een deugd maken.
Maar het zal van iedereen wel de nodige flexibiliteit
vragen.

Sinds de vorige Nieuwsbrief is er een hoop gebeurd,
en helaas voor onze groep ook een aantal negatieve
zaken. In de eerste plaats is Elroy tijdelijk gestopt als
leider van de explo’s. Hij zit al een tijdje niet goed in
zijn vel en wil meer vrije tijd om alles weer een beetje
op de rails te krijgen. Uiteraard wensen wij Elroy een
snelle verbetering in zijn situatie.
Ook Sanny heeft te kennen gegeven dat zij
activiteiten moet afstoten, en dat betekent dat zij
stopt met de ondersteuning van de explo-leiding en
ook met het secretariaat. Na de vele jaren dat Sanny
in vele functies actief is geweest bij onze groep en
met haar grote ervaring zullen we haar sterk missen.
Sanny, hartelijk dank voor alles wat je voor ons hebt
gedaan! Gelukkig blijf je nog betrokken bij de stam,
dus we hoeven je nog niet helemaal te missen.
Dat betekent dus dat we bij de explo-leiding een gat
hebben. Tijdens de groepsraad van 20 februari heeft
het leidingteam besloten dat zij, totdat we een meer
definitieve oplossing hebben kunnen vinden,
gezamenlijk zullen inspringen om dit gat te vullen.
Kevin zal hierin de grootste rol spelen, ondersteud
door Jack. Maar ook door de anderen. Ook zal het
voor kunnen komen dat de scouts en de explo’s eens
gezamenlijk gaan draaien, waarbij de explo’s zich

Gelukkig is er ook nog goed nieuws te melden. Voor
iedere speltak hebben we nu weer een
oudervertegenwoordiger in de groepsraad. Voor de
welpen is dat Kim Appelo (Kim@voortrappers.nl),
voor de scouts Rene Aarnoudse
(Rene@voortrappers.nl) en voor de explo’s Jack de
Vos (Jack@voortrappers.nl). Bij hen kunnen jullie
dus terecht met vragen, opmerkingen en suggesties.
Maar uiteraard kunnen jullie ook altijd terecht bij de
leiding en bij de bestuursleden.
Naast oudervertegenwoordiger voor de welpen heeft
Kim zich ook, gelijk in haar eerste
groepsraadvergadering (!), aangemeld als secretaris,
ter vervanging van Sanny. Uiteraard hebben wij dat
dankbaar geaccepteerd. Het bestuur van onze
vereniging ziet er nu dus als volgt uit:
Rene Aarnoudse, penningmeester
Kim Appelo, secretaris
Erik van Maldegem, lid
Kees Menkhorst, voorzitter
Hans van Sluijs, groeps- en praktijkbegeleider,
gebouw- en materiaalbeheerder, verhuurcoördinator.
Het bestuur van onze stichting bestaat uit de zelfde
personen, maar dan nog aangevuld met Jaap van
Maldegem als gebouw- en
materiaalonderhoudscoördinator.
Bij de leiding kunnen we ook gelukkig weer een
uitbreiding melden: Shalene Flipse heeft vorige week
haar eerste groepsraadvergadering bijgewoond als
nieuwe aspirant leidinggevende bij de scouts!
Welkom Shalene en veel plezier als leiding bij onze
groep.

Sinds de vorige Nieuwsbrief hebben we ook weer de
oudejaarsoliebollenactie gehad, en wederom met een
mooie financiële opbrengst. Iedereen die hier weer
(vele) uren heeft ingestoken: hartelijk dank! Dankzij
jullie kunnen we als Voortrappers onze jeugdleden
een ontspannende en leerzame periode bieden. En
daar doen we het allemaal voor!
Dan als laatste onderwerp deze keer de Rabobank
Clubkas Campagne. De Rabo organiseert ook dit jaar
weer de Clubkascampagne waarbij de leden van de
Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete club,
waarna de Rabo per stem een geldbedrag (vorig jaar
€3,00) naar die club overmaakt met een
gegarandeerd startbedrag van €100. Dit jaar doen wij
daar ook aan mee. De Rabobank-leden krijgen elk
vijf te verdelen stemmen, waarbij ze op dezelfde club
maximaal twee stemmen mogen uitbrengen. De
stemperiode is van 6-18 april 2016. De leden van
Rabobank Oosterschelde krijgen per mailpost een
uitnodiging om te stemmen. Dus als jullie bankieren
bij Rabobank Oosterschelde ga dan ruim voor de
stemperiode naar hun site en meld je gratis aan als
lid van die bank en geef in april 2 van jullie stemmen
aan de scouts van de Voortrappers! Het
lidmaatschap kent geen verdere verplichtingen, dus
ook geen contributie-betaling.

Beste lezers en lezeressen. Hier weer een bericht
vanuit de Welpenjungle!

Weer
Vanaf het nieuwe jaar zijn de welpen aan de slag
gegaan met het insigne weer. Hiervoor moeten de
welpen elke insigneopkomst het weer presenteren en
weermetingen doen. Ook maken ze bijvoorbeeld
collages over het weer en een twisterspel met de
seizoenen.

Pindapiramide
Naast de insigne opkomsten zijn er natuurlijk ook
weer 'gewone' opkomsten. Zo hebben we een
minidriepootsjorringpindahanger gemaakt voor de
vogeltjes, die in deze strenge wintermaanden (!) wel
weer eens wat extra's kunnen gebruiken.

Dat was het weer voor deze keer.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Kees Menhorst, voorzitter
kees@voortrappers.nl

Nieuwe gidsen
Omdat Jan-Willem, Rick, Daan en Ard-Jan zijn
overgevlogen naar de scouts (via Mars), is er in de
nesten weer een aantal verschuivingen geweest.
Nest zwart, rood en wit hebben nu weer andere
(hulp)gidsen.

Voorjaarskamp
In het vooruitzicht hebben we 15 op 16 april het
voorjaarskamp. Wat het thema is verklappen we nog
niet, maar het belooft weer super te worden.

kabouter en verzorgde een Dinnershow. Tijdens deze
Dinnershow werden er door alle speltakken twee
toneelstukken uitgevoerd. De scouts hadden voor

Quizvraag
Hoe vaak staat het woord weer in dit stukje van de
Welpen?
Het juiste antwoord op de quizvraag van vorige keer
moest zijn mangoest. 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

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

Beste
ouders/verzor
gers, beste
leden en
betrokkenen,
Het nieuwe jaar
is begonnen en
wij zijn met de
scouts weer goed
van start gegaan.
Allereerst willen wij
u namens de
scouts een
gelukkig en
gezond 2016
toewensen.
Het
eindejaarsfeest
stond in het teken
van sprookjes. De
leiding was
verkleed als

deze avond geheel zelfstandig een toneelstuk
gecreëerd. De welpen, explo’s en de leiding heeft
met volle teugen genoten van het acteertalent van
onze sterren.
We begonnen dit jaar met een aantal uitdagende
handige scouting technieken. Onder andere werden
de EHBO vaardigheden van de scouts op de proef
gesteld en werd kaart en kompas herhaald. Onze
scouts moeten voorbereid zijn voor elk spannend
kamp!
Ook hebben de scouts zich van hun creatieve kant
laten zien! Voor één dag hebben ze zich omgetoverd
tot striptekenaars. Echter werden de stripverhalen
niet met de hand getekend, maar via een mobiele
telefoon! Elke patrouille mocht met 1 smartphone
foto’s maken van elke scene die zij wilden afbeelden.

De scouts speelden zelf de hoofdrol. Uit oude Donald
Duck weekbladen mochten zij tekst ballonnetjes
halen om in hun foto’s te plakken. Op deze manier
ontstond er een grappig verhaal.
Ook zijn de scouts aan de slag gegaan met het
maken van vuur. Onze nieuwste aanwinst Shalene,
organiseerde een wedstrijd. Elke patrouille moest
een vuur opbouwen en aansteken. Boven het vuur
was op ongeveer een meter hoogte een touwtje
gespannen. De patrouille die als eerste het touwtje
had doorgebrand won. Het was een spannende
wedstrijd, waarbij de valken uiteindelijk als winnaar
uit de bus kwamen. Na deze spannende wedstrijd
werd er soep en knakworst opgewarmd in het vuur.
Een smakelijke en leuke opkomst!
Deze maand mogen wij ook een aantal nieuwe
scouts verwelkomen die vanaf de welpen zijn
overgevlogen. Welkom Rick, Ard-Jan, Jan-Willem en
Daan! Naast welpen verwelkomen we ook een nieuw
lid van buitenaf! Welkom Ludwig! Deze nieuwe
scouts komen voor een uitdagend, spannend en
leerzaam programma te staan.
De komende tijd komen er speciale programma’s
aan. Eén van de programma’s wordt georganiseerd
door de Regio! Houdt uw mailbox dus in de gaten ;-).
Met vriendelijke groeten,
De Scouts leiding

Komende programma's zijn onder andere het Iscout
spel waar de explo's samen met de stam zullen
proberen de eerste prijs te bemachtigen!!
De winteractiviteit van de regio staat ook op het
programma in maart met als thema film/oscars, de
explo's zijn hier druk mee bezig geweest en hebben
een heuse horror film gemaakt van 10 minuten waar
heel de regio bij mag gaan griezelen!
Dan een grote verandering,
de meeste van jullie weten inmiddels wel wat er
gebeurd is maar voor degene die het nog niet weten
ik ( Elroy) ben inmiddels gestopt met begeleiding
geven van de explo's, Sanny niet veel later ook
aangezien zij de verantwoording en de druk die een
teamleader op zich krijgt te groot vindt. Dus kortom is
er een grote verandering in het leidingteam. Kevin
heeft mijn taken overgenomen bij de explo's en krijgt
hulp van Jack de Vos als dit nodig is, beiden hartelijk
bedankt voor jullie inzet en veel plezier, mochten er
problemen zijn of vragen blijf ik uiteraard tot jullie
beschikking!
Tot zover, als laatste keer voor de explo's, Elroy

Beste lezers,
Na een geslaagde oliebollen actie waar de explo's
ook weer goed mee hebben geholpen hebben we in
januari afscheid genomen van Shalene die bij de
scouts leiding is gaan geven, namens de explo's heel
veel succes en plezier bij de scouts!!!
Na een nieuwjaarsduik begonnen de explo's met een
fris begin door de achterwand van het explokot te
transformeren in een stukje kunst met afbeeldingen
van iedereen in cartoonvorm. Rosa tekende alles uit
de hand op de wand en de rest verfde alles in, het
resultaat is ook echt super geworden! Als u eens in
het gebouw bent werp dan eens een blik in het
explolokaal! ( niet te hard aub)

Gelukkig nieuwjaar! Of is dat al te laat?
Lou hier!
Waar waren we gebleven? Oh ja, December!
Sinterklaas was net weg uit het gebouw toen we
bijeen kwamen om onze buit te ruilen voor deze
feestelijke dag, pappa Rinuz de krom had als kado
voor Jo de kluizenkraker een aantal kettingen en
sloten meegenomen die ze met een gemene lach in
ontvangst nam en zei, dank je die kan ik binnenkort
goed gebruiken!!! Vreemd maar afin we vierden de
avond gezellig verder. KevKev de planningkoning
kreeg een horloge om bij de tijd te blijven, Jordi de
gewichtheffer met rugpijn kreeg een doosje
paracetamol, Sebas de anonimus hacker een doos

met diskettes en Sanny de slagwerk kraker kreeg
een nieuw vel voor haar trommel.
Na deze gezellige avond namen we afscheid en
spraken we af voor volgend jaar dat natuurlijk nog
maar een paar dagen zou duren....
Na nog een aantal zakken oliebollen gestolen te
hebben van jullie groep (oh wat waren ze weer vies)
kwamen we in januari bijeen om het nieuwe jaar in te
vullen met snode plannen, na een vergadering die
langer leek te duren dan een groepsraad van jullie
groep kwamen we met een lijst die onmogelijk lang
was, dus na nog eens een lengte tijd van een
groepsraad, onenigheid en vriendelijke tikjes op de
neus was er een lijst waar we al dan niet vrijwillig
allemaal mee konden leven.
In februari had Jo de kluizenkraker het programma,
hiervoor had ze haar zuster uit Kaapstad over laten
komen, Measter Rude en Dajo uit t oosten.
Nietsvermoedend trokken wij het stamlokaal in om
een ranja en een zakje paprika chips te eten en te
drinken toen dit illustere kwartet ons plots overviel en
het lokaal afsloot als een cel in alcatras!!!
In Paniek besloten we op te splitsen in 2 groepen om
te kijken of we ons hieruit konden bevrijden! Jack de
aardappel tovenaar besloot met zijn groep als eerste
uit te breken, na veel lawaai van stormrammen,
kettingzagen, haakse slijpers en een enkel staafje
dynamiet hoorden we na een uur niets meer en
besloot het groepje van jullie Ome Lou eens te kijken
of we hier uit konden breken!
Het illustere duo Eddo en Hilde die speciaal voor
deze dag uit waren gebroken uit Vucht stelden voor
om ons groepje hier uit te denken aangezien grof
geweld niet scheen te helpen, na 5 minuten had
Rinuz een sleutel van een kippenbotje gemaakt dat
nog onder de kast lag van vorige keer en was het
eerste slot opengebroken, helaas waren de andere
sloten niet te openen met het kippenbotje sleuteltje
en moesten we iets anders verzinnen, Jordi
verzamelde spinrag en vlocht dit in elkaar zoals hij
had gezien bij de tv show mcguyver en het 2de slot
sprong open als niets, het derde slot nam Eddo voor
zijn rekening en hij had in Vucht gehoord dat je
snotjes als klei kunt gebruiken en hiervan relatief
makkelijk een sleutel kan maken, iedereen leverde
de snotjes in en een enkel oorsmeerdotje en
waarachtig ook het derde slot sprong open!
Helaas had het illustere kwartet nog een laatste troef
en een laatste slot in handen, bij het eten had jullie
ome Lou een extra toetje gekregen met een stofje
waar je.... laat ik zeggen luchtig van wordt.... Bij het
laatste slot aangekomen begon dit middel te werken
en begon de lucht in de kamer onaangenaam te
rieken....Eddo die eerder op de avond zei vierkant
achter mij te staan viel als eerste neer, en al snel
volgde de rest van de groep. Ook jullie ome Lou kon

zijn eigen geur niet meer volhouden en luid lachend
kwamen de gezusters Goudhaantje tevoorschijn met
Dajo en Rude achter zich aan.
Helaas voor hen aangezien het toegevoegde middel
sterker was dan ze dachten want ook zij vielen neer.
Toen na een uur of 6 de lucht enigszins was geklaard
en Ik bijkwam is de groep gered en liggen de groep
van Jack en de snode plannenmakers nog steeds in
het lokaal....
Binnenkort gaan we eens polshoogte nemen in het
lokaal zodat we bij het Iscout evenement wellicht de
eerste prijs kunnen stelen... dus tot zover... wordt
vervolgd...
Lou
Mwhuahaha* pffffrrrr* oh sorry hahhahaha!!!!!!

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:
27 mei 2016

