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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/

1058152020910279/  

          

SCOUTENDER 
 za 23 en 30 okt herfstvakantie; 

geen opkomst 

 vr 5 en za 6 nov, 

Herfstovernachting scouts+explo’s 

 vr 3 dec, Sinterklaasviering 

 za 4 dec, geen opkomst 

 za 18 dec, laatste opkomst van 

2021 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
Herfstovernachting, 

In november is er voor de scouts en 

explorers een overnachting met een 

speciaal programma. De opkomst 

begint op vrijdag 5 november om 

19:00 en eindigt zaterdag 6 

november om 12:00. De welpen 

hebben gewoon zaterdag van 10:00 

tot 12:00 opkomst. Wat je allemaal 

nodig hebt hoor je tzt van je leiding, 

maar ga alvast uit van de standaard 

spullen voor een overnachting. Laat 

weten of je wel of niet kunt 

komen!  

 

Rabobank ClubSupport, 

Dit jaar doen we weer mee met 

Rabobank ClubSupport! Wat is dit ook 

alweer?: 

- Voor elke stem ontvangt de JBG 

sponsoring van de Rabobank.  

- Stemmen kan van 4 tot 24 

oktober 2021 

- Stemmen kan als je lid bent 

van de Rabobank, dit kan 

iedereen met een rekening 

gratis worden 

https://www.rabo-

clubsupport.nl/west-brabant-

noord/lid-worden . 

- De JBG is hier https://www.rabo-

clubsupport.nl/west-brabant-

noord/deelnemers  te vinden. 

Doe dus vooral mee! 

 

Scoutingloterij,  

Dit jaar doen we weer mee met de 

landelijke Scoutingloterij! Er zijn mooie 

prijzen te winnen en een groot deel van 

de opbrengst gaat direct naar onze 

groep! Alle jeugdleden hebben al 

lotenboekjes meegekregen en zijn al 

flink aan het verkopen. Als je boekje al 

leegverkocht is kun je een nieuwe 

krijgen bij je leiding. Uiterlijk zaterdag 

16 oktober moeten de niet verkochte 

loten en het geld weer ingeleverd 

worden bij je leiding (niet vergeten!). 

Dan sturen wij dat weer op naar 

Scouting Nederland en op 2 december 

zal de trekking zijn. Succes allemaal! 

https://www.scouting.nl/over-

scouting/steun-scouting/nationale-

scoutingloterij  

 

Jaarkalender en ZK22, 

Achterin deze Helm vind je de 

jaarkalender van het scoutingjaar 2021-

2022. Houd deze in de gaten voor alle 

belangrijke data het komende jaar. Let 

op! Net als dit jaar zal Zomerkamp 2022 

in de 5de week van de zomervakantie 

zijn! Dit omdat de 6de week van de 

vakantie wederom samenvalt met de 

start van het schooljaar voor veel van de 

stafleden.  

 

Als je nu al weet dat je meegaat, kijk 

dan uit naar het formulier voor de 

zomerkampregeling wat binnenkort 

verschijnt. Let op: je moet nog steeds 

het formulier invullen als je vorig jaar al 

meedeed met de regeling!  

 

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.  

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabant-noord/lid-worden
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabant-noord/lid-worden
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabant-noord/lid-worden
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabant-noord/deelnemers
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabant-noord/deelnemers
https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabant-noord/deelnemers
https://www.scouting.nl/over-scouting/steun-scouting/nationale-scoutingloterij
https://www.scouting.nl/over-scouting/steun-scouting/nationale-scoutingloterij
https://www.scouting.nl/over-scouting/steun-scouting/nationale-scoutingloterij
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Welpen 

Annick:  06-30969474,  

 

Scouts 

Wouter:  06-12787223, 

 

Explorers 

Mike:   06-34893985. 

 

WELPEN NIEUWS 
Lieve Welpen, 

 

Na de zomervakantie zijn we weer flink 

van start gegaan! De eerste opkomst 

zijn we het bos ingedoken voor een 

potje vlaggenroof, zodat de scouts en 

explorers alle ruimte hadden om de 

spullen van zomerkamp op te ruimen. 

En daarbij lopen wij natuurlijk liever 

niet in de weg.  

 

Er is ook alweer vuur gemaakt, en 

zelfs een beetje regen hield jullie niet 

tegen om toch marshmallows te 

roosteren! Verder hebben we de Draak 

en de Wapenwinkel weer eens 

gespeeld, wat zijn jullie toch altijd 

fanatiek!  

 

Vorige week hebben we ook de 5 

oudste welpen overgegooid naar de 

scouts. Lieve Joep, Saar, Vera, Carsten 

en Martin, we hopen dat jullie het daar 

ontzettend naar jullie zin gaan hebben 

en veel toffe dingen gaan leren! Jullie 

mogen altijd bij ons langskomen om 

jullie verhalen te vertellen.  

 

De komende weken gaan we weer aan 

de slag met insignes! We gaan 

proberen er zo veel mogelijk te 

verzamelen, zodat jullie allemaal 

bekend worden met de scouting skills. 

Maar natuurlijk gaan we ook veel lol 

maken en spelletjes doen. Hopelijk 

hebben we een mooie droge herfst, 

dan kunnen we lekker veel buiten 

ravotten! Wij hebben er weer zin in. 

 

Groetjes de Welpenleiding 

 

SCOUT NIEUWS 

Beste scouts,  

 

Het nieuwe scouting jaar is alweer 

begonnen en we zijn net helaas Tom 

kwijt geraakt aan de explorers. 

Gelukkig hebben we er 5 nieuwe scouts 

voor terug gekregen en we hopen dat 

jullie het goed naar je zin gaan hebben 

bij ons. Daarnaast verwelkomen wij voor 

de komende weken drie oud-explorers 

als leiding en 

daarna drie 

anderen. Zij 

gaan een tijdje 

met ons 

meekijken 

tijdens de 

opkomsten en 

achter de 

schermen en 

kiezen daarna 

een speltak om 

leiding te gaan 

geven. 

 

De komende maanden gaan we 

natuurlijk weer aan de slag met het 

aanleren en verbeteren van 

vaardigheden zoals vuur stoken, 

kaartlezen en pionieren. Hiervoor zijn wij 

druk bezig om een mooi programma te 

bedenken. En uiteraard komen de 

surprise-opkomst met Sinterklaas en de 

Kerst er weer aan dus dat wordt een 

groot feest.  
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Tot snel! 

 

EXPLORER NIEUWS 
Beste Explorers, 

 

Het nieuwe scoutingjaar is weer 

begonnen! Na een super tof, gezellig 

en goed georganiseerd zomerkamp (al 

zeggen we het zelf), gaan we het nu 

weer met de zaterdagochtenden doen.  

 
Gelukkig is alle puinzooi van kamp de 

eerste opkomst alweer opgeruimd, dus 

kunnen we ons focussen op leuke 

dingen. Zoals palenmikado, groot 

succes. We hebben ook de sloot alweer 

getrotseerd op meerdere manieren, 

vuur gemaakt en een uitgebreid 3-

gangen menu erop gekookt, en zelfs 

Britse Bulldog gespeeld. Jullie draaien 

je hand nergens meer voor om.  

 

Helaas was het ook tijd om afscheid te 

nemen van de zes oudste explorers, 

maar we krijgen er een hele nieuwe ex-

scout voor terug! Tom, van harte 

welkom bij deze groep georganiseerde 

chaos. Frits, Kylian, Arno, Lisa, Liyou en 

Elise, we gaan jullie natuurlijk heel erg 

missen, maar zijn benieuwd hoe jullie 

het bij de leiding gaan vinden. Veel 

succes daar en veel plezier met het 

voortzetten van de pivo-groep. Ohja, die 

enorme rekening aan push-ups die nog 

open staat vervalt natuurlijk niet he. Dat 

het even duidelijk is.  

 
De komende weken gaan wij weer ons 

best doen uitdagende programma’s voor 

jullie te bedenken en jullie scoutingskills 

uit te breiden. Wij hebben er weer zin in! 

 

Groetjes Mike, Yorick en Annick 

 

PIVO NIEUWS 
Vorige week zijn de pivo's weer 

begonnen na een lange tijd stil te 

hebben gelegen. Een deel van de nieuwe 

Zwarte Petters en een deel van de 

leiding hebben het weer opgepakt. De 

eerste pivo-opkomst hebben we heerlijk 

geBBQt met gezellige muziek. Na het 

BBQen zijn we rond het kampvuur gaan 

zitten. We hebben veel gepraat, 

gelachen en leuke ideeën bedacht voor 

wat we zouden kunnen gaan doen 

tijdens de volgende pivo-opkomsten. 

 

Groeten, Arno 
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VVS NIEUWS 
Hier is hij dan weer, de 

spiksplinternieuwe planning voor het 

komende jaar. Nu hebben we 

natuurlijk als VVS al een start gemaakt 

op vrijdag 24 september. Onder het 

genot van kampvuur en een drankje 

zijn alle vakantieverhalen opgehaald 

en hebben we er een gezellige avond 

van gemaakt.  

 

Om toch weer wat meer vorm en 

inhoud te geven aan het programma 

van de VVS is er voor komend jaar een 

planning gemaakt. In tweetallen maak 

je een programma. We starten om 

20:00u. Mocht deze planning voor jou 

toch niet helemaal lekker uitkomen 

regel dan zelf op tijd vervanging of 

maak een wissel met een ander duo.  

 

Naast deze planning worden mogelijk 

nog adhoc opkomsten georganiseerd 

met een speciaal thema, denk hierbij 

aan “heel JBG bakt” of "de rode 

stippen actie”. Nieuw dit jaar is de 

eindbarbecue, mede op verzoek van de 

staf organiseren wij als VVS dit jaar de 

BBQ voor de (jeugd)leden, stichting 

bestuur en staf. Deze BBQ is echter 

nog ver weg en meer info volgt t.z.t, 

de taken worden verdeeld. 

 

Vrijdag 29 okt 

Lydia en Arian 

 

Vrijdag 26 nov 

Ad en Ruben 

 

 

Vrijdag 17 dec (let op afwijkende datum 

ivm feestdagen) 

Marina en Ruud 

 

Vrijdag 28 jan 

Frida en Martin 

 

Vrijdag 25 febr 

Wouter en Daphne 

 

Vrijdag 25 maart 

Yorick en Stein 

 

Vrijdag 29 april 

Andre en Ado 

 

Vrijdag 27 mei (Hemelvaartsweekend) 

Bjorn en P-J 

 

Vrijdag 24 juni 

Mikey Zoutendijk, Mike N.  

 

Zaterdag 16 juli BBQ 

J-P en alle VVS 

Zondag 17 juli Schoonmaak BBQ en HK 

Alle VVS en alle staf 
 

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! 
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