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Voorwoord
Hoi
In januari 1945 gingen de St. Joseph en St. Elisabethgroep, de voorlopers van Scouting Baden
Groepsblad van de
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47e jaargang

-Powell, van start. Toen een jongens en een
meisjes groep, nu, 75 jaar later, als sbp een
bloeiende vereniging van jongens en meiden.
Het hoogtepunt van dit seizoen is natuurlijk het
gezamenlijke zomerkamp op Woutershof in
België

Bij de voorplaat:
Ook de Nukastam moet natuurlijk een eigen vlag hebben. Hier wordt
hij, door een pivo, tijdens een gezamenlijk programma van de Nukastam en de Pivo’s, ingeschilderd.
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75 jarig bestaan
Hallo iedereen,
Iedereen, want zoals jullie weten bestaat onze groep dit jaar 75 jaar. Onze
groep is gevormd door iedereen die nu, maar ook in het verleden onze
scoutinggroep heeft gemaakt tot wat hij nu is. Een groep die er was en is
voor iedereen en dit al heel lang. Wij willen dan ook iedereen bedanken

voor waar we nu zijn.
De afgelopen periode hebben we niet stil gezeten. Na de seizoensopening,
waar we bezocht werden door Josef en Elisa, hebben we tijdens een ouderavond meer informatie gegeven over wat er nog op de planning staat voor
de rest van het seizoen. We wilden natuurlijk niet alles verklappen, maar
vonden en vinden het toch heel belangrijk om alvast iets meer informatie
te geven over het gezamenlijk zomerkamp op Woutershof in België. In de
afgelopen weken is de brief met inschrijving voor het zomerkamp de deur

uit gegaan en wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal mee gaan! Wellicht
zijn er nog vragen: blijf hier dan niet mee zitten en stel ze ons! Wij zijn
druk bezig met het programma en alle input is welkom, zodat we een zomerkamp in elkaar zetten waar iedereen naar uitkijkt en waar iedereen vol
van mooie verhalen vandaan komt.
Maar voordat het zover is hebben we eerst een reünie op zaterdag 25 januari. Deze dag is voor alle oude en huidige staf- en bestuursleden. Een
dag om hen te bedanken voor de tijd die zij in onze groep hebben gestoken, maar ook om hen weer kennis te laten maken met hoe wij nu scouting
beleven, waarbij (sterke) verhalen van vroeger natuurlijk niet zullen ontbreken. Op deze dag zal er dus geen programma zijn voor jullie, onze huidige jeugdleden.
Na de dag van de reünie zullen er - speciaal voor jullie - nog enkele
groepsactiviteiten zijn. Zo zullen we met onze eigen groep nog een
groepsdag hebben en binnen de gemeente Roosendaal nog een heuse vos-

senjacht! Meer informatie volgt, maar dat het leuk gaat worden staat nu al
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vast!
Als laatste wil ik jullie ook bedanken voor alle financiële steun die we tot
nu hebben mogen ontvangen. Zoals aangegeven tijdens de ouderavond
hebben we, om alles te doen wat we willen doen, iets meer middelen nodig
hebben dan normaal. We zijn al een heel eind op weg, maar we zijn er nog

niet. We hopen dat jullie ons blijven steunen in de acties die nog volgen.
Wij gaan druk door met alle voorbereidingen en hopen jullie allemaal te
zien bij de activiteiten in dit bijzondere jubileum jaar.
Namens de organisatie van het 75-jarig bestaan,
Paul Botermans
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De Pandits
Het najaar van 2019 was een feestelijke periode, met in november de Sinterklaasviering en in december de kerstlunch.
Samen met de Bevers en de Welpen
hebben de Pandits Sinterklaas geholpen
met het opnieuw invullen van het Grote

Boek, zodat Sinterklaas over ieder kind
iets kon vertellen bij het geven van het
cadeautje. Daarnaast hebben de Pandits
geoefend om pakjes in schoorstenen te
gooien, zijn er uitdagende spelletjes
gespeeld, mooie Sinterklaasknutsels
gemaakt en ging iedereen moe, maar
voldaan naar huis na de Pietendisco.
Kerst werd gevierd met alle ouders erbij. Iedereen had iets klaargemaakt. De Pandits hebben ’s
ochtends nog heerlijke gerechten gemaakt. Tijdens deze kerstviering werden ook twee nieuwe
leden geïnstalleerd. Ons nieuwe staflid Remco is
gelijktijdig geïnstalleerd en gaat voortaan binnen
scouting door het leven als Grijze Broeder.
Naast al dit feest zijn de Pandits ook aan de slag
gegaan met het thema EHBO. Het spel had als
doel om soorten verband te herkennen. Het
prachtige eindresultaat ziet u op de foto.
Middels een aantal spannende spelletjes met je ogen dicht hebben de Pandits geleerd dat we op elkaar kunnen vertrouwen. Met de ogen dicht liepen
de Pandits een parcours af. Een andere Pandit begeleidde hen daarbij door
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aanwijzingen te geven. Zo hebben we geleerd om op elkaar te vertrouwen.
11 januari hebben de Pandits de eerste opkomst van het jaar. De stafleden
hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad en wenst iedereen
nog een gelukkig nieuwjaar toe!
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Welpen jongens
Junglenieuws:
De afgelopen paar maanden hebben de Welpenjongens weer een
hele hoop leuke programma’s gehad. Zo hebben we in groepjes een
vuur mogen maken, wat uiteindelijk
super goed lukte!
Een paar weken later hadden we
ons eerste weekend: het griezelweekend! Iedereen had zijn meest
enge kostuum aan en op vrijdag
kon het weekend eindelijk beginnen. In de avond begonnen we met
een griezelig geluidenspel in het
donker, wat voor sommigen erg
spannend was. De dag erna was
iedereen weer vroeg op. Voor de
staf
een
beetje
té
vroeg… Met moeie hoofdjes zaten we lekker
aan het ontbijt om daarna in het bos levend
weerwolven te doen. We moesten papiertjes
verzamelen waarmee we vragen konden beantwoorden om geld te verdienen en uiteindelijk
iemand konden vermoorden! Het weer zat een
beetje tegen, maar gelukkig zijn onze Welpen
niet van suiker. Na de lunch hebben we lekkere
eierkoeken gemaakt om ze daarna griezelig te

7

versieren. Wat was het een gaaf weekend!
Naast het weekend hebben we ook nog met zijn allen een keuken gebouwd.
Door middel van twee driepoten met balken er tussen weten we nu allemaal
hoe een keuken gebouwd moet worden!
In november was weer het spannendste mo-

ment van het jaar… Sinterklaas kwam langs! In
de middag hebben de Welpen allerlei spelletjes
gedaan en geknutseld. Zo moesten we pakjes in
de schoorsteen gooien, deden we dansjes met
vier pieten en knutselden we onze eigen mijter
of pietenmuts. Helaas was Sinterklaas het grote
boek kwijt, dus moesten alle Welpen een stukje
schrijven over zichzelf voor Sinterklaas. Na het
schrijven kwam nog het allerspannendste: we
gingen ze op bezoek bij Sinterklaas! Aan het
eind van de middag kregen we allemaal nog
een cadeautje en toen moest Sinterklaas helaas
weer vertrekken. Hij had het nog erg druk met de voorbereidingen voor
pakjesavond!
Naast deze programma’s hebben we ook nog een spelletjesmiddag gehad,
een leuke tocht gelopen en nog een hoop meer…

Met vriendelijke groetjes,
De Welpenstaf
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Van het

stichtingsbestuur

Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden en andere lezers,

Op last van de provincie en in afwachting van een definitieve oplossing van de gemeente moeten we een

parkeerverbod instellen op ons terrein.
In week 3 wordt een verkeersbord betreffende het
parkeerverbod direct achter de brievenbus geplaatst.
Het parkeerterrein wordt afgesloten met een ketting
(tussen brievenbus en lantaarnpaal) met daaraan een
bord met de tekst: NIET PARKEREN.
Parkeren kan alleen langs de Kalverstraat.
Voor het in- en uitladen van spullen uit een auto kan de verharde oprit gebruikt worden. Na het in- en/of uitladen dient er geparkeerd te worden
langs de Kalverstraat.
De gemeente laat ons weten, of, wanneer en hoe er een parkeerterrein op
ons terrein mogelijk wordt en hoe die dan aangelegd moet worden. In het
waterwingebied, waar ons gebouw staat, mag parkeren alleen op een verharde ondergrond. Die verharde ondergrond dient dan geen vloeistof door
te laten.

Dit is een bericht, wat ik niet zou willen versturen, want velen hebben hier
last van. Aangezien stafleden meestal eerder aanwezig zijn dan ouders /
verzorgers om jeugdleden te brengen of te halen, betekent dat voor de
laatst genoemden, dat zij mogelijk gemiddeld verder van de entree van
ons terrein pas kunnen parkeren. Ik hoor op uw aller begrip en samenwerking.
Wil Timmermans,
voorzitter/penningmeester stichting SBP.
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Nukastam
Hallo! Hier is de NuKa-stam!
We wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar toe.
We hebben al een aantal leuke programma’s gedaan.
Zo hebben we een pub-quiz gedaan waar ieder groepje 4 bekers voor zich
kreeg. Hierbij moeten we proeven, overleggen en raden wat er in welke beker zat.
We hebben een quiz gehad met vragen ‘ja’
en ‘nee’ en ‘meerdere antwoorden mogelijk’.
In de opkomst erna hadden we kerstdiner,
een extravagant kookprogramma waarbij we
vijf-gangenmenu in elkaar hebben gedraaid.

En laatst hadden we het programma ‘Creatief met afval’, waarbij we eerst in
groepen gingen denken over hoe we het probleem van afval zouden oplossen en daarna hebben we onze oplossingen geknutseld.
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Programma 75 jarig bestaan


25 Januari

Reünie oud leden



28 Maart

Vossenjacht in de stad



13 Juni

Groepsdag



11 juli

Gezamenlijk zomer
kamp op Woutershof
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Activiteitenkalender
18 januari

Scoutertje 2020-1 komt uit

25 januari

Reünie oud leden (de speltakken draaien die dag niet)

28 maart

Vossenjacht in de stad

11 april

Kopij voor Scoutertje 2020-2 moet binnen zijn.

18 april

Scoutertje 2020-2 komt uit.

Als de speltakken met een groeps-, regio- of landelijke activiteit meedoen
worden jullie van te voren geïnformeerd.
Foto’s van groepsactiviteiten en de speltakken zijn te zien
via onze Facebook pagina en onze website:
www.scoutingbaden-powell.
https://www.facebook.com/sbp1707/
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Bevers
Heyhey,
Hier de Bevers!

We zijn alweer even aan het
draaien en hebben alweer een
hoop leuke activiteiten

Als allereerste nog-

samen gedaan.

maals gefeliciteerd

geïnstalleerde bevers!
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Zo hebben we
verschillende binnen- en
buitenspellen gespeeld,
Hebben de Bevers met een kussengevecht gewonnen van Thuu,
Zijn we creatief geweest met de natuur,
spekjes en satéprikkers en klei,
Hebben we een middag lekker lui gedaan met een filmpje, popcorn en dit
natuurlijk in onze pyjama’s,
En tot slot hebben we pepernoten
gemaakt en zelfs met de ouders

en broertjes/zusjes een driegangendiner gekookt.
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De Verkenners
Net voor het einde van het jaar hebben de Verkenners hun winterweekend
gehad. Voor de ‘nieuwe’ Verkenners een test. Hoe gaat een weekend bij de
Verkenners? En hoe is het om te slapen in een tent?
Tijdens dit weekend hebben we heerlijk gekookt en diverse spellen gespeeld. Hieronder een kleine sfeerimpressie.

15

16

Explorers
Goeie ochtend/middag/avond/nacht, scouts/ouders/opa’s/oma’s/tantes/
ooms/neefjes/nichtjes,
Als allereerst wens ik jullie natuurlijk een leuk, gezond, fantastisch, geweldig en energievol 2020!
Wat was 2019 toch weer een jaar…
Er is weer eens veel gebeurd, vandaar deze recap van 2019.
2019 was natuurlijk het jaar van het 75-jarige bestaan van onze scoutingvereniging.
Maar natuurlijk hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan, zoals (waar
ik gelijk aan denk):
De nachthike met Barry of de kabelbanen die we gemaakt hadden: de ene
was beter dan de ander. De prachtige heel-scouting-bakt-taarten of de forten die we hadden gemaakt, waar we vervolgens met pijlen en buizen elkaar
gingen beschieten.
Het vlotvaren
was ook heel erg
tof en natuurlijk
het zomerkamp
(in mijn ogen
was dat het
leukste van het
hele jaar).

Of het identiteitprogramma,
waarin we gingen bakken met
een van-tevoren-bedacht product wat je bij je vond passen. Zo hadden we
dus een taart met babyvoeding, chocopasta, snoepjes en donut.
Ook Halloween was super. We hadden bij het Vrouwenhof allemaal onze eigen plekjes.
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Zo was Jay een clown die rondliep over het terrein bij het clownsgedeelte,
Bram en Sofie liepen rond bij de begraafplaats en de rest zat in en achter de
tunnel de effecten en geluiden te bedienen.
Het was echt superleuk. Ik heb veel mensen kunnen laten schrikken: soms
dachten mensen zelfs dat ik een pop was en dan schrokken ze zich vervolgens dood als ik een stap zette en een schreeuw slaakte.

Ook hadden we nog een diner - voor de ouders enzo - dat we hadden bereid op een vuur op een gepionierde tafel. (Helaas was het niet echt een
succes… Iets te veel kruiden.)
De sinterklaasescaperoom was ook leuk in elkaar gezet door de staf: de
meesten vonden dan misschien de prijs leuker, ik in ieder geval niet.
Kerst was ook leuk: we gingen een kerstliedje repeteren en erop dansen.
2019 was in mijn ogen echt een geslaagd scoutingjaar!
Geschreven door:

Tren Reemers.

Hallo allemaal!
Wat hebben wij afgelopen jaar veel meegemaakt! Natuurlijk hebben wij Explo's ook een aantal leuke dingen gedaan!
Zoals het kookweekend waar allemaal lekkere dingen gemaakt werden. De
ouders kwamen lekker onze gerechten proeven en daar hoorde uiteraard
een installatie bij! Welkom nieuwe explo's.
Bij het joti-weekend hebben wij dit jaar niet zoveel op de pc gedaan, maar

meer buiten. Het was niet 't beste weer dat je je kon voorstellen, maar wel
gezellig! Een leuk muziekje maakt het af in de vroege morgen. Twee keer
hebben wij gewandeld door weer en wind, maar wij hebben het gered hoor!
Natuurlijk gingen wij ook vorig jaar als laatste draaidag gezellig zwemmen
met heel de groep! Er werd veel genoten en alle speltakken gingen met een
glimlach naar huis. Wat een prachtige dag was dat! En natuurlijk ook een
hete dag!
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Welpen meisjes
Dag allemaal
De afgelopen weken hebben de Welpenmeisjes weer erg leuke programma’s
gedaan.
Allereerst zijn we aan de slag gegaan met een improvisatieshow. Hier hebben wij verschillende soorten behandeld. Zin voor zin: hierbij vertelt steeds

iemand anders een zin en dan krijg je een ontzettend leuk verhaal! Daarna
werden we allemaal een keer de uitvinder. Dan bedacht de rest een voorwerp
dat je had uitgevonden en dan moest je door middel van het stellen van vragen raden wat dit voorwerp was. Verder hebben wij nog sprookjes nagespeeld: eerst in 1 minuut en dan steeds korter tot uiteindelijk slechts 7 seconde. Dit was erg lastig.
Verder zijn wij naar de supermarkt geweest om boodschappen te gaan doen
voor een lekkere soep. Aan de hand van ons zelfgemaakte boodschappen-

lijstje mochten wij alle ingrediënten verzamelen. Toen wij terug op het HK
kwamen hebben wij alle groente gesneden en de soepballen met bouillon in
de pan gedaan. Deze heeft de staf voor ons opgewarmd en hier hebben wij
samen met onze ouders van gegeten.
Deze periode hebben wij ook een wereldreis gemaakt. We zijn onder andere
naar Frankrijk, Jemen en
Egypte geweest. In Frankrijk
hebben wij elkaar nagete-

kend. Iedereen zag er supermooi uit. In Jemen werd onze
toekomst voorspelt. Iedereen
heeft een geweldige toekomst
voor zich.
Tijd voor het weekend! Hier
hebben wij allemaal een ontzettend leuk tasje gekregen
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dat we eerst hebben mogen versieren met stiften. Zo kunnen we allemaal
ons eigen tasje herkennen. Hierna zijn we een leuke speurtocht gaan doen.
Vervolgens gingen we naar de Jumbo foodmarket in Breda, waar wij lekker
gekookt hebben. We zijn aan de slag gegaan met soep, wraps, mini pizza’s
en een chocolademousse. Dit hebben wij allemaal zelf bereid! Toen we terug
kwamen op het HK hebben wij onze glitterjurken aangedaan en hebben we

casinospelletjes gespeeld.
We zijn ook nog aan de slag gegaan met knopen, zoals de mastworp, timmersteek en de platte
knop. Toen we dit onder
de knie hadden zijn we
buiten aan de slag gegaan met een klimrek.
Toen deze af was zijn we
hier allemaal overheen
gegaan en hebben we
een leuke groepsfoto gemaakt.
Het jaar hebben we afgesloten met een overheerlijk kerstdiner. Alle Welpenmeisjes hadden lekkere hapjes gemaakt, zoals cakejes, gehaktballetjes,

kippenkluifjes, minipizza’s, minipannenkoeken (roze en groen), appelflappen en nog veel meer lekkers! De
avond hebben we afgesloten met een
modeshow en kinderchampagne.
Tot volgend jaar!
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Pivo’s
Hoi!
Wij hebben ons seizoen afgetrapt met een ouderwetse spelletjesavond. Echter bleek de invulling door de programmamakers alles behalve ouderwets: er
werd niet gesjoeld of Rummikub gespeeld, maar de pokerset kwam op tafel
en JustDance werd aangesloten op het grote beeldscherm. Daarnaast werden

er ook nog wel kaartspellen gespeeld en waren er drankjes ingeschonken,
waarbij je moest raden wat er voor jou gemixt was.
Vervolgens hadden we een programma genaamd “Creatief”. Hier hebben we
ons allen van ons meest poëtische kant laten zien en hebben we in drie verschillende categorieën gedichten geschreven en voorgedragen. Zie hier naast
één van de gedichten in de categorie Halloween.

Ook hebben we de installatie van onze twee
nieuwe leden gehad. Ze moesten, net als wij
allemaal toentertijd gedaan hebben, een deel
van de wet schrijven, waarin ze een aantal
beloftes benoemen voor hun tijd bij de Pivo’s. Daarna moesten zij zich gaan bewijzen
in een dropping-schijnspel. Er waren een
aantal locaties rondom Roosendaal uitgeko-

zen en door middel van coördinaten of cryptische omschrijvingen moesten zij hier ongemerkt naartoe zien te komen. Het was koud
en mistig, maar ze hebben het heel goed gedaan en ze zijn daarna officieel geïnstalleerd.
Na het opdragen van gedichten werd het tijd om het een stapje hogerop te
zoeken en wel door het inzingen van een aantal liedjes. Tijdens een karao-
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keavond was er een heuse microfoon geregeld, waardoor onze prachtige engelenstemmen nu vereeuwigd kunnen worden op cd.
Het jaar werd afgesloten met een SinterKerstenNieuw dobbelspel. Iedereen
had twee cadeautjes meegenomen met een bijbehorend gedicht of cryptische omschrijving. Daarna werd er een dobbelspel gespeeld, waarbij ook alle

activiteitengebieden langs kwamen. Er zijn sinterklaasactiviteiten uitgebeeld,
kerstbomen geknutseld en tradities van verschillende landen voorbij gekomen.

Ook stonden we
met een koek en
zopie tent bij de
Kerstloop in Nispen

Groetjes,

Puck
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