Na een, in mijn ogen, veel te lange winter begint de
zon zich eindelijk te laten zien en zijn we meer en
meer buiten te vinden tijdens de opkomsten.
Gelukkig hebben de speltakken zich prima vermaakt
binnen. De Welpen hebben zich verdiept in
geschiedenis en hebben een overnachting op het
gebouw gehad. De Scouts zijn uitgebreid met 5
nieuwe welpen die overvlogen zijn en de Explo’s zijn
druk bezig met oa de voorbereidingen voor hun
zomerkamp. De Scouts en Explo’s hebben ook nog
meegedaan met een regio activiteit, waar ze zelf
meer over zullen vertellen.
Jolanda is sinds maart geregeld bij de verschillende
speltakken te vinden. Ze helpt mee tijdens de
opkomsten en denkt bijvoorbeeld mee over invulling
van de programma’s. De oudere leden kennen haar
al van toen ze zelf nog welp waren en vinden het erg
leuk haar zo nu en dan tegen te komen binnen hun
huidige speltak.

In de vorige
nieuwsbrief heb ik jullie
verteld dat er op 16
juni een spel middag
zou zijn. Vlak na het
verschijnen van de
nieuwsbrief kwamen
we erachter dat dit
weekend het gebouw
verhuurd was. We
hebben snel een
nieuwe datum gepland.
Nu zal er op 23 juni
een lustrum dag zijn
die in en vooral rond
ons eigen gebouw
plaats zal vinden. Zet
deze dag alvast in jullie
agenda, op deze dag
mogen er ook nieuwe
kinderen komen kijken.
Het programma hebben we inmiddels samengesteld
en de voor bereidingen zijn in volle gang. Dus ken je
iemand die eens wil komen kennismaken met
Scouting? Dit mogen ook eventuele nieuwe
vrijwilligers zijn. Nodig ze eens uit en laat ze op deze
dag sfeer proeven en vooral meedoen.
In de avond van 23 juni zullen we een reünie houden
voor oud-leden. Ben je zelf een oud lid of ken je
toevallig mensen die in de afgelopen 35 jaar lid zijn
geweest van De Voortrappers meld je dan aan bij
Hans Versluis, hans@voortrappers.nl. Vanaf 20.00
uur hopen we veel mooie herinneringen op te halen
bij een kampvuur.
Voor de Scouts zijn we nog op zoek naar een
nieuwe ouder vertegenwoordiger. Weet u wat er
speelt onder de kinderen, bent u betrokken en vind u
het leuk om 5 keer per jaar (10 uur totaal) met ons
mee te denken over het reilen en zeilen van onze
vereniging tijdens de groepsraad op zaterdag
ochtend? Dan zijn wij op zoek naar u. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met Hans
Versluis, hans@voortrappers.nl
Voor de komende maanden staan er weer voldoende
leuke en nuttige dingen op ons programma. Naast de
lustrum dag zullen we oa op 4 mei weer meewerken
tijdens de dodenherdenking in Heinkenszand, bakken
we 2 juni natuurlijk ook weer oliebollen tijdens de
braderie, gaan de Scouts nog op hemelvaartkamp en
werken de Explo’s hard door om een gedeelte van
hun zomerkamp naar Engeland zelf te verdienen.
Voor dit laatste kunt u nog steeds uw lege flessen bij
ze inleveren op zaterdag middag.
Naast de bekende stukjes van de verschillende
speltakken is er dit keer ook een stukje over de
vertrouwens personen binnen onze vereniging.
Ik wens u, namens het bestuur, allemaal mooie
zomerse maanden toe waarin we veel buiten kunnen
vertoeven.
Kim Appelo
kim@voortrappers.nl

Het antwoord op de quizvraag is nog geen goed
antwoord ontvangen. Dus blijft de quizvraag als volgt
:
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!.

Afgelopen maanden hebben we weer verschillende
activiteiten gedaan als een dag naar de brandweer
welke leerzamer was dan verwacht en een levend

Pokémon spel waar een aantal welpen echt een keer
hun mond over kunnen houden. Hiernaast is er nog
wie is de mol gespeeld met de explo’s waarbij er een
aantal goede misleidende acties waren.
Maar natuurlijk is er ook gewerkt aan de insignes we
zijn afgelopen weken bezig geweest met een reis
door de tijd waarin we belangrijke historische
karakters hebben ontmoet. Zo hebben we met een of
andere gestoorde holbewoner een aantal uitdagingen
aan gegaan om te kijken wie de ware
holbewonersbrein bevatte wat simpel is want hun
brein is niet erg groot. En we zijn door een
catacombe gedwaald op zoek naar het graf van een
oude farao want iemand was vergeten er eerst in te
gaan liggen. Al bleek de vergrendeling hierop niet
helemaal goed dicht te zitten. Daarna zijn we ook
naar de middeleeuwen geweest om onze eigen
volken op te starten. maar een volk zonder goed
verhaal is niets in de middeleeuwen dus deze moest
ook nog geschreven worden. En uiteindelijk zijn we
nog gecrasht in de ijstijd en we weten allemaal wiens
schuld dat was. Hier hebben we nog een hut kunnen
maken en gebruik van de als wegsmeltende sneeuw
voor een hevige strijd waarbij we werden begeleid
door een rasechte Eskimo.
We hebben ook nog met zijn alle overnacht op het
gebouw waarbij het niet erg meezat dat de gorilla
ontsnapt was. Hierdoor hebben we wel geleerd dat
de clown niet de handigste act is in het circus. We
hebben voor de gorilla verschillende opdrachten
moeten doen maar hij was ons telkens te slim af.
Hierdoor hebben we onze eigen acts moeten maken.
En zoals bij elke overnachting hadden we ook weer
een mooie verzameling achtergebleven spullen.
Laatst zijn er ook nog 2 nieuwe welpen geïnstalleerd.
Waarbij er gelukkig niemand in de borst is geprikt. En
we hebben ze van harte verwelkomd.
Aankomende opkomsten gaan we ook nog aan de
slag met een nieuw insigne als je erachter wilt komen
met welken moet de rebus eerst oplossen.

e

Beste mensen,
Het is weer al een tijdje geleden dat U iets uit onze
speltak heeft vernomen. Dus hieronder de
belevenissen uit de Scoutswereld.
Begin maart hadden we een workshop middag van
Sanny. Deze bestond namelijk uit het maken van een
fluitenkoord. De Scouts moesten deze middag heel
wat eindjes aan elkaar knopen. Maar eerst werd het
touw van een flinke lengte uit de knoop gehaald. Na
het knoop en vlechtwerk ontstond al een flink stuk
van het fluitenkoord. We zijn ongeveer op de helft
met het maken er van, dus we gaan er in de
komende tijd een vervolg aan geven.
De leiding wilde graag wel eens weten wie de nu
eigenlijk “de “slimste scout” van onze speltak is. We
moeten er wel bij vertellen dat het in groepjes van 2
en om tijd werd gespeeld. Er waren verschillende
ronden: 3,6,9 : waar bij de scouts verschillende
vragen over scouting moesten beantwoorden (wat
weet je wel en niet). Bij de 3, 6, 9, etc kregen als ze
antwoord goed hadden 10 seconden. Open deur:
Een bekende Nederlander (die ooit lid van scouting is
geweest) stelde Scouts een vraag. Bijvoorbeeld wat
weten jullie van Scoutinggroep “de Voortrappers”.
Door dingen op te noemen (die ook op het lijstje van
de leiding stonden) konden seconden worden
verdient. De Puzzel: 4x 3) = 12 woorden, waarbij je
steeds het zelfde woord er achter of ervoor kunt
zetten. Bij de juiste woorden konden de Scouts ook
weer seconden verdienen. De Galerij: De Scouts
kregen 8 afbeeldingen te zien met een thema
(bijvoorbeeld: tenten, insignes/badges, kampen,etc).
Elk goed geraden afbeelding leverde weer seconden
op. Voor het jaar 2018 zijn Ko en Ard-Jan beiden “de
Slimste Scout”.
Eind maart zijn: Myrthe, Lisanne, Lisan en Mike
overgevlogen naar de Explo’s. Veel plezier, succes
en plezier in de Explo-wereld.
Eind maart stonden ook de Regionale
Kookwedstrijden in Goes op het programma.
Waarbij in verschillende groepjes moest worden
gekookt. Voor ons namen de volgende groepjes
hieraan deel.
e
1 groepje: Rick, Oger, Ard-Jan en Ludwig. (primitief)
e
2 groepje: Jan-Willem, Ko en Lorenzo (primitief).

3 groepje: Meike, Manouk, Lisa en Fleur (luxe).
Het thema dit was space/ruimte. Wat moet je daar
allemaal bij verzinnen.
De scouts gingen aan de slag met: Zelf gemaakte
chineese soep in een broodje, bruine bonensoep,
gevulde pannenkoeken, boerencake en
wentelteefjes in stervormen. Dit allemaal primitief
bereid (in en op verschillende blikken en stenen).
Gebakken ei in stervormen, een zelfgemaakte wrap
in een racketvorm, dit in onderdeelluxe. Na beraad
van de jury die keek naar veiligheid, bereiding,
hygiene, en smaak (waarover niet te twisten valt),
kon de uitslag bekend worden gemaakt. Voor ons
de
leverde dat de 2 prijs in het onderdeel primitief op.
Jan-Willem, Ko en Lorenzo van harte gefeliciteerd
met jullie prijs.
De Brandweer in Goes kon ook op een bezoek van
alle speltakken van onze groep rekenen. Zo kregen
we uitleg wat doet nu eigenlijk de brandweer
allemaal, de brandriehoek, wat moet je doen bij de
vlam in de pan, hoe moet een brandend t-shirt doven.
Daarna mochten we zelf aan de slag met water en
slangen ( en werden er verschillende brandjes
geblust). We kregen ook uitleg in de garage van de
brandweer, wat er allemaal staat en waarmee de
brandweer werkt.
Begin april speelden we met de Scouts het spel “de
Hunt/Hunted”. De Scouts werden verdeeld in 2
groepen: de jagers/zoeker en de deelnemers. De
deelnemers moesten uit de handen van de jagers
blijven. De deelnemers moesten langs vijf
verschillende posten in het dorp, hier konden ze
knikkers verdienen. Tenzij ongezien zo’n post konden
bereiken. Werden zij getikt door de jagers dan
moesten zijn 1 van hun verdiende knikkers inleveren.
Kim bedankt voor je hulp bij deze opkomst.
Het pionieren werd ook niet vergeten bij de Scouts.
Dit maal niet zonder maar met touwen. Er werd een
heuse familieschommel gepionierd. Dus zwieren en
zwaaien. Er werd heel goed samengewerkt en in
groepjes gewerkt aan verschillende.
Jolanda bedankt voor je hulp bij deze opkomst.
De komende tijd staan er weer verschillende
programma’s op de agenda. Zoals: 4 mei
kransenlegging te Heinkenszand, kampje rond
hemelvaart en een bezoek aan een museum.
Groeten,
De Scouts en Scoutsleiding.

we nog sponsoring dus mocht u nog een donatie
willen doen wordt dit super gewaardeerd!
Verder zijn we nog naar Gent geweest met de regio
en hebben we daar ‘s-morgens een jager spel
gespeeld en ‘s-middags konden de explo's de shop
verslaving tegoed doen door Gent onveilig te
maken!
We hopen komende periode weer programma's in te
vullen met leuke programma's maar ook met acties
voor het zomerkamp!
Tot zover namens de Explo's, Elroy

Beste lezers, de Explo's zijn inmiddels officieel
uitgebreid tot 9 explo's dankzij de 4 nieuwe explo's
die zijn overgevlogen! Welkom Lisanne, Lisan,
Myrthe en Mike!

Beste lezers! Lou hier!!!! Mwhuahahahahahahaha!
3 maanden, 3 programma's en nog vele te gaan!
Jullie ome Lou moet eerlijk bekennen dat tussen de
ouwe mannen kwaaltjes en zijn kersverse vriendin
die nog niemand gezien heeft, hij niet veel tijd heeft
gehad om alles op een rijtje te zetten dus vergeef me
als ik wat vergeet!!!
Verder is alles in deze berichtgeving uiteraard
waarheidsgetrouw en waar gebeurd!
In februari zijn de nieuwe leden van ons leesclubje in
het diepe gegooid om een programma te organiseren
waarin een boek centraal stond dat niet te spannend
was zodat iedereen na 3 kopjes thee nog wel kon
slapen met zijn of haar knuffel!!
Het gekozen boek was Cafesport in beeld door
Raymond van Barneveld en Ko Stompe. Hier hebben
we een avond aan besteed met uiteraard de thee en
voor de liefhebber zelfs een kaakje! Na de
bespreking was iedereen zo enthousiast dat we in de
sportpub zelf een balletje hebben getracht te stoten
en een pijltje te werpen, helaas besloot Eef met haar
Gentse neus dat het Arbo onverantwoord was om
met scherpe punten op een bord te gooien omdat er
allemaal mensen bijstaan en de stokken waar we de
ballen mee wilden beroeren konden misschien wel
splinters bevatten en aangezien Shalene Anderson in
haar rode reddingsbrigade zwempak aankwam
zonder EHBO koffer moesten we de avond vroeg
staken en gingen min of meer sportief naar huis.

We zijn druk bezig om geld te verzamelen voor het
zomerkamp d.m.v. flessen inzameling en auto's
wassen, binnenkort vindt u ons ook op braderieën
met onze heerlijke pannenkoeken, uiteraard zoeken

In maart was de Iscout aan de beurt, het internet
werd betaald en weer aangesloten en na een
groepsfoto kon het beginnen!
deze zaterdag begon met een heerlijk aardappeltje
die gegaard was in plantaardige olie en daarbij een

klein stukje vlees en wat natuurlijke sauzen waardoor
heel het team op scherp stond toen de wedstrijd
begon!
Direct toen de doe opdrachten binnen waren begon
het doe team als een gek door het gebouw te rennen
en opdrachten te doen als een formule 1 stop met
een fiets, een houten vuurkorf maken, een reguliere
auto pimpen met karton, romantisch dineren bij de
mac donalds en een serieuze serenade op een
balkon zoals in Romeo en Juliet!
En jullie maar denken dat er in de stam geen
romantiek voorkomt!

De explo's hebben ook meegestreden in het doeteam
en mede dankzij de nieuwe explo's waren de doe
opdrachten al snel gedaan en goedgekeurd dus
kwam het uiteindelijk aan op het zoek team, deze
strijders op het digitale vlak waren helaas minder snel
klaar en mede hiermee zijn we tot een mooie
middenmoot gekomen maar uiteraard willen we
graag hoog eindigen om de eer van jullie Lou hoog te
houden! Mocht u als lezer denken ik kan hierbij
helpen zien we u volgend jaar graag om mee te
helpen dit te realiseren! Voor frietjes en een snack
wordt gezorgd en uiteraard is onze charmante
assistent en keukenprins Jackelien de Haas er voor
de catering!
Bas de surfer uiteraard ook bedankt voor het bevaren
van de digitale zee en het zorgen voor een rustig
vaarwater!

Na de iscout was het tijd voor een oefening in
ontsnappen!
Na een sluwe list dachten de leden van ons clubje
dat we een escaperoom gingen doen!
Helaas voor deze mensen, op het terrein van
eikenpad 51 werd er een vreemd licht gemeld en
toen iedereen buiten was om te kijken werd iedereen
plots opgestraald en bevonden zich in een
ruimteschip waarvan de bemanning verdwenen
behalve twee vreemde snuiters met nerdpakjes aan!

Deze 2 nerds vertelde dat er een wezen door de wc
was gespoeld en ze dringend reparaties met
ontstoppers etc. moesten doen en of onze stamleden
het schip maar even over konden nemen. Helaas
was er niet bij gezegd dat de brandstof bijna opwas
en het schip snel moest landen omdat iedereen
anders een vreselijk lot zou ondergaan.

Min of meer gedwongen probeerden we diverse
dingen te ontcijferen zodat we wat controle konden
uitoefenen op dit schip!
De computer wilde helaas niet meewerken dus door
middel van testen moesten een aantal van ons een
ruimtepak aan om buiten het schip opdrachten te
doen in een omgeving waar smaken verschillen, de
zwaartekracht zo gering was dat de mensen in/aan
de ruimtekruiwagen vast moesten worden gemaakt
om informatie te verzamelen en een geheime code
ontcijferen zodat we konden landen. Na diverse
pogingen waar iedereen zomaar vernietigd had
kunnen worden is het uiteindelijk toch gelukt om te
landen bij onze voorzitster in de tuin ( Sorry) en heeft
iedereen het overleefd en zijn we met Cool & the
gang met celebrations een hele avond doorgegaan
met feesten!
Volgende keer meer spannende momenten in het
leven van onze eigen Coole gang!
Mwuhahahahahahahaha!
Lou

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

