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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 19 feb, Baden-Powell-dag 

 za 26 feb en 5 mrt, 

carnavalsvakantie, geen opkomst.  

 za 2 juli, Rowan Reunie 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
Baden-Powell-dag, 

Rond 22 februari vieren wij de 

geboortedag van Lord Robert Baden-

Powell, de grondlegger van Scouting! Dit 

jaar zal dat zijn op zaterdag 19 februari. 

De opkomst duurt dan van 10:00-15:00. 

Wat we precies gaan doen is nog geheim, 

maar neem in ieder geval je zwembroek 

wandelschoenen, lunch en een rugzakje 

mee.  

 

Rowan Reunie, 

In 2017 werd er voor het laatst een 

rowan/explorer-reunie georganiseerd. Het 

is nog een eind vooruit, maar er staat 

een nieuwe editie vooralsnog gepland op 

za 2 juli van dit jaar! Ben of ken jij 

iemand die lid is geweest van de 

rowans/explorers van de JBG, verwijs die 

persoon dan naar de facebookgroep:  

https://www.facebook.com/groups/68730

0584785741 

Houd deze pagina in de gaten voor meer 

informatie gedurende de komende 

maanden! 

 

De Reuniecommissie. 

 

 

 

 

 

Groenstrook schoon, 

Wil jij de eerste zijn die de felbegeerde 

JBG-Groenstrook-Afval-Opruim-

Wisselbeker mee naar huis mag nemen? 

Dat wil jij! 

 

Om dat te doen verwachten we je 

zaterdag 12 maart tijdens de normale 

opkomsttijd, gewoon op scouting. Deze 

opkomst zal in het teken staan van het 

opruimen van de Groenstrook. Dit gaan 

wij als hele scoutingroep gemixt doen! 

We zullen dus in groepen bestaande uit 

zowel welpen, scouts, explorers als 

leiding door de Groenstrook gaan om dat 

vervelende zwerfafval op te ruimen.  

Naast dat het natuurlijk voor onszelf, de 

natuur en heel Klundert ontzettend fijn is 

als er geen rommel ligt in de 

Groenstrook, zijn er ook wisselbekers te 

winnen door de groepen met het 

zwaarste, grootste of meest 

merkwaardige gevonden object! 

 

Voor het vooraf maken van de groepen is 

het voor ons fijn als je wat eerder 

aangeeft dat je er zal zijn. Geef dit dus 

snel aan bij je eigen leidingteam.  

Wij hebben er zin in! 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/687300584785741
https://www.facebook.com/groups/687300584785741
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WELPEN NIEUWS 
Lieve welpen, 

 

De afgelopen weken hebben jullie heel 

goed de kou getrotseerd!! Dankzij de 

nieuwe maatregelen mochten we niet 

altijd naar binnen, dus hadden we 

allemaal wel even last van koude vingers 

en gevoelloze tenen. Vuur maken leek 

ons een goede oplossing, maar door nat 

hout was dat best lastig… Maar gelukkig 

mogen we nu weer af en toe naar binnen. 

Ook hebben jullie muziek gemaakt met 

spullen uit het bos.  

 
Binnen mochten jullie meedenken over 

dingen die jullie graag willen doen en 

leren, en dat is een enorme lijst 

geworden! Wij gaan daar binnenkort mee 

aan de slag en hopen weer toffe 

programma’s voor jullie neer te kunnen 

zetten.  

 

Ook is er in het leidingplaatje wat 

veranderd. Arno is bij ons team 

gekomen; daar zijn wij super blij mee! 

Hopelijk zijn jullie extra lief voor hem ;) 

En helaas gaat Frida ons binnenkort 

verlaten, voor een gave rondreis van een 

half jaar. Die gaan we natuurlijk 

ontzettend missen, en we hopen dat ze 

daarna weer terug komt!!  

 
Wij hebben weer zin in de komende 

maanden, hopelijk met lekker weer elke 

zaterdag!  

 

Groetjes, 

de Welpenleiding 

 

SCOUTS NIEUWS 
Ha Scouts, 

 

De afgelopen weken hebben we weer een 

hoop leuke opkomsten gehad. We hebben 

hele mooie surprises voorbij zien komen 

met Sinterklaas en genoten van al het 

lekkere eten tijdens de kerstopkomst. En 

wat zag iedereen er netjes uit! 

 
Verder hebben we kaarsen gemaakt, 

verschillende vuren uitgeprobeerd en 

broodjes shoarma gemaakt. Maar ook 

hebben jullie een touwroute voor elkaar 

uitgezet en hebben we een nieuw soort 

smokkelspel uitgeprobeerd.  
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De komende weken gaan we weer een 

hoop leuke dingen doen. Zo gaan we ons 

voorbereiden op het zomerkamp en op 

het halen van insignes en hebben we ook 

nog een aantal verrassingen op de 

planning staan. 

 

Groetjes van de scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
Ha Explo’s! 

 
Voordat we de vakantie in gingen hebben 

we met elkaar nog SinterKerst&Nieuw 

gevierd. Jullie hadden mooie surprises 

gemaakt: van een ware piñata tot uiterst 

zorgvuldige 

dichtgeplakte 

doosjes in 

doosjes in 

doosjes in 

doosjes in… 

je snapt hem 

wel.  

 

Het nieuwe 

jaar begon 

met nieuwe 

coronaregels. Gelukkig kwamen deze niet 

téveel tussen de plannen die jullie almaar 

hard-werkende leiding voor jullie had 

bedacht. Zo hebben we verschillende 

willekeurige voorwerpen een end 

weggesmeten onder de noemer ‘Highland 

Games’.  

 
Verder hebben we nog aandacht besteed 

aan het schillen van nieuwe palen voor de 

palenstelling, waarbij niet alleen de 

paalkoppen oranje werden geverfd, maar 

jullie het ook op je namen jezelf 

waterdicht, doch knetteroranje, geverfd 

te krijgen. De laatste twee weken 

stonden in het teken van sluipen en 

maquettes maken. Ook hebben jullie 

samen met de scouts een smokkelspel 

gespeeld.  

 
Met wat geluk hebben we de komende 

weker wat minder last van 

coronaproblemen en kunnen we elkaar 

weer zo sterk mogelijk ontmoeten. Let op 

dat we vrijdag 25 februari een 

avondopkomst hebben, en daarna de 

26ste en de 5de geen opkomst. Tot snel! 

 

Groetjes, 

Jullie leiding 
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PIVO NIEUWS 
Tot nu toe hebben we nog steeds steady 

opkomsten 😊. We hebben veel leuke 

dingen gedaan. We hebben een enge nerf 

battle gedaan, waarbij we verschillende 

gamemodes hebben gespeeld. We 

hebben Capture the Flag gespeeld en 

iedereen tegen iedereen. Soms was het 

een beetje overkill tijdens een 

gamemode. Kuch Kuch Kylian. 😊 

 
We hebben lekker gegeten tijdens de 

Kerstopkomst. We hebben lekker 

pannenkoeken gebakken en het overige 

eten opgegeten en lekker gezeten en 

overlegd wat we kunnen gaan doen met 

de pivo’s. 

 

We hebben de 

surprise van 

Sem 

opengemaakt. 

Dat ging niet 

echt heel 

makkelijk, 

want het was 

een emmer 

gevuld met 

cement. Dat 

was een 

STEENgoede 

surprise. 

 

We hebben vorige week een leuke Quiz 

gedaan. De quiz had verschillende 

opdrachten. Herken de knopen, herken 

het insigne, raden of de foto bewerkt was 

ja of nee en nog 2 opdrachten 

tussendoor. Het was gezellig en een grote 

chaos. 

 

Groetjes, 

Arno 

 

VVS NIEUWS 
Verslag online escape-room, 28 januari.  

 

Onder regie van Frida en Martin werd 

deze avond in elkaar gedraaid. In drie 

subgroepen Alpha, Delta en Omicron 

streden we deze VVS-avond om de 

eeuwige roem. Sommige subgroep-leden 

zochten elkaar op andere zochten contact 

op afstand. Na het startschot kwam elke 

subgroep in een virtuele online 3D 

ziekenhuis/laboratorium omgeving.  

 
In ons geval, team Alpha, zijn we fysiek 

bij elkaar gekomen, wel zo gezellig en 

binnen de mogelijkheden. Geprojecteerd 

op een groot scherm werden we van 

puzzel naar puzzel geleid, zoals dat gaat 

in het een escaperoom. Binnen 1 uur en 

34 minuten was daar de oplossing tegen 

het virus. Toch iets sneller dan menig 

fabrikant het afgelopen jaar heeft laten 

zien. Het was een zeer geslaagde avond, 

organisatie bedankt. Hopelijk volgende  
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keer weer met zijn allen fysiek bij elkaar 

op het HK.  

 

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 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

