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Nu ongeveer iedereen weer terug is van vakantie
gaat alles weer een beetje normaal draaien. En gaan
er weer allerlei plannen worden gemaakt om ook
scouting weer een goed jaar te bezorgen. Onze
eerste prioriteit en onze grootste zorg hierbij blijft de
leidingsituatie. Door verschillende oorzaken komen
we de komende tijd nog krapper te zitten dan we al
zaten. Dus nogmaals een oproep aan jullie allemaal
om, als jullie iemand (denken te) kennen die
misschien wel leiding bij ons zou willen worden, eens
met hem of haar te praten en, als hij of zij interesse
heeft, hem of haar te vragen om eens contact op te
nemen met onze leiding of met onze bestuursleden.
Uiteraard verplicht dat tot niets, maar wie weet waar
dat wel toe kan leiden.

Een ander
vervelend punt is
dat we de laatste
tijd driemaal een
klacht hebben
ontvangen van
omwonenden
dat er te laat te
veel lawaai werd
gemaakt bij
scouting.
Eenmaal bleek
dat niet terecht,
omdat ons
gebouw die
avond niet in
gebruik was,
maar helaas was
tweemaal de
klacht wel
terecht. Daarom
bij deze
nogmaals de
oproep aan iedereen die ’s avonds ons gebouw
gebruikt, om na 23.00 uur geen buitengeluid meer te
maken. We hebben nu een aantal jaren in goede
harmonie met de buurt geleefd, laten we die
harmonie weer in ere herstellen! Ik stel voor om bij
een volgende open dag de omwonenden middels
een persoonlijke brief uit te nodigen om ook eens te
komen kijken.
e

Dan hebben we zaterdag de 24 weer de eerste
groepsraad na de vakantie. Altijd een nuttige
bijeenkomst waarin allerlei zaken die op dat moment
spelen aandacht krijgen van de leiding en het
bestuur. Ook toekomstige zaken worden dan
besproken. Met uiteraard ook veel aandacht voor alle
persoonlijke zaken. Mochten jullie als ouders of
anderszins nog zaken hebben waar jullie eens wat
meer over zouden willen weten, of bepaalde ideeën
of suggesties hebben, neem even contact op met de
leiding of met het bestuur en het komt op de agenda.

Mijn e-mail en telefoonnummer staat onderaan dit
stukje.
Dan hebben alle ouders een brief van Kim, onze
secretaris, gehad met het verzoek om te komen
helpen bij een grote najaar schoonmaak van het
gebouw. Tot onze grote vreugde hebben 9 mensen
zich opgegeven om te komen schoonmaken.
Geweldig. Alvast heel hartelijk dank! En ongetwijfeld
wordt het ook nog gezellig!
Nog even terugkijkend op de braderie, alhoewel dat
al weer een eeuwigheid terug lijkt: wederom was het
prima weer en konden we weer dankzij drogisterij
Lokerse met een kraam midden op de braderie
staan. Ook waren we dit jaar weer betrokken bij het
populaire spijkerbroekhangen. Ook dit jaar heeft de
braderie voor ons weer een mooi bedrag opgeleverd.
Iedereen die bij de voorbereiding en/of de uitvoering
betrokken is geweest: heel hartelijk dank! En
natuurlijk ook de kopers van onze uitstekende ieder
jaar weer geroemde kwaliteitsoliebollen hartelijk
dank.
En wat stond er 10 jaar geleden in de nieuwsbrief?
Naar aanleiding van de bespreking in de groepsraad
viel te lezen: “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!”.
Altijd leuk om terug te kijken, maar vooruitkijken is
nog nuttiger!

In het stukje van de Welpen ontbreekt een aantal
woorden (windrichtingen). Weet jij welk kamp wat
heeft gewonnen of verloren? Stuur de juiste zes
antwoorden naar: nieuwsbrief@voortrappers.nl en
maak kans op een reuzenlollie!
Notaris W. Ebmaster trok uit de verschillende juiste
inzendingen op de vorige prijspuzzel Lisa als
winnaar. Gefeliciteerd!

Nieuws vanuit de Welpenjungle!
Expeditie Robinson

Tenslotte wil ik eindigen met een heuglijk feit: onze
Rinus, al jaren enthousiaste leiding, is onlangs
getrouwd met “zijn” Meike. Of is Meike onlangs
getrouwd met “haar” Rinus? Hoe het ook zij, ze zijn
getrouwd en daar willen we, uiteraard ook namens
jullie allen, hen hartelijk mee feliciteren!
Iedereen een goed nieuw scoutingseizoen gewenst!
September 2016
Kees Menkhorst
kees@voortrappers.nl
0113-311686

Vlak voor de zomervakantie spoelden de welpen, de
scouts en de explo's aan bij expeditie Robinson.
Allereerst werden de groepen verdeeld in kamp
noord, oost, zuid en west. Daarna moesten deze

kampen een haka (dans) en een vlag maken. Nadat
de jury deze had bekeken was het tijd voor een
pauze. Kamp (1)... Moest als eerste afzien en kon
gaan zitten op een houtblok en kregen een bekertje
water. De winnaar, kamp (2)..., kreeg heerlijke
frisdrank opgediend, zaten op heerlijke stoelen en
kregen een massage. De toon voor het kamp was
gezet.

ballonnen kapot en lieten zij hun kunsten zien op een
hindernisbaan.
Om vier uur kwam het publiek. Zij konden met een
muntje stemmen op het beste optreden. Dat viel nog
niet mee, want de optredens waren van een zeer
bijzonder niveau. Uiteindelijk ging kamp (6)... er met
de winst vandoor.

Groeten van de welpenleiding!
Daarna was het survivalkitspel. Deze keer speelden
de deelnemers om wie de afwas moest doen de
volgende dag. Uiteindelijk was kamp (3)... De
verliezer.
Zaterdag

Na een heerlijke nacht (de scouts sliepen in
noodhutjes) konden de tenten weer opgeruimd
worden. Een expeditie is niets zonder vuurproef.
Kamp (4)... Zette het zo in vuur en vlam en kamp
(5)... Moest op de blaren zitten.
Na de lunch waren er verschillende posten. Zo
konden de deelnemers oefenen voor het optreden
van die avond; probeerden zij planten te herkennen
aan de geur en de smaak; schoten de expeditieleden

Zomerkamp 2016 kampterrein de Kluis
Zaterdag 13 augustus
Samen met de explo’s gaan we op zomerkamp. Na
een goede heenreis komen we eindelijk aan bij het
kampterrein de Kluis. Iedereen begon direct met
kampopbouw, zodat we ’s avonds gezellig konden
zitten. Als avondspel hadden we de het lampenspel,
dit was goed in de smaak gevallen bij de scouts. Er
zit een scout of leiding in een stoel in het bos met
een gaslampje er naast. De overige scouts moeten
deze persoon besluipen. Op het moment dat de
persoon in de stoel wat hoort mag deze met een
zaklamp schijnen. Als die het gezicht van de sluiper
kan zien is deze af. Daarna hebben we met z’n allen
genoten bij het kampvuur.
Zondag 14 augustus
Met 3 groepen hebben we Centendag gespeeld. Dit
houdt in dat de leiding 3 mensen een opdracht geeft.
Die moeten zij zo snel en goed mogelijk uitvoeren om
punten bij elkaar te verzamelen. Deze punten
bepalen hoeveel geld je krijgt om een heerlijke
maaltijd van te kopen en te koken. Er werd fanatiek
gestreden om de punten er werd gerend, geknoopt

en gepuzzeld. Dit jaar was het strijden voor een
heerlijk BBQ op de woensdag.
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Maandag 15 augustus 1 Hikedag
Eindelijk was het zo ver. De hike! Na een toespraak
door de leiding over veiligheid, tips om vermoeidheid
tegen te gaan en natuurlijk plezier hebben worden de
groepjes een voor een weg gestuurd. Tas op de rug
met slaapzak, matje, een dagrantsoen uit het leger
voor onderweg en ongetwijfeld wat extra’s lekkers.
Hans en Bart lopen op een half uur afstand achter de
scouts aan, als bezemwagen en om snel ter plaatse
te kunnen zijn als er calamiteiten zijn. Onder het
mom van ‘een goed begin is het halve werk’ komen
zij het groepje wat als laatste is weggestuurd binnen
5 minuten tegen, met vragen over de routetechniek.
Nadat dit groepje op weg is geholpen worden zij
gebeld door groepje nummer 1, deze wisten vrij
zeker dat zij verkeerd waren gelopen. Na een hele
poos zoeken en heen en weer bellen was dit groepje
terecht. Zij hadden een kleine 6 kilometer extra
gelopen, wij nemen aan uit enthousiasme. Deze
mooie hikedag werd door veel scouts als leuk
ervaren, voor sommigen was het pittiger dan voor
anderen. Vooral voor de scouts voor wie dit de
eerste hike was, bleek dit een hele nieuwe ervaring.
Moe maar trots kwam iedereen goed aan op de
bivakzone waar wij overnachtten. Op dit mooie veld
met vuurcirkel mag men vrij kamperen. Al snel werd
besloten om geen noodhut te maken en gewoon
op/onder de zeilen te slapen. Na een voedzame en
smaakvolle legermaaltijd, speelt men nog een
spelletje bij het vuur en gaan de scouts en explo’s
lekker slapen.
de

Dinsdag 16 augustus 2 Hikedag
In alle vroegte werden de scouts wakker. Nat en klam
van de dauw. Hoewel het gelukkig niet koud was. Om
9.00 uur vertrekt de hele optocht met scouts-,
explorers bepakt en bezakt met gasstel, gasflessen
en zeilen in de hand, naar de parkeerplaats beneden
waar Kevin en Shalene staan te wachten met de bus
en een ontbijt. Na een stevig en voedzaam ontbijt
vertrekken de explorers, en scouts op hun tweede
hikedag. De nog vochtige slaapzakken worden
achtergelaten in de bus, deze worden meegenomen
naar het kampterrein om te drogen te hangen. Ze
hebben nog maar kort gelopen of het eerste groepje
hoort een schreeuw van achter zich. Bart komt
aangerend, hij wijst het eerste groepje op een bron
met drinkbaar water. Groep 1 was daar bijna voorbij
gelopen zonder van dit heerlijke water te drinken.

Kraanwater werd verwisseld met koel bronwater en
met volle drinkflessen vervolgden de scouts hun weg.
In de middag terug op het kampterrein trots dat ze de
hike hebben uitgelopen krijgen ze de rest van de
middag vrij.
Woensdag 17 augustus

Om 11 uur ’s morgens komt Esther eindelijk aan op
het kampterrein. Bepakt en bezakt met
boodschappen. ’s Middags zijn de scouts naar
Technopolis geweest, dit is een doe museum voor
jeugd. Wetenschappelijke proefjes konden ze
uitvoeren, gel wormpjes maken in het laboratorium,
vragen beantwoorden, spijkerbedje nemen etc. Was
erg leuk om te doen, zelfs de leiding heeft zich goed
vermaakt. Al ben je volwassen je blijft altijd een
beetje kind. Toen we terug waren op het kampterrein
en we ready waren om samen te gaan barbecueën
had Esther nog een leuke mededeling. Esther
vertelde ons dat ze 3 maanden zwanger is. Iedereen
was erg enthousiast. De BBQ werd door Kevin en
Bart goed opgestookt. Eten was lekker en ontzettend
gezellig.
Donderdag 18 augustus
Samen ontbijten, daarna scheiden de wegen van de
explo’s en scouts. De scouts gingen naar het
gezellige centrum van Leuven om lekker te winkelen
en te snoepen. Na 2 uur shoppen, snoepen,
rondstruinen en nog veel meer snoepen kwamen de
scouts weer terug naar de leiding. Direct naar de
auto’s en door naar het zwembad. Subtropisch
zwembad met wildwaterbaan. Ze vonden het erg leuk
en de leiding kon lekker poedelen. ’s Avonds hebben
we Nasi gegeten en hebben de scouts nog een
avondspel gedaan. Daarna bij het kampvuur tosti’s
gegeten.

Vrijdag 19 augustus
Met z’n allen naar Brussel City. Eerst zijn we naar het
Natuur Historisch museum geweest met de hele
bende. Skeletten van dinosaurussen levensgroot,
opgezette dieren, geschiedenis over de aarde en de
mens. Ze vonden het heel erg leuk, maar daarna
kwam er een stadswandeling die door de warmte
vreselijk zwaar was. Na een uur waren we in het
gezellige centrum van Brussel. De scouts werden
losgelaten als wilde dieren en de leiding kon even
bijkomen op het terras. Kinderen kwamen terug met
souvenirs en snoepgoed;). Scouts hebben ’s avonds
friet gegeten en film gekeken. Daarna kampvuur met
tosti. Het was een erg gezellig en geslaagd
zomerkamp.

twijgjes rapen, de verkeerde kant op rennen voor een
auto en een aantal knopen leggen zoals altijd. Er
waren gelukkig ook nog wat opdrachten die wel goed
gingen zoals toiletten tellen, volgens mij gaat het
niveau niet erg snel omhoog. Maar achteraf was er
vooral veel plezier.
Hikedag 1
Het was een mooie dag om een stukje te gaan hiken
dus dat hebben we dan ook maar eens een keer
gedaan. Voor de verandering ging het ook eens een
keer goed, tot de strippenkaart. Toen we op het
bivakterrein aangekomen waren was het erg gezellig
met de Belgen die ook op het terrein stonden. Nadat
we twee keer vanwege hen en een of andere
boswachter de tent afgebroken hadden, konden we
gelukkig nog onder de sterren slapen en naar wat
vliegtuigen staren. Ja, die dag was voldaan.
Hikedag 2
Nadat we bezopen door de dauw de volgende
ochtend wakker werden konden we fris terug naar
het kampterrein lopen. Beginnend met een groot stuk
om te lopen kwamen we bij een mooi bronnetje uit.
We hebben hier nog gezellig zitten praten met een
Hongaar en Bosniër. Vervolgens moesten we weer
eens verder lopen maar eenmaal op het terrein
aangekomen konden we even rustig.... eh, meteen
door met houthakken. Gelukkig hadden we nog een
gezellig avondspel op het eind van de dag.

Zaterdag 20 augustus
Opruimen, afbreken, schoonmaken en vooral niet
treuzelen. Om 12 uur waren we ingepakt en ready
om terug naar huis te gaan.
Groetjes van de scoutsleiding

Centendag
Een te gekke optie om mee te beginnen ‘’iedereen
had er zoveel zin in van te voren’’. We mochten

Mini europe
We hadden snel iets gevonden bij de VVV op het
begin van de dag vanwege de goede voorbereiding.
Uiteindelijk zijn we in mini europe beland, hier
hebben we de Eiffeltoren en de Notredame gezien en
vervolgens zijn we ook nog in zeeland beland. Leuk
hoor nog iets te zien van thuis. Maar het leukst was
nog wel om te zien hoe de scouts reageerden nadat
we dit aan hen vertelden. En we hadden natuurlijk
weer een leuk avondspel waar een paar mensen zijn
gevallen in de duisternis.
Kajakken
Na een kajakverhuur gevonden te hebben die niet
failliet was konden we dit eindelijk gaan doen. En het
was een erg mooie rit. We hebben water een kasteel
en hele grote keien gezien. We zijn ten minste niet
onderuit gegaan het water in. En de watervallen
waren helemaal mooi. Gelukkig hoefde we niet terug
met de bus met zulke rare mensen van de heenweg.

Rondje Brussel

De laatste dag zijn we eerst langs een of ander
dinomuseum geweest. De naam van het museum is
al weer ontglipt. Maar vervolgens konden we ook nog
eens in Brussel rondlopen, vooral de chocola was het
waard. Vanavond was ook erg gezellig na een rit in
de auto waar nogal slechte grappen zijn gemaakt.
Gingen we in een grappig restaurantje eten en dan
door naar de film. Al was het meerderdeel van ons
teleurgesteld erin. Iedereen vond het wel een erg
geslaagd kamp.

Ha die lezers en lezeressen! Lou hier!!!
In de zomereditie een verslag van het stamkampje
door mf de Regt ( meesterlijke frunniker van Oost
Europese tafelkleden) u weet wel met zo een
paddenstoel van vroeghur!!
Stamkamp
In juli ging een elite-selectie van de LinkeLouStam
(met aanhangsels) op kamp bij de Markiezaatgroep
in het BoZ.
Al snel blijkt dit geen gewoon kamp te zijn. De
Knuffelkoning (mascotte en entertainer, voor al uw
feesten en partijen) heeft zijn karaoke set
meegenomen. Wie van deze getalenteerde groep
mensen zou de beste strot hebben? Een strijd, zeg
maar gerust een veldslag, barst los.

Let mie enterteen joe

De king trapt zelf af met een bijzondere interpretatie
van 'Let me entertain you'. Zijn unieke stem en
zinderende tekstvastheid maakt een diepe, diepe
onuitwisbare indruk op de jury, die tot tranen geroerd
is. Onder andere Bob de bouwer, Hazes, The
Simpleminds, Dolly Parton, Vengaboys, Vader
Abraham en Guus Meeuwis passeren de revue. Net
wanneer je denkt dat het niveau niet hoger kan word
je weer verrast.
De finale
Een aantal explogroepen die op hetzelfde terrein op
kamp zijn komt al snel af op de zoete klanken uit de
boshut. Voor hen is dit ook een onvergetelijke
avond. Uiteindelijk wint Eddo Meeuwis de
bloedstollende finale met 'Het is een nacht' (heeft hij
al eens vaker prijzen mee binnengesleept). Na een
gezellig onderonsje met fans/groupies rond het
kampuur vallen we allemaal in een diepe slaap onder
het genot van een privéconcert van Armand de Vos.
Do-re-mi

De volgende ochtend wordt de groep gewekt door
een pruttelend tosti-ijzer en gloeiende koffie. Na een
barre tocht langs knarsende bossen, stuivende
zandvlaktes en tjilpende nestholtes is het tijd om naar
huis te gaan. Jordi, Jack en Sebas, bedankt voor dit
muzikale kamp!
Aldus de frunniker!
Door de zomerstop hebben we helaas veel tijd door
moeten brengen op het strand om de waardevolle
spullen van argeloze strandgangers veilig te stellen
van boeven want zo zijn wij! Als een laatste toetje
voor deze nieuwsbrief nog een verslag van de oud
Hollandse spelen die de Kev ( keidruk en vervelend)
tot een goed einde heeft gebracht.

kon niet overal aan meedoen dus deze sloeg aan het
koken en bakken als een heel Holland bakt kandidaat
maar toen we eenmaal bij de prijsuitreiking gekomen
waren had Esther de kraker alles stiekem opgegeten,
als u haar ziet weet u wat ik bedoel!! Ze is nu hard
aan het trainen om over een aantal maanden weer
terug in haar oude vel te zitten!! Rinus is trouwens
ondertussen vastgezet in Rotterdam door M. Eike
waar we allemaal erg vrolijk van worden aangezien
onze Mol Rein ons heeft beloond met een feest op
kosten van Rinus! Ik hoop jullie in het volgende
nummer meer te kunnen vertellen over onze
avonturen maar voor nu.... Welterusten allemaal!
Mwhahahaha Lou!!!

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:
25 november 2016

De oud Hollandse spelen waren een test om uit te
vinden wie het best met een twist om kon gaan, alle
spellen waren uiteraard briljant voorbereid en
uitvoerig uitgetest door Kev en Lou, en zo kwamen
de onderdelen stuk voor stuk tevoorschijn met onder
andere big bag springen met 4 man, sjoelen met
knakworsten, blikgooien met pingpongballen, boeren
voetbal met klompen aan een stok en koekhappen op
hoogte met spek! Ome Sjaak zou de prijs
meebrengen maar kwam vast te zitten op het toilet
en kon niet komen, Sanne ons eigen ouwe gebakje

