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vendeltent. Ook deze stichting hartelijk dank
voor deze bijdrage. We zullen tijdens de
komende braderie de pan op volle kracht
inzetten!
Sprekend over de braderie: op 4 juni is in ’sGravenpolder weer de jaarlijkse braderie.
Traditiegetrouw staan we weer voor drogisterij
Lokerse, waar we weer stroom van mogen
afnemen en op het erf mogen staan om het
beslag voor de oliebollen te maken. Ook
hiervoor onze hartelijke dank! Zonder jullie
jaarlijkse medewerking zou het allemaal veel
moeilijker, zo niet onmogelijk zijn! Komt allen
dus naar de braderie om onze heerlijke
oliebollen te kopen. Ook verzorgen we dit jaar
weer op uitdrukkelijk verzoek van het
organisatiecomité het spijkerbroekhangen op
het pleintje bij de Paradijsvogel.

En alweer een nieuwe Nieuwsbrief. In de vorige
Nieuwsbrief heb ik jullie allen aangespoord om bij de
Rabobank Clubkasactie op de Voortrappers te
stemmen. Nou, dat hebben jullie gedaan! De
opbrengst voor ons van deze actie was het
geweldige bedrag van € 401,93!!! Ik had zelf gehoopt
op zo’n € 200. De werkelijke opbrengst was dus twee
maal zo veel. Geweldig! Allemaal hartelijk dank! En
ook uiteraard de Rabobank hartelijk dank! We
hebben het geld besteed aan de aanschaf van twee
nieuwe tenten.
Een andere financiële injectie kregen we van de
Stichting S. Boone uit Goes. Onze penningmeester
Rene Aarnoudse had een subsidieverzoek ingediend
om de aanschaf van een nieuwe bakpan voor onze
oliebollenacties te kunnen bekostigen. Tot onze grote
vreugde kregen we een subsidie van € 750
toegekend. Geweldig! Het is al de tweede keer dat
deze stichting ons steunt. In 2013 kregen we al een
subsidie voor de aanschaf van onze nieuwe

Naast deze feestelijke mededelingen hebben we dit
jaar ook weer deelgenomen met een afvaardiging
van meer dan 20 leden aan de dodenherdenking op
4 mei in Heinkenszand. Onze leden hebben weer de
kransen gedragen en bij de herdenkingsplek
overhandigd aan de kransleggers. Ook dit jaar was
het weer een indrukwekkende bijeenkomst. De
gemeente heeft onze deelname weer zeer
gewaardeerd.
Van het leidingfront hebben we helaas minder
positief nieuws te melden. Onze bezetting is (te) krap
en wordt waarschijnlijk na de zomervakantie nog
krapper. De speltakken welpen en scouts weten de
eindjes nog aardig aan elkaar te knopen, maar bij de
explo’s hebben we moeite om wekelijks een goede
begeleiding te organiseren. Het gat wordt ad hoc
ingevuld en dat loopt wel eens mis. Bestuur en
leiding hebben zich over het probleem gebogen en
we hopen dat we nu een manier hebben gevonden
om alle aanwezige leiding beter in te zetten, zodat
ook de explo’s wekelijks goed en zinvol kunnen
draaien. Maar het vereist wel een grote mate van

improvisatie van de leiding. Aan de andere kant is
scouting altijd goed geweest in het improviseren, dus
we gaan er voor met ons allen! Maar mochten jullie
nog kennissen hebben die er wel wat voor zouden
kunnen voelen om ons leidingteam te komen
versterken, laat het ons weten!
Afgelopen dinsdag was er weer de halfjaarlijkse
Regioraad, dit keer in aanwezigheid van de nieuwe
landelijke voorzitter van Scouting Nederland. Hij heeft
als “werk” programma om het eerste jaar alle 47
regio’s te bezoeken en ook daarna nog regelmatig bij
de verschillende regio’s langs te gaan. Een zeer
goed streven. Van de gelegenheid maakte hij gebruik
om een bestuurslid van de Zeeuwse regio, te weten
Gerben Nouse, te onderscheiden met de zilveren
onderscheiding van Scouting Nederland. De
“ouderen” onder ons herinneren zich nog de tijd dat
Gerben bij onze groep lid was, dus extra leuk dat een
oud-lid van ons zo’n onderscheiding krijgt!

Superkamp
Tijdens het voorjaarskamp schakelden de bejaarde
superhelden Red Bull en Golden Power (wie kent ze
niet) de hulp in van de welpen. De helden van weleer
wilden graag met pensioen en zochten goede
vervanging om de Prinses te beschermen. Na een
supertraining en het maken van superkleding bleken
de welpen echte superhelden te zijn. De welpen
bedachten zelf hun supernamen, zoals Ko-piloot, de
Turn Girls en Wervelende Wolf (ook als actiefiguren
verkrijgbaar in de betere speelgoedwinkel). Dankzij
deze nieuwe superhelden konden Bad Bassie en
Angry Adriaan bij hun kladden worden gevat. De
politie heeft de boeven meegenomen en de welpen
ontvingen een officieel superheldencertificaat. Het
kan dus zijn dat uw welp binnenkort opgeroepen
wordt wanneer er bijvoorbeeld een enorm driekoppig
monster planeet aarde aanvalt.

Dat was het weer voor deze keer. Tot op de braderie!
Mei 2016
Kees Menkhorst
voorzitter
kees@voortrappers.nl

Beste lezer,
Hier een bericht uit de welpenjungle! Sinds de vorige
nieuwsbrief hebben de welpen veel avonturen
beleefd.

Insigne Cultuur
Na het insigne Weer zijn de welpen begonnen aan
het insigne Cultuur. Hiervoor bezoeken we de
continenten per vliegtuig, boot of trein. Als we
eenmaal zijn aangekomen gaan we wat cultuur
opsnuiven. Zo hebben we een Afrikaan ontmoet,
vlaggen gemaakt, een stokbroden-estafette
gehouden, worst geroosterd in Duitsland, zijn we
sigaren-smokkelend Zuid-Amerika binnengekomen

en hebben we Braziliaanse kaasbroodjes gemaakt.
Binnenkort gaan we naar Noord Amerika, Oceanië en
de Poolgebieden. Schrik niet wanneer uw Welp met
een jetlag thuiskomt.

Quizvraag
Wat is de hoofdstad van Madagaskar?
Notaris W. Ebmaster trok uit de verschillende juiste
inzendingen op de vorige prijspuzzel Lorenzo als
winnaar. Gefeliciteerd!

Wil jij ook kans maken op een enorme zak snoep
(scouts/explo’s/leiding/stam/bestuur mogen ook
meedoen, hoor)?
Stuur dan het juiste antwoord naar

nieuwsbrief@voortrappers.nl

Junglegroeten de Welpenleiding: Ikki, Mor, Rikki Tikki
Tavi, Raksha, Chil en Baloe.

de route uit te lopen want ja daar blijf je toch gewoon
even naar kijken.
Verder waren er wat kleine dingen op het terrein die
ons als leiding op den duur wel gingen vervelen. Zo
als de kou iedere avond. Het leed dat NS heet want
ja we zaten naast een spoor en die scouts vonden
het dan ook geweldig om nog eens keihard te roepen
Trein als er weer een met volle gang aan kwam en
de andere er net achter aan ja dat waren we snel
Beu. Op de laatste dag hebben we nog een wandel
tochtje door Bergen op Zoom stad zelf gedaan dat is
ook zeer goed bevallen om de leden te zien zoeken
en vooral puzzelen en wij zaten ons al zeg ik het zelf
welverdiende tosti te eten.

Afgelopen week hebben we een cursus boogschieten
gehad. Dit had Bart met zijn club geregeld en is
iedereen goed bevallen. We hebben zeer genoten
van de uitleg en vooral van het schieten. Vooral het
schieten op plastic beesten (ik ben de naam even
kwijt) dat is de kinderen goed bevallen.
Nu weten wij als leiding wanneer wij op kamp zijn en
het vlees zou opraken dat wij ze altijd nog kunnen
laten jagen:).
Voor de komende tijd staan er nog een paar “kleine”
activiteiten op het programma.
8-9 juli groepskamp.
13-20 augustus zomerkamp.

Geachte lezers.
Wij kijken er naar uit hopelijk jullie ook?
De laatste weken waren weer drukke
Weken bij de scouts. We hebben weer veel
verschillende activiteiten gedaan. Weer veel aan de
leden mogen leren en vooral veel mogen lachen.
Zo als laatst op het kamp in Bergen op Zoom. Waar
de eerste groep gelijk al verkeerd liep nadat ze bij
post 1 waren vertrokken. En toen ze eenmaal op pad
waren ze de koeien in de wei nog leuker vonden dan

Groetjes de scouts leiding.

Het explokot is weer opgefleurd met een mooie
Oscar (voor het beste script). Deze hebben we
gewonnen met een 10 minuten film die bij ons 20

minuten duurde. Er was een filmavond georganiseerd
in Heinkenszand. Iedereen moest een horrorfilm
maken en die werden die avond getoond. Het was
heel gezellig!
We hebben ook nog een kamp gehad op het
gebouw, het 24-uurspel. Waarbij we 24 uur moesten
overleven met bepaalde spullen uit de schuur. Sven
en Thomas hadden gekookt en dit was niet echt voor
herhaling vatbaar.. Gelukkig had de stam ook
opkomst en kregen wij als vluchtelingen een 5sterren menu aangeboden. Ook hebben we
‘geslapen’ in hele mooie geïmproviseerde tenten.

Onlangs hebben we ook een boogschiet les gehad.
De club van Bart uit Vlissingen kwam ons, samen
met de scouts, een cursus boogschieten geven. We
vonden het heel leuk om te doen en hebben er veel
van geleerd.
Ook hadden we samen met de scouts een kamp in
Bergen Op Zoom. Hier hebben we een hike gelopen
met bepakking door de bossen. En hebben we in
Bergen op Zoom een geocatch gedaan. We waren
heel dicht bij de schat (helemaal eerlijk uitgelopen
natuurlijk!) maar hebben hem uiteindelijk toch net niet
gevonden.
We hebben tijdens een opkomst gebruikt gemaakt
van de door de scouts gemaakte waterglijbaan van
ongeveer 4 meter hoog.
Op 4 juni gaan wij helpen bij de oliebollen bakken op
de braderie in het dorp.
En als mooie jaarafsluiting het zomerkamp!
We zien jullie natuurlijk allemaal terug op de braderie!
Groetjes de Explo’s

Hallo lezers en lezerinnetjes! Lou hier!!!!
Nieuws uit de stam, laat me even denken.... waar
waren we ook weer gebleven?
Oh ja, de Iscout!
Na een lange intensieve training en bootcamp was
iedereen gedrild en klaar voor de grote strijd tussen
de scoutinggroepen! Niet alleen nationale maar ook
internationale groepen deden mee en zoals altijd
waren we met een flinke groep inclusief de explo's en
een verdwaalde einkjesliker!

Toen we dachten dat iedereen klaar was voor de
strijd bleek het internet uit het gebouw gestolen te
zijn! De concurrentie had Sebas de sillicon valley
kunstmatige intelligentie robot geherprogammeerd
zodat hij ons dwars kon zitten, gelukkig was de
redding vlakbij want via via hadden we van ene Kim
A gehoord die een meester slotenkraakster was en
de avond voor iscout al in de school had ingebroken
om boze smiley's op alle krijtborden te krassen in de
Rank, aangezien die er niet meer waren was ze
teleurgesteld en zocht ze wraak!
Toevallig had Esther de Bredase snoepkrijt snoeper
een krijtbord gekocht en enigszins opgekrabbeld die
ze wel wilde ruilen voor toegang tot de Rank waar we
het internet konden misbruiken voor onze eer!

zo gezegd zo gedaan, de zoekers in de Rank en de
doe teams in het gebouw en zo konden we dan
beginnen!
Cake in verschillende kleuren, dansend water, tenten
aan het plafond en clips voor muziekvideo's later was
dan het eindoordeel!
Helaas zijn we niet helemaal bovenaan geëindigd
maar van de Zeeuwse groepen die er toe doen
waren we de beste!!! uiteraard kunt u nagenieten van
deze acties op www.iscoutgame.nl

door 66 keer het hele Wilhelmus met haar bel te
rinkelen!!
Dit alles hebben we tot slot uiteraard nog gevierd met
een glas appelsap met rietje!!!! Ja als we het er van
nemen doen we het goed!!!!
Het overnachting karaoke kamp komt er zo
aan en Erik de ouwe brommerslingeraar en
Kevin de klussenier komen ook nog met
een grote verassing qua programma dus
wellicht in de volgende nieuwsbrief hierover
meer!

Na deze lastig te verwerken net niet 1ste plaats
wilden we lekker eten maar toen Kevin de
loonbeslagheffer in de portemonnee keek was het
geld een eind op en moest er goedkoop
boodschappen gedaan worden door Rinus de
jaknikker met een kale duimafdruk op zijn hoofd en
Jack 'Simpelmind' het poesje!
na 5 uur kwamen de heren terug met goedkope
boodschappen maar 3 volle tanks diesel lichter....
enfin, wellicht moeten we een boekhouder gaan
ontvoeren voor de stam.....

Tot zover,
Mwhahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!11
Lou

Toen de boodschappen binnen waren kon
Masterchef weer beginnen, na een quiz konden de
winnaars zich captain noemen en werden er ballen
uit zweden gemaakt, eigen pindasaus en perfecte
groenten , een niet verkeerd uitgepakte avond qua
smaken dat de voorzitter van de stam besloot dat we
allemaal gewoon winnaars zijn en hij de trofee voor
masterchef wel op zou bergen voor een andere keer!
Wel zo eerlijk die jongen!!

Voor vragen over de nieuwsbrief en het inleveren van
stukje kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl

Toen was het volgende programma het katapult
schieten... dit kon helaas niet doorgaan dus zijn we
als stam naar Ovezande gegaan om op het festival
klomppop reclame te maken voor de stam, folders
uitdelen, stickers plakken, enquêtes in laten vullen,
heitje voor een karweitje noem maar op! Jo had zelfs
haar belletje meegenomen en heeft geld opgehaald

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Inleveren voor de volgende nieuwsbrief kan t/m:
9 september 2016

