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COLOFOON 
 De Zwarte Helm is het groepsblad van 

Scouting Jan Bautoen Groep te 

Klundert. 

 Hierin worden door de diverse 

speltakken en het bestuur 

mededelingen gedaan.  

 Redactie: Mike Zoutendijk 

 Uitgave: ongeveer 5x per jaar. 

www.scoutingklundert.nl 

https://www.facebook.com/groups/10

58152020910279/  

          

SCOUTENDER 
 vr 27/za 28 nov, Sinterklaasviering 

 za 19 dec, Kerstopkomst 

 za 26 dec en za 2 jan 2021, geen 

opkomst 

 za 9 jan, Nieuwjaarswandeling 

 za 27 feb, Baden-Powell-dag 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
SinterKerst en Nieuw 

Volgende week zullen alle speltakken 

Sinterklaas vieren en volgende maand 

sluiten we 2020 af met een 

Kerstopkomst. Hieronder nog even de 

tijden voor elke speltak. Voor meer 

informatie kun je terecht bij je 

speltakleiding.  

Sinterklaas: 

Welpen:  za 28-11 10:00-12:00 

Scouts: vr 27-11 18:30-21:00 

Explorers: vr 27-11 19:00-21:00 

Kerst: 

Welpen:  za 19-12 10:00-12:00 

Scouts: za 19-12 10:00-13:00 

Explorers: za 19-12 13:00-15:00  

 

Nieuwjaarswandeling 

Na de vakantie is het weer tijd voor de 

Nieuwjaarswandeling! Vanwege de 

coronareglementen kunnen we dit jaar 

helaas niet een activiteit organiseren met 

de ouders erbij. Het zal een wandeling 

worden met alleen de jeugdleden. 

Verdere details zullen afhankelijk zijn van 

de dan geldende regels. Meer informatie 

over de wandeling zal dus nog 

verschijnen.  

 

 

Sponsorkliks 

Zoals bij velen al bekend is, is het 

mogelijk om Scouting Klundert financieel 

te steunen door bij het bestellen via 

webwinkels dit te doen via Sponsorkliks. 

Dit kost u geen extra geld, maar zorgt 

ervoor dat een klein deel van het bedrag 

naar de Scouting gaat. Wanneer u 

Scouting Klundert selecteert op 

https://www.sponsorkliks.com/ kunt u de 

webwinkels via Sponsorkliks gebruiken. 

Handig voor bijvoorbeeld de 

Kerstaankopen! 

 

Rabobank ClubSupport, 

Dit jaar hebben we weer meegedaan met 

deze actie van de Rabobank en het heeft 

€ 591,31 opgeleverd! Dit geld kunnen we 

met de groep goed gebruiken voor 

bijvoorbeeld de aanschaf van materialen 

en reparaties aan het gebouw. Bedankt 

voor al jullie stemmen!  

 

AFMELDEN 
Het kan je natuurlijk een keer 

overkomen, dat je helaas niet bij de 

opkomst aanwezig kunt zijn. Wat nu? 

Meld je zo snel mogelijk af bij één van 

jouw leid(st)ers. Dit kan met een 

WhatsAppje, belletje of sms’je.  

 

Welpen 

Annick:  06-30969474,  

 

Scouts 

Wouter:  06-12787223,  

 

Explorers 

Mike:   06-34893985. 

 

WELPEN NIEUWS 
Lieve welpen, 

 

Sinds de zomervakantie zijn we alweer 

druk bezig! We hebben veel nieuwe 

leden, van harte welkom allemaal! 

Aflopen maanden hebben we 

verschillende spelletjes in het bos 

gespeeld en hebben we vuur op water 

gemaakt!! Ook zijn we begonnen met 

knopen en pionieren.  

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.sponsorkliks.com/
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Voor sommigen van jullie was dit de 

eerste keer, dus moest alles nog geleerd 

worden. En ja, knopen is soms toch echt 

moeilijker dan het lijkt! Ook de leiding 

moest af en toe even in beraad over hoe 

sommige knopen ook al weer moesten… 

Maar uiteindelijk ging het ons allemaal 

goed af en niet zonder resultaat! 

Afgelopen week hebben jullie zelfs 

examen gedaan, en de insignes zijn 

besteld! Super goed gedaan allemaal.  

 
De komende maanden worden ook weer 

druk, met Sinterklaas die in het land is en 

Kerst dat bijna voor de deur staat. Dit 

gaat zeker ook terugkomen in de 

opkomsten, daar komen jullie nog wel 

achter. En verder gaan we nog meer 

nieuwe insignes behalen, welke dat zijn is 

nog een verrassing… Maar we beloven dat 

het leuk wordt! 

 

Lieve groetjes, 

De Welpenleiding 
 

SCOUTS NIEUWS 
Lieve scouts, 

 

Wat hebben jullie de afgelopen weken 

toch enorm hard gewerkt. Jullie hebben 

weer veel geleerd over het spannen van 

touwen en kaartlezen. Zelfs lastige 

coördinaten opzoeken ging jullie goed af! 

Wij als leiding zijn enorm trots op jullie! 

 

Helaas hebben we ook afscheid moeten 

nemen van Joani, maar wij zijn de 

afgelopen jaren erg blij geweest met 

Joani en hopen jullie ook. Met z’n allen 

hebben we toch maar een hoop mooie 

dingen gedaan. 

 
Het einde van het jaar komt er ook al 

weer aan, wat gaat het hard hè? Dat 

betekent volgende week (27 november, 

om 18:30) alweer Sinterklaas! Maak dus 

nog gauw je surprise af. Ow en vergeet 

niet door te geven welk lekkere gerecht 

jij voor onze kerstlunch meeneemt ;) 

 

Groetjes, 

 

De scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
Hallo explorers, 

 

Sinds de vorige Zwarte Helm hebben we 

er met het overgooien lekker veel explo’s 

bijgekregen, en dat betekent veel 

gezelligheid, en dat we meer kunnen 
doen in korte tijd .  
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We hebben samen alweer het een en 

ander meegemaakt. Zo hebben we oude 

en nieuwe knopen geoefend, vuren 

gemaakt boven de sloot, pompoenen 

gesneden, een nachtelijk sluipspel 

gedaan en gevorderde kaart- en 

kompastechnieken geoefend.  

 
Aangezien onze ruimte gekoloniseerd is 

door de scouts hebben we onze horizon 

moeten verbreden: onze opkomsten 

spelen zich nu tijdelijk af in de oude 

staftent, door jullie zelf opgezet.  

 

Dat smaakt naar meer: de komende 

weken zullen we onze bouwplannen voor 

de boomhut in praktijk gaan proberen te 

brengen. Uiteraard staat er ook nog 

SinterKerst&Nieuw en nog veel meer 

moois op de planning.  

 

We zien jullie, je surprises, en het 

logboek (Viggo!) graag volgende week 

vrijdag 27-11 om 19:00! 

 

Groetjes, 

Yorick & Mike  

 

VVS NIEUWS 
Geen nieuws deze maand, onderstaand 

wel de planning voor de komende 

maanden. De avonden starten om 

20:00u, graag op tijd afmelden via de 

app. Mocht onderstaande planning je niet 

goed uitkomen regel dan zelf even 

vervanging. Succes met organiseren, 

maak er wat moois van! 

 

Vrijdag 27 november: Martin en Ruben 

  

Vrijdag 18 december: Frida en J-P 

Let op afwijkende datum ivm kerst 

  

Vrijdag 29 januari: Kay en Andre 

  

Vrijdag 26 februari: Eddy en Bjorn 

  

Vrijdag 26 maart: Daphne en Stein 

 

Vrijdag 30 april: Mike Nieuwkerk en P-J 

 

Vrijdag 28 mei: Ruud en J-P 

 

Vrijdag 25 juni: Ado en Arian 

 

Zaterdag 17 juli: BBQ 

 

JOUW IDEE IN DE ZWARTE 
HELM? 
Heb jij een bijzonder verhaal, een puzzel, 

of een ander interessant idee voor in de 

volgende Zwarte Helm? Stuur het door 

naar mike.zoutendijk@gmail.com en wie 

weet staat jouw creatie hier volgende 

keer! 

 

mailto:mike.zoutendijk@gmail.com

