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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 13 t/m zo 15 mei, Groepsweekend 

 za 28 mei, Klundertse Activiteiten 

Estafette 

 za 4 juni, geen opkomst 

 zo 12 juni, intocht Zwarte Petters in 

Klundert in de middag 

 za 25 en zo 26 juni, Klundert op een 

Kluitje (braderie)  

 za 2 juli, Rowan-Explorer Reünie 

 za 16 juli, afsluitende BBQ 

 zo 21 t/m do 25 augustus (welpen) 

en zo 21 t/m za 27 augustus (scouts 

+ explorers), Zomerkamp 2022! 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
Klundertse Activiteiten Estafette, 

Op zaterdag 28 mei van 10:00-12:00 

zullen we een normale opkomst hebben, 

waarna we van 12:30-15:00 kinderen en 

volwassenen uit Klundert bij ons gebouw 

verwelkomen om daar 

scoutingactiviteiten te gaan doen. Jullie 

als jeugdleden zijn welkom uiteraard 

welkom om tot 15:00 te blijven, en neem 

vooral vrienden mee die het leuk vinden 

om eens bij scouting te komen kijken!  

 

Zwarte Petten Tocht, 

Op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni 

zullen een aantal dappere explorers de 

Zwarte Petten Tocht gaan lopen! Wat 

daarin precies gebeurt blijft natuurlijk 

geheim, maar wat we wel kunnen 

vertellen is dat de deelnemers zondag in 

de middag binnen zullen komen bij het 

scoutinggebouw. Iedereen is welkom om 

ze daar te ontvangen! 

 

Klundert op een Kluitje (braderie),  

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni zullen 

we met de scouting aanwezig zijn in het 

centrum van Klundert, waar we een 

aantal mooie bruggen en bouwsels zullen 

wegzetten! Kom vooral meedoen en 

meekijken een of beide van die dagen. 

Meer info volgt binnenkort.  

 

Zomerkamp 2022,  

Het begint weer warmer te worden, dus 

er komt weer een zomerkamp aan! 

Achterin deze Helm (en anders op de 

website) vind je de informatiebrief/het 

inschrijfformulier voor het zomerkamp 

2022. Zorg dat jij en je ouders deze 

informatie goed doornemen en vergeet 

niet je in te schrijven! Ook als je al 

meedoet met de zomerkampregeling. 

 

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 
Heeft iedereen een fijne vakantie gehad?  

 

We hebben deze maanden weer veel 

leuke dingen gedaan bij de scouting. 

Jullie hebben geleerd hoe je een 

kruispuntenroute moet maken en 

gebruiken. Ook zijn jullie eventjes een 

piloot geworden en hebben jullie 

gevlogen met jullie eigen gevouwen 

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
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papieren vliegtuigje. 

 
We hebben veel gewandeld door Klundert 

tijdens een fotospeurtocht, en we hebben 

tijdens de paasopkomst mooie 

paaskuikentjes gemaakt.  

 
We hebben zoals gewoonlijk weer veel 

leuke dingen op de planning! We gaan 

vuur maken, weer lekker veel naar 

buiten, er komt een vriendinnendag aan 

en we hebben binnenkort een 

Groepsweekend, waar wij veel zin in 

hebben. Zien wij jullie daar? 

 

Groetjes, 

De Welpenleiding 

 

SCOUTS NIEUWS 
Beste Scouts, 

 

Wat hebben we weer veel leuke dingen 

gedaan in de afgelopen weken. Jullie 

hebben veel geleerd op het gebied van 

insignes. We hebben onder andere een 

mini-hike gelopen, gevulde courgettes 

gemaakt en katapulten gepionierd.  

 

Verder hebben we mission impossible 

gedaan, een mug cake gemaakt en 

vlotgevaren in het centrum van Klundert. 

Ook is de Groenstrook nu een stuk 

schoner door al jullie harde werk tijdens 

de schoonmaakactie. Voor de rest hebben 

we vriendjes- en vriendinnetjes dag 

gehad en last but zeker not least het 

ruilspel gedaan.  

 

Voor de komende paar weken hebben we 

ook weer volop leuks gepland. Als eerste 

natuurlijk het Groepsweekend, de rest 

blijft nog even geheim. 

 

Groetjes van de scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
Ha Explo’s! 

 
We hebben alweer een tijdje geen Zwarte 

Helm gehad, en in de tussentijd hebben 

we weer van alles beleefd. We hebben 

wat stappen gezet naar de Zwarte Petten 

Tocht en het Zomerkamp door het een en 

ander aan vaardigheden te oefenen, 

bijvoorbeeld: lopen met een tas, de 

catcrawl, het cordelet en het (proberen) 

aansteken van de benzinebranders.  
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Verder hebben we ons vermaakt samen 

met de scouts in het centrum met vlotten 

en een indianenbrug. Dit weekend staat 

het Groepsweekend op de planning, en 

zoals je op de eerste bladzijde kunt zien 

staan de laatste twee maanden van het 

scoutingjaar stampensvol met mooie 

activiteiten voor jullie. Veel om naar uit 

te kijken dus, met als belangrijkste 

onderdeel dus de Zwarte Petten Tocht 11 

en 12 juni. Daar gaan wij, maar vooral 

jullie zelf, de komende weken de laatste 

voorbereidingen voor treffen.  

 
Als we verder vooruit kijken is daar het 

Zomerkamp, wat uiteraard geweldig 

wordt, en waarvoor je je al kan 

inschrijven met het inschrijfformulier 

achterin deze Zwarte Helm (is ook te 

vinden op de site binnenkort).  

 
Tot zaterdag! 

 

Groetjes, 

Jullie leiding 

 
PIVO NIEUWS 
Ha Pivo's,  

 

De afgelopen tijd hebben we maar liefst 

twee opkomsten gedraaid. We hebben 

een avontuur gehad met het eten uit de 

kast dat er nog was en hebben ontdekt 

dat er verassend veel geschikt was voor 

onze speltak. We hebben er een gezellige 

middag van gemaakt.  

 

De andere opkomst was de 

langverwachte LAN-party, hier hebben we 

een leuke avond en nacht van gemaakt 

en we zijn weer teruggedoken in de tijd 

van de oude games. We gaan nu op weg 

naar het pivo-kamp en hopelijk nog 

gezellige opkomsten tegemoet! 

 

Groet, Frits 

 

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
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Informatiebrief Zomerkamp 2022 
Met deze informatiebrief willen we de meest belangrijke informatie m.b.t. het zomerkamp vast met u delen. 

Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de stafleden. 

 

Locatie en Datum: 
De locatie houden we nog even voor jullie geheim, dat maken we bekend in het kampboekje wat later dit jaar uit 
komt. 
 
De data van het zomerkamp zijn als volgt: 
Start:   21-8-2022 om 11:00 uur 
Einde welpen:  25-8-2022 om 19:00 uur 
Einde scouts & explorers: 27-8-2022 om 11:00 uur 
 
De tijden van aankomst en vertrek zullen ook in het kampboekje staan. 
 
 
Stafteam 
Welpen: Scouts: Explorers 
Renate Wouter Mike 
Max Marina Annick 
Nick Joani  
Arno Aaron  
 Sem  
 Liyou  
 Frits  
 
 
 
VERZEKERINGEN 
Om u een beeld te geven van de wijze waarop uw kind is verzekerd volgt hier een opsomming: 

- WA-verzekering: afgesloten door de ouders/verzorgers; 
- Ziektekosten verzekering: Afgesloten door de ouders/verzorgers; 
- Ongevallen verzekering: Afgesloten door scouting. Is geldig gedurende alle scouting activiteiten, ook 

voor de rest van het jaar. Hieronder valt ook de reis van en naar scouting. (lijkt op een school 
verzekering); 

- Groepsreisverzekering: Wordt door Jan Bautoen Groep afgesloten tijdens zomerkampen. Dit is een 
aanvullende verzekering voor bagage, kleding enz.  

 
De ervaring leert dat bij het indienen van een schadeclaim, de verzekeringsmaatschappijen veelal onderling 
bepalen welke verzekering verplicht is tot vergoeding. Besef goed dat bij het indienen van een claim meestal 
gevraagd wordt naar een aankoopbon(nen). 
 
 
Fietsen 
Of de fietsen mee nemen op zomerkamp wordt in het kampboekje gecommuniceerd. 
 
 
Inschrijving 
Zie bijgevoegd inschrijfformulier.  
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Inschrijfformulier Zomerkamp 2022 
 
Middels dit inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven voor het zomerkamp. We vragen u daarom om 
onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar penningmeester@scoutingklundert.nl. Let op, de 
inschrijving is pas geldig als zowel dit formulier is ingeleverd en het kampgeld is overgemaakt. Dit geldt dus ook 
als uw kind meedoet aan de zomerkampregeling! 
 
Het kampgeld (€90,- per jeugdlid) kunt u overmaken op de volgende rekening:  
NL 68 RABO 0304 8726 44 
t.n.v.: Scouting Klundert 
o.v.v.: Voor- en achternaam jeugdlid 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken het document en het geld uiterlijk 16-7-2022 opgestuurd en overgemaakt te 
hebben. 
 
 
 
 
In te vullen: 

Naam jeugdlid:  

  
Speltak:  

  
Telefoonnummer ouder 1:  

  
Telefoonnummer ouder 2:  

  
 
 
Doet u mee aan de zomerkamp premieregeling*?  Ja / Nee 
   
 
 
Heeft het jeugdlid een (doorlopende) reisverzekering? Ja / Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam ouder: 
 
 
 
 

 

Handtekening ouder: 
 
 
 
 

 
 
*Zo ja, dan hoeft u dus niet meer te betalen, maar moet u dit formulier nog wel inleveren 

mailto:penningmeester@scoutingklundert.nl

