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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 18 feb, Carnavalsvakantie, geen 

opkomst 

 za 25 feb, Baden-Powelldag 

 za 29 apr, geen opkomst 

 do 4 mei, Dodenherdenking 

 za 6 mei, geen opkomst 

 za 3 juni, geen opkomst 

 vr 9 t/m zo 11 juni, Groepsweekend 

 
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 25 februari. 

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

Wat we precies gaan doen is nog geheim, 

maar neem in ieder geval je 

wandelschoenen en lunch mee.  

 

Groepsweekend 2023, 

 
Het Groepsweekend 2023 komt eraan, en 

het thema zal zijn: Expeditie Jan 

Bautoen! Het zal zijn van vrijdag 9 juni 

19:00 tot zondag 11 juni 12:00! 

Binnenkort verschijnt er meer informatie 

over het Groepsweekend, onder andere 

over hoe je je kan inschrijven. Houd 

alvast het weekend vrij in je agenda! 

 

 

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 
Lieve welpen,  

 

Wat hebben we de afgelopen periode 

weer veel leuke dingen gedaan! Vorig 

jaar hebben we afgesloten door 

kerstkoekjes te bakken en te versieren. 

Die versiersels waren een groot succes, 

het deeg wat minder… maar dat lag aan 

de leiding ;)  

 

In januari hebben we onze 

knoopvaardigheden weer aan het werk 

gezet en zo veel mogelijk knopen 

geleerd. Uiteraard begonnen we bij de 

achtknoop, maar al snel waren we bij de 

paalsteek, zo goed ging het! Met deze 

nieuwe kennis hebben jullie gepionierd en 

zelfs de kruissjoring geleerd! Wij zijn 

enorm trots op hoe goed jullie dat gedaan 

hebben.  

 

http://www.scoutingklundert.nl/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/
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Verder hebben we natuurlijk spelletjes 

gespeeld, want dat valt altijd goed in de 

smaak bij jullie. Samen met de Scouts & 

Explorers hebben jullie proefjes 

uitgevoerd en een mini Crazy 88 

gespeeld. Bij dit spel moet je binnen een 

bepaalde tijd zo veel mogelijk 

verschillende opdrachten uitvoeren, om 

daar punten mee te verdienen en zo te 

winnen van de tegenstanders! 

 

Wij kijken al uit naar de komende weken 

. Op de planning staan heel veel leuke 

activiteiten, waaronder een Vriendjes- 

en Vriendinnetjes-dag op 4 maart, 

dus verzamel alvast al je vriendjes en 

vriendinnetjes om eens te komen kijken 

bij onze scouting! 

 

Groetjes,  

De Welpenleiding 

 

SCOUTS NIEUWS 
Hi Scouts! 

 

Ondanks de donkere maanden hebben we 

weer leuke opkomsten achter de rug: 

onder andere vlagseinen, de 

Nieuwjaarswandeling, een escape room, 

een estafette-opkomst met  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scoutingonderdelen én Heel JBG Bakt, 

waar jullie enorm lekkere creaties hebben 

gemaakt. 

 

Zomerkamp 2023 (van zondag 20 

augustus tot zaterdag 26 augustus) 

Het lijkt ons leuk om weer met een grote 

en gezellige groep een week op kamp te 

gaan met enorm leuke activiteiten. We 

hebben al een aantal aanmeldingen via 

de zomerkampregeling! Het 'gewone' 

aanmeldformulier komt pas later maar 

het is goed om alvast na te denken over 

of je mee gaat of niet. Heb je vragen? 

Stel ze dan gerust aan een van de 

leiding! 

 

Groetjes, 

De Scoutsstaf. 

 

EXPLORER NIEUWS 
Ha Explorers, 

 

Wij hebben deze maanden weer veel 

gedaan. Om te beginnen hebben wij een 

EHBO cursus gekregen van Annick. We 

begonnen met een leuke quiz, dat ging 

heel goed. Daarna hebben we geleerd 

wat we wel en niet moeten doen als 

iemand bewusteloos op de grond ligt.  

 
We hebben ook een primeur te pakken, 

want we hebben de allereerste 

gezamenlijke JBG Escape Room gedaan 

met de Scouts. Beide groepen waren 

goed op weg, maar de tijd vloog zo snel 

dat de beide groepen het net niet hebben 

gehaald.   
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We hebben nog 

gezamenlijk Kerst 

gevierd. Het heeft 

gesmaakt, zeker het 

beroemde bananenbrood 

van Max’ moeder. Maar 

daarnaast waren er nog 

vele andere lekkernijen, 

waaronder koekjes, 

gevuld ei, mini pizza’s, 

fruitsalade en worstjes in 

bladerdeeg. Het zag er 

allemaal geweldig uit.  

 

 
Na de Kerstvakantie hebben we vuur 

gemaakt met iets lekkers. Een groep ging 

pannetjes maken van takken en 

aluminiumfolie. De andere groepen 

gingen vuur maken, deeg maken voor het 

brood en een deel van het gebouw 

opruimen, onder andere een aantal lege 

mayo-emmers, die vakkundig klein zijn 

gemaakt door Marijn.  

 

Toen het harde 

werk voorbij was 

konden we wat 

gaan eten. We 

begonnen met 6 

eieren, maar al 

snel werd het 3 

eieren. Gelukkig 

hadden we nog 2 

broden waar we 

onze magen mee 

konden vullen. 

We hebben 

helaas nog 

afscheid moeten nemen van de pan die 

het brood heeft gebakken.  

 
Komende weken hebben we enkele 

bijzondere opkomsten, zoals vrijdag 17 

februari, wanneer we een avondopkomst 

hebben, en 25 februari, wanneer we 

Baden-Powell-dag hebben. Daarna begint 

het steeds warmer te worden buiten, 

waardoor er weer ruimte komt voor hele 

mooie spannende buitenprogramma’s. 
We hopen dat jullie er klaar voor zijn .  

 

Groetjes, 

de Explorerstaf.  

 

PIVO NIEUWS 
Hallo Pipo’s, 

 

We hebben in december een fantastisch 

SinterKerst&Nieuw ervaren met een 

uitgebreid driegangendiner bestaande uit: 

borrelnootjes, pepernoten, soep en 

ragout, en een prachtige pandataart als 

dessert. We zijn verder druk bezig om 

een feest voor te bereiden samen met 

Scouting Zevenbergen. En na lange tijd 

vol verwachting afwachten was het zover: 

de LAN-party, er werden diverse spellen 

gespeeld van schietspellen tot 

kaartspellen. De volgende ochtend was er 

een luxe ontbijt met broodjes en ei!! 

 

Groetjes,  

Marthe 

 

VVS NIEUWS 
Beste VVS-ers, 

 

Deze keer alleen de planning voor de 

komende maanden.  

 

Vrijdag 24 febr 

Mikey Zoutendijk en Frida 
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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

