Website

www.voortrappers.nl

Sinds kort hebben enkele van de leiding het website project weer
opgepakt en vanaf heden zal de website van onze groep langzaam
gevuld worden. Zo zal er informatie te vinden zijn over de verschillende
speltakken, het bestuur, de leiding, het gebouw en de verhuur van het
gebouw. Daarnaast is ook de nieuwsbrief op de website te vinden, zal
er een kalender worden bijgehouden en zal er misschien ook een forum
komen.
Daarnaast is het natuurlijk ook altijd leuk om de vele foto’s die gemaakt
worden tijdens de opkomsten en kampen te bewonderen. Dit willen we
al heel lang op de website gaan doen omdat iedereen dan makkelijk
toegang heeft tot deze foto’s. Maar het is ook juist bij dit onderdeel dat
zich het punt van de privacy aandient. Om de foto’s van onze leden op
de website te kunnen plaatsen dienen we de toestemming van u als
ouders of voogd te hebben. Over dit onderwerp zult u binnenkort van
het bestuur een brief krijgen. Lees deze brief alstublieft goed door!
Namens de website commissie,
Martijn en Sebastiaan
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Bestuur
24 februari 2007 zal nog lang in onze herinnering blijven. De dag dat
we Els van Sluijs naar haar laatste rustplaats hebben gedragen. Een
overweldigende belangstelling, maar oh wat is het triest om een jonge
vrouw zo in de bloei van haar leven te moeten missen. “Denk met
vreugde terug aan mij, blijf niet om me treuren” stond er o.a. op de
kaart. We zullen het proberen Els, we zullen je, volgens de laatste regel
van het gedicht, “meedragen in ons hart”. Maar dan nog zullen we je
opgeruimde persoonlijkheid blijvend missen. Dank voor alles wat je
voor scouting hebt gedaan. Jack en Hans, veel sterkte toegewenst.
Ja, wat moet je dan nog schrijven. Na zo’n confrontatie met de
tijdelijkheid van het leven. Alles lijkt dan zo onbelangrijk geworden.
Aan de andere kant geeft die tekst op de kaart dan toch ook weer een
leidraad: “Denk met vreugde terug aan mij, blijf niet om me
treuren”……
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Afgelopen opkomst zijn er weer zeven nieuwe jeugdleden geïnstalleerd.
Onze vereniging heeft een goede aanwas van jonge leden. En dat legt
een gezonde basis voor de toekomst. Onze verwachting dat het mooie
nieuwe gebouw een extra aantrekkingskracht zou opleveren is
uitgekomen. Maar dat brengt me gelijk weer bij een onderwerp dat ik

ook in de vorige nieuwsbrief al heb genoemd, namelijk het aantal
leidinggevenden. We hebben op het ogenblik een zeer enthousiast
team, daar is dus niets mis mee. Maar de leiding bestaat wel voor een
groot deel uit studerende jongeren, die vaak buiten Zeeland studeren
en daardoor ook niet iedere zaterdag aanwezig kunnen zijn. Dus als U
nog iemand kent die interesse heeft om leiding bij scouting te worden,
dan houden wij ons nog steeds aanbevolen. Of misschien wilt U het zelf
wel eens proberen???????? Dan graag opgeven bij onze
groepsbegeleider, Hans van Sluijs, telefoon 0113-345209 of 0655556916, Spaarlingstraat 33, 4421 GD Kapelle, e-mail
Hans@voortrappers.nl.
Een andere activiteit die ik vorige keer noemde was de grote
voorjaarsschoonmaak. Dankzij de inzet van een aantal schone feeën is
het gebouw ook in de kleinste hoekjes weer eens gereinigd. Helaas
moest er wel iets meer gebeuren dan met een toverstafje zwaaien, maar
het werd wel weer erg schoon. Heel hartelijk dank dames namens alle
(jeugd)leden!
Op de afgelopen groepsraad hebben we weer een groot aantal zaken
behandeld. Van het jungleboek verhaal dat verweven zal worden met
het esta verhaal tot de nieuwe website, van behaalde kamptrainingen
(nogmaals van harte gefeliciteerd!) tot het komende explo-weekend,
van een tweetal arbo-activiteiten (ehbo-training en brandweertraining)
tot gebouwverhuur. Zo’n vergadering is altijd een goede gelegenheid
om informatie uit te wisselen, afspraken te maken, activiteiten te
evalueren en nieuwe activiteiten op te zetten. Dan blijkt ook weer eens
hoe veel tijd onze leiding er aan besteedt om onze jeugdleden een
leuke en leerzame zaterdagmiddag te bezorgen, of uiteraard een
geweldig kamp. Scouting, da’s pas echt leven!
Op 2 juni is weer de braderie op ’s-Gravenpolder. Ook dit jaar staan wij
er weer met een oliebollenkraam. U bent van harte welkom om weer
een tiental (of meer) van die heerlijke oliebollen te komen kopen. Maar
dan wel die echte van scouting ’s-Gravenpolder.
Hoedt U voor namaak! Tot op de braderie!
Namens het bestuur,
Kees Menkhorst, voorzitter
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Hallo allemaal,
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben ben ik weer terug in
Nederland. Voor de volgende nieuwsbrief zal ik een verhaal schrijven
over drie fantastische maanden in Guatemala, dus nog even geduld!
Tot ziens op scouting!
Groetjes, Marlieke
Bovenstaande foto is door Marlieke gemaakt. Hierover schreef zij op 21
maart het volgende.
“Ik ben zaterdag op bezoek geweest bij scouting. Ze waren erg aardig en ik ben
met de kleinere kinderen meegegaan om spelletjes te doen. (voor insiders: ik heb
nog chinese muur met ze gedaan, erg leuk!) De scoutinggroep is ongeveer net
zo groot als de VTR. De kinderen moeten hier de regels van scouting zoals
respecteer de natuur ook echt uit hun hoofd leren. Bij het begin en eind van de
opkomst wordt een religieus getint verhaaltje opgezegd en een kruisje geslagen.
Verder hebben de kinderen ook veel energie! Ze lopen wel keurig netjes in file
liedjes te zingen. Leuk om dit zo mee te maken. Ik heb nu 2 insignes ontvangen,
maar we gaan er nog uitwisselen via de post, voor de liefhebber! Ik heb deze
scoutinggroep nog 30 euro gedoneerd, van het geld van VTR.
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(leek me wel een goede uitwisseling, ze hebben niet veel
budget voor activiteiten)”

We zijn ook wezen karten met de explo's in Middelburg waaruit weer
eens bleek dat de begeleiding niet bij te houden was ( snelste dagtijd
overall).
In Maart hebben we meegedaan aan de Cyberhike tezamen met de
explo's van Kapelle en Bruinisse, het spel werd gehouden in de kantine
van Traas en Ovaa te Heinkenszand omdat het internet op het gebouw
nog niet beschikbaar was dus hierbij nogmaals dank aan de directie van
Traas en Ovaa. Ondanks een goede bezetting hebben we niet echt een
hoge plaats gehaald maar 45 van de 88 groepen is ook niet slecht.
Tenslotte gaat het om de gezelligheid en die was er volop :)
Het zwemmen in de Roompot was ook erg leuk en vooral goedkoop!
We konden via de pas van Anjoeska gratis in het zwembad en ondanks
het probleem van Diana wat tenslotte ook creatief werd opgelost heeft
iedereen een nat (bad)pak gehaald en konden we moe en voldaan weer
terug naar huis.
De Jacuzzi die we gebouwd hadden heeft weinig functie gehad omdat
we het water niet genoeg konden verwarmen om een warm bad buiten
te nemen maar het idee was er en wellicht volgt er ooit nog een
geslaagde versie.
Tot zover de korte samenvatting van de activiteiten die te komen staan
en die geweest zijn.
We zien er erg naar uit om op zomerkamp te gaan want in het donkere
achterkamertje zijn al een heleboel actieve spannende en leuke
activiteiten gepland waarvan u uiteraard een verslag krijgt in de
volgende nieuwsbrief.

Het waren er velen die hun vriendschap en liefde tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze allerliefste mama,
kleindochter, zus en tante.
ELS DE VOS - VAN SLUIJS.
Wij weten ons bijzonder gesteund.
Onze oprechte dank daarvoor.
Jacky, Sven, Youri.
Familie van Sluijs.
Familie de Vos.
Goes, April 2007.

Tot zover, Met vriendelijke scoutinggroeten,
Elroy Schipper, Explo-begeleiding
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Arbo nieuws
Vrijdag 22 juni en Zaterdag 23 juni Groepskamp.
Zaterdag 14 juli tm zaterdag 21 juli Zomerkamp Scouts op het
kampterrein “de Kluis” in sint Joris Weert (Belgie).

Nu het weer beter begint te
worden en de dagen weer langer
worden, trekken we als scouts
weer volop naar buiten. De
kampen komen weer op gang en
vele spelen worden weer buiten
gehouden. Het ARBO team heeft
de wintermaanden gebruikt om de
leiding- en bestuursleden extra
training te geven in EHBO en
brandweertraining.

In volgende nieuwsbrief
zullen we een uitgebreid
verslag doen van de
verschillende kampen.
Namens de Scouts en de
Scoutsleiding,
Hans van Sluijs.

In de eerste training hebben
reanimatie, onderkoeling, en
shocktoestanden behandelt onder
leiding van een erkende EHBO
trainer. Na afloop heeft elke
d e e l n e m e r
e e n
reanimatiecertificaat ontvangen.
De laatste training was er een die
in het teken stond van de brandweer, ook deze training was onder leiding
van een erkende brandweerman die meer van zulke trainingen geeft. Na
afloop wisten de aanwezigen precies moeten handelen ten tijde van
brand. Hierbij werd uitleg gegeven over rook ontwikkeling,
ontsnappingsroutes en vele brandblusmiddelen. Kortom een zeer
interessante training, (die we hopen voor niets is gehouden.)
Wij van VTR ARBO team, zijn er van overtuigd dat het leerzame
momenten waren, en zijn dan ook overtuigt van een vervolg. Het is nooit
te hopen dat we de aangeleerde trainingen in de praktijk te hoeven toe
passen, maar als er ooit iets op doet dan weten we in ieder geval hoe we
moeten handelen.
Wij zijn klaar voor de zomer, u ook?.
Het arboteam.
4

Explo’s
Beste lezers, hier dan weer een update van de explo's!
Het is al enige tijd geleden dus we proberen u hierbij weer in te vullen
over de activiteiten die geweest zijn en die gaan komen.
Uiteraard zijn we druk bezig geweest met het uitzoeken van een terrein
voor zomerkamp dat dit jaar zal plaatsvinden in Westmalle ( Belgie) en
voorbereidingen voor het Exploweekend van 11, 12 en 13 mei op ons
terrein te 's-Gravenpolder met het thema 70's dus hoge plateauzolen en
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hippiestijl alom.

Voor het programma rond de Nationale Scoutingdag werd dit jaar
namelijk iets anders bedacht. De vriendjes en vriendinnetjesdag, elke lid
van onze groep kon haar vriend of vriendinnetje mee nemen naar
scouting. Zodat ook zij doormiddel van verschillende spelen
(kamelionvoetbal, apenbrug, spijkerbroek hangen, hindernisbaan en het
pannenkoeken bakken op een tegel) kennis kon worden gemaakt met het
scoutingspel.
De paas opkomst bestond dit keer uit de paashazenjacht. Elk scoutinglid
van onze groep moest zijn
eigen paaslunch bij elkaar zien
te krijgen. Elke paashaas had
een onderdeel (kaas, ham
broodjes, pindakaas, jam, etc)
van de paaslunch bij zich.
Onze scoutingleden moesten
dus op zoek naar deze
paashazen die in het bos
rondliepen. Dus konden zo
hun
eigen
paasmaaltijd
samenstellen.
Voor het eerste kamp van 2007 moest er ook geoefend worden namelijk
dit keer het slapen op hoogte. Daarbij werd er op eigen terrein een
constructie gepionierd waarop een tent komt te staan. Er werd nog niet
in geslapen dat komt namelijk op het voorbereidingskamp.
Het kampseizoen is ook voor de Scouts weer aangebroken en er staan
weer enkele kampen aan te komen zoals:
Van vrijdag 27 april tm zondag 29 april het Voorbereidingskamp (slapen
op hoogte) op het Scoutentrum te Veere.
Vrijdag 11 mei tm zondag 13 mei de Scouting Fundays Walbi World
Flevoland.
Vrijdag 15 juni tm zondag 17 juni. Voorbereidingsweekend voor leiding
Scouts Zomerkamp 2007. op het kampterrein “de Kluis” in Sint Joris
Weert. (Belgie).
Zaterdag 16 juni is er dan geen opkomst voor de Scouts.
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Esta’s
We hebben het nieuwe jaar, 2007, feestelijk geopend met “echte”
champagne! Tijdens deze opkomst hebben de Esta’s elkaar verteld over
onze vakantie, de vuurwerkyell gedaan en krantenmeppertje om elkaars
namen weer te leren kennen na de vakantie.
Tijdens een andere opkomst hebben de Esta’s zich bezig gehouden met
het maken van figuren van brooddeeg en een paar opkomsten later
mochten ze deze figuren beschilderen. Ook hebben we de “Tunnel of
Terror” gedaan, waarbij de Esta’s eerst zelf een tunnel mochten bouwen
met tafels, kleden, en dergelijke. Hierna moesten de Esta’s geblinddoekt
door hun zelfgemaakte tunnel kruipen en tijdens deze tocht door de
tunnel moesten ze dingen ruiken, proeven en voelen. Tijdens een andere
opkomst hebben de Esta’s heerlijke koekjes gebakken! Natuurlijk hebben
we weer verschillende binnen- en buitenspelletjes gedaan zoals chinese
muur, trefbal, levend kwartet, nachtwacht, verschillende tikspelletjes en
slagbal.
Er is een opkomst geweest waarbij de Esta’s samen met de Scouts
hebben gedraaid. Het programma bestond toen uit een soort casino met
verschillende spelletjes als hoger/lager en bingo. Bij deze spelletjes kon je
geld inzetten en zo proberen geld te winnen, helaas kon je dan ook geld
verliezen…
De Esta’s zijn weer met een nieuw thema begonnen, namelijk met het
thema theater. In dit thema zijn de Esta’s bezig met het maken van
collages/achtergronden, met het schrijven van een toneelstukje en met
het knutselen van sokkenpoppen.
Op 24 maart was het Nationale Scoutingdag, toen heeft onze groep
vriendjes en vriendinnetjesdag gehouden en mocht iedereen zijn of haar
vriendjes en/of vriendinnetjes mee naar scouting nemen! Op deze dag
waren er verschillende posten als een hindernisbaan, kameleonvoetbal en
je kon lekkere pannenkoeken eten!
Er is ook een gezamenlijke paasopkomst geweest, met de Scouts en de
Explo’s. Dit programma werd gehouden in het poelbos. Daar
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aangekomen verkleedden de leiding en Explo’s zich als paashaas, kuiken,
ei, enzovoort en vertrokken met een onderdeel van de paasmaaltijd het
bos in. De taak van de Esta’s en Scouts was deze personen te vinden en
zo hun paasmaaltijd bij elkaar te krijgen, zodat ze dit na afloop lekker
konden opeten!
Het aantal Esta’s is de afgelopen tijd erg gegroeid, daarom zijn er nu vier
stellen gemaakt. Dit zijn vaste groepen van ongeveer 4 of 5 Esta’s en elke
groep heeft een gids en een hulpgids. Het is hun taak de leiding te
ondersteunen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat hun stel bij elkaar
blijft en de benodigde (knutsel)materialen bij de leiding op te halen.
Ook zijn er verschillende nieuwe Esta’s bijgekomen die binnenkort
geïnstalleerd zullen worden, dit zijn: Robin, Bobbie, Linde, Rodi, Jeriël,
Martijn en Niels. Wij heetten deze nieuwe Esta’s hartelijk welkom en
wensen hen een fijne tijd bij onze groep toe! Stephan en Stefan lopen
stage bij de Scouts en zullen na deze stage ook naar de Scouts
overvliegen. Sara is gestopt als Esta. Marlieke is net weer terug uit
Guatemala en zij zal weer meedraaien als
Esta-leiding!
Groetjes de Esta-leiding: Rinus, Sanny, Esther en Jolanda

Scouts
Hierbij het nieuws uit de Scoutsspeltak.
Gezien er deze maand al zomerse temperaturen zijn bereikt. Staat er voor
de Scouts het kampseizoen weer voor de deur. Maar om goed voorbereid
op deze kampen te gaan meten we zelf ook eerst de nodige
voorbereidingen treffen. Zo hebben we bij de Scouts al weer
verschillende programma’s gedaan. Zoals het denkvermogen en
voorstellingsvermogen worden op de proef gesteld. Dit door middel van
het spel “Wie is de Mol” maar nu op de scoutsmanier, door verschillende
spelen zoals: spijkerslaan, suikerklontjes stapelen, en het kaart spel. Zo
moest er achter te zien te komen wie de mol onder de scouts was.
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Het koken op houtvuur werd ook niet vergeten, waar moet rekening mee
houden (windrichting, veiligheid, netheid, hygiëne en natuurlijk het
koken op zich). Met al deze dingen werd natuurlijk flink geoefend. De
maaltijd bestond echt uit een winterse maaltijd namelijk het bekende één
pan’s gerecht hutspot. Deze werd na het bereiden heerlijk op gegeten,
want het smaakt natuurlijk het lekkerst op een zelf gemaakt houtvuur.
Daar kan je moeders maaltijd bereid op het gasfornuis niet tegen op.
Kennis van de groep en van de scouting werd ook niet vergeten, want je
wil toch ook graag weten hoe scouting in elkaar zit, hoe het is ontstaan,
welke speltakken er zijn etc.
Natuurlijk willen jullie ook graag
weten bij welke groep jullie nu
terecht zijn gekomen. Het alles werd
getest in een echte scoutingquiz met
een heuse quizmaster.
De hike’s komen ook weer terug op
de kampen, dus ook hier werd weer
flink geoefend in de routetechnieken
en kaart en kompas. Eerst werd de
nodige
instructie
gegeven
in
kruisenpunten, strippenkaart, oleaat en kaart en kompas. De week erna
werd het geoefende in praktijk gebracht, er werd op de fiets geklommen
voor een route rond ’s Gravenpolder en Nisse. Onderweg kwamen de
Scouts verschillende posten tegen, waardoor er ook weer kon geoefend
worden op de bekende en voor menig een moeilijke buikschuif. De
andere post bestond uit het bepalen van je de plaats waar je op dat
moment staat doormiddel van kruispeilingen (kaart en kompas). De
Scouts hebben ook hun eigen kamp georganiseerd, wel eens waar op
papier. Het bleek soms niet altijd makkelijk want je moet toch met
verschillende
dingen
rekening
houden
zoals:
kamplaats,begroting,vervoer, materialen, etc. Soms denken de Scouts ook
dat bepaalde dingen niet nodig zijn maar toch nodig zijn. Zo hebben de
Scouts ook een indruk gekregen wat er allemaal komt kijken bij een
kamporganisatie.
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