Tenslotte kreeg ik van de
diverse speltakken nog een
aantal leuke aandenkens,
waarbij zelfs Sinterklaas
nog een mooi gedicht met
een fotocollage had
opgestuurd.
In de groepsraad van 17
juni werd ook nog een
ander (gedeeltelijk)
afscheid aangekondigd:
Jolanda gaat stoppen met
de welpenleiding, maar
blijft gelukkig nog wel een
aantal zaterdagen per
maand beschikbaar als een
soort inval-/aanvulkracht
voor alle speltakken.
Jolanda, heel hartelijk dank
voor alles wat je tot nu toe
hebt gedaan voor de
Voortrappers, en gelukkig voor de groep geef je
daaraan nog een nuttig vervolg!
Voor de laatste keer. Voor de ouderen onder ons is
dit de beginzin van een indertijd populair liedje. Maar
uiteindelijk is er voor alles een laatste keer. Voor mij
is het nu de laatste keer dat ik als voorzitter van de
Voortrappers dit stukje mag schrijven. Nadat ik de
wens te kennen had gegeven om als voorzitter terug
te treden, na dit ruim 18 jaar te zijn geweest, is in de
groepsraad van 17 juni onze huidige secretaris Kim
Appelo gekozen als onze nieuwe voorzitter. Kim, veel
succes! Ik heb het met veel plezier gedaan met vele
leuke momenten. En 1 juli was er weer zo’n leuk
moment. Nadat ’s middags allerlei opdrachten waren
uitgevoerd door onze (jeugd)leden mocht ik de beker
uitreiken aan het winnende team. Maar daarna werd
ik, tot mijn verrassing, ter gelegenheid van mijn
afscheid toegesproken door Kim en mocht ik tot slot
een heus eigen straatnaam-/pleinbord onthullen. Een
geweldige verrassing die ik bijzonder op prijs stel.

In de zelfde groepsraad konden we ook de nieuwe
oudervertegenwoordiger van de welpenouders
verwelkomen: Wilma Slagt. Wilma, van harte
welkom. Je zult het ongetwijfeld een leuke en nuttige
tijd vinden. Uit je eerste bijdragen bleek al dat je er al
helemaal in zit!
Voor het bestuur/groepsraad zijn we nu nog bezig om
een nieuwe secretaris en een nieuwe
vertegenwoordiger voor de scoutsouders te
benoemen. Er zijn al gesprekken gevoerd met
mogelijke gegadigden.
Dan heeft op 10 juni weer het hele dorp en vele
bezoekers van daarbuiten kunnen genieten van de
enige echte onvervalste Voortrappersoliebollen.
Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers werd
ook deze versie weer een succes. Ook het

spijkerbroekhangen werd weer door ons
georganiseerd en ook daarvoor bestond een grote
belangstelling van de jeugd. De beste drie hangers
werden als bijkomende prijs uitgenodigd om een
aantal opkomsten bij onze groep mee te draaien. Alle
vrijwilligers heel hartelijk dank voor al het werk dat
door jullie is verzet.
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik al aan dat in het
kader van het kunstwerk ter gelegenheid van het
700-jarig bestaan van ’s-Gravenpolder ook
scoutingleden een tegeltje konden bijdragen aan het
kunstwerk dat een muur van het Dorpshuis gaat
verfraaien. Met de kunstenaar hebben we nu
afgesproken dat er speciaal voor scouting een
workshop komt op 7 oktober a.s. vanaf 14.00 uur in
ons gebouw. Dus als jullie nog geen tegeltje hebben
gemaakt: zet de datum in jullie agenda en kom naar
ons gebouw. Deze workshop is overigens ook
toegankelijk voor niet-scoutingleden. Aanmelden is
niet verplicht, maar is voor de organisatie wel handig.
Opgeven kan bij Kim via Kim@Voortrappers.nl.
Rest me nog om iedereen die in de afgelopen jaren
heeft geholpen om de Voortrappers vooruit te helpen
en daarmee de jeugd een leuke en nuttige
vrijetijdsbesteding te geven heel hartelijk te danken.
Zonder jullie inzet hadden we nooit de goede en
gezellige groep gehad die we nu hebben. Voor de
toekomst wens ik jullie veel succes. En uiteraard zal
ik jullie blijven volgen, maar wel op gepaste afstand!

Nieuws vanuit de welpenjungle

Komende tijd gaan we aan de slag met het nieuwe
insigne Journalist. In de volgende nieuwsbrief lezen
jullie welke avonturen we hiermee beleefd hebben.
Wil je er meer van weten? Luister dan vrijdag 20
oktober naar Omroep Zeeland!
Hieronder twee bekende journalisten.

Namens het bestuur.
Kees Menkhorst,
afgetreden voorzitter.
.

Gezien er geen goede antwoord is binnengekomen
blijft de vraag van de vorige nieuwsbrief staan.
De 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!.

We zijn weer na de vakantie begonnen aan een
nieuw scoutingseizoen. Dit na een zeer geslaagd
zomerkamp met: geschommel, dwalen door de
Sahara zonder kamelen, maar de oase werd wel
gevonden, een wandeltocht door de bossen en
heide, expeditie Eerde, blind klimmen,hoe stapel je
kratten, evenwicht op een grote bal, boogschieten,
peddelen, vuur en passie. Een uitgebreid verslag
van het Zomerkamp, door Lisanne vinden jullie
hieronder.

Zomerkamp 2017 te Ommen
Zaterdag:
Zo gezegd zo gedaan we gingen op zomerkamp naar
Ommen. Iedereen kwam op 12 augustus op het
eigen kampterrein in ‘s-Gravenpolder, ondertussen
nam iedereen even afscheid van papa en mama.
Eenmaal in de auto een hele lange rit naar het
kampterrein ‘’buitencentrum Gilwell Ada’s hoeve’’ te
Ommen. We kwamen aan op ons kampplekje
‘’Meppel’’. We waren gelijk begonnen om de tenten
op te zetten. We hadden die avond lekker gegeten en
zijn onze slaapzakken ingekropen.

Woensdag:
Hadden we een drukke en actieve dag. We
begonnen met kanoën en klimbos. We zijn toen
verder gegaan naar Douws dump winkel met: oorlog
voedsel / spullen, zakmessen en een hele verdieping
met kamp spullen. Ook zijn we voor de centen dag
wezen barbecueën.

Zondag:
Hebben we met de scouts niet zo veel gedaan. We
gingen het terrein verkennen en we hebben een
schommel gespioneerd, wat een echte uitdaging was
met het in elkaar zetten, we waren toen ook nog naar
de scoutshop gegaan.

Maandag/dinsdag
Op maandag zijn we begonnen met de hike van 12,5
km. Toen we er bijna waren we erg vermoeid en
wilde overal wel stoppen. De tenten opgezet en
lekker primitief gegeten, wel uit zak. Dinsdag zijn we
weer naar ada’s hoeve gegaan. In de avond deden
we nog centendag, en dassen ruilen nou meer das
voor vaatdoek.

Donderdag:
Was het weer zo’n druk dagje we gingen naar het
spelcomputer museum!!. Daar waren de eerste tot de
laatste game/computers. Daarna zijn we nog even
naar de stad gegaan.
Vrijdag :
Gingen we in de ochtend boogschieten en zijn we in
de middag naar het zwembad in Zwolle geweest. In
de avond hadden we nog een mooie indrukwekkende
vuur show.
Zaterdag:
De laatste dag kamp awhhh. We hebben in de
middag de tenten afgebroken en alles opgeruimd en
kwamen we heel thuis in ‘s-Gravenpolder.
Bedankt leiding voor dit super leuke, gezellige,
actieve week!
De eerste opkomst moest er nog wat worden
weggewerkt van het Zomerkamp. De gebruikte
tenten zijn weer schoon en fris. De komende tijd

hebben we ook gasten bij de Scouts. 6 dames van
de welpen komen namelijk stage lopen bij de Scouts.
Zij stappen in en maken kennis met de Scoutswereld.
De komende tijd gaan weer uitdagende dingen doen
bij de Scouts: Verrassingskoken, gaan voor een
zaterdag een samenwerkingsverband aan met de
Welpen, Kleien, Schminken, Overvliegen, de
Natuurwerkdag en beginnen we een Restaurant.
Dus weer voldoende spanning en uitdaging.
Groeten,
De Scouts en Scoutsleiding.

Na een paar weken zijn we eindelijk van het hete
zomerkamp bekomen. Nadat we 12 uur in het
polenbusje hebben gezeten, kwamen we eindelijk
aan in Frankrijk.
Natuurlijk hadden we er veel zin in, om de tent op te
zetten. Nadat de circustent stond en het eten
opgegeten was, gingen we maar snel slapen.
Nadat we een dagje hadden uitgerust, waren we
begonnen aan de loodzware hike. Deze hadden we
voor het grootste gedeelte uitgezeten in de trein. De
hike eindigde in het dorpje Autun, hier hebben we
een drankje gedaan.
De volgende dag, (dag 4 alweer) zijn we wezen
zwemmen in het mooie meer: Lac du seton. Na deze
verfrissende duik, zijn we de volgende dag naar het
dierenpark geweest. Hier hebben we een beetje
aapjes gekeken, die verrassend veel op ons leken.
Op de laatste dag zijn we weer vertrokken naar het
mooie, maar vooral koude Nederland. Toch was het
een leuk zomerkamp :)

Beste lezer, Lou hier!!!! Mwhuahahaha!
Tjonge wat lang geleden is dit weer zeg, de vorige
keer moesten we nog naar het riool van Antwerpen
en inmiddels hebben we alweer een kokende
voorzomer en een kletsnatte zomer achter de rug!
Allereerst het verhaal met een luchtje!

Ome Sjaak nam ons mee naar de voorstad van de
parel van de zak, Antwerpen om daar eens heerlijk
een tocht tussen de ratten en drollen te maken. Het
begon al goed op het terras waar we onder het genot
van een drankje de gids voorbij roken komen (dit was
schijnbaar de oude gids die de lucht nooit meer uit
zijn huid kreeg) Deze goede stinkende man gevolgd
naar de ingang van de Ruien en na een uitleg
gekregen te hebben over het ontstaan door een
behulpzaam stinkend vrouwtje mochten we in het
voorportaal van de duisternis wachten op de
bootsman die ons over de rivier naar het licht zou
brengen... Een vreemde gewaarwording uiteraard die
ook angstaanjagend beschreven kon worden maar al
met al viel het allemaal erg mee, de bootsman ( een
ondergedoken Aziaat) vertelde ons onze plaatsen op
de schuit en plaatste iedereen behalve ome Sjaak
voorop en mompelde iets over balans. 5 minuten
later waren we terug en hadden we een enorm
interessant verhaal gehoord waar niemand eigenlijk
iets van had verstaan aangezien de Aziaat zeer
gebrekkig Vlaams sprak en dus al helemaal
gebrekkig ABN!
Om bij te komen van dit intensieve avontuur liepen
we meters naar de auto en reden meters om van de
lokale brouwerij nog iets mee te krijgen over de
lokale bieren. Angstig voor een gids met een
Aziatische achtergrond haalden we gerust ons hart
op toen het een individuele rondleiding was door de
brouwerij!
Wat hier allemaal te zien was ga ik uiteraard niet
verklappen maar een positieve ervaring was het
zeker! Vele zalen en interessante weetjes verder
kwamen we uiteindelijk bij het proef gedeelte waar
we een 3 tal proefglaasjes kregen met verschillende
biertjes waaronder een met chocolade! Ja dames,
jullie hebben wat gemist!
Een verrassende dag met interessante weetjes!
Stam zomerkamp,
Omdat we het niet eens konden worden over de
locatie besloten we het beste van alle landen te
pakken en een wereldreis te maken om zodoende
minstens de vlaggen van alle landen mee te
smokkelen naar ons clubhuis. Zo gezegd zo gedaan,
Rinus de bus chauffeur had met Kevin de planner
een planning gemaakt en haalde iedereen op, geen
probleem tot zover. Ieders reiskoffer met knuffel
stond in de bus en we vertrokken naar het vliegveld...
Helaas hebben we dit nooit kunnen vinden en zijn we
maar thuis gebleven om te dromen over deze mooie
reis... Mocht u nog een donatie voor ons volgende
zomerkamp willen geven kunt u bij vrijwel elke
leidinggevende terecht!

Primitief masterchef
Hans de Tekenmeester had samen met Shalalala
Shalalie 3 teams gemaakt waar we door middel van
een sudoku en raadsel punten konden verdienen
voor een mysterie doos, de zwarte doos, de droge en
de natte doos....
Ik vertel jullie over mijn team, The good, the bad en
the ugly. De andere teams deden er sowieso niet toe
aangezien we allemaal al weten wie er ging winnen
uiteraard! De andere teams hadden schijnbaar
namen als scoutingbruin en de vuurcockjes of zoiets
maar dat is niet belangrijk!
Mijn Team bestond uit Sebas de Hond ( broer van die
vent van al die cijfers, naam is me even ontschoten)
en Hil de tective ( ja de eega van Speedboat Eddy) Ik
zette deze goede mensen aan het werk op de
sudoku en het raadsel en zocht ondertussen een van
de dozen uit om te kunnen beginnen aangezien The
good, the bad and the ugly toch wel zouden winnen,
na 2 minuten aan de dozen gezeten, gevoeld en
geroken te hebben was ik er uit en leverde mijn team
de antwoorden in bij de Jury. Vol ongeloof keken de
2 andere teams naar ons toen de Jury riep, TIJD!
INLEVEREN DIE PAPIEREN!!!
We mochten toen als eerste (natuurlijk) een doos
uitkiezen om wat te gaan koken op houtvuur!
Omdat wij zoveel punten voorlagen op de rest
konden we met de punten voordelen kopen om mee
te koken/bakken en een mes, een rol alufolie en een
rooster was al snel gekocht.

gebakken speklap tot perfectie gekruid door jullie
aller Lou!
De andere teams hadden iets met kip en rijst en mini
gehaktballen met macaroni ofzo ( gewoon niet weg te
hakken)
De jury kwam, zag, proefde en gaf ons de
overwinning waarop we de 2 de doos uit mochten
kiezen voor het dessert!
Pannenkoeken alla Lou was de uitkomst (
Pannnenkoeken met een beetje liefde inside) een
bolletje ijsco en luchtig geklopte slagroom afgedekt
met net een klein beetje kaneel voor de geur!
De vuurcocks hadden een saaie cake en
scoutingbruin een standaard banaan met wat
chocolade...
Tot slot was de uitreiking van de prijzen....
PRIJSVRAAG! Wie van de teams zou er gewonnen
hebben? SMS Pelik Aan naar 44416330957834 en
stem op je favoriete team!!!!
( de uitslag kan en zal beïnvloed worden door
bepaalde personen, kosten van sms 37,50 excl. extra
service kosten die we ter plekke
verzinnen)
In Oktober organiseert de stam een of meerdere
Levende bordspelen onder leiding van Evil Lien en
Jolige Landa! dus wacht niet te lang en schrijf je in bij
de Linke Lou is bbbbbbbbb ack! Stam ( voorwaarden
en inschrijfgeld/ contributie worden per persoon
bepaald)
Tot de volgende! Mwhuahahahahahahahahahaha!
Lou
( disclaimer feiten kunnen ietwat overdreven en
verdraaid zijn door andere stamleden, het afgedrukte
materiaal staat zwart op wit als
waarheid)

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over de nieuwsbrief en het inleveren van
je stukje kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl
We maakten met de ingrediënten een overheerlijke
stamppot penen en ui, een overheerlijke salade met
gepofte penen en mais en een op het rooster

