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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 17 sept, Overgooien 

 za 1 okt, Installeren 

 za 29 okt, herfstvakantie; geen 

opkomst 

 vr 2 dec, Sinterklaasviering 

 za 3 dec, geen opkomst 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
Grote Clubactie,  

Scouting Klundert gaat dit jaar voor 

het eerst meedoen aan de Grote 

Clubactie. Dit is een landelijke actie 

waarbij verschillende verenigingen 

geld ophalen voor hun eigen 

vereniging.  

 
De actie gaat van start op 24 

september en eindigt op 21 november. 

De scouts en de explorers krijgen op 

24 september hun boekje met loten en 

een QR-code mee. Daarmee kunnen ze 

langs de huizen gaan en geld ophalen 

voor de club. Met dat geld kunnen wij 

reparaties en investeringen doen aan 

het clubhuis.  

 

We hebben natuurlijk ook mooie 

prijzen voor de leden die meer dan 25 

loten verkopen en een prijs voor de 

top 3 verkopers. We hopen dit jaar een 

mooi bedrag bij elkaar te verzamelen. 

Heel veel plezier & succes! 

 

De Grote Clubactie commissie 

 

Jaarkalender en ZK23, 

Achterin deze Helm vind je de 

jaarkalender van het scoutingjaar 2022-

2023. Houd deze in de gaten voor alle 

belangrijke data het komende jaar. Let 

op! Anders dan dit jaar zal Zomerkamp 

2023 weer in de 6de (laatste) week 

van de zomervakantie zijn! Dat is 20 t/m 

26 augustus 2023, dus hou die data vrij! 

 

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!  

 

Rabobank ClubSupport, 

Dit jaar doen we weer mee met 

Rabobank ClubSupport, niet te 

verwarren met bovenstaande Grote 

Clubactie! Wat is dit ook alweer?: 

- Voor elke stem ontvangt de JBG 

sponsoring van de Rabobank.  

- Stemmen kan van 5 tot 27 

september 2022 

- 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! 

 

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,  

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
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Scouts 

Wouter:  06-12787223, 

 

Explorers 

Mike:   06-34893985. 

 
VAN DE VOORZITTER 
Beste jeugd, staf, VVS-ers en ouders 

van jeugd, 

 

De eerste helft van het jaar bestond 

voor het bestuur, naast de reguliere 

zaken, uit het beoordelen van de 

offertes en het besluit nemen om de 

dakplaten van ons HK te gaan 

vervangen. 

 

Aan de vooravond van de barbecue 

hadden we fikse wateroverlast in het 

gebouw. Dit is provisorisch opgelost, 

zodat de barbecue wél door kon gaan. 

We hebben allemaal kunnen genieten 

van een piekfijn verzorgde barbecue, 

waarbij een prima samenwerking 

tussen VVS en staf tot dit succes heeft 

geleid. De quiz was als vanouds: 

hilarisch vanwege de steeds 

terugkerende discussie over de lengte 

van de bedrading van de drukknoppen 

voor de verschillende teams, en het 

fanatisme wat in menigeen opflakkert 

als het gaat om snel en correct te 

antwoorden. Was je er niet bij: je hebt 

echt wat gemist. Arian, Liyou, Renate 

en Ruud, hartstikke bedankt! Ruud ook 

bedankt voor je sponsoring van dit 

festijn. De zondag aansluitend is in 

geweldig tempo alles van de barbecue 

opgeruimd én het hele HK tot in alle 

hoeken schoongemaakt, zodat het 

verhuurd kon worden. 

 

De week na de barbecue, toen velen 

met vakantie gingen, is na inspectie 

met een camera door Blokland Riool 

Service de plaats van de verstopping 

bepaald. Daarna zijn Ado en Pieter-Jan 

begonnen met schatgraven. De schat 

bestond uit een meer dan 4 meter 

lange boomwortel met veel 

haarwortels, die de doorstroming van 

het water naar de septic tank bijna 

volledig blokkeerde. Mannen (ook zij, die 

wat later kwamen assisteren), hartelijk 

bedankt: dit soort hand en 

(in)spandiensten bespaart ons veel geld. 

 
Vooruitblikkend naar de herfst: op 7 

oktober gaat jullie HK van nieuwe 

dakplaten worden voorzien!  In 1 dag 

gaat het huidige (asbest) dak er af en 

worden de nieuwe platen aangebracht. 

Ook goten en regenpijpen worden 

vervangen. Om dit te kunnen realiseren 

heeft de Stichting jarenlang geld opzij 

gezet. Aan de groep om na de opkomst 

van 1 oktober de grond rond het gebouw 

over een afstand van 5 meter volledig 

vrij van spullen te maken. Dus de 

tonnen, het brandhout, zelfs de roosters 

voor de deur moeten opgeruimd zijn. 

 

Namens het stichtingsbestuur,  

Lydia 

 

WELPEN NIEUWS 
Lieve welpen, welkom terug!  

 

Zes weken en een geweldig zomerkamp 

later, is het alweer tijd voor het nieuwe 

scoutingjaar. Gedurende het scoutingjaar 

werken we toe naar het zomerkamp, dus 

zet de datum van het volgende 

zomerkamp alvast in je agenda! Dat is 

20 t/m 24 augustus 2023.  
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Om je alvast een beeld te geven van 

het zomerkamp, een korte 

samenvatting van het afgelopen kamp. 

Op zondag – de dag dat de welpen 

aankwamen – hebben ze hun spullen 

uitgepakt en proefjes gedaan. 

Maandag hebben we een hike gelopen, 

waar de geleerde routetechnieken 

toegepast werden. Zo’n actieve dag 

wordt meestal gevolgd door een 

rustige dag, want op dinsdag hebben 

we een kleine dropping gedaan en 

waterspellen gespeeld. Op woensdag 

zijn we gaan zwemmen en hebben we 

een drijfpakketje gemaakt met de 

scouts. Dat was een erg gave 

activiteit. Donderdag is alweer de 

laatste dag voor de welpen, dus dat 

stond in het teken van het maken van 

de kampherinnering. Mocht je 

nieuwsgierig zijn geworden, op onze 

Facebookpagina staan dagelijkse 

verslagen van het zomerkamp, 

compleet met foto’s! 

 

Afgelopen opkomsten stonden in het 

teken van het gebouw opruimen en weer 

kennis maken met elkaar, maar in de 

komende maanden gaan we ons weer 

volop storten op het leren van allerlei 

scoutingskills! Zo zullen we vast vuur 

gaan stoken, knopen leggen en 

routetechnieken oefenen – en uiteraard 

blijven we ook leuke spellen spelen. Wij 

kijken al uit naar de komende maanden! 

 

Lieve groetjes,  

De welpenleiding 

 

SCOUT NIEUWS 

Hey scouts, 

 

Het is weer tijd voor een nieuw 

scoutingjaar! We kunnen terug kijken op 

een leuk jaar met een tof zomerkamp 

achteraf. Op zomerkamp hebben we 

enorm leuke activiteiten gehad. We 

hebben gehiked, gezwommen, jullie zijn 

gedropt, we hebben een drijfpakketje 

gemaakt, we hebben een buddyrun 

gelopen, een bijna dubbele 6-kamp 

voltooid (met een hele mooie prijs), een 

spannend moordspel gespeeld en een 

toffe laatste kampdag gehad met een 

mooi onderkomen.  

 

We gaan nu eerst een flinke lading 

scouts overgooien en een nieuwe lading 

verwelkomen, en na afscheid te nemen 

van Wout, Lotte, Amy, Sam, Jens, 

Vincent en Jeslin gaan we weer gezllig 

door met de nieuwe aanwinsten! 

 

Groetjes, 

De scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
Ha Explorers, 

 

Het nieuwe scoutingjaar is weer 

begonnen! Je zou het bijna vergeten, 

maar sinds de vorige Zwarte Helm 

hebben we nog een erg gezellige 

barbecue gehad, waarbij vijf explorers 

de Zwarte Pet kregen uitgereikt. Deze 

dragen zij sindsdien met trots.  
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Slechts drie van jullie wisten tussen de 

vakanties en introductieweken door te 

laveren en verschenen op het 

Zomerkamp 2022! Desalniettemin 

werd het een episch kamp. Een greep 

uit de activiteiten: hike met een 

skelter, schommelbank, dropping, auto 

bouwen voor Gert-Jan, en veel meer! 

 
Volgend jaar gaan we weer in de 

laatste week op kamp, en dat is 20 t/m 

26 augustus 2023. Dit is je kans om 

die week alvast vrij te houden! 

Voor de verandering hebben we dit 

jaar de zooi van het zomerkamp de 

tweede week opgeruimd. De eerste 

week hebben we een gezamenlijke 

opkomst met de pivo’s gedaan, waarbij 

de leiding voor jullie Jachtseizoen 

opnieuw had uitgevonden haha, met 

enkele andere regels. Achteraf was 

iedereen goed moe, maar de enige 

casualty was Marthes das.  

 
Deze week nemen we afscheid van 

Viggo, Tijn en Marthe, maar we krijgen 

er weer een hele lading verse explorers 

bij! Met deze nieuwe groep gaan we 

binnenkort ons weer storten op 

uitdagende activiteiten en vaardigheden.  

 

Zin in! 

 

Jullie leiding 

 

PIVO NIEUWS 
Ha pivo's, 

 

De casinoavond was een succes, de 

opkomst is uiteindelijk nog vrij goed qua 

personen geweest en het was een leuke 

avond. 

 

Dan op naar het kamp, dat was 

harstikke gaaf, de eerste keer zelf alles 

plannen en de eerste keer pivokamp, er 

is veel gelachen en een boel geleerd voor 

volgende keren. Het was super tof om 

met de groep weg te zijn en dat zo veel 

mogelijk mensen langsgekomen zijn. Al 

met al, voor herhaling vatbaar. 

 

Dan het nieuwe jaar in, we beginnen met 

het overgooien van Tijn, Viggo en Marthe 

en ze zullen goede aanwinsten zijn voor 

de speltak. De planning is grotendeels 

gemaakt en het belooft een mooi 

scoutingjaar te worden. 
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Groetjes! 

Frits 
 
VVS NIEUWS 
Beste VVS-ers, 

 

Het nieuwe Scoutingseizoen is weer 

begonnen en op de laatste vrijdag van 

de maand gaan we weer los. Nou ja….. 

bijna alle laatste vrijdagen van de 

maand. Zet onderstaande datums 

daarom goed in je agenda en let 

daarbij op dat het niet altijd om de 

laatste vrijdag gaat. Dit heeft te 

maken met bijvoorbeeld de 

meivakantie, Pinksteren of de braderie. 

Ook heel JBG bakt is terug van 

weggeweest en staat gepland op de 

zaterdagmiddag. Zoals ook 

voorgaande jaren wordt er weer in 

tweetallen een programma 

georganiseerd. Kun je een keer niet, 

zorg er dan voor dat je een wissel 

maakt. Veel succes en plezier met de 

voorbereidingen. We zien elkaar op 

vrijdag 30 sept. 

 

Vrijdag 30 sept 

Yorick en Marina 

 

Vrijdag 28 okt 

Ad en P-J 

 

Vrijdag 25 nov 

Stein en Martin 

 

Vrijdag 23 dec 

Bjorn en Arian 

 

Vrijdag 27 jan 

J-P en Daphne 

 

Vrijdag 24 febr 

Mikey Zoutendijk en Frida 

 

Vrijdag 31 mrt 

Andre en Lydia 

 

Vrijdag 21 april ivm mei vakantie 

Ruud en Ed 

 

Zaterdag 10 juni 

Annie en J-P HEEL JBG BAKT 

 

Vrijdag 24 juni 

Ruben en Mike Nieuwkerk 

 

Zaterdag 15 juli BBQ 

Zondag 16 juli Grote schoonmaak HK 
 

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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