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Voorwoord
Hoi
Het is voor Scouting een rare tijd en trouwens
niet alleen voor Scouting. De scholen zijn dicht,
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ouders en stafleden werken thuis en Scouting
draait online. Maar toch komt het Scoutertje
uit. Dit keer kunnen jullie je online avonturen
lezen en doe je misschien ideeën op voor een
volgende online opkomst.
Hou e-mail, Facebook en Onze website in de
gaten over het nieuws van onze
groep. Tot gauw maar

dan op ons H.K.

Bij de voorplaat: De laatste activiteit met explorers, Pivo’s en Nukastam was iSout, een online spel dat over de hele wereld wordt gespeeld. Foto’s zijn te vinden op: https://www.flickr.com/
photos/134583202@N07/albums/72157713926344387

2

Van de Bestuurstafel
Scouting Baden-Powell bestaat dit seizoen toch
echt 75 jaar. Dit laten we niet zomaar voorbij
gaan. Festiviteiten worden niet afgezegd, maar
gaan we in het najaar lekker inhalen. Ondertussen maken we er het beste van door op een alternatieve manier een programma aan te bie-

den. Hoewel het natuurlijk veel leuker is om
met je scoutingvrienden lekker samen buiten te
spelen, hopen we toch dat we hierdoor betrokken blijven. Het is misschien
ook leuk om niet-scoutingvriendjes mee te laten doen in de opdrachten die
jullie krijgen.
Ondertussen houden wij de situatie rond het
coronavirus nauwlettend in de gaten, vergaderen we via TEAMS - wat echt een uitkomst
is - en houden we jullie op de hoogte via de
stafteams, facebookpagina en de Scouting Baden-Powell website. Hierbij volgen we de adviezen van de overheid en Scouting Nederland. Vragen en antwoorden zijn hierop terug
te vinden.
https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-

scouting-en-het-coronavirus-covid-19
Na 21 april nemen we weer snel contact met jullie op. Natuurlijk kijken ook wij er weer naar uit om jullie weer te zien op ons
HK, want ook wij missen Scouting én jullie!

Groepsbestuur Scouting Baden-Powell
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kookhoekje
Appelbollen met rozijnen
·

4 plakjes diepvries roomboterbladerdeeg

·

4 Elstar appels (of andere stevige
appel)

·

50 g rozijnen

·

2 el citroensap

·

3 el kristalsuiker

·

1 tl kaneel

·

100 g ongezouten roomboter

·

1 middelgroot ei

Laat het roomboterbladerdeeg ontdooien. Schil de appels. Week de rozijnen
10 min. in een kom met heet water. Verwarm de oven voor op 200 °C. Steek

met de appelboor de klokhuizen uit de appels. Maak de holtes iets groter.
Wrijf de appels in met het citroensap. Laat de rozijnen in een zeef uitlekken
en dep ze droog met keukenpapier. Meng ze met 2/3 van de suiker en de
kaneel.
Leg de plakjes bladerdeeg op het werkblad en rol ze met een deegroller wat
uit zodat ze iets groter worden. Leg in het midden een klontje boter. Zet de
appels er met de bovenkant naar beneden op. Vul de holtes van de appels
met het rozijnmengsel en druk dit goed aan. Leg een klontje boter op de
vulling. Vouw het deeg langs de appels omhoog. Maak de randen vochtig
met een beetje water en druk het deeg dicht. Zet de appelbollen met de
sluitkant naar beneden op een met bakpapier beklede bakplaat.
Splits het ei en klop de eidooier los. Bestrijk de bovenkant van de bollen
dun met het ei en strooi de rest van de suiker erover. Schuif de bakplaat in
het midden van de oven en bak de bollen in 25 min. goudbruin en gaar.
Laat ze op een rooster afkoelen tot lauwwarm.
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De Pandits
Ook voor de Pandits is het een vreemde periode. We kunnen niet samenkomen, maar dat houdt de Pandits niet tegen om toch thuis aan scoutingactiviteiten deel te nemen! Zoals je op de foto’s kunt zien, zijn ze aan de slag gegaan met mini-pionieren, het schrijven van kaarten en brieven naar mensen
in hun omgeving om hen een hart onder de riem te steken in deze eenzame
tijd en ontcijferden ze geheime berichten van Thuu. De leiding vindt het

ontzettend tof om te zien dat de Pandits vol enthousiasme deelnemen aan
de thuisscoutactiviteiten. Elke week krijgen ze nieuwe opdrachten toegestuurd. Wanneer zij aan het eind van deze periode voldoende opdrachten
hebben uitgevoerd, verdienen zij hiermee zelfs een mooie badge voor op
hun blouse.
We kunnen niet wachten tot we weer samen naar scouting kunnen komen.
Tot die tijd hopen we dat het iedereen goed gaat en gezond thuis zit.
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Welpen jongens
Junglenieuws:
Helaas hebben de welpenjongens ook geen opkomsten gehad de laatste paar
weken, maar gelukkig hebben we aan het begin van dit jaar nog wat leuke
programma’s mogen doen. Zo zijn we zelfs nog heerlijk naar het bos geweest om daar Jungle-Book-levend-

stratego te doen. We moesten slim nadenken en hard rennen om zo de vlag
van de tegenpartij te pakken te krijgen.
Ook hebben we een mobiel geknutseld
om boven je bed te hangen. Er werden
mobielen gemaakt met planeten, vleermuizen, namen, spinnen en zelfs bierflesjes eraan! Iedereen was supercreatief bezig en de resultaten waren erg
mooi.
We zijn begonnen met het insigne ‘Show’. Hierbij horen verschillende opdrachten waarmee we dus uiteindelijk een insigne kunnen verdienen! Zo
hebben we een opkomst gehad waarbij we ons eigen muziekinstrument
moesten maken. Daarna moesten we met deze
muziekinstrumenten een optreden geven, wat
lang niet zo makkelijk is als je denkt! Tijdens de

volgende opkomst moesten we in groepjes een
sketch verzinnen en daarna ook opvoeren. Er
waren enorm leuke sketches en ook de staf
heeft zeker gelachen. Hierna konden we helaas
geen opkomsten meer doen op het HK, maar
dat hield ons niet tegen om het insigne af te
maken! Via online opdrachten konden de Welpen filmpjes insturen om zo toch hun insigne te kunnen behalen.
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Nadat we alle eisen
voor het insigne hadden gehaald, werd
het tijd voor nieuwe
online opdrachten.
Iedere Welp kreeg

een set met opdrachten en voor iedere
opdracht krijg je een
bepaald aantal punten. Het is natuurlijk wel een wedstrijd… Hoe meer punten, hoe hoger je eindigt! Hier een greep uit de foto’s die binnen kwamen:
Wij hopen jullie allemaal snel weer te kunnen zien!!
Met vriendelijke groetjes,
De welpenstaf
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Nukastam
Hallo, hier is de NuKa-stam! We hopen dat iedereen nog gezond en wel is!
We hebben weer een aantal leuke programma’s
gehad. Het eerste programma was meteen een
groepsprogramma, genaamd Iscout. Iscout is een
wedstrijd die je doet tegen andere scoutinggroepen. Je hebt twee verschillende opdrachten: doeopdrachten en
denkopdrachten.
Doe-opdrachten
spreekt voor zich en
bij denkopdrachten
moet je vragen be-

antwoorden. Die
avond zijn wij als
50ste geëindigd.
Daarna hadden omdat het een aparte tijd is i.v.m. Corona we voor het eerst een online opkomst. Wij
hopen dat het binnenkort voorbij is, zodat we
jullie weer kunnen verwelkomen op scouting.

Tot dan!
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Paaseieren actie

Ondanks alle problemen met het coronavirus hebben we ervoor gekozen om
de eieractie - die voor de crisis gestart is - toch door laten gaan. Met erg
veel voorzichtigheid zijn de eieren door iedereen opgehaald bij het HK.
Veel mensen kunnen nu toch met Pasen een lekker vers eitje eten.
Jullie zijn er met elkaar in geslaagd om maar liefst 1.125 eieren te verkopen.
Super goed! Wat dit voor de vereniging heeft opgebracht weten we nu nog
niet. Houd facebook hierover goed in de gaten.
Twee leden hebben bij elkaar maar liefst 200 eieren verkocht. Zij werden

verrast met een chocolade paashaas. Lucie en Sven Keij hebben dit vooral te
danken aan oma Keij denken wij J.
Financieel een sterke actie die we volgend seizoen voortzetten.
Iedereen hartelijk bedankt!
De Paaseierencommissie
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Activiteitenkalender
17 of 18 april Scoutertje 2020-2 komt uit
20 juni

Kopij voor Scoutertje 2020-3 moet binnen zijn.

27 juni

Scoutertje 2020-3 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

Gek hè, om zolang niet naar scouting te
komen? Wij vinden er ook helemaal niet aan.

Wij hopen jullie snel allemaal weer te zien!!

Maar gelukkig hoeven jullie thuis niet stil te zitten.
Lukt het iedereen met zijn doe-boekje?
Als een opdracht is gelukt mag je best een foto mailen, hoor! Wij als stafjes zijn erg benieuwd hoe het
met jullie allemaal gaat!
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Spelletjes die je thuis
ook nog kan doen:
1.

Maak met kussens en kleden net zo’n
mooie hut als dat jullie hier met takken
hebt gedaan.

2.

Ga op berenjacht met papa/mama/
verzorger, maar houd wel afstand op

straat.
3.

Verzin zelf een toneelstukje met je
knuffels en vraag of iemand deze kan
opnemen, zodat je hem zelf terug kan
zien. Mocht je filmpje gelukt zijn, zien
wij deze graag ook op de mail voorbij
komen!
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De Verkenners
Hallo iedereen,
Wat een vreemde tijd nu dat we elkaar niet meer elke zaterdag zien op ons
mooie gebouw. Helaas ging voor ons de RSW ook niet door, wat natuurlijk
erg jammer is omdat dit hét moment is om te laten zien hoe goed wij wel
niet zijn!
Laten we voor nu maar hopen dat het zomerkamp gewoon door kan gaan en
we daar met z’n allen dit vreemde jaar - wat we ons altijd zullen herinneren
- af kunnen sluiten.
Toch heeft deze ‘thuiswerk-tijd’ ook wel iets: zo kunnen we nu meer digitale
opkomsten houden en kun je thuis meer met scouting doen, zodat iedereen
ziet hoe gaaf het is.
De Verkenners zijn afgelopen weken bezig geweest met hun insignewerk.
Hier zijn veel mooie dingen ontstaan: van een lekkere soep tot aan prachtige
foto’s, van een heuse 2-daagse fietstocht tot een waterraket die wel 15 meter hoog ging!!! We hebben zelfs een bonte avond gehad.
Zaterdag hebben ze dit afgesloten en hebben de Verkenners de volgende
opdrachten gekregen. Ze gaan de wedstrijd met z’n allen aan in onze Crazy
88. Alle foto’s en video’s gaan ze uploaden naar onze eigen Facebookpagina, zodat we alles terug kunnen zien en punten kunnen geven.
Laten we hopen dat het allemaal
snel over is en we gewoon weer
activiteiten kunnen doen op en
rond het gebouw. Dat we elkaar
weer snel kunnen zien en Hollandse leeuw kunnen spelen!!
Groetjes, de Verkennerstaf
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Kleurplaat

Deze kleurplaat is te downloaden op: https://www.scouting.nl/downloads/
spel/welpen-1/thema-1/936-kleurplaat-groepsfoto/file
Daar zijn ook nog meer kleurplaten te vinden
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Explorers
Het eerste online scoutingprogramma: best een gek gezicht hoe er in een
groepsapp van alles en nog wat tevoorschijn komt. Van filmpjes tot foto’s
en spraakberichten. Verschillende opdracht werden er opgegeven waar je
punten mee kon verdienen. Zo moest je jouw eigen hamstertroon maken:
meestal maakten de Explo's dat van frisdrankflessen of wc-papier (viel niet
anders te verwachten!!). Ook moest je jouw superheld tegen Corona maken
met de spullen die je kon vinden. Een ode geven aan jouw huisgenoten/
huisdieren was ook een opdracht :). Je moest een soort van toespraak geven
aan jouw huisdieren of huisgenootjes. Hartstikke leuke odes zaten erbij!
Natuurlijk moest er ook gezang bijkomen :). Zo moesten wij het Brabantse
lied van Corona toesturen. Hartstikke tof! Sommigen zongen vals, maar ja,
maakt niet uit, toch?! Zo waren er veel meer opdrachten die wij gedaan hadden. Heel gezellig, maar toch een beetje vreemd dat wij niet als groep bij
elkaar konden zijn. Gek idee. Natuurlijk hopen wij allemaal dat zomerkamp

wel doorgaat, ook al is dat nog maar de vraag :(.
De 2e online draaidag die we hadden werd alweer een stukje natuurlijker.
Ik vond het zelf heel leuk om te zien hoe anderen alle opdrachten uitvoerden. Zo kon je toch je mede-Explo’s nog even zien.
Deze week hadden we opdrachten zoals: Maak een hut waar minimaal 2
volwassenen in moeten passen...
En doe *de nekkieflip* die overigens erg lastig was xD. Voor mensen die

hem niet kennen: https://
www.facebook.com/watch/?
v=202501127721956
Ook waren de reisvragen (die we met Iscout ook hadden) weer aanwezig.
Dat zorgde er mooi voor dat je nooit
klaar was en altijd bezig was.
Aan het eind van de mooie middag zei-
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den de stafleden: ‘Tot morgen!’
Hier werden al veel vragen over gestuurd...
Het bleek dus dat ze de volgende
dag de Paashaas ingezet hadden
om lintjes bij onze huizen te verstoppen.
Een erg leuk idee zo tijdens Pasen!
Verder hopen wij dat iedereen gezond blijft en er iets leuks van
maakt!
Groetjes Kelly en Tren
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Ik Scout Thuis
Hallo allemaal,
Wat een bijzondere zaterdagen!
Geen fietstochtje richting de Kalverstraat.
Gelukkig mogen we thuis aan scouting-

activiteiten werken.
Bij de welpenmeisjes kregen we een
boekje met opdrachten. Een opdracht
daarvan was een speurtocht op het pad
richting Nispen. Die hebben we samen
met ons
gezin gedaan. Het was koud en winderig deze
dag. Dit was wel leuk hoor, maar met de andere welpenmeisjes en de staf is dat veel leuker
om te doen. Ook heb ik een knopenbord gemaakt. Jammer dat ik het niet aan iedereen kan
laten zien.
Bij de welpenjongens was het afmaken van ons
insigne muziek onze thuisopdracht. Hiervoor
moesten we een paar filmpjes opnemen. Over

het eindresultaat ben ik (Wiebe) zeer tevreden.
Ik had het liever met de andere welpen gedaan.
Ik mis de grapjes die we altijd op zaterdag samen maken.
De Gidsen kregen de keuze om aan verschillende insignes te werken. Het
sierknoopinsigne heb ik (Madelief) gekozen. Daarbij moest ik aan de staf
vertellen hoe je touw onderhoudt. Daar heb ik een vlog van gemaakt. Dat
was wel leuk om te doen. Liever had ik het aan de staf zelf verteld. Ook het

19

maken van het knopenbord in mijn eentje was te
doen, maar toen we het fluitkoord gingen knopen tijdens een gewone zaterdag was dat natuurlijk veel gezelliger.
We vinden het allemaal heel jammer dat we nog

zo lang moeten wachten om iedereen weer te
zien en samen te gaan spelen en te draaien.
Hoop tot snel,
Wiebe, Nienke en Madelief Witteman
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Pivo’s
Heehee!
Alweer een tijdje terug hebben we met de Pivo’s een wellness-avond gehad. Geheel met rustgevende muziek, een
verscheidenheid aan gezichtsmaskertjes en de mogelijkheid
om zelf zeepjes te maken. Aan het einde van de avond was
iedereen helemaal zen en zacht. Ook hadden we een kookprogramma: een driegangendiner met als toetje gefrituurd
ijs. Dat was een uitdaging, maar zeker de moeite waard! De
opkomst daarop hebben we een lasergameavond gehouden,
waarbij we door het hele HK obstakels en verstopplekken
hadden gecreëerd om vervolgens in teams tegen elkaar te strijden.

Ook hebben we meegedaan met i-Scout en dat was weer enorm leuk! Van
plastic walvissen tot abstract-geschminkte gezichten en boekenkasten op
kleur en van wedstrijden met robotstofzuigers en creatief belegde boterhammen tot een levensgrote grijpautomaat. Een chaotische, maar geweldige
avond!
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Daarna konden wij door de coronamaatregelen
helaas ook geen gewone opkomsten meer
draaien, maar dit weerhield ons er niet van om
op zaterdagavond digitaal bij elkaar te komen!
We hebben onze jeugdige kant naar boven gehaald tijdens een programma waarbij we Fortnite hebben gespeeld. Meermaals hebben we
de overwinning weten te behalen! Om ons bij het volgende digitale programma nog iets meer uit te dagen hebben we een online escaperoom gedaan.
Wederom in teams zijn we tegen elkaar en de klok gaan strijden om te ontsnappen. En het is ons gelukt!

Groetjes,
Puck
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Tot
Gauw
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