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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 
 za 13 en 20 feb, wel opkomst 

(normaliter carnavalsvakantie) 

 za 27 feb, Baden-Powell-dag 

 
ALGEMEEN NIEUWS 
Vernieuwde coronasituatie 

Afgelopen woensdag 3 februari werd 

bekend gemaakt door Scouting Nederland 

dat er weer opkomsten op het 

scoutinggebouw mogen worden 

gehouden, onder vergelijkbare 

voorwaarden als voor de lockdown.  

 

Dat betekent dat we vanaf za 6 februari 

weer opkomsten kunnen houden op het 

scoutinggebouw! De opkomsttijden zijn 

als volgt: 

Welpen: 10:00-12:00 

Scouts: 12:30-14:30 

Explorers: 15:00-17:00 

Het is wederom de bedoeling dat ouders 

bij het brengen en ophalen van hun 

kinderen niet mee het pad oplopen maar 

in de auto/bij de straat blijven.  

 

Net zoals het afgelopen jaar zullen wij de 

opkomsten steeds zo inrichten dat we 

kunnen voldoen aan de dan geldende 

regels, welke te vinden zijn op: 

https://www.scouting.nl/downloads/coron

a-en-scouting  

Wij kijken ernaar uit jullie weer te kunnen 

zien op de zaterdagen! 

 

Baden-Powell dag 

We zullen Baden-Powell dag dit jaar niet 

op de gebruikelijke manier vieren. Hoe 
wel hoor je van je speltakleiding .  

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, 

 

Door de verlengde lockdown zijn de 

welpen sinds kort thuis bezig met 

scouting. De welpen gaan in 3 weken 

werken aan het insigne ‘Thuis’ en het 

insigne ‘Weer’. De welpen mogen zelf 

kiezen aan welk insigne ze gaan werken.  

 
Voor het ‘Thuis’-insigne zijn er in week 1 

twee opdrachten, het maken van een 

lijstje met huishoudelijke taken en het 

tekenen van je droomhuis. Daarnaast is 

er een woordzoeker. Voor het ‘Weer’-

insigne hebben de welpen een 

regenmeter gemaakt en een memoryspel 

over het weer. Daarnaast was er ook een 

woordzoeker die ze konden maken.  

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.scouting.nl/downloads/corona-en-scouting
https://www.scouting.nl/downloads/corona-en-scouting
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In week 2 voor het ‘thuis’ insigne hebben 

de welpen een plattegrond gemaakt 

waarop te zien is hoe jij naar de scouting 

loopt. Ook maakten de welpen een lijstje 

van alle zes de dieren rond het 

scoutinggebouw. Als laatste opdracht 

hebben de welpen een origami-kip 

gevouwen. Voor het ‘weer’ insigne 

hebben de welpen hun eigen regenboog 

gecreëerd. De tweede opdracht ging over 

je eigen sterrenbeeld.  

 

En nu hebben we goed nieuws! We 

mogen weer opkomsten op het gebouw 

draaien!! Vanaf 6 februari hopen we jullie 

allemaal weer te zien op zaterdag (van 

10 tot 12). We zullen eerst de insignes 

afronden, en de weken erna kunnen we 

eindelijk weer aan de slag met leuke 

spelletjes en opdrachten. Wij hebben 

jullie erg gemist en hebben er super veel 

zin in! Hopelijk jullie ook. 

 

Lieve groetjes, 

De Welpenleiding 

 

SCOUTS NIEUWS 
Beste scouts, 

 

We hebben deze laatste weken online 

opkomsten gehad en dit was op het begin 

even een beetje uitzoeken maar 

inmiddels gaat dit vrij goed!  

 

We hebben al allerlei leuke dingen 

gedaan zoals de kerstbrunch, letters 

gemaakt, knopen geoefend, crazy88 

opdrachten challenge, routetechnieken 

geoefend (oogjes, pijltjes, strippenkaart 

en kaartcoördinaten) en een cakemug 

gemaakt (cake in een mok die i.p.v. in de 

oven, in de magnetron moet).  

 

Gelukkig mogen we weer gewone 

opkomsten draaien en daar hebben wij, 

de leiding, ook weer erg veel zin in! We 

hebben superleuke ideeën bedacht en let 

op!! We draaien op een ander tijdstip 

(12:30-14:30)! 
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Groetjes van de scoutsleiding!   

 

EXPLORER NIEUWS 
De explorers hebben zich de afgelopen 

maanden, net als de rest van Nederland, 

vooral aan moeten passen aan de regels 

van de lockdown.  

 
Kort voor de kerstvakantie hebben we 

gelukkig nog samen, fysiek, een 

Sinterklaasopkomst kunnen doen. Ook is 

er een prima stevige boomhut gebouwd 

die zelfs stormen kan doorstaan. Wellicht 

werpen de trouwe wekelijkse bezoekjes 

van enkele explorers op die manier hun 

vruchten af. Vlak voor de kerstvakantie 

hebben we ook het abseilen kunnen 

oefenen, voor velen de eerste keer.  

 
Na de kerstvakantie was er helaas geen 

sprake meer van een echte fysieke 

opkomst met de hele club. In plaats 

daarvan wisselden fysieke activiteiten en 

online activiteiten elkaar af. Zo kon de 

vakantieroute van Gert-Jan door de 

Groenstrook gelopen worden, maar 

waren er ook online routes en opdrachten 

uit te voeren. Zelfs een klein fietstochtje 

door de zachte temperaturen van de 

Neerlandse winters ontbrak niet aan het 

programma. Zijn alle handschoenen 

alweer bij hun rechtmatige eigenaren? 

 
Deze week hebben we het goede nieuws 

gehoord dat we weer voorzichtig aan op 

het scoutinggebouw opkomsten mogen 

draaien! Dat verruimt de mogelijkheden 

flink voor leuke programma's. Wij hebben 

er zin en hopen jullie vanaf za 06-02 op 

zaterdagen tussen 15:00-17:00 weer te 

zien! 

 

Groeten, 

Yorick en Mike 
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VVS NIEUWS 
Ondanks alle corona perikelen is het ons 

toch nog iedere maand gelukt om onze 

opkomsten door te laten gaan. Zoals alles 

tegenwoordig gaat, gaan ook onze 

opkomsten online. Zo zijn in de afgelopen 

maanden al een JBG Quiz, ‘foto’s uit de 

oude doos’ en recentelijk een online 

bingo georganiseerd.  

 

Laten we hopen dat we snel weer terug 

kunnen naar de normale opkomsten, 

want er gaat toch niets boven het echte 

contact, rond het kampvuur met een 

drankje. Hieronder nog 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 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

