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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 16 juli, afsluitende BBQ 

 zo 21 t/m do 25 augustus (welpen) 

en zo 21 t/m za 27 augustus (scouts 

+ explorers), Zomerkamp 2022! 

 za 3 september, eerste opkomst na 

de vakantie 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
BBQ, 

Beste ouders/ verzorgers,  

 

Dit jaar wordt het scoutingjaar weer 

afgesloten met de traditionele barbecue! 

Deze barbecue vindt plaats op 16 juli 

2022 van 15:00 tot 18:00 op het 

scoutinggebouw in Klundert. Wij hopen 

dat alle jeugdleden bij deze ontzettend 

gezellige opkomst aanwezig kunnen zijn!  

 

U kunt uw kind(eren) aanmelden bij de 

teamleider van zijn of haar speltak. 

Indien uw kinderen bij meerdere 

speltakken zitten, volstaat een berichtje 

aan een van de teamleiders. Deze 

aanmelding dient te geschieden vóór 12 

juli. Bij deze aanmelding horen we graag 

of uw kind last heeft van allergieën of 

andere intoleranties. 

 

Aan het eind van de barbecue is er een 

informatiesessie voor de ouders van de 

welpen over het zomerkamp. Deze sessie 

vindt plaats om 17:30 op het 

scoutinggebouw.  

 

Graag zien we alle jeugdleden bij de 

barbecue! 

 

Met vriendelijke groet,  

De barbecuecommissie  

 

Zomerkamp 2022,  

Denk eraan om je voor 16 juli in te 

schrijven voor het zomerkamp! Ook als je 

al meedoet met de zomerkampregeling. 

Op de website vind je de informatiebrief 

en het inschrijfformulier!  

 

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 
Beste welpen, 

 

Het is weer bijna zomervakantie!! Wat 

gaat het jaar toch ontzettend snel. We 

zijn de afgelopen weken lekker veel 

buiten geweest, met vuur, water en 

route-technieken. Na de zomer gaan we 

er weer tegenaan! Dan beginnen we weer 

met insignes, en hopen we natuurlijk dat 

jullie alles van dit jaar niet vergeten zijn!  

 

Nog maar 1 opkomst en dan moeten we 

jullie weer een paar weken missen. 

Hopelijk zien we jullie allemaal op de 

afsluitende barbecue (16 juli) en nog veel 

liever zien we jullie op zomerkamp!! Wij 

hebben daar al heel erg veel zin in, en 

om jullie ook alvast in de stemming te 

krijgen verklappen we vast het thema. 

Dit jaar is dat namelijk… Harry Potter!! 

Dat belooft een magisch kamp. 

Hopelijk tot dan! 

 

Lieve groetjes, 

Arno, Max, Nick, Renate en Annick 

 

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
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SCOUTS NIEUWS 
Hey scouts, 

 

We zijn weer druk bezig geweest de 

afgelopen 2 maanden en hebben veel 

leuke dingen gedaan. We zijn bezig 

geweest met de voorbereiding van het 

kamp en hebben goed gebruik gemaakt 

van het weer. Tochten lopen kwam er ook 

aan toe, een mooie foto-route en een 

pittige boscross zat er wel in.  

 
Met het mooie weer hebben we lekker 

kunnen buikschuiven, zwemmen in het 

Verlaat, vlotvaren en waterballonnen 

afgeschoten met de zelf geknoopte 

katapulten. Ook het Groepsweekend met 

piratenthema is niet te vergeten met alle 

uitdagingen.  

 
Dan zit er nu de BBQ aan te komen en 

uiteraard nog het zomerkamp waar wij 

heel erg naar uitkijken! Vergeet je hier 

niet voor in te schrijven voor 16 juli, ook 

als je meedoet aan de 

zomerkampregeling! 

 

Groetjes, 

De scoutsleiding 

EXPLORER NIEUWS 
Ha Explo's! 

 

We begonnen de afgelopen periode met 

het Groepsweekend. Hoewel jullie niet 

uitzonderlijk sterk aangetreden waren, 

hebben we het met de aanwezigen wel 

super leuk gehad. Een zeer goed 

verstopte slaapplek in het bos waar jullie 

de nacht doorbrachten is daar een mooi 

voorbeeld van.  

 

Daarna kwam het er dan toch echt van. 

De Zwarte Petten Tocht. Vijf man sterk 

begonnen aan de tocht, en vijf man 

hebben de tocht afgerond. Zoals jullie 

ondertussen weten, ook met goed gevolg. 

We hebben hele mooie dingen van jullie 

gezien. Samenwerken, grenzen 

verleggen, elkaar pushen en als team 

over de finish komen. De enige manier 

waarop jullie ons gelukkiger hadden 

kunnen maken, is het goed bekijken van 

de kaart voordat jullie gaan lopen, maar 

daar hebben we het verder niet meer 

over. 

 

Met Klundert op een Kluitje konden wij 

opnieuw op jullie rekenen. Jullie kwamen 

vanaf het eerste moment helpen en jullie 

bleven het hele weekend zeer welkome 

hulp leveren. Onwijs bedankt daarvoor! 

De vorige opkomst bestond uit het maken 

van creatieve bruggen om de sloot over 

te steken. Iedereen is droog gebleven en 

iedereen ging de sloot over. Dat is een 

succesverhaal. 

 

Binnenkort dan nog het seizoen afsluiten 

met vlotvaren en de week erna een 

barbecue, op de 16e. En daarna zien we 

jullie natuurlijk allemaal graag op het 

Zomerkamp! 

 

Tot dan! 

 

PIVO NIEUWS 
Hey Pivo's, 

 

We hebben weer leuke opkomsten gehad. 

Levend zeeslag was gezellig, volledig 

afgemaakt met bijbehorende 
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soundeffects. Daarna zijn we doorgegaan 

met een reeds lang durende queeste, 

avonturen gerelateerd aan Frits' telefoon. 

Dit keer gingen we preventief aan de slag 

en testen wanneer je toch je telefoon zou 

kunnen verliezen. Ondanks alle pogingen 

is niemand zijn "telefoon" verloren. Nu 

het kamp nog even rondplannen en dan 

hebben we weer genoten dit 

scoutingjaar! 

 

Groetjes! 

 

 
 

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

