Kalender
Datum

Activiteit
7 oktober

Uitstapje Terra Maris Oostkapelle Esta’s

21 - 22 oktober

Geen opkomst Esta’s

21 - 22 oktober

Herfstkamp Scouts

21 - 22 oktober

Lan party en Joti Explo's

2 december

Sinterklaas

16 december

Eindejaarsfeest

29 of 30 december
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Gezocht !!!!!!!
Allereerst willen we de ouders bedanken die ons een inbouw oven hebben geschonken. Deze zal eerdaags door het klusteam in de keuken
worden ingebouwd.
We zijn nu nog op zoek naar een combi koelkast, huishoudtrapje (klein
of groot) en gereedschap. Bij gereedschap denken we bv. aan schroevendraaiers, een tang, steeksleutels, een handzaag en evt. ook elektrisch gereedschap. 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.

Arbo Nieuws
AAN ALLE OUDERS / VERZORGERS:
Vorig jaar is er veel veranderd binnen ons ziekenfondsstelsel. Misschien
bent u van maatschappij veranderd of is uw ziekenfondsnummer veranderd.
Om deze gegevens van onze leden zo up-to-date mogelijk te houden
wil ik u vragen, indien deze gegevens bij u zijn veranderd, dit door te
geven aan het secretariaat.
Dit kan per telefoon: 0113-213174 bgg: 06-50278371
of per e-mail: Jack@voortrappers.nl of: de_vos120@zonnet.nl
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Bestuur
September 2006. In de vorige Nieuwsbrief kondigde ik de jaarafsluiting
aan. En wat voor een afsluiting is het geworden. In een uitstekende atmosfeer, zowel wat betreft het weer als wat betreft de stemming, werd
er door individuele leden en door groepjes met veel enthousiasme deelgenomen aan de playback show. En ik mag, als mede jurylid, wel zeggen dat het voor de jury erg moeilijk was om de beste acteerprestaties
aan te wijzen. Ze waren allemaal van een uitzonderlijk hoog gehalte.
Iedereen die heeft meegedaan heeft voor mij al gewonnen. Het is tenslotte niet niks om op een podium te gaan staan voor een grote groep
mensen en om dan je act uit te voeren. Hulde voor iedereen! En dan
daarna nog die overheerlijke barbecue. Alleen al daarom zou je naar de
jaarafsluiting komen.
Na een aantal uiterst geslaagde kampactiviteiten in de vakantie, al of
niet vergezeld van lekke banden, zijn we, tegelijk met het begin van het
schooljaar, ook weer begonnen met onze wekelijkse opkomsten. Ook
op de Wemeldingse dag waren we, zoals ieder jaar, vertegenwoordigd
om een aantal euro’s te verdienen voor de clubkas. Dit keer mochten
we het springkussen “bewaken”.

Afgelopen zaterdag hebben we ook weer de eerste Groepsraad van na
de vakantie gehouden. Altijd een nuttige bijeenkomst van leiding en
bestuur om de gang van zaken en de afgelopen en nog komende activiteiten door te spreken. En om afspraken te maken over zaken die nog
moeten gebeuren. Een greep uit de afgesproken acties: gesprekken met
potentiële nieuwe leiding, bestellen van Voortrapperstruien, brief aan de
oude stichting jeugdgebouw schrijven over opheffing van de stichting,
formulier ontwerpen voor functioneringsgesprekken tussen leiding en
bestuur, aanpassen van huurcontract voor ons gebouw, waarborgsom
voor schoonmaken inhouden bij onvoldoende schoonmaak na verhuur
en, zeker niet het minste, het inleveren van een stukje voor de Nieuwsbrief! Afgesproken om in het bestuursstukje ook melding te maken van
de clubactie die onze lokale supermarkt, de Golff, gaat houden. Een
aantal verenigingen is uitgenodigd om mee te doen, inclusief Scouting.
Dus als U nu een hoop boodschappen bij de Golff doet en daarna alle
door U ontvangen “muntjes” in de koker van Scouting doet, wordt onze kas weer wat aangevuld. Verder op in dit nummer leest U meer van
deze actie.
Zoals U misschien hebt gezien heeft de gemeente in de vakantie hard
gewerkt om ons grasveld weer op orde te krijgen. Voor de zomer bleek
dat bij regenbuien het veld blank kwam te staan, en aangezien we geen
zwemvereniging zijn of een natuurliefhebbersclub ter bestudering van
het moerasleven, alhoewel dat er bij sommige kampen wel eens op lijkt
……, was het wel duidelijk dat er nog iets moest gebeuren. Maar nu
ziet het er weer keurig uit. Er is afwatering aangelegd, en het veld is
weer opnieuw ingezaaid. Gelieve dus nog even niet op het afgezette
deel te lopen. De kleine grassprietjes moeten eerst nog wat sterker worden voordat zij de scoutingactiviteiten kunnen verdragen!
Dat was het weer voor deze keer. Laten we hopen dat we nog een
mooie nazomer krijgen. Het afgelopen weekend was in ieder geval een
goede start daarvoor.
Namens het bestuur,
Kees Menkhorst.
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Uiteraard was het in Frankrijk ook bloedheet en verkoeling moesten we
zoeken in de schaduw waar het
een aangename 30 tot 35 graden was, het zwembad in de
buurt was alleen toegankelijk
met een strakke zwembroek en
aangezien wij die niet bij hadden moesten we voor een frisse duik onze toevlucht zoeken
tot een meer dat 80 kilometer
verderop lag en dus een uur
rijden was... dit hebben we dus
niet al te vaak gedaan maar de
keren dat we gegaan zijn was
altijd erg interessant ;)
Ook een hike is niet ontbroken aan ons Kamp, een tocht van Luzy naar
Autunn. De jongens hadden een briefje gekregen waarop stond dat t
verstandig was dat ze het openbaar vervoer namen omdat lopen in
bloedheet weer niet echt zo fijn is maar de jongens besloten eerst een
stukje te lopen en hadden het geluk om een lift te krijgen want onderweg was geen opstapplaats meer voor een bus of trein...
De schuur van Levine was na het kamp een plafond armer omdat we
als we wilden stoken het plafond eruit moesten slopen en het laagje
hooi dat er nog oplag ( het was een plafond van sparren gemaakt) aan
de kant moesten gooien. Ook hebben we het gras voor Levine met de
bosmaaier gemaaid.
Dus elke avond heerlijk kampvuur gehad met een lekker biertje erbij.
Ik wil hierbij Hans bedanken voor de 1ste week dat hij bij ons heeft gezeten in Frankrijk en niet te vergeten Levine de Putter en zijn vrouw
voor een geweldig zomerkamp dat we niet snel zullen vergeten!
Verder zullen de explo's binnenkort hun kot gaan schilderen en staan
ook nog een Lan party, een Geocache, een Film/dvd avond een griezeltocht en een verwarmd zwembad op t programma voor de komende 3
maanden maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief.
Tot zover dit stukje van de explo's, namens de explo's tot de volgende
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nieuwsbrief!

Arbo nieuws
Allereerst, beste lezers, mijn excuses. In
de vorige editie heeft u geen stukje van
het arbo-team gevonden, want helaas
was ondergetekende te laat voor inzending.
De kampen zijn weer achter de rug. We
kunnen terugkijken op een aantal geslaagde weken zonder al te veel ongelukken. Helaas zijn kleine wondjes
nooit te vermijden. De scouts hadden
op de terugweg vanuit Luxemburg een
klapband met de grote aanhanger.
(terwijl deze aanhanger voor het kamp
nog nagekeken was.) Gelukkig viel de
schade enorm mee.
Binnen het arbo-team is er aandacht
besteed aan het organiseren van een
aantal trainingen voor de komende
winterperiode. Zo denken we bijvoorbeeld aan een brandweer-training en
een training voor klimmen / bouwen op
hoogtes.
Verder kunnen we u een functiewissel
melden; Cor Voogd is na een aantal
jaren gestopt met de functie van materiaalbeheerder. Zijn werk en
nieuwe huis slokten te veel tijd op. Cor, bedankt voor je inzet! Eddo en
Marlieke de Fouw zullen het van Cor overnemen.
Intussen hebben we de actielijst geheel weggewerkt en kunnen we als
arbo-team starten met hetgeen waarvoor we zijn opgericht; de leiding
helpen om het scoutingspel zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Met vriendelijke groet,
Jack de Vos
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Arbo-coördinator VTR

Nieuwe jumbo tent
In de vorige nieuwsbrief was de nieuwe grote vendel tent al aangekondigd die wij als groep deze zomer zouden aanschaffen. Dit mogelijk gemaakt door het geld van sponsoren, verhuur van het gebouw en uiteraard van onze oliebollen actie. Zaterdag 16 september heeft de leiding de tent dan ook voor het eerst op gezet bij het gebouw.

Er liepen een aantal zwarthandelaars met kaartjes en na wat wikken en
wegen hebben we 4 kaartjes zwart gekocht voor 50 euro het stuk en
heeft Hans nog 2 kaartjes legaal aan de kassa gekocht voor 70 euro het
stuk voor de goedkoopste staplaatsen ( dit terwijl de zwarte kaartjes op
een betere plek toegang gaven omdat ze origineel 150 euro kostten)
Uiteindelijk binnen gekomen zijn we ervoor gaan zitten en na een
spannende race waarvan vele kippenvel kregen van het geluid van de
formule 1 wagens en een supermooie overwinnen van Derr Schumacher waar voor ons geld gekregen, alleen toen moesten we nog terug....

Esta’s
Groepskamp 16 en 17 juni 2006
Vrijdagavond om half acht was het dan eindelijk weer
zover, het jaarlijkse groepskamp om opnieuw een scoutingjaar af te sluiten. Eerst moesten de tenten opgezet
worden en daarna konden de spullen erin gelegd worden. Toen iedereen daarmee klaar was, werd het kamp
geopend. Hierna kon elke speltak aan zijn eigen avondspel beginnen. De Esta’s gingen van start met het smokkelspel, waarbij het vereist is om zowel slim als snel te
zijn. Daarna zijn we nog naar het park gegaan en daar heeft Elroy de
munten van het smokkelspel gestolen, maar gelukkig hebben de Esta’s
hem kunnen overmeesteren! Na dit spannende avontuur had iedereen
honger gekregen. Gelukkig hadden de Explo’s in de tussentijd voor een
kampvuur gezorgd en konden de Esta’s genieten van de tosti’s. Ook de
Scouts hadden een avondspel. Zij kregen een bericht van Linke Lou op
een bandje dat hij weer actief was en iets gestolen had. Vervolgens zijn
de Scouts naar het Kapelse bos vertrokken om Linke Lou daar te vinden
en de gestolen goederen terug te eisen. De Scouts zijn hier erg goed in
geslaagd! Ook de Scouts kregen bij terugkomst op het kampterrein
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overheerlijke tosti’s van de Explo’s.

We hebben minstens 3 uur op een bloedheet parkeerterrein gestaan
om van het terrein af te komen omdat het grasveld waarop we geparkeerd stonden met nog misschien wel duizend auto's maar 4 uitgangen
had en alles dus vast stond.
En Franse mensen willen heeeeeel graag voordringen zodat t nog iets
langer duurde voordat we door konden rijden. We aten die avond pas
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om 11 uur.....

Onderweg kregen we een klapband met de aanhanger. Dit kon gelukkig goed opgelost worden. Zo kwamen we uiteindelijk veilig maar iets
later bij het scoutinggebouw aan. We kunnen terugkijken op een mooi,
warm, gezellig, uitdagend, leuk en fijn zomerkamp. Via foto- en filmmateriaal kunnen jullie nogmaals het zomerkamp beleven en een indruk
hiervan krijgen.

Explo’s

De volgende ochtend
werd er eerst natuurlijk
gezamenlijk ontbeten.
Daarna was het tijd voor
het postenspel. Er waren
zes posten, elk in een eigen muziekstijl.

Zo was er klassiek, waarbij je een liedje
kon spelen op flesjes die gevuld waren
met water, negerzoen schieten en vangen
bij de reggae post, line-dancen bij country
& western en liedjes raden bij de post Nederlandstalig. Na het postenspel volgde
de lunch. Hierna kon er nog geoefend
worden voor de playbackshow en werden
de laatste puntjes op de i gezet.

Ook de explo's zijn dit jaar op zomerkamp geweest maar dan wel naar
een bijzonder kampadres, we zijn namelijk naar Frankrijk geweest naar
het terrein van de heer van Putter in Celzy. We zijn 's morgens vroeg
vertrokken vanuit 's gravenpolder maar na wat pitstops en files was het
nog tegen 7 uur dat we aankwamen in Celzy, 11 uur rijden! U kunt begrijpen dat onze eerste nacht heeel rustig was. Wat hebben we gedaan
op het kamp, nou meteen de zondag zijn we nog een keer in de auto
gesprongen om naar Magny Cours te rijden want daar werd net op dat
moment de Gran Prix gereden van de Formule 1!
Een ervaring om nooit meer te vergeten! We zijn eerst beetje rond
gaan lopen om te zien of we wat van de race mee zouden kunnen krijgen als we niet naar binnen zouden gaan maar het circuit was helemaal
afgesloten en schermen belette ons een gratis show dus moesten we
naar binnen....
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Om drie uur was het dan zover en kon de playbackshow beginnen. De
leden en leiding kwamen met allerlei acts met mooie danspasjes. Zo
kwamen Marco Borsato, Robbie Williams, Pink, Raffaëla, K3, Destiny’s
Child voorbij, en nog vele anderen.

De woensdag werd de tweede dag van de hike ingeluid, met dezelfde
warme temperaturen als de vorige dag. Eerst moest weer de beek worden overgestoken, voordat men aan de hike kon beginnen. De tocht
begon gelijk goed met een steile beklimming naar de top van een heuvel. Deze route liep namelijk weer door bossen, heuvels en graslandgebied van Kautenbach naar Wiltz. Vooral in het begin moest er flink ge-

klommen worden. Moe maar voldaan van het volbrengen van deze hike kwamen de scouts weer op de kampplaats aan.
De donderdag werd eens niet in het water maar op het water doorgebracht; er stond namelijk kanoën op het programma. Er werd koers gezet naar Esch-Sur, hier bleek wel een groot stuwmeer te zijn, maar geen
kano-mogelijkheden. De koers werd veranderd richting Dillingen, waar
wel gelegenheid was voor een kanotocht. Na een korte voorbereiding
en uitleg kon de tocht van 14 km naar Echternach-Brug worden aanvaard.

Sommige leiding verraste
iedereen in een gigantisch
berenpak, anderen weer
door hun geweldige talent
met zang en dans. Ook de
leden zetten bijzonder goede
acts neer.

We vertrokken bijna als laatste, omdat we moesten wachten op beter
weer. Uiteindelijk kwam er slechts een kleine regenbui op ons neer. Er
moest flink worden gepeddeld om de tocht in de tweepersoonskano te
volbrengen. Al met al legden we enigszins vermoeid aan bij de steiger.
Vrijdag was er tijd voor shoppen en iets cultureels. Er werden souvenirs
gekocht in de scoutshop in Wiltz en daarna reden we door naar het
oorlogsmuseum in Bastogne. Dit gaf een goed beeld van de slag in en
om Bastogne. Het monument van alle Amerikaanse staten was indrukwekkend.
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Op de maandagochtend werd de nodigde vaardigheid van de scouts
gevraagd. Als voorbereiding op de hike moest namelijk een noodhut
worden gebouwd. (een tent van plastic). Deze diende als overnachtingplaats voor de hike van dinsdag. Met
het nodige knip- en plakwerk en hulp
van de leiding werd er voor elk groepje
een mooie tent gemaakt. Deze moest
ook opvouwbaar zijn en worden meegenomen in de rugzak. Maandagmiddag brachten we een bezoek aan de
plaatselijke camping, waar we tot onze
verbazing ook Zeeuwen tegen het lijf
liepen. In het zwembad aldaar werd
een heerlijke, verfrissende duik genomen.
De dinsdag stond in het teken van de eerste hike-dag. Er werd vroeg
opgestaan en de voorbereidingen voor de hike werden getroffen. De
temperaturen op deze dag zouden aardig hoog oplopen, zodat er voldoende water meegenomen moest worden. Er werd met rugzak een
route gelopen door bos en heuvelachtig gebied van Wiltz naar Kautenbach. Een mooie route als je van de natuur wilt genieten. De overnachting vond plaats op een Nederlandse camping in Kautenbach. Er was
een speciaal veld voor scouting gereserveerd. Om op dit veld te komen
moest er eerst nog een beek worden overgestoken. Deze beek bleek
niet al te diep dus kon gemakkelijk worden overgestoken met de rugzak
op de rug. Eenmaal op het veld aangekomen konden de noothutten
worden opgezet. ‘s Avonds werd er nog in en om de beek gespeeld,
waar regelmatig getoeter klonk van voorbijkomende Nederlanders. Eén
groepje besloot geen gebruik te maken van de noodhut en overnachtte
onder een fraaie sterrenhemel. Gezien de temperatuur kon dit gemakkelijk. Eddo begeleidde de gehele hike en besloot ook in een door hem
gemaakte noodhut te overnachten.
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Na lang beraad was de jury eindelijk tot een besluit gekomen en werden de winnaars bekend gemaakt. De derde plaats was voor Sterre als
Raffaëla met het nummer ‘Right here, right now’; de tweede plaats was
voor Marije die het nummer ‘No, no, no’ deed van Destiny’s Child en
de absolute winnaressen van deze middag waren Lea & Marije met het
nummer ‘Gonna be a star’ van Bo & Monica!
Na deze geweldige show werden de laatste mededelingen gedaan. Zo
werd er afscheid genomen van Fransien en Sarina, die beiden stopten
met leiding geven. En daarna kon er dan weer genoten worden van de
barbecue! En zo liepen het groepskamp en weer een scoutingjaar op
hun eind!
Groeten namens de esta leiding: Martijn, Rinus, Esther, Marlieke en
Jolanda
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Scouts
KAMPEN, DE SCOUTS ZIJN NOGAL EENS EEN WEEKEND/WEEK VAN
HUIS.
Speltaknieuws
We hebben er weer een nieuw lid bij; Irvin. Inmiddels heeft hij al twee
kampen achter de rug, het Pinksterkamp en het Zomerkamp, zodat hij
de nodige ervaring heeft opgedaan met scouting.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Fransien als leiding.
Door haar nieuwe baan in Utrecht kon ze moeilijk nog tijd vrijmaken
voor de scouting in ’s Gravenpolder. Bij bepaalde groeps- of scoutsactiviteiten zal ze zeker nog een keer langs komen.
De scouts zijn de afgelopen tijd verschillende keren op kamp geweest.
Hieronder volgt een korte terugblik op deze kampen.
Pinksterkamp 2006
We gingen op Pinksterkamp naar Brouwershaven. Vrijdagsavonds
moesten we tenten opzetten. Zaterdags waren we pas om 9.00u wakker. Dat snap ik echt niet want we waren helemaal niet moe. ‘s Middags deden we een spel met “doe-opdrachten”. Hiermee kon je jokers
verdienen, die kon je gebruiken als je een vraag fout had. Dit spel deden we met alle groepen die er dat weekend waren. ’s Avonds kregen
we macaroni te eten, nou ja te eten, het was nou niet bepaald lekker. ’s
Avonds deden we een spel waarbij je papiertjes bij een standbeeld
moest brengen. Werd je onderweg getikt door de leiding, dan werd je
papiertje afgepakt en moest je weer opnieuw beginnen. Het was de
bedoeling om zoveel mogelijk papiertjes bij het standbeeld te brengen.
Stefan had daar een oplossing voor, hij stopte de papiertjes in z’n sokken en de leiding had dit niet door. Dat ging wel lekker snel toen hij ze
allemaal inleverde.
Zondagmiddag hebben we een “stukje”gelopen. Wij waren nog verdwaald omdat de anderen van onze groep de kaart mee hadden en niet
zo veel zin hadden om door te lopen. Zondagavond hebben we gebarbecued, dat was wel lekker en veel beter dan de macaroni.
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’s Avonds hadden we een bonte avond en we moesten iets verzinnen
om te doen, maar dat viel niet mee. Eddo zou wel eens even een
“leuk” stukje bedenken. We stonden toen letterlijk voor paal. ’s Maandags hebben we met alle groepen nog spelletjes gedaan. Zoals ‘haasje
over’, maar we zijn op de grond gaan liggen zodat we makkelijker over
elkaar heen konden springen. Het hele kamp even kort samengevat;
het was cool.
Evelien Rentmeester
Zomerkamp 2006
De tenten voor het zomerkamp van 2006 werden neergezet op het
scoutingterrein “Wiltz” te Wiltz in Luxemburg. Het kamp vond plaats
van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 29 juli. De deelnemers aan dit zomerkamp waren: Tim, Bart, Irvin, Sander, Ted, Sebastiaan, Eddo en Hans.
Het weer zat niet echt mee aan het begin van het kamp, we moesten
ook dit jaar de tenten opzetten in de regen. Maar toen alles op zijn
plaats stond begon ook de zon door te breken. De zaterdagavond werd
meteen al benut om het nodige stookhout van de heuvel af te halen,
zodat de eerste kampavond met
een kampvuur kon worden besloten.
De zondag stond in het teken
van het verkennen van het terrein. Zo werd een heuvel beklommen en werden er opnames
en foto’s gemaakt van ons
kampterrein vanaf grote hoogte.
De scouts besloten de naastgelegen beek eens te verkennen, er
werd in gezwommen, gewandeld en er werden dammen gebouwd. Gezien de temperatuur
was dit een aangename verfrissing.
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