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Dan is er het
heuglijke nieuws dat
we een nieuwe
oudervertegenwoord
iger voor de welpen
hebben: Wilma
Slagt, van harte
welkom in de
groepsraad als
oudervertegenwoord
iger. Ik ben ervan
overtuigd dat je het
een leuke activiteit
zult vinden!

Als ik dit schrijf hebben we net het “tandem” 4 mei
Dodenherdenking – 5 mei Bevrijdingsdag achter de
rug. Ook dit jaar hebben wij als De Voortrappers
weer deelgenomen aan de Dodenherdenking in
Heinkenszand. Altijd weer een indrukwekkend
geheel. Een verslag hiervan vinden jullie verderop in
deze Nieuwsbrief
Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten zal, in het
kader van het 700-jarig bestaan van ’s-Gravenpolder
er een kunstboom van allemaal tegeltjes aan een
muur van het Dorpshuis worden bevestigd. Wij
hebben ons als scouting ook aangemeld. De meeste
welpen zullen via de basisscholen al wel een tegeltje
hebben gemaakt, maar voor de overige leden (en
belangstellende externen) zal er op scouting een
workshop worden georganiseerd zodat alle
scoutingleden de gelegenheid krijgen hun
tegelsteentje bij te dragen.

Een andere
personele mutatie is
dat er dit jaar een
nieuwe voorzitter
van onze
scoutinggroep zal komen. Ergens in dit jaar,
waarschijnlijk rond de zomervakantie, zal ik
terugtreden en de voorzittershamer zowel figuurlijk
als letterlijk aan mijn opvolger (M/V) overhandigen. Ik
heb het de afgelopen 15 jaar met veel plezier
gedaan, maar eens komt er een moment van
afscheid nemen. Er heeft zich al een kandidaat
gemeld! In de komende groepsraad zullen we er de
beslissing over nemen; de groepsraad benoemt
namelijk de nieuwe voorzitter.
En dan als klap op de vuurpijl weer de jaarlijkse
braderie, met het even traditionele oliebollenbakken
door de Voortrappers, dit jaar ook weer vergezeld
door het door ons georganiseerde
spijkerbroekhangen. Nu eens niet op de eerste
zaterdag in juni, maar op de tweede zaterdag, dus op
10 juni. Komt allen en koopt onze heerlijke oliebollen!
Namens het bestuur,
Kees Menkhorst
kees@voortrappers.nl

.

Deze keer is een goed antwoord binnengekomen op
de vorige quizvraag. Het antwoord was: Insigne
kunstenaar.
En de winnaar is Jan Willem Aarnoudse.

De nieuwe quizvraag is:
Welke welpenjungledier kan grommen, slecht zien,
maar goed horen en ruiken, is een nachtdier en blijft
met slecht weer in zijn hol? Het dier eet het liefst
groente en fruit
Stuur je antwoord naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl
en maak kans op een berenverrassing!.

Nieuws vanuit de welpenjungle,

De welpen zijn de afgelopen tijd volop bezig geweest
met het afronden van het insigne kunstenaar. Zo
hebben ze een kunstkennisquiz gespeeld,

kunstwerken van Karel Appel gemaakt (gedurende
een 10 min durende estafette), meesterwerken in
elkaar gepuzzeld en stillevens nagemaakt.
Daarnaast hebben de welpen dmv een kunstveiling
(met zelf gemaakte kunstwerken) een recordbedrag
van €66,- binnengesleept. De welpen zijn, met dat
geld, naar het ambachtscentrum gegaan. Ze
mochten kiezen uit een kaars kleuren, een masker
maken of iets schilderen.

Ook hebben we verschillende dingen gedaan als
levend stratego, busjekruit en hebben we een
wedden-dat-opkomst gehad en natuurlijk de
speeltuindag. Corine en Louk zijn geïnstalleerd. De
komende opkomsten gaan we onder andere samen
met de scouts en met de explo's draaien. In de
volgende nieuwsbrief leest u hoe dat afgelopen is.
Namens de welpenleiding,
Baloe

Na een degelijke voorbereiding van recepten
uitproberen, koken op houtvuur, een vuile keuken
thuis was het eindelijk zover. De Kookwedstrijden
eind maart in Goes. Het thema dit jaar was China,
dus op internet waren al verschillende Chinese
recepten opgezocht. De maaltijden moesten bereid
worden op een primitieve wijze (zonder pannen) en
de luxe wijze (dus het gebruik van pannen is
toegestaan). 2 groepjes van de Scouts gingen op
primitieve tour en 1 groepje ging op de luxe toer. Na
aankomst werden de vuren al opgebouwd, maar ze
mochten nog niet aan want het startsein was nog niet
gegeven. Het startsein klonk en de Scouts hadden
als eerste vuur. De Chef koks gingen aan het werk
met het maken en bereiden van het voor-, hoofd- en
nagerecht. Zo werd Chinese soep, gemaakt, rijst

parels, kip op een steen gebakken, rijst in blik
gekookt, noedels klaargemaakt, salade
klaargemaakt, een mango cake in een blik gebakken,
vruchtencocktail en chocolade banaan gemaakt. Het
voor-, hoofd- en nagerecht werden apart door een
deskundige jury beoordeeld. Na tuurlijk werd ook
gekeken naar veiligheid, netheid en hygiëne. Nadat
de jury van alles had geproefd kom men overgaan tot
de prijsuitreiking. Bleek wederom dat de Scouts in de
prijzen waren gevallen. De eerste prijs primitief was
voor Myrthe, Jan Willem en Ko. De tweede prijs
primitief was voor: Mike, Rick, Lorenzo en Niek. In
de categorie luxe hadden we geen prijs gewonnen,
maar Lisanne, Lisan, Thomas en Ard-Jan werden
toch vijfde. Wat ook een prima prestatie is van de
ruim 40 groepjes. Wilt U of willen jullie nog eens
Chinees koken op primitieve of luxe manier vraag de
Scouts om hulp of een recept.

beheerder van het gebied heb ik geen bericht gehad
van overgebleven eieren, dus bij deze zijn ze
allemaal gevonden.

Dat je ook heel goed kan pionieren zonder touwen
werd de eerste opkomst in april wel duidelijk (en dit
was geen grap). Na de bouwtekening bestudeerd te
hebben, en na een gemaakt voorbeeld van de leiding
gingen de Scouts zelf aan de slag. Pionier-palen
werden op juiste wijze op elkaar gelegd en geklemd.
Het resultaat leverde een brugdek op. Het eerste
onderdeel hebben de Scouts nu geoefend en
gemaakt (het dak of dek). Later gaan we nog een
keer proberen om een DaVinci brug te maken,
zonder het gebruik van touwen.

Eind april speelden de Scouts het spel “de sleutels
van Fort-Boyard. Op verschillende onderdelen
moesten de Scouts sleutels verdienen en zien te
vinden. Sommigen opdrachten gingen op snelheid en
andere opdrachten op slimheid en goed nadenken.
Dit om een woord te vinden en voor het finalespel.
De sleutels kon men ophalen als men zich een weg
baande door het spinnenweb. Je zelf ophijsen en de
bel luiden in de snelste tijd. Via een coördinaten
opdracht moest elke groepje twee sleutels zien te
vinden. Onder een zeil was een aantal sleutels met
punten verstopt, welk groepje haalt de sleutels op
met de meeste punten. Via een touwladder moest
men aan de overkant twee sleutels ophalen. Het
drijfvermogen: een emmer met een bakje er in een
en twee groepen met knikkers. Elke speler moest om
de beurt een knikker in het bakje doen net zo lang
totdat het bakje zinkt. De speler die het bakje laat
zinken heeft verloren. Na alle opdrachten werden de

Pasen stond voor de deur, dus tijd voor de Scouts
om op Egg Hunting te gaan. Het jachtgebied betrof
de omgeving rond de “Hollandse Hoeve” in Goes.
Met gps codes moesten de verschillende eieren
worden gevonden. De eieren waren voorzien van een
gps code, zodat indien de code goed werd ingevoerd
altijd het volgende ei werd gevonden. Van de

Vind het antwoord op de juiste vraag. Op het terrein
hingen verschillende vragen en antwoorden. De
scouts moesten het juiste antwoord vinden bij de
juiste vraag. Zoals: Wat gaat de wereld rond, maar
blijft altijd in een hoekje zitten ?? , Als je 20 bananen
in je linkerhand hebt en 30 in je rechterhand wat heb
je dan ?? , Wat heeft 21 ogen maar kan niets zien ??.
Van dat soort vragen. Op de volgende vraag
moesten de Scouts ook een antwoord zien te vinden.
Hoe brand je nu een touw door dat niet boven het
vuur hangt maar eronder ??. Er werd een kleine tafel
gebouwd, waar op een plank kwam te liggen.
Onder deze plank werd een touw gebonden, dat
moest worden doorgebrand. Op de plank moest een
vuur gemaakt worden. Er brandt dus een gat in de
plank waardoor de as in een ton terecht kwam en het
touw werd doorgebrand.

sleutels geteld die elk groepje had verzameld. Wie
kon het woord vormen ?? Het groepje met de meeste
sleutels kreeg voorsprong in het finalespel. Het
finalespel: (een verlate paasopdracht) wie haalt of
vindt de meeste eieren en is winnaar van het spel.

Eind april werd de open-dag van de
speeltuinvereniging te ’s Gravenpolder gehouden.
Aan ons werd gevraagd om deze dag mee te helpen.
De Scouts en de Explo’s begonnen op de vroege
zaterdagmorgen met het opbouwen van de
verschillende spelen en posten. Met een spelkaart
ging men langs de verschillende spelen en posten,
waar tot slot de finale post wachtte. Zo konden de
jeugd van ’s Gravenpolder en omgeving zich te goed
doen aan: de altijd uitdagende apenbrug, de
evenwichtsbalk (waar wat strozakken in de weg
hingen), voor wie het eens hoger op wilde zoeken
was er het paynet. De kleinere spellen waaronder het
golf frisbee, een mini boerengolf, het water dragen
door middel van een helm met goot op je hoofd.
Tenslotte natuurlijk je eigen gebakken stokbroodje
boven een houtvuur. We kunnen terug kijken op een
zeer geslaagde dag. Namens de speeltuinvereniging
hartelijk dank voor degene die hier aan mee hebben
geholpen.
4 mei hadden we de herdenking (het dragen van de
kransen) te Heinkenszand. De Scouts, Explo’s,
leiding, begeleiding, bestuursleden en andere
belangstellende van onze scoutinggroep verzamelen
zich in correct uniform om 18.30 bij “de Stenge” te
Heinkenszand. Na een uitleg over de te volgen
procedure, door een medewerker van de gemeente
werd bepaald wie welke kransen mocht dragen. Na

een herdenking in “de Stenge” volgde aansluitend de
herdenking bij de plaquette waarbij de Scouts en de
Explo’s de kransen droegen. Na de twee minuten
stilte en een toespraak van de loco burgemeester
ging men over tot het neerleggen van de kransen. De
scouts en de Explo’s boden hier hun hulp aan, door
de kransen te overhandigen aan de kransleggers.
Iedereen kon zelf nog wat neerleggen of langs de
plaquette lopen, waarbij de Scouts en de Explo’s tot
het laatste bleven staan. Vanuit de gemeente niets
dan lof, voor alle leden van onze Scoutinggroep, die
aan deze herdenking hebben meegewerkt.

In het kader van de 4 mei herdenking, bezochten de
Scouts op zaterdag 6 mei het Bevrijdingsmuseum in
Nieuwdorp. We werden daar ontvangen door dhr.
Traas, die een uitleg gaf over wat er in het museum
en op het terrein allemaal te zien was. We kregen
daar naast een persoonlijke rondleiding van dhr. De
Kok. Dhr. de Kok, 84 jaar oud, had de oorlog als
jongen van 12 jaar meegemaakt. Hij kon heel goed
vertellen wat er in het museum te zien was en vulde
dit aan met persoonlijke verhalen van wat hij allemaal
zelf had meegemaakt tijdens de oorlog. Dat maakte
toch bij iedereen wel indruk. Het museum vertelt het
verhaal van de slag om de Schelde, de persoonlijke
spullen die soms bij het museum gebracht worden,
de oorlog in Zeeland en de bevrijding van Zeeland.
Dit allemaal via films en voorwerpen, spullen in
vitrines waar soms een persoonlijk verhaal aan zit en
goed te volgen via de verhalen en uitleg van de heer
De Kok. Na een kleine pauze bezochten we het
buiten terrein, waar een tank en enkele bunkers
stonden. Via een bailey brug kwamen we bij de
gerestaureerde noodkerk van Ellewoutsdijk. Die na
de oorlog dienst deed als opslagplaats
(boerenschuur). Deze noodkerk is helemaal opnieuw

gerestaureerd en opgebouwd (via foto’s is te zien
hoe). Ook hier weer veel persoonlijke verhalen van
de bevrijders, dhr. De Kok en spullen uit de oude
kerk van Ellewoutsdijk. Heer De Kok hartelijk voor U
indrukwekkende uitleg.

Waar waren we de laatste keer gebleven? Oh ja! We
zouden de eer van onze stam gaan verdedigen met
behulp van dat gajes uit de explo speltak in de Iscout
game!

De komende tijd gaan we ons voorbereiden op het
kampeerseizoen en het Zomerkamp.
We gaan zien hoe de tenten uit hun winterslaap zijn
gekomen en hoe we aan onze eigen gepionierde (dit
maal niet zonder touwen) tafel kunnen zitten.
Groeten,
De Scouts en Scoutsleiding.

Dit kwartaal hebben wij vele verschillende activiteiten
ondernomen.
Allereerst hebben wij geminipionierd. We hebben een
tafel, schommelstoel en een brug gemaakt.
Tenminste, het was een poging tot. De week erop
hadden we een schommelbank gemaakt. Met wat
lekkers en wat drinken hebben we een script
gemaakt voor een aankomend kort filmpje. Een grof
sprookje met onze leiding als beeldschone
prinsessen in de hoofdrol.
29 april hebben we meegeholpen op de opening van
de speeltuin dag, zoals gewoonlijk altijd heel gezellig.
De bedoeling van de dag was dat de kinderen
spelletjes deden en zo hun kaart vol maakten. Als
hun kaart vol was konden ze een lekker broodje
komen halen en zelf bakken bij het kampvuur.
Op 4 mei zijn we aanwezig geweest in Heinkenszand
voor de herdenking om kransen neer te leggen.
Youri,
Explo

Beste lezers, Lou hier! Wat snel komt ie weer hè die
verrekte nieuwsbrief! Alsof wij eerlijk schorem niets
anders te doen hebben! Maar vooruit onder het genot
van een sinas met azijn cocktail en wat zout op het
randje van mijn glas ga ik er eens voor zitten!

Het begon allemaal toen Sebas de Bril heel het
gebouw had omgebouwd tot een ware
computerhosting ruimte, compleet met 6 schermen, 3
headsets en een zender van 35 meter hoog om zo
het sterkst mogelijk signaal te hebben voor de strijd.
De Explo's hadden voor de gelegenheid zwarte
strepen onder de ogen gesmeerd en de Polk high
football uniformen aangetrokken en gewapend met
volle mobieltjes trokken ze ten strijde, doe
opdrachten werden half uitgeprint uit de printer
getrokken en de helft was al gedaan voordat het
zoekteam het wachtwoord had ingevuld. Tinkerbell
Jo, lange tanden Rude, Ed de verwekker en San
'blub blub Titanic' zochten in al dit geweld de weg
zelfs met hulp uit een klein gehucht waarvan de
voetbalploeg al meer dan 15 jaar geen overwinning
had gehad in de vorm van De Regter hand van Will
de oppasmoeder! Alles ging supergoed, alle
opdrachten werden uiteraard direct goed gekeurd tot
Ome juffrouw Jannie met de snacks langskwam, in
de Computercore trok hij de stekker uit het contact
om de frituur aan te zetten en blies zo alle
aardlekschakelaars naar de vaatwasser! De bril
stormde het gebouw uit met tranen in zijn ogen en
tegen de tijd dat de Explo's genoeg databundel bij
elkaar hadden om op internet te kunnen was de strijd
gestreden, helaas niet bovenaan geëindigd maar een
goede middenmoter en uiteraard een paar Zeeuwse
groepen verslagen ondanks dit drama! Bedankt ome
juffrouw Jannie! We zullen dit nooit, nooit vergeten.

gejonast dus dat was geen probleem. Bij het gebouw
aangekomen ontvingen wij een dreigend bericht van
de verwekker dat we nooit binnen zouden komen
maar deze beste brave borst had een raam open
laten staan en ome Lou had bruine bonen op en met
een welgemikt schot was het binnen niet meer uit te
houden en kwam jullie vreesloze leider toch weer op
de troon te zitten! Voor straf voor dit verraad gaan we
binnenkort op expeditie naar het riool zodat iedereen
zich wel 2 keer bedenkt om nog een poging te doen!
Ik vertel jullie volgende keer meer want ook witte
bonen in tomatensaus met worst moet de weg naar
het riool gaan vinden..... Pfffff sorry! Kuch kuch DIE
LUCHT!!!!!!
Groeten van ome Pffff Lou! Mwhuahaha!!

Vormgeving:
Website:
De Explo's zijn stil naar huis gelopen aangezien
niemand nog zin had om ze naar huis te brengen en
na uren napraten kwam het besluit dat ieder
volgende keer een zak astronautenvoer meenam om
zulke tragedies te voorkomen.
De verwekker had vervolgens het plan om maar eens
lekker buiten te gaan spelen! Kev de miljonair en
jullie ome Lou vonden dit maar kinderachtig en
besloten een ommetje te gaan maken, rustig
keuvelen door de mooie zak.... Maar toen we terug
keerden was er een ware coupe gepleegd en een
ergere dan Geerts Soleil! Es de vleeskneder en Jo
achteruit waren de eerste tekenen van het verraad,
de weg naar het clubgebouw was afgezet en de
dames liepen de wacht, enigszins verbaasd vroeg de
miljonair aan de dames moeten jullie hier de
vuiligheid eruit laten lopen? Waarop hij direct tegen
de grond werd gewerkt en er een Opel Zafira met
gedempte lichten met 300 km/u aan kwam gevlogen.
Schijnbaar hadden de dames dit niet verwacht en
schrokken zo erg dat ik de miljonair oppakte en we
richting het gebouw verder konden lopen, even later
sprong er een Bosjesman uit de struiken en riep iets
onverstaanbaars waarop ik een hand brekerzand die
ik toevallig nog in m'n broekzak had zitten op de
grond gooide en aangezien dit best scherp zand is
was deze hindernis ook overwonnen, iets voor het
gebouw was er nog een meisje dat zich vastklampte
aan onze benen maar deze hebben we in de sloot

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

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

