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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 17 dec, Kerstopkomst & Klundert 

bij Kaarslicht 

 za 24/31 dec, Kerstvakantie, geen 

opkomst 

 za 7 jan, Nieuwjaarswandeling 

 za 18 feb, Carnavalsvakantie, geen 

opkomst 

 za 25 feb, Baden-Powelldag 

 
ALGEMEEN NIEUWS 
Klundert bij Kaarslicht, 

De scouts, explorers, pivo’s, stafleden en 

VVS zullen dit jaar bijdragen aan de 

organisatie van Klundert bij Kaarslicht! 

We gaan helpen met het neerzetten en 

weghalen van de kaarsen, en er zal een 

kraam zijn van de JBG in de Molenstraat. 

Wie naar Klundert bij Kaarslicht gaat is 

welkom om even langs te komen bij de 

JBG kraam. Tot dan! 

 

Nieuwjaarswandeling, 

In 2023 kan het jaar weer ingeluid 

worden met een nieuwjaarswandeling! 

Tijdens de nieuwjaarswandeling lopen 

jeugdleden met hun ouders een 

wandeling door de Groenstrook, om 

daarna gezellig op het gebouw met een 

hapje en een drankje de avond af te 

sluiten.  

Deze wandeling wordt georganiseerd op 7 

januari 2023. Om 18:30 bent u welkom 

op het scoutinggebouw en om 19:00 zal 

de wandeling van start gaan. Later volgt 

meer informatie over de wandeling, houd 

daarvoor goed uw mail en de Facebook-
pagina in de gaten .  

 

Grote Clubactie,  

Scouting Klundert heeft meegedaan aan 

de Grote Clubactie, een landelijke actie 

waarbij verschillende verenigingen geld 

ophalen voor hun eigen vereniging. Door 

al jullie inzet hebben we €1199,64 weten 

op te halen! Enorm bedankt aan iedereen 

die zich heeft ingezet om loten te 

verkopen, en aan iedereen die loten heeft 

gekocht. Dit enorme bedrag kunnen we 

goed gebruiken voor het financieren van 

ons gebouw en materiaal, zeker in een 

tijd waarin de inflatie hoog is, en de 

inkomsten niet altijd meegroeien.  

 
Sinds 7 december is het mogelijk om te 

kijken of je in de prijzen bent gevallen op 

de website van de Grote Clubactie; 

https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prij

zen-uitslag/  

 

Groetjes, 

De Grote Clubactie commissie 

 

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.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/
https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/
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WELPEN NIEUWS 
Lieve welpen, 

 

Het jaar is alweer bijna voorbij! We 

hebben weer veel leuke dingen gedaan, 

ook al zat het weer niet altijd mee. We 

hebben routetechnieken behandeld, vuur 

gemaakt, buskruit gespeeld… En de Sint 

is natuurlijk langs geweest! Sommigen 

van jullie hebben zelfs leren omgaan met 

zagen en bijlen! Dat ging super goed, en 

nu kunnen jullie bij de scouts straks 

gewoon al houtbewerking!  

 
Tot nu toe hebben we gelukkig vaak een 

droge ochtend gehad, dus konden we nog 

vaak lekker naar buiten. Hopelijk is dat 

volgend jaar ook zo, want buiten is het 

gewoon veel leuker dan binnen.  

 
Dit jaar zijn er nog maar een paar 

opkomsten, maar we zien jullie graag 

volgend jaar allemaal weer terug. Er 

staan weer veel leuke dingen op de 

planning, zoals een nieuwjaarswandeling, 

een vriendjes-dag en werken aan 

insignes. Wij zijn elke week weer blij dat 

jullie er zijn, we vinden het altijd heel 

gezellig op zaterdagochtend!  

 
Alvast tot volgend jaar! 

Groetjes, 

De Welpenleiding. 

 

SCOUTS NIEUWS 
Hee Scouts,  

 

We hebben het maar druk gehad de 

laatste maanden. Pompoenen werden 

omgetoverd tot gezichten en van het 

vruchtvlees hebben we lekkere soep 

gemaakt.  

 
Ook gingen jullie met het ruilspel langs 

de deuren, wat een werkende box en 

microfoon (en een kast) opleverde. En 

jullie zijn al zo moeilijk stil te krijgen! 

Tijdens een ietwat koude fietstocht 

hebben jullie Zevenbergen en Fijnaart 

verkend, om daarna bij het gebouw 

warme chocolademelk te drinken.  
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Ook een mission impossible bouwen 

stond nog op het programma, net als 

houtbewerking. De kerstbomen zijn erg 

mooi geworden! Als laatste dan nog de 

surprises: vissen, ijsblokken, 

snoepmachines en hottubs, het waren 

allemaal ware kunstwerkjes. En die 

pepernoten gingen er ook goed in :) 

 
De komende tijd staan een leuke 

kerstopkomst en na de vakantie 

natuurlijk de nieuwjaarswandeling in het 

programma. We hopen jullie allemaal te 

zien!  

 

Groetjes,  

De scoutsleiding 

 

EXPLORER NIEUWS 
Ha Explorers, 

 

We zijn alweer een aantal maanden 

onderweg met het nieuwe jaar, en daarin 

hebben we grote stappen gemaakt met 

het verwerven van nieuwe vaardigheden, 

en het hebben van heel veel plezier.  

 
Nadat we een heleboel nieuwe explorers 

erbij kregen in september hebben we ons 

bezig gehouden met allerlei activiteiten 

en vaardigheden. Zo kwamen knopen aan 

bod, toen jullie je eigen ladders bouwden 

en daarmee Gert-Jan uit de boom wisten 

te redden, en toen jullie een prachtige 

SlingerBrug© hebben gebouwd.  

 
Ook zijn jullie navigatievaardigheden op 

de proef gesteld met een route langs een 

heleboel bruggen in Klundert, en met een 

fietsroute met de Scouts. Het was wel 

een beetje fris.  
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Verder hebben jullie je scoutinghorizon 

verbreed door op bezoek te gaan bij 

Scouting Zevenbergen en mee te doen 

met de JOTA-JOTI. De laatste weken 

hebben we pionierpalen bewerkt en is 

Sinterklaas langsgekomen om de 

pivoruimte te veranderen in een enorme 

bende en weer op te ruimen.  

 
Na Kerst + Klundert bij Kaarslicht en de 

Kerstvakantie, zien we jullie en je ouders 

graag weer voor de Nieuwjaarswandeling! 

Daarna is het winter en gaan we jullie 

weer op allerlei manieren uitdagen . 

Kleed je maar warm aan.  

 

Wij hebben er weer heel veel zin in, 

hopelijk jullie ook! Fijne Kerst & Nieuw 

gewenst alvast! 

 

De explorerstaf.  

 

PIVO NIEUWS 
Hey Pivo’s,  

 

Het is alweer een tijdje geleden maar we 

zijn dit jaar goed begonnen met het 

overgooien van Tijn, Viggo en Marthe. 

Daarna stond er een mysterieuze 

“zegiknie” op het programma maar 

helaas was de organisatie ziek en hebben 

we in plaats daarvan een spelletjesavond 

gehouden.  

 
In de daaropvolgende weken hebben we 

een supermooie bewegende sticker van 

Marthe verzameld, een lekkere 

vegetarische stoofpot op vuur gekookt en 

een coole “dikke schommel” gemaakt. 

Bovendien hebben we ook ter 

voorbereiding op ons pivo-feest een 

spelletjesavond gehouden met de pivo’s 

uit Zevenbergen.  
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Vanavond staat er een spectaculaire 

Sinter-Kerst-en-Nieuwjaar-opkomst 

gepland. Hopelijk heeft iedereen zijn 

“laagdrempelige surprise” op tijd af. Voor 

de rest, lekker Kerstvakantie vieren en 

dan zien we elkaar weer bij de 

Nieuwjaarswandeling en/of LAN-party in 

januari.  

 
Groetjes,  

Liyou 

 

VVS NIEUWS 
Beste VVS-ers, 

 

De JBG neemt dit jaar weer deel aan 

Klundert bij Kaarslicht. Klundert bij 

Kaarslicht is een winters 

muziekevenement dat 1 keer per 2 jaar 

wordt georganiseerd. Het evenement zal 

dit jaar plaatsvinden op zaterdagavond 

17 december 2022. Er worden ongeveer 

12.000 kaarsen opgesteld en 

aangestoken. Met alle jeugdspeltakken 

helpen we mee met het opstellen en 

aansteken van de kaarsen; en natuurlijk 

ook met het opruimen ervan.  

Daartegenover mag JBG (gratis) een 

verkoopkraam gebruiken om eten en 

drinken te verkopen en daarmee onze 

clubkas te spekken. En dat geld hebben 

we echt hard nodig. De verkoopkraam 

zullen we inrichten met horecamaterialen 

van Eddy Butin Bik, zodat we daar 

erwtensoep, broodjes worst, glühwein etc 

kunnen verkopen. Onze verkoopkraam en 

vuurkorf zullen staan aan de Molenstraat. 

Bij de vuurkorf mogen kinderen ook 

marshmallows verwarmen. 

We kunnen altijd meer handjes 

gebruiken, dus mocht je je nog willen 

aanmelden voor de verkoopkraam of de 

vuurkorfploeg, laat het dan aan een van 

ons weten! 

 

Eddy & Mike 

 

 

Planning voor de rest van het jaar: 

 

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! 

 

mailto:mike.zoutendijk@gmail.com

