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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 17 juli, BBQ, laatste opkomst 

2020/2021 

 za 24 juli t/m za 21 augustus, geen 

opkomst: zomervakantie 

 zo 22 augustus t/m za 28 augustus, 

Zomerkamp 2021 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
BBQ 

De laatste opkomst van het jaar is de 

BBQ! Dit jaar kunnen we gelukkig alle 

leden weer verwelkomen. De BBQ zal zijn 

op 17 juli en duren van  

17:30 tot 19:00 voor de jeugdleden en 

vanaf 19:15 voor de staf en VVS.  

Ben je een jeugdlid, vergeet je dan niet 

aan te melden bij je leiding als je 

komt! Leden van de VVS kunnen zich 

aanmelden bij Max door een mail naar 

mj200085@gmail.com.  

 

Voorafgaand aan de BBQ zullen er 

informatiemomenten zijn voor de ouders 

van welpen en scouts. Onder andere 

bagage, thema en locatie komen aan 

bod, maar ook hoe zo’n zomerkamp er 

nou aan toe gaat. Daarnaast kunt u alle 

vragen stellen die u heeft, dan zullen wij 

ze zo goed mogelijk proberen te 

beantwoorden. 

 

Om het aantal mensen bij elkaar te 

beperken, willen we u vragen om alleen 

te komen. We gaan proberen de uitleg 

buiten te houden zodat we goed afstand 

kunnen houden.  

Welpen: 17:00 

Scouts: 17:15.  

Zomerkamp 2021 

Het zomerkamp komt steeds dichterbij! 

Jij gaat toch ook mee? Op 

www.scoutingklundert.nl bij ‘Downloads’ 

en dan ‘Zomerkamp 2021’ vind je het 

inschrijfformulier en het 

gezondheidsformulier dat je nodig hebt 

om je in te schrijven voor het 

zomerkamp. Deze moet je ook invullen 

als je meedoet aan de 

zomerkampregeling! De inschrijving voor 

het zomerkamp is geopend tot en met 

17 juli. De inschrijving is pas compleet 

zodra het geld over is gemaakt én de 

bovenstaande formulieren zijn 

opgestuurd naar woutervdzande@live.nl. 

 

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, 

 

De zomervakantie staat bijna voor de 

deur, maar wat hebben we de afgelopen 

weken toch weer veel leuke dingen 

gedaan! Vuur maken bijvoorbeeld, daar 

worden jullie steeds beter in! Zelfs voor 

brood op een stok boven het vuur maken 

draaien jullie je hand niet meer om.  

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
mailto:mj200085@gmail.com
http://www.scoutingklundert.nl/
mailto:woutervdzande@live.nl
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Als het iets minder lekker weer was, 

gingen we naar binnen om iets te 

knutselen (zoals voor Moederdag) of om 

bordspellen te doen. Ook hebben we 

weer lekker veel spelletjes gedaan 

buiten. Britse Bulldog en Vlaggenroof 

blijven favoriet, maar ook Moordenaartje 

sluipt langzaam het lijstje binnen.  

 

Niet te vergeten; we hebben een heuse 

hindernisbaan getrotseerd! De VVS was 

zo lief geweest deze voor ons in elkaar te 

knopen, en jullie gingen er als volleerde 

aapjes overheen! Wij hebben ons 

verbaasd over jullie lef en kunnen, wat 

zijn jullie stoer!!  

 
En natuurlijk hebben we plannen voor het 

zomerkamp gemaakt! Jullie mochten zelf 

bedenken wat jullie nou echt graag 

zouden willen doen en willen eten, en de 

leiding gaat deze plannen serieus 

meenemen in het programma! Dus 

hopelijk melden jullie je allemaal aan, 

want met meer kinderen is het kamp veel 

leuker! Wij hebben er in ieder geval 

ontzettend veel zin in en hopen jullie 

allemaal te zien. Het proefnachtje slapen 

ging zonder problemen; dus het kan 

alleen maar goed komen!  

 

Nog een paar weken op zaterdag met z’n 

allen opkomst (hopelijk met goed weer 

zodat we nog lekker met water kunnen 

spelen) en natuurlijk de BBQ, en daarna 

wensen wij jullie allemaal een heerlijke 

zomervakantie en zien we jullie natuurlijk 

op kamp!  

 

Lieve groetjes,  

de welpenleiding 
 

SCOUTS NIEUWS 
Hey scouts, 

 

De afgelopen 2 maanden zijn we weer 

lekker bezig geweest, maar vooral met 

koken en kaartlezen, wat heel mooi 

meegenomen is richting zomerkamp!  

 
Zo hebben we cake gemaakt, brood 

gebakken, koekjes gemaakt, primitief 

gekookt, geoefend met kaartlezen en een 

mini-hike gelopen. Maar we hebben ook 

tenten opgezet, een mission impossible 

gedaan, geoefend met hakken en zagen, 

een mooie hindernisbaan van de VVS 

bestormd en geoefend met spanners en 

spanbanden. 
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Voor de laatste paar weken van dit 

seizoen hebben we weer wat mooie 

programma’s voor jullie klaarliggen en 

natuurlijk kijken wij al uit naar het 

zomerkamp! Vergeet je niet in te 

schrijven (ook als je meedoet met de 

zomerkampregeling)! 

 
Groetjes, 

De scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
De Explo’s hebben zich de afgelopen 

weken druk bezig gehouden met 

bezigheden die uiteenliepen van 

dodenherdenking tot kaartlezen, van 

abseilen tot houtsnijden, met (misschien) 

als hoogtepunt een nachtelijke dropping, 

die door onverwachte 

coronabesmettingen onder een deel van 

de leiding verplaatst moest worden.  

  

Verder zijn jullie over een hindernisbaan 

van de VVS geweest onder leiding van 

jullie incidentele leiding Annick, en 

hebben jullie je eigen schommel 

gebouwd.  

 
De laatste weken hebben we ons gestort 

op de mooiweeractiviteiten, zoals een 

sloot oversteken en abseilen. Kortgezegd: 

er is de afgelopen tijd veel gebeurd. Met 

de versoepelingen van de corona-

maatregelen zal dit de komende tijd niet 

anders zijn. Wij hebben er in ieder geval 

veel zin in.  

 
We hebben nog een aantal mooie 

opkomsten staan, en twee belangrijke 

evenementen;  

Za 26 en zo 27 juni zal een deel van jullie 

de Zwarte Petten Tocht gaan lopen! Er is 

al flink voorbereid door de kandidaten, 

het wordt een hele mooie ervaring!  

Van 22 tot 28 augustus gaan we op 

zomerkamp! We hopen natuurlijk dat 

jullie allemaal meegaan, we hebben weer 

een heleboel mooie activiteiten 

klaarstaan voor jullie. Voorin deze Zwarte 

Helm lees je hoe je je inschrijft als je dat 
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nog niet gedaan hebt (beetje 

opschieten).  

 

Groetjes, 

Jullie leiding 

 

VVS NIEUWS 
De afgelopen maanden hebben we de 

laatste (?) online opkomst gehad en de 

eerste normale opkomst mogen 

meemaken. P-J en Mike N lieten ons een 

kettingreactie maken en er werd van 

allerlei moois in korte tijd geknutseld. 

Vorige maand konden we elkaar weer in 

het echt zien en daar werd onder leiding 

van Ruud en J-P een hindernisbaan in 

elkaar gezet, welke de volgende dag door 

alle jeugdleden gebruikt werd.  

Hieronder nog de planning voor de laatste 

opkomsten van het jaar: 

  

Vrijdag 25 juni 20:00: Ado en Arian 

 

Zaterdag 17 juli 19:15: 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

