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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 3 dec, Sinterklaasviering 

 za 4 dec, geen opkomst 

 za 18 dec, Kerstopkomst 

 za 25 dec en za 1 jan 2022, geen 

opkomst 

 za 8 jan, Nieuwjaarswandeling 

 za 19 feb, Baden-Powell-dag 

 
ALGEMEEN NIEUWS 
SinterKerst & Nieuw 

Volgende week zullen alle speltakken 

Sinterklaas vieren en volgende maand 

sluiten we 2021 af met een 

Kerstopkomst. Hieronder nog even de 

tijden voor elke speltak. Voor meer 

informatie kun je terecht bij je 

speltakleiding.  

Sinterklaas: 

Welpen:  za 04-12 10:00-12:00 

Scouts: za 04-12 10:00-13:00 

Explorers: za 04-12 10:00-13:00 

Kerst: 

Welpen: za 18-12 10:00-12:00 

Scouts:  za 18-12 10:00-13:00 

Explorers: za 18-12 10:00-13:00 

 

Nieuwjaarswandeling 

Na de vakantie is het weer tijd voor de 

Nieuwjaarswandeling! Als de huidige 

coronareglementen in januari nog gelden 

kunnen we dit jaar helaas niet een 

activiteit organiseren met de ouders erbij. 

Het zal dan een wandeling worden met 

alleen de jeugdleden. Verdere details 

zullen ook afhankelijk zijn van de dan 

geldende regels. Meer informatie over de 

wandeling zal dus nog verschijnen.  

 

Facebook 

Vergeet ons niet op Facebook te volgen!!  

Op onze Facebookpagina kunt u 

informatie en leuke foto’s/video’s van 

opkomsten vinden!

 
 

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 

€ 389,15 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,  

 

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.sponsorkliks.com/
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Explorers 

Mike:   06-34893985. 

 

WELPEN NIEUWS 
Lieve welpen,  

 

Wat hebben we weer veel gedaan de 

afgelopen weken! Er zijn aardig wat 

spellen gespeeld, waarvan buskruit toch 

altijd wel jullie favoriet blijft. Ook hebben 

zes nieuwe stafleden mogen proefdraaien 

bij ons, waar jullie (meestal ;)) goed naar 

geluisterd hebben.  

 

Een van de 

spellen die we 

gespeeld hebben, 

was gigantisch 

Twister. De 

leiding had 

binnen een groot 

speelveld 

getekend met 

verschillende 

kleuren stoepkrijt 

en jullie hebben 

als krijgers 

gestreden om te blijven staan. Zelfs de 

leiding heeft een potje meegedaan en 

daar hebben jullie gewoon van 

gewonnen!  

 

Ook zijn we druk bezig geweest met het 

leren (of herhalen) van knopen. Wat ging 

dat goed zeg! Samen met de leiding 

hebben jullie geleerd om verschillende 

knopen te 

leggen, die 

jullie 

vervolgens 

gebruikt 

hebben om 

boter-kaas-

en-eieren 

tegen elkaar 

te spelen. In 

plaats van 

kruisjes en 

nulletjes, 

kozen jullie 

een knoop 

die je in 

ieder vakje moest leggen om te kunnen 

winnen.  

 

In de komende weken hebben wij weer 

veel leuke en uitdagende opkomsten 

gepland staan! We hopen dat jullie er net 

zoveel zin in hebben als wij.  

 

Lieve groetjes, de Welpenleiding  

 

SCOUTS NIEUWS 
Beste scouts, 

 

Wat hebben we er al een aantal leuke 

opkomsten op zitten zeg! We hebben 

super gave dingen gepionierd zoals een 

wip en schommels, we hebben geoefend 

met het spannen van touwen maar ook 

hebben we een hele leuke herfstopkomst 

gehad!  

 
En het leukste is, er komen nog een 

aantal leuke opkomsten voor dit jaar aan! 

Wanneer deze Zwarte Helm uitkomt 

hebben we een sneeuwpop gemaakt van 

boomstammen. En 4 december hebben 

we de Sinterklaasopkomst! 
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Ook hebben een aantal oud-explorers een 

aantal opkomsten meegekeken. Dit om te 

kijken of het ze leuk lijkt om bij de scouts 

leiding te gaan geven! 

 
Groetjes,  

De scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
Ha explo’s! 

 

Er zijn twee maanden voorbij sinds het 

overgooien en we hebben niet 

stilgezeten. 

 
Zo zijn jullie onder een brug doorgegaan 

met slechts palen en touwen, hebben we 

onze knopenkennis opgefrist, en ook 

nieuwe knopen geleerd en gebruikt.  

 
We hebben ook nog eens onze kaart en 

kompastechnieken opgefrist, en wat 

nieuwe technieken gebruikt. En we 

hebben de herfstovernachting (wel een 

beetje fris) met de scouts gehad, waarbij 

we ons verplaatsten van pikdonkere 

bossen in Klundert naar allerlei 

bijzondere plekken in Willemstad.  

 
Voor de komende 

weken hebben we 

nog een aantal 

mooie scouting-

vaardigheden voor 

jullie klaarstaan, en 

uiteraard staat 

SinterKerst & Nieuw 

om de hoek.  

 

We hebben er zin 

in! 

 

Groetjes, 

Yorick, Mike & 

Annick 
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PIVO NIEUWS 
Sinds de vorige Zwarte Helm hebben we 

met de Pivo’s al een aantal “steady” 

opkomsten gehad.  

 
Met veel moeite en teamwork is het ons 

gelukt om de boom bij de Oude Eik neer 

te halen. Verder hebben we geleerd hoe 

je water kookt op 3 meter hoogte, hoe je 

(niet) appeltaart in blik bakt én hoe je 

een ophaalbare brug maakt. Ook heeft 

iedereen hun Pievo-diploma gehaald.  

 
Natuurlijk kunnen we ook niet vergeten 

te melden dat wij als Pivo’s nu een 

officiële mascotte hebben. Gert-Jan, meet 

BøB!  

 
Voor de komende weken staat er ook een 

hoop op de planning, zoals een “kekke 

lan-party”, een “enge nerf-battle” en 

natuurlijk een kerst-opkomst… 

 

Groetjes, Liyou. 

 

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 17 december (let op afwijkende 

datum ivm feestdagen): Marina en Ruud  

 

Vrijdag 28 januari: Frida en Martin  

 

Vrijdag 25 februari: 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: Mike Z., 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! 

 

mailto:mike.zoutendijk@gmail.com

