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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 1 en 8 mei, wel opkomst 

(normaliter meivakantie) 

 za 5 juni, wel opkomst (in 

tegenstelling tot informatie op de 

jaarkalender) 

 vr 18 en za 19 juni, Groepsweekend 

2021 (onder voorbehoud) 

 
ALGEMEEN NIEUWS 
Groepsweekend, 

Gezien de verwachte versoepelingen van 

de coronaregels in de komende weken 

gaat het Groepsweekend 2021 (onder 

voorbehoud) door! Laat je leiding even 

weten of je erbij kunt zijn! Het zal zijn 

van vrijdagavond 18 juni tot 

zaterdagmiddag 19 juni. Meer informatie 

en het thema volgen binnenkort. 

 

Zomerkamp 2021, 

Van zondag 22 augustus tot donderdag 

26/zaterdag 28 augustus zal het 

zomerkamp 2021 plaats gaan vinden! Dit 

is nog redelijk ver weg, maar het is goed 

om nu al te zorgen dat je die week kan 

als je mee wilt en om je in te schrijven 

als je niet aan de spaarregeling meedoet. 

Achterop deze Zwarte Helm vind je een 

informatiebrief over het zomerkamp. Hier 

staat ook op hoe je je in kunt schrijven. 

Laat deze brief ook aan je ouders lezen! 

 

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,  

 

Wat hebben we de afgelopen maanden 

veel gedaan! Naast het vieren van aardig 

wat verjaardagen, hebben we onze 

knopenkennis opgehaald en 

origamidiertjes gevouwen. Ook hebben 

we geoefend met kaartlezen, wat jullie 

goed afging. Uiteraard ging dit gepaard 

met heel wat spelletjes (vooral Britse 

Bulldog is erg populair ;)).  

  

Op dit moment zijn jullie bezig met het 

behalen van het kookinsigne. Omdat we 

daarmee begonnen in het Paasweekend, 

zijn er eieren gezocht en kunstig door 

jullie beschilderd. Daarnaast zijn er 

verrukkelijke koekjes gebakken, die we 

lekker met z’n allen opgesmikkeld 

hebben! 

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
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Vorige week hebben jullie – met behulp 

van de leiding – groenten gesneden, waar 

we een heerlijke groentensoep van 

hebben gemaakt. Bovendien zijn jullie 

druk bezig geweest met het opstellen van 

een chique menu (al jullie gerechten 

worden wel erg duur zeg!).  

 

In de komende weken gaan we het 

insigne afronden en een heleboel andere 

leuke dingen ondernemen! Wij kijken al 

uit naar de volgende opkomsten en jullie 

hopelijk ook . 
 

Lieve groetjes,  

De welpenleiding 

 

SCOUTS NIEUWS 
Beste scouts, 

 

We hebben de afgelopen weken weer 

lekker normale opkomsten gehad en we 

hopen natuurlijk dat dit zo blijft.  

 
We hebben goed gewerkt aan 

verschillende vaardigheden, geschaatst, 

vogelhuisjes gemaakt, vuurtje gestookt, 

gekookt, een escape room gedaan, 

vierpoten gemaakt, kaartgelezen en cake 

gebakken.  

 
De komende weken gaan we weer verder 

met allerlei toffe opkomsten en daar 

hebben wij als leiding heel veel zin in! We 

draaien voorlopig nog steeds van 12:30 

tot 14:30. 

 
Groetjes, 

De scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
Ha explo’s! 

 

Sinds we weer 

in het echt 

mogen draaien 

hebben we 

alweer het een 

en ander 

meegemaakt, 

zoals winters 

weer en 

schaatsen op 

natuurijs. We 

hebben onze 

hut weer 
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afgebroken en er tussendoor nog een 

mooie kabelbaan bij gemaakt.  

De oudste explo’s onder ons hebben 

geoefend met het voorbereiden en 

draaien van een opkomst als leiding en 

daar zijn drie hele leuke programma’s (en 

nog veel meer nieuwe stickers) 

uitgekomen.  

 
Verder hebben we onze skills met vuur 

maken, tassen dragen, bruggen bouwen 

en opruimen geperfectioneerd.  

 
De komende weken verwachten we 

enkele versoepelingen die de 

mogelijkheden voor onze opkomsten 

verruimen: wellicht hebben we 

binnenkort bijvoorbeeld weer een 

programma ’s avonds. Voor de laatste 

maanden van het schooljaar hebben wij 

voor jullie nog allerlei moois in petto. 

Uiteraard komt ook het zomerkamp 

steeds dichterbij! Verderop in deze Helm 

zie je hoe je je kan inschrijven. We hopen 

natuurlijk dat jullie allemaal meegaan. 

Tot ziens op zaterdag! 

 

Groeten, 

Yorick, Annick en Mike 

 

 

VVS NIEUWS 
De laatste maanden hebben we allerlei 

leuke opkomsten online weten te 

organiseren. Hopelijk kunnen we 

binnenkort ook weer normale opkomsten 

gaan draaien. 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 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


       

 

 

Informatie Zomerkamp 2021 
17-4-2020 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Momenteel hebben we nog de verdeelde opkomst-tijden en is het nog maar even afwachten 
wanneer dit gaat veranderen. Ondertussen zijn wij al wel begonnen met de voorbereidingen voor het 
zomerkamp en gaan we er eigenlijk wel vanuit dat het net als vorig jaar gewoon door kan gaan. 
 
Met deze informatiebrief willen wij u daarom alvast op de hoogte stellen van de meest recente 
ontwikkelingen met betrekking tot het zomerkamp 2021. We zullen een aantal aandachtspunten 
uitleggen waarvan wij (de staf) het belangrijk vinden dat ze even benoemd worden.  
 
Meer informatie over het zomerkamp (locatie en thema ed.) van uw kind vindt u later dit jaar in het 
kampboekje. Deze brief bevat de meer algemene informatie. Mochten er naar aanleiding van deze 
brief nog vragen zijn, dan kunt u altijd met ons of met een van de andere stafleden van uw kind 
contact opnemen. 
 
 
Fietsen 
Dit jaar willen we jullie vragen om de fietsen mee te nemen naar het zomerkamp.  
 
 
Vervoer 
Aangezien het met de huidige regelgeving mogelijk is om met meerdere mensen uit diverse gezinnen 
bij elkaar in de auto te zitten, kan het zo zijn dat we voor een externe of avondactiviteit met auto’s 
onszelf en de jeugdleden zullen verplaatsen. Uiteraard bent u (en uw kind) vrij om te kiezen voor het 
wel of niet gebruiken van mondkapjes in de auto. Stafleden zelf zijn hier ook vrij in en zullen erop toe 
zien dat er met respect om wordt gegaan, welke keuze dan ook. 
 
 
Afstand regels op kamp 
Zoals het er nu naar uit ziet, hoeven de jeugdleden geen afstand te houden tot elkaar, net als bij de 
gewone opkomsten. Hoe dat dit jaar gaat zijn voor de stafleden, dat krijgen we later te horen.  
 
 
Slapen 
Voorlopig kunnen we nog niks zeggen over afstand houden tijdens het slapen, maar we verwachten 
dat dit geen probleem zal gaan vormen. Later dit jaar, als we meer duidelijkheid hebben, dan zullen 
we hierop terug komen. Wel zal de staf een tentindeling maken en we willen graag iedereen 
verzoeken zich daaraan te houden. Voor de welpen wordt een indeling van de ruimte gemaakt en 
ook daar is het niet de bedoeling dat er zomaar geschoven wordt. 
 
 
Eten 
Tijdens het eten hoeven de jeugdleden vooralsnog onderling ook geen afstand meer van elkaar te 
houden, wel nog steeds tot de staf, en staf onderling ook. Voor de welpen zal gekookt worden, maar 
de scouts en explorers koken zoals altijd zelfstandig. Hierbij is het wel de bedoeling dat er zo netjes 
en schoon mogelijk gewerkt wordt. Dit wordt verder uitgelicht in ‘Hygiëne en rust’. 
 



       

 

 

Hygiëne en rust 
Ook dit jaar zullen we er op toezien dat de hygiëne hoog in het vaandel staat. Onder andere door 
meerdere keren per dag te voorzien in een ‘handenwas-moment’. Ook het afwassen zal dit jaar 
simpelweg gewoon goed moeten gebeuren en daar zal controle op zijn. Elk jeugdlid moet een eigen 
bord, mok en bestek bij hebben en deze de hele week alleen zelf gebruiken, daarnaast moeten deze 
met een eigen theedoek afgedroogd worden. Dit betekent dat we willen vragen om per 2 dagen één 
handdoek en één theedoek mee te geven (dus voor de welpen minstens twee van beide en voor de 
scouts & explorers minstens drie van beide). 
 
Oefen met bijvoorbeeld de welpen en scouts in de komende maanden thuis eens met koken, 
afwassen en drogen zodat alle jeugdleden dit goed kunnen. Benadruk ook nog een keer dat het 
handen wassen en persoonlijke hygiëne belangrijk zijn, óók tijdens zomerkamp. 
 
Ook zullen we tijdens het zomerkamp meer letten op rustmomenten voor de jeugdleden. Hierdoor 
zijn ze minder vatbaar en lopen we minder risico. Geef eventueel dus kleur-, puzzel- of leesboekjes 
mee. Gameconsoles e.d. zijn niet toegestaan, E-readers mogen wel. 
 
 
Aankomst en vertrek 
Of we tijdens het zomerkamp weer een ‘Kiss&Ride’ principe gaan hanteren, of dat we weer met z’n 
allen gezellig het kamp kunnen openen, wachten we nog even af. Dit laten we dus later dit jaar 
weten. 
 
 
Inschrijven 
Vanaf 17 april staat op onze website het inschrijfformulier voor het zomerkamp. Uw kind is 
ingeschreven wanneer u dit formulier ingevuld inlevert en het kampgeld heeft overgemaakt. De 
inschrijving is geopend tot en met 17-7-2021. 
 

Contact tijdens zomerkamp 
Tijdens het zomerkamp zullen wij, zoals altijd, van elke dag de foto’s en filmpjes op facebook 
plaatsen met een leuk verhaal erbij. In principe zullen we verder geen persoonlijk contact zoeken. 
Onthoud dus goed: geen nieuws is goed nieuws! Als u nog geen lid bent van onze facebook groep, 
kunt u even contact opnemen met een staflid.  
 
 
Tot slot 
Mochten we u bellen omdat uw kind klachten vertoont, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw 
kind op kunt komen halen. Hiermee kunnen we eventuele besmetting zo veel mogelijk beperken. Wij 
zullen in de tussentijd uw kind dan alvast afzonderen van de rest, geruime afstand houden en de 
spullen inpakken. We kunnen geen enkel risico lopen, maar zullen de situatie ook realistisch 
benaderen. Dit betekent dat we niet bij elke nies zullen bellen, maar wel dat we de 
gezondheidssituatie goed in de gaten zullen houden. Hiervoor komen alle stafleden ook elke ochtend 
samen om een kort overleg te houden en zal iedereen alert zijn. 
 
Uiteraard zal iedereen die aanwezig is op het kamp zijn uiterste best doen om er een leuk én veilig 
kamp van maken en hebben wij er alvast heel veel zin in. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De staf 
 

http://www.scoutingklundert.nl/

