Wat een veranderingen zijn er de afgelopen
maanden geweest. Zowel in het bestuur als bij het
leidingteam. Ten eerste hebben we natuurlijk
afscheid genomen van Kees Menkhorst. Na ruim 18
jaar, waarin hij veel voor de vereniging heeft
betekend, heeft hij zijn voorzitters hamer doorgeven
aan ondergetekende. Velen van jullie kennen mij al
wel, maar verderop in de nieuwsbrief zal ik me even
voorstellen. Met mijn benoeming als voorzitter kwam
mijn plek binnen het secretariaat vrij, deze heeft
Marina Mol, de moeder van Koos, inmiddels ingevuld
en ze begint al aardig haar plek in de vereniging te
vinden.
We hebben afscheid genomen van Kevin Voogd als
leiding bij de Explo’s en Jolanda Goud als vast

gezicht bij de
Welpen. Gelukkig
blijft Jolanda nog
om de week
komen om de
speltakken te
ondersteunen waar
nodig. Kevin is
ook nog
beschikbaar voor
allerlei klussen, zo
heeft hij al weer
een nacht
oliebollen
gebakken. Nadine
Clarijs heeft
aangegeven door
haar ziekte niet
meer terug te
kunnen komen.
Tijdens onze
jaarafsluiting op 16
december hebben
we ze alle drie met
een blijvende herinnering bedankt voor hun inzet. Op
deze dag hebben we ook nog wat mensen in het
zonnetje gezet, omdat ze dat zeker verdienen. Voor
Jordy Clarijs was het 20 jaar , Eddo de Fouw al 25
jaar en Jack de Vos zelfs 40 jaar geleden dat ze lid
werden van Scouting Nederland. Alle drie zijn ze
onderscheiden met een lustrumspeldje. Elroy
Schipper heeft op deze dag zijn badge voor lid van
verdienste gekregen. Wij hopen dat jullie allemaal
nog lang bij ons op de vereniging rond zullen lopen.
Gelukkig word ons leidingteam ook aangevuld. Vanaf
6 januari is Thomas Appelo het welpenteam gaan
versterken. Echter zijn we nog op zoek naar nieuwe
leiding, vooral de Explo’s en de scouts kunnen nog
wel wat extra handen gebruiken. Dus ben je iemand
of ken je iemand die het leuk vind om onze
jeugdleden op zaterdagmiddag en gezellige en
leerzame middag te geven laat het ons weten. Ook

als je bijvoorbeeld maar om de week kunt komen is
dat voor ons geen probleem.

keer onder andere een stukje in van onze
penningmeester René Aarnoudse.

De speltakken zullen verderop in deze nieuwsbrief
uitgebreider vertellen over de activiteiten van de
afgelopen maanden. Er is een heus restaurant
geweest, omroep zeeland is bezocht, er zijn weer
insignes verdient, sinterklaas is langs geweest en het
lopend buffet tijdens de jaarafsluiting liep wel heel
letterlijk langs de hongerige leden.

Namens het bestuur wens ik jullie allen een mooi
scoutingjaar en hopen wij iedereen een keer te zien
tijdens onze jubileum activiteiten.

Wij zijn nu vooral druk aan het denken en verzinnen
wat het jaar 2018 ons gaat brengen. Het jaar dat wij
ons 35-jarig bestaan vieren. Dat willen wij zeker niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. In jullie agenda
kunnen jullie alvast de volgende data noteren. Op 16
juni willen we een spel middag organiseren. Niet
alleen voor jullie als leden en jullie ouders, maar ook
voor andere belangstellenden die mee willen doen en
willen ervaren wat scouting is. Daarnaast gaan we in
het weekend van 23 september met de hele
vereniging op kamp naar Veere. Een spannend spel
zal ons dit weekend in zijn greep houden. Ook een
reünie mag natuurlijk niet ontbreken dit jaar.

De opvallende lezers onder jullie hebben vast de
nieuwsbrief van december 2017 gemist. Dat klopt en
zal ik even toelichten. Sinds 2017 bied Scouting
Nederland ons de mogelijkheid om het midden katern
van het Scouting Magazine zelf in te vullen. Dat
hebben we vorig jaar gedaan en Sebastiaan van
Delft heeft dat heel leuk vorm gegeven. Echter is het
best veel werk om per jaar 4x een nieuwsbrief te
schrijven en 4x een magazine te maken en ook te
vullen met leuke tekst en foto’s. Daarom hebben wij
in November besloten om onze eigen nieuwsbrief
nog maar 3x per jaar uit te brengen. Ook de inhoud
van de nieuwbrief zal wat veranderen, zo staat er dit

Kim Appelo
kim@voortrappers.nl

Onlangs hebben we in het bestuur afgesproken om in
e
de 1 nieuwsbrief van het nieuwe jaar een financieel
overzicht te geven. Zo krijgt u een beeld van hoeveel
geld er binnen komt en waaraan dat allemaal
besteed wordt.
In 2017 zijn de financiën aardig rooskleurig
geworden, vooral dankzij de oliebollenacties tijdens
de braderie en het oudejaar. Deze acties zijn al jaren
een goede kaskraker en zorgen ervoor dat wij de
contributies redelijk stabiel en laag kunnen houden.
Netto hebben deze acties ongeveer €3800,opgeleverd. Samen met de contributies (€3500,-), de
subsidies van de gemeente Borsele (€2385,-) en de
opbrengst van de verhuur van het gebouw (€1980,-)
bedragen de totale inkomsten zo’n €11665,-. In die
subsidie zit ook een eenmalig bedrag om
bijscholingsactiviteiten van de leiding te kunnen
vergoeden.
Uiteraard vergeten we onze diverse trouwe
donateurs niet, die een mooie aanvulling zijn op de
ontvangen contributie. Zowel leden als donateurs zijn
erg loyaal aan onze vereniging!
Andere inkomsten komen uit de verkoop van
kleding zoals dassen, T-shirts en badges. Hierin is in
het verleden behoorlijk geïnvesteerd, dus daar staan
ook weer inkoopkosten tegenover. De netto
opbrengst hierop is bijna te verwaarlozen, we hebben
niet de instelling om hierop winst te gaan maken.
Straks moeten we nog belasting gaan betalen..;))
Natuurlijk staan tegenover inkomsten ook een
heleboel uitgaven! Elk jaar dienen we als vereniging
een bijdrage over te maken aan de gemeente m.b.t.
het gebruik van het scouting gebouw.
Deze bijdrage bedraagt elk jaar €1150,-, dus een
groot deel van de subsidie vloeit zo weer terug.

Het onderhoud van het gebouw is voor een gedeelte
voor onze eigen rekening. Afgelopen jaar is de vloer
beneden weer helemaal mooi gemaakt door onze
technische man Jaap van Maldegem, wat zo’n €400,heeft gekost.
Elk kwartaal krijgen de speltakken (welpen, scouts en
explo’s) een vrij besteedbaar bedrag wat gebaseerd
e
is op het aantal leden op de 1 dag van het kwartaal.
Op deze manier komt een groot gedeelte van de
contributie rechtstreeks ten goede van de leden
(€1900,-).
Als scoutinggroep betalen we ook elk jaar een
bijdrage aan de regio ( www.scoutingzeeland.nl) en
het landelijke netwerk van scouting. Die contributie is
gebaseerd op het aantal leden van onze groep per 1
januari. In 2017 was deze bijdrage zo’n €1600,-. Daar
gaat dus het andere gedeelte van de contributie naar
toe. Op www.scouting.nl kunt u zien wat de regio en
het landelijke netwerk allemaal doet voor de scouting.
Elk jaar zijn we weer ongeveer €200,-kwijt aan bank
en verzekeringskosten. Als bestuur zijn we van
mening dat we deze kosten zo laag mogelijk moeten
proberen te houden. In het verleden hebben we
onderzocht of de verzekeringen uitgebreid konden
worden. De conclusie is echter dat er dan erg veel
premie betaald dient te worden, wat uiteindelijk
weinig meerwaarde heeft voor de groep.
Omdat we op het scoutinggebouw behoefte hebben
aan een eigen internetverbinding betalen we jaarlijks
bijna €550,- aan de provider. Onlangs heeft het
bestuur nog bekeken of dat goedkoper kon, maar dat
was helaas niet mogelijk.
In 2017 is er aan overige activiteiten zo’n €1500,gespendeerd. Vanuit onze groep zijn er 10
leidinggevenden en bestuursleden naar de scout-in
geweest om zich te laten informeren over de nieuwe
ontwikkelingen binnen de scouting. Ook heeft het
bestuur dit jaar alle vrijwilligers meegenomen op een
uitje om ze zo te bedanken voor hun inzet. In het
voorjaar van 2017 zijn we de natuur op SchouwenDuiveland in gegaan om ons te laten inspireren hoe
het natuurgebied Dijkwater daar ontstaan is. Na deze
( voor sommigen) vermoeiende excursie hebben we
gezamenlijk de dag ‘afgesloten’ bij de Wok van
Zeeland. Als bestuur hebben we ook nog wat kosten
gehad om aan diverse leidinggevenden een ‘trouwe
dienst’ speld uit te reiken en natuurlijk hebben we
onze oud-voorzitter Kees Menkhorst in het zonnetje

gezet, als dank voor zijn grote betrokkenheid in de
afgelopen jaren.
Verder wordt er regelmatig iets aangeschaft wat ten
goede komt aan de groep zoals pionier hout,
grondzeil, een bijl, boodschappen voor de BBQ aan
het einde van het seizoen etc. De overige kosten
zoals hierboven beschreven bedroegen in 2017
ongeveer €1800,-.
En last but not least leggen we elk jaar wat geld opzij
om de diverse activa in de toekomst te kunnen
vervangen zoals tenten, aanhangwagens, een
koelkast, oliebollenbakpannen, enz. enz. Dit soort
bezittingen heeft natuurlijk geen oneindige
gebruiksduur, daarom sparen we elk jaar een beetje.
Zo staan de groepstenten voor meer dan €4500,- op
de balans en kost een grondzeil voor een groepstent
al €800,- (die is het afgelopen jaar aangeschaft).
Door een gezond financieel beleid kunnen we
regelmatig oude spullen vervangen en dit komt weer
ten goede aan het plezier van de scoutingleden! Dat
is waar we het uiteindelijk voor doen!!
Pfff, een heel verhaal zult u misschien zeggen.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u mij mailen:
rene@voortrappers.nl
Vriendelijke groet van de penningmeester,
René Aarnoudse

Het antwoord op de vorige quizvraag is “ikki”.
De winnaar is Marlo, gefeliciteerd.
De quizvraag is:
Wat is de leeftijd van alle welpenleiding bij elkaar?
A) 97 jaar
B) 115 jaar
C) 137 jaar
D) 142 jaar
Onder de juiste inzenders wordt een leuke
scoutingprijs verloot.
Stuur je antwoord naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl
en maak kans op een berenverrassing!.

Nieuws vanuit de Welpenjungle
Komende tijd gaan we aan de slag met het insigne
Geschiedenis (maar dan wel op de scouting-manier).
Zo beginnen we elke insigneopkomst met een ritje in
de tijdmachine en ontmoeten we iemand uit het verre
verleden. Deze mensen zijn niet altijd even
vriendelijk; dat merkten we toen we een op hol
geslagen holbewoner (met knuppel) 65.000.000 jaar
geleden tegenkwamen.

Het is weer al een tijdje geleden dat U iets uit onze
speltak heeft vernomen. Voor onze activiteiten
nemen wij U even mee terug in tijd, zelfs tot vorig
jaar. Zo hebben we vorig jaar 6 nieuwe dames
scoutsleden (Annemoon, Fleur, Corine, Lisa, Manouk
en Meike) mogen verwelkomen bij onze speltak. Na
een gemaakte gepionierde overzet, moesten de
nieuwe scouts op eigen kracht hun weg zien te
vinden naar de Scoutsspeltak. Ze stapten zo in de
wereld van de Scouts.
Begin november hadden we de natuurwerkdag.
Nadat we hadden verzameld bij de werkschuur van
Natuurmonumenten gingen we aan de slag. De
Scouts hebben weer de nodige wilgen van een nieuw
kapsel voorzien.

Voor de overige opkomsten gaan we reizen van
Azjmabar tot oemoemenoe. Op zoek naar schatten,
tombes en onbekend terrein.
Jolanda en Rien zijn gestopt als leiding van de
welpen. Jolanda is gelukkig nog wel inzetbaar als
vliegende-keep-leiding. Onze nieuwste aanwinst (en
oud-explo) Thomas (aka kaa) komt ons leidingteam
versterken.

Half november begonnen de Scouts hun eigen
restaurant namelijk “de Voortrappertjes”.
Na een gedegen voorbereiding en taakverdeling
(keuken, bediening, garderobe en ontvangst) gingen
de scouts aan de slag. Dit restaurant kenmerkt zich
door een “Wereld” van verschil te maken. Het voor,
hoofd en nagerecht, waren namelijk wereld
gerechten. De tafels werden voorzien van een strand
uiterlijk. Het restaurant liep uitstekend, aan klandizie
(ouders, broers en zusters) geen gebrek. Al met al
kunnen we terug kijken op een geslaagde avond, met
ouders/verzorgers, broers en zusters. Het restaurant
kreeg van een bekende SBS 6 presentator zelfs een
keurmerk. Hij werd er erg vrolijk van. “man, man,
man”.

Taakverdeling vanaf januari 2018
 Rinus: Bij hem kunt u afmelden en algemene
vragen stellen over een opkomst. Dit kan
via rinus@voortrappers.nl
 Evelien: Zij zal de communicatie over
bijzondere opkomsten gaan doen en de
opgaven gaan verzamelen voor deze
opkomsten. Haar mailadres
is evelien@voortrappers.nl
Groeten van de welpenleiding
Oe, Rikitikitavi, Kaa, Ikki en Baloe

Zo tegen het einde van 2017 hielden we een
overnachting in ons eigen scoutinggebouw.

Dit werd mede mogelijk gemaakt door de oudere
Scouts. De vrijdagavond hielden we een wandeltocht
van af een plaats waar het soms “Wemelt” van de
Scouts. Bij de aankomst in het gebouw stond de
leiding al met de bekende tosti’s te wachten. Gezien
het Sinterklaastijd was had iedereen netjes zijn
schoen gezet. Dat werd natuurlijk beloont met voor
iedereen wat lekker in zijn of haar schoen. Aangezien
de Scouts nog weinig water hadden gezien
vertrokken we de zaterdagmorgen naar het zwembad
te Goes. Na de gezamenlijke maaltijd en de
installatie van de nieuwe scouts, werd het
minikampje afgesloten.
Sinterklaas en de pieten hebben we dit jaar met een
lied mogen ontvangen. Iedereen had weer zijn best
gedaan op de surprises en gedichten.
De laatste opkomst van 2017 het eindejaarsfeest
(een gezamenlijke opkomst met alle speltakken). Het
thema “Werelds”. Waarbij de wereld gerechten
lopend aan je voorbij kwamen. Je verschillende
wereldvlaggen moest zien te vinden. Inwoners uit
verschillende landen die aan je voorbij gingen en hun
gerechten aan je aanbieden. Een dj met
wereldnummers.
De maand januari van 2018 zit er al weer bijna op. Zo
zijn we met de Scouts begonnen aan een nieuw
scoutingjaar. De eerste opkomst hebben we gelijk het
materiaal van scherpe kantjes voorzien. De
voorjaarsschoonmaak die hebben de Scouts al
achter de rug. Bij de Scouts gaan we werken aan het
Insigne Zwerven en Navigatie. De Scouts hebben al
kennis meegemaakt met het eerste onderdeel,
namelijk de verschillende routetechnieken. De Scouts
hebben namelijk ook hun eigen bord gemaakt. Geen
verkeersbord of bord waarvan je kunt eten maar een
knopenbord. De knopen werden gelegd en vast
gemaakt op hun bord. Als beloning mochten de
Scouts hun knopenbord mee naar huis nemen. Zodat
ze ook thuis de knopen nog eens kunnen bekijken.
Of boven hun bed hangen, zodat ze er ook nog eens
over kunnen dromen.
De komende tijd gaan we bij de Scouts verder
werken aan het Insigne, het fijne knoopwerk,
voorbereiden op de kookwedstrijden, gaan Lisanne,
Myrthe, Lisan en Mike stage lopen bij de Explo,s.
Waarbij ze dan over een kleine 2 maanden in de
Explo wereld zullen stappen.
Groeten,
De Scouts en Scoutsleiding.

Beste lezer,
Ten eerste vanuit de explo's nog de beste wensen en
dat het maar een mooi, gezellig en leuk scoutingjaar
mag worden!
De oliebollenactie is weer een groot succes
geworden met hulp van de explo's die als echte
oliebollen deegzetters en bakkers mee hielpen met
deze actie! Bedankt!

2018 is het jaar dat Thomas over is gegaan naar de
leiding van de welpen en we hem vervangen hebben
met stagelopers vanuit de scouts, te weten Myrthe,
Lisan, Lisanne en Mike! Jullie zijn al met goede
ideeën gekomen en ik hoop van harte dat jullie een
hartstikke leuke tijd gaan hebben bij de explo's!
Zoals hierboven al gezegd zijn er afgelopen tijd
programma's ingevuld voor de komende maanden.
Zo staan er programma's op als Iscout
(avondprogramma samen met Stam), bowlen met
dank aan de familie van Dijke, lenteactiviteit van de
regio en het overvliegen van de 3 dames en de heer
scout naar de Explo's!
Het zomerkamp wil ik z.s.m. gaan vastleggen en de
eerste mail hierover is inmiddels verstuurd naar de
explo's en de ouders!
Hierover snel meer!
Tot zover namens de explo's
Elroy

Beste lezers en lezerinnetjes!
Weer een jaar voorbij, en tijd voor een nieuw stukje
van ome Lou!
Om terug te gaan naar oktober vorig jaar stappen we
in de teletijdsmachine die we hebben geleend van
professor barabas van Suske en Wiske! Stappen
jullie mee?
Prrrrrrrrr.... prrrr..... pfffffffff zucht pats!
We schijnen wat moeilijkheden te hebben met de
teletijdsmachine dus ik stel voor om op de
ouderwetse manier verder te gaan... A trip trough
memory lane.....
Levend bordspel...
Jolanda de klusvrouw en Eef het studiestress meisje
hadden een zelfgemaakt bordspel meegenomen
waarom 3 teams werden neergezet, Erik de
ambtenaar met Sebas de website host, Sanny
yesterday my life was filled with rain en (Y)ester day
all my troubles seemed so far away en ten slotte jullie
eigen ome Lou samen met Rinocerus met zijn kleine
hoorntje.
Op alle vakjes stonden landen met elk een eigen
opdracht. Zo is er wonderschoon gedanst door Erik
en Sebas, geklaagd door jullie Ome Lou en de
verschrikkelijk kleine toren van Pisa door Sanny en
Es.
De teams konden elkaar uitdagen bij opdrachten en
bij een gewonnen opdracht kreeg het winnende team
een mooi glimmend kraaltje wat bij het
desbetreffende vakje mocht worden gelegd, uiteraard
lag het bord binnen no time vol met de kleur van
Rinocerus en Lou en kregen wij de wereld aan onze
voeten als winnaars!
In november reisden we af naar Ford Boyard waar
we werden ontvangen door een rare oude vent met
een dweil op zijn kanus ( ik denk dat ie zich
schaamde omdat zijn voetbalclub geen
landskampioen wordt of zo) en een dwerg met een
bord voor haar kop... eeeuhm buik met een zeer
ouderwetse naam, Horloge... zo 1998..... maar de
belofte van de oude demente dweilkop man maakte
veel goed, de winnaars zouden beloond worden met
een sleutel voor een speciaal kamertje... De
interesse was gewekt...

zijn fragiele grip maar toen ze veilig dachten te zijn
stond Horloge daar met een teil water waar ze
pardoes Jack het kamermeisje met zijn hoofd
induwde!
We redden Jack en uitgeproest kwam er waarachtig
een sleutel uit zijn mond drijven die we gebruikte om
de oude dweil terug in de kast te duwen en met een
gezellig potje eerste stuurman roept zijn we lachend
terug gewandeld.
Ook sinterklaas is eindelijk eens langs geweest bij
ons gezellige theeclubje dus cadeau‘s voor jullie rare
scoutsmensjes kun je op je buik schrijven
Mwhuhahahahaha!!!!!!
2018 zijn we met de winst van het verkopen van de
kado's begonnen met een heerlijk gratis gourmet
waarin we de plannen voor dit jaar in detail hebben
uitgestippeld!
Wat te verwachten hoor ik jullie denken.....
Nou.... Iscout komt eraan dus flink sabotagewerk bij
nationale en internationale scoutinggroepen..
Escaperoom, zo noemen wij de gevangenis waar we
ongetwijfeld weer een aantal dagen zullen zitten en
natuurlijk uit zullen breken!
We zullen nog schat zoeken in Goes aangezien daar
veel gierige mensen wonen die nooit geld uitgeven
en alles in de tuinen begraven en daar kunnen wij de
kas flink mee spekken!
Master chef om weer eens te laten zien hoe chef-kok
waardig jullie ome Lou is
en we zullen ook wel bijeenkomsten hebben om een
glaasje ranja met een schijfje citroen te drinken op
bourgondische wijze! Maar hierover later meer!
Tot slot nog heugelijk nieuws!
Na een lange periode van onzekerheid,
vergaderingen, testen en internetgeschiedenis
napluizen zijn we tot de conclusie gekomen dat
Jeroen, Sven, Thomas en Toon onze bende mogen
komen helpen met onze min of meer legale
activiteiten, welkom namens......
Sanny, Jack, Hans, Sebas, Rinus. Hilde, Eddo,
Kevin, Esther, Jolanda, Erik, Evelien, Shalene, Jordi,
en Ome Lou
Veel succes en tot de volgende keer!

Het begon met een aantal mensen die meegelokt
werden in de torenkamer waar een webcam stond
waar iedereen op mee kon kijken hoe de oude dweil
vreemde verwarde vragen stelde aan de
slachtoffers... Deze konden gelukkig ontsnappen aan

Mwhuahahahahahaha!!!!!!!

Nieuw gezicht en bekent gezicht op een nieuwe plek,
dus tijd om eens even voor te stellen.
Marina (secretaris)

Mijn naam is Marina Mol-Krijger. Ik ben 38 jaar oud,
getrouwd en moeder van Ko (scouts), Jan en Elise.
We wonen met veel plezier in 's-Heer Abtskerke. Ik
werk als KAM coördinator bij Van der Straaten in
Hansweert. In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje
hardlopen en speel ik euphonium bij fanfare Euterpe
in Heinkenszand. Sinds november ben ik secretaris
van De Voortrappers.
Groetjes Marina

welpenleiding wat ik meerdere jaren met veel plezier
heb gedaan. In verband met ons werk en verhuizing
hebben wij beiden ons lidmaatschap opgezegd. Toen
onze kinderen oud genoeg waren hebben we ze
weer meegenomen naar ons vertrouwde honk, De
Gorinchemse Zeeverkenners. Inmiddels woonden we
daar ook weer wat dichterbij.
In 2010 verhuisden wij voor het werk naar Zeeland,
kwamen in ’s-Gravenpolder terecht en zo kwam ik
het jaar erop via Thomas bij een landscout vereniging
terecht. De scouts onder ons weten dat dat soms wel
eens een dingetje kan zijn, maar gelukkig werden we
met open armen ontvangen……. Begin 2016 werd ik
gevraagd als oudervertegenwoordiger van de welpen
en al bij mijn eerste vergadering werd ik gevraagd of
ik het secretariaat wilde gaan doen. Aangezien ik een
aantal jaar op het secretariaat had gewerkt van een
aannemer moest dat ook lukken. Na een relatief
korte tijd met veel plezier het secretariaat te hebben
gedaan werd ik door Kees gevraagd om zijn functie
over te nemen. Dat doe je niet zomaar, zeker niet als
je nog zo kort echt betrokken bent bij een vereniging.
Maar het idee in die functie vorm te geven aan de
scouting gedachte, andere kinderen de ervaringen te
geven die ik heb gehad en vriendschappen voor het
leven te sluiten, die trokken mij over de streep. Ik
hoop als voorzitter een positieve bijdrage te leveren
aan het scoutingspel. Naast voorzitter ben ik, samen
met Jolanda, ook vertrouwenspersoon van de
vereniging. In de volgende nieuwsbrief zullen we
daar wat meer over vertellen.

Kim (voorzitster)
Ik ben op de zaterdag geregeld op het gebouw
aanwezig, ik vind het namelijk belangrijk zichtbaar en
bereikbaar te zijn voor zowel de vrijwilligers als ook
de leden en hun ouders. U kunt mij altijd even
aanspreken. Natuurlijk ben ik ook bereikbaar via de
mail.
Groetjes Kim

Mijn naam is Kim Appelo-Muilwijk, 43 jaar, getrouwd
met Corné en moeder van Thomas, Jelmer en
Manouk. Thomas en Manouk zijn ook lid van De
de
Voortrappers, Jelmer is een voetballer. Op mijn 10
werd ik lid van scouting. Via de welpen, junioren en
de
senioren (zo heette dat bij ons) werd ik op mijn 15

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

