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Voorwoord
Hoi
Na twee maanden mochten we in mei afscheid
nemen van het online draaien en mochten we
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weer opkomsten draaien op ons clubhuis. Eerst
nog speltak voor speltak maar langzaam werden de maatregelen soepeler en werd het
draaien weer normaler.
A.s. zaterdag, 11 juli begint het programma
voor het alternatieve zomerkamp en daar doen
jullie natuurlijk allemaal aan mee.
Tot dan!!

De verkenners hebben op een warme zaterdag een waterglijbaan gepionierd en met waterballonnen gespeeld
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Van de Bestuurstafel
Wat een seizoen
Scouting Baden-Powell vierde het afgelopen seizoen haar 75-jarig
bestaan. We begonnen met een geweldige seizoensopening en in
januari hadden we een erg gezellige, goed bezochte reünie.
Erg veel activiteiten werden georga-

niseerd door UNIT 75 (75-jarig organisatieteam). Door enthousiaste
leiders en leidsters bij de Bevers
groeit het ledental daar. Welpenjongens en -meisjes gaan als een
speer. De Scouts - zowel Gidsen als
Verkenners - bereiden zich voor op
de regionale scouting wedstrijden.

Pandits hebben ondertussen al echte scoutingtechnieken toegevoegd aan
hun programma’s. De Explorers zijn hierin al verder en zetten sterke programma’s neer. Pivo’s, NuKa en Ouwe Koeien doen met volle inzet hun dingen als I-SCOUT en JOTI. Het bestuur heeft ouderparticipatie opgezet.
Maart 2020 komt hier door het coronavirus ineens verandering in. We mogen niet meer fysiek bij elkaar komen. Dan zie je dat we veerkrachtig zijn en
het programma aanbod via ICT erg leuke initiatieven voortbrengt. We gingen
als stafteams en bestuur samenkomen via TEAMS.

Dit houdt ook in dat de geplande programma’s, zoals de vossenjacht en de
groepsdag rond het 75-jarig bestaan niet meer doorgaan en als dan blijkt
dat met de huidige omstandigheden een groepskamp zo goed als onmogelijk is, zijn we in eind mei gedwongen te besluiten het niet in de originele
vorm door te laten gaan. Nu wordt ter vervanging van het kamp een activiteitenprogramma aangeboden. Erg hard is er gewerkt door UNIT75 - tezamen met de staf - waarvoor alleen maar lof.
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kookhoekje
Gelukkig mag er nu weer wat meer en vooral door ons prachtige eigen terrein hebben we veel actieve en leuke programma’s gedraaid. Zie hier de geweldige verslagen van op bijvoorbeeld Facebook.
Ook zijn we al begonnen met het voorbereiden van activiteiten voor het volgend seizoen. Zo is de opening op 29
augustus gepland. Ook de jubileumactiviteiten worden ingehaald en gaan
we een echte JOTA organiseren in oktober.
We laten ons niet uit het veld slaan! We gaan van de activiteitenweek een
spannende, geweldige week maken. Op naar het volgend SCOUTINGseizoen.
Blijf gezond, let op elkaar, prettige vakantie. Ik zie jullie op de activiteiten-

week en anders tot 29 augustus.
Wim Hartmans groepsvoorzitter
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Welpen jongens
Junglenieuws:
Sinds een aantal weken mogen we met
de Welpen gelukkig ook weer opkomsten
draaien!! Iedereen had het enorm gemist, maar gelukkig hebben we de

meeste Welpen in de tussentijd nog wel
gezien. Alle welpen die aan de eisen
hadden voldaan van het insigne Show
moesten dit insigne natuurlijk ook ontvangen. Chil, Mysa en Hathi zijn op de
fiets heel Roosendaal (en Nispen!) rondgefietst om iedereen te verblijden
met hun insigne.
In mei mochten we ook weer beginnen

aan onze opkomsten op het HK!! Helaas
wel op 1,5 meter van de staf, maar iedereen hield zich hier goed aan en het
was ontzettend leuk om iedereen weer
te kunnen zien. Als eerste hadden we
een enorm leuke sport- en spelmiddag.

Zo moesten we alle JungleBookdieren leren kennen en speelden we trefbal. Daarnaast hebben
we een opkomst gehad waarbij de
Welpen kwartetten moesten verzamelen in het thema kinderrechten.
Hierbij hebben ze hard moeten
rennen, maar ook geleerd welke
kinderrechten er zijn. Ook moes-
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ten de Welpen weer wat scoutingtechnieken ophalen, want die hadden we
natuurlijk een paar maanden niet meer geoefend. Zo hebben we een mooi
vuurtje gemaakt waar we appels op konden opwarmen en hebben we een
echte familieschommel gebouwd!
Het hoogtepunt was
toch wel de
afsluiting
van het seizoen: een
echte Vader
-MoederZoon middag! Alle Welpen kwamen samen met hun
ouders om een hele leuke middag te beleven. Er was een grote stormbaan,
een springkussen en een hele hoop XXL-spellen waar de Welpen zich de hele middag mee hebben vermaakt. Hierbij hebben we ook nog een leuke
scoutingquiz gedaan die Marala en Ko hebben gewonnen! Nadat we lekkere
frietjes hebben gegeten was er helaas ook een serieuze mededeling: we
moesten afscheid nemen van Mysa… Alle welpen hadden handjes gemaakt
om aan Mysa te geven en er waren cadeautjes vanuit de medestafleden en
het bestuur. Het was echt een topmid-

dag en iedereen is enorm moe en blij
naar huis gegaan. Volgende week is
het alweer tijd voor het (alternatieve)
zomerkamp en dan is het seizoen helaas al weer voorbij…
Met vriendelijke groetjes,
De welpenstaf
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Nukastam
Hallo, hier is de Nuka-stam,
We hebben weer een aantal online draaidagen achter de rug. We hebben als
eerste een online tocht 'gelopen’. We werkten in 2 teams en je moest van
punt A naar punt B lopen in Google Maps. Onderweg kreeg je hints als je er
niet uitkwam.
Het volgende programma was schilderen met Bob Pluis, waarbij we onder
leiding van Pluis een schilderij gingen schilderen. En het ging heel goed.

7

Kookhoekje
Chocoladeijsjes

Ingrediënten
250 ml verse slagroom

200 ml chocomel dark
395 g gecondenseerde volle melk
200 g hazelnootpasta
6 ijshoorntjes naturel
75 g mix hagelslag
Klop de slagroom stijf met een mixer. Meng de chocolademelk en gecondenseerde melk met een spatel voorzichtig door de slagroom. Schep het

mengsel in de diepvriesbak. Doe de deksel erop en laat in 4-6 uur bevriezen. Zet 2 uur voor het serveren van de ijsjes de pot hazelnootpasta in een
kom heet water en laat de pasta in 5 min. vloeibaar worden. Doop de rand
van de ijshoorntjes een ½ cm in de pot chocoladepasta, zodat er een dunne
chocoladerand ontstaat. Bestrooi de chocoladeranden direct rondom met de
hagelslag. Laat de ijshoorntjes minstens 2 uur op een bord in de koelkast
hard worden tot gebruik.
Schep met de ijslepel op elk ijshoorntje twee flinke bollen chocolade-ijs.
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Activiteitenkalender
10 juli

Scoutertje 2020-3 komt uit.

11 t/m 17 juli Activiteitenweek i.p.v. het gezamenlijk zomerkamp.
29 augustus
4 oktober

Seizoensopening 2020-2021
De kopij voor de oktober uitgaven van het Scoutertje moet
binnen zijn.

10 oktober

De oktober uitgaven van het Scoutertje komt uit.

16-18 oktober Joti/Jota weekend
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.
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Bevers
Heyhey,
Hier de Bevers
Gelukkig: we hebben
weer met elkaar kunnen draaien!
De eerste weken waren wel een
beetje gek op 1,5 meter van de
staf en dat we onze handen extra
moesten wassen.
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We hebben weer een hoop leuke dingen gedaan. Zo hebben we dieren van
takken gemaakt, zijn er lekkere dingen
gebakken, hebben we een parcours

gelopen, hebben we een eigen blotevoeten pad gemaakt en …..

…zijn er weer 6 nieuwe
Bevers geïnstalleerd!!!
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De Verkenners
We openen het Scoutertje
met de laatste draaidag van
dit seizoen. Gezien de beperkte bewegingsvrijheid van
afgelopen maanden was een
compensatie voor het gebrek
aan beweging hoog nodig.
Een hiketocht bleek hiervoor
een uiterst geschikte activiteit te zijn. Hierbij is de
groep verdeeld in degenen
die met behulp van opgegeven coördinaten de juiste weg
proberen te lopen en de

groep die schaapachtig dient
te volgen.
Zodoende krijg je, buiten het
lopen om, al gauw het tafereel te zien op de foto’s: een
klein groepje zet hun grijze
massa aan het werk om de
eindbestemming op de kaart

te vinden en daarbuiten
maakt het merendeel van de groep dankbaar gebruik van het ‘rustmoment’.
De tussenstop bestond uit een ijsje bij het Ossenkopje, waarbij de speeltoestellen niet met rust konden worden gelaten. Over het lopen zelf mogen de
jongens zeer tevreden zijn met een mooi resultaat van 10 gelopen kilometers.
We slaan het winterprogramma even over in het Scoutertje, aangezien deze
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op de social media uitgebreid beschreven is. Het
programma van de week ervoor gaf aanleiding
aan een Verkenner om met 7 lege jerrycans en
een wasteiltje op pad te gaan. Een tafereel wat
natuurlijk alleen maar op scouting voorbij kan
komen. Maar wat was nou het doel hiervan?
Nou heel simpel: men neemt 2 groepen met elk
een basispionierobject, genaamd de ‘driepoot’.
De opdracht is om deze driepoot zo vol mogelijk
te hangen met allerlei objecten en deze zo goed
mogelijk vast te maken. Als beide groepen klaar
zijn wisselen ze van driepoot en is het doel om de
driepoot zo snel mogelijk af te breken en de
spullen weer op de originele plek neer te leggen.
We sluiten
het Scoutertje af met een stukje theatraal vermogen van de Verkenners.
Hierbij gingen 2 groepen aan de slag
met het maken van een podium,
script, decor, een stukje kostuums en
aankleding.
De verhaallijn in het kort bestond uit
een filmset over een romantische
sciencefiction film. Alle benodigdheden voor het draaien van een film waren aanwezig: de cameraman, de geluidsman en de regisseur met een
ochtendhumeur.
De andere groep had het script geba-
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seerd op een treasure island, waarbij niet was gekort op de aankleding van
het decor. Hieronder vallen de schatkist met goed, de palmbomen en het
verhoogd decor met een snelle escape glijbaan voor de acteurs met plankenkoorts.
Dan rest ons niks anders dan iedereen een fijne vakantie toe te wensen!

Groetjes,
De verkenners
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Van het stichtingsbestuur
Beste leden van de vereniging SBP, ouders / verzorgers van onze jeugdleden
en andere lezers,
Vanwege de maatregelen van de regering was het HK gedurende de maanden
maart tot en met mei gesloten voor alle huurders. Onze vaste wekelijkse
huurders en een aantal scholen hebben hun activiteiten bij ons niet door
kunnen laten gaan.
Voor hen was dat vervelend, maar voor ons ook, want het leverde geen huuropbrengsten op. Ook een aantal geplande schoolkampen in juni zijn niet
doorgegaan.
Voor één van de landelijke regelingen ter compensatie van gederfde inkomsten kwamen we niet in aanmerking.
Onze bank, de Rabobank Zuidwest-Brabant, stuurde ons en alle andere ver-

enigingen en stichtingen met een rekening bij de bank op 27 mei een bericht
met een aantal voorstellen ter compensatie van inkomstenverlies. Eén van de
voorstellen was een aanvraag indienen om compensatie te krijgen uit een
speciaal gevuld fonds, namelijk het Coöperatief Fonds.
Op 11 juni kregen we bericht, dat we € 1.000,00 kregen uit dat fonds. Wij
zijn de bank heel dankbaar daarvoor.
Dit betekent niet, dat we onze plannen om het gebouw energie neutraal te
maken nu al uit kunnen voeren. We hebben de investeringen hiervoor uitge-

steld, tot wanneer, weten we nog niet.

Wil Timmermans,
voorzitter/penningmeester stichting SBP.
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Welpenmeisjes
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De Gidsen
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Pivo’s
Hoi hoi,

De afgelopen weken hebben wij weer fysieke opkomsten gehad en het was
wel erg gezellig om elkaar weer in 3D te zien, in plaats van in 2D op een
scherm. Tijdens onze eerste opkomst hebben we allerlei sporten gedaan.

Gelukkig is ons veld groot genoeg om meer dan 1,5 meter afstand te houden.

De opkomst daarop was een fotografieopkomst. We hadden allemaal een
willekeurig voorwerp bij ons, moesten deze op een stapel leggen en daarna
hebben we met een voorwerp van iemand anders een portretfoto gemaakt.
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Daarna hadden we een hike, maar
omdat we nog niet van ons eigen
terrein af mochten, hebben we
met verschillende tochttechnieken
alle hoeken van ons veld verkend.
Van tevoren hadden de program-

mamakers doorgegeven dat we
een overlevingspakket mee moesten nemen. Daarbij dachten zij
aan onder andere een zakmes,
kaart en kompas, firesteel en
morsecode. En waar dachten wij
aan? Eten, eten, eten en ohja eten.
Als laatste hebben we nog een opkomst gehad waarbij we in een zelfge-
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maakte brandweerwagen zo snel
mogelijk het veld over moesten
om een brandje te blussen. Het
was een hectische en spannende
race, maar beide teams wisten
snel en veilig hun brandje te blussen!
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Explorers
Hey! Wat een gekke dagen op
scouting allemaal!! Gelukkig
worden de maatregelen stukje
bij beetje versoepelt, zodat wij
toch wat meer kunnen doen
met elkaar.
Veel is er dit seizoen wel gedaan: van pionierwerken tot
koken. Het zwevend kampvuur
was toch wel een spectaculair
ding om te maken. Op het eerste gezicht heel erg lastig, maar zodra je samenwerkt: easy! Nou ja, dat moet niet te hard gezegd worden dan... Maar
goed! Marijn was jarig geweest (nog een keer gefeliciteerd, Marijn!) en het
was ook nog zijn programma. Het was een supercreatief programma, waarbij je veel moest samenwerken. De jongens gingen aan de slag om alles
klaar te maken en de meiden moesten op zoek gaan naar hout. De missie is
niet 100% geslaagd voor de meiden: die gingen roddelen tijdens het
"sprokkelen" XD.
Op een gegeven moment hadden we gelukkig wel genoeg hout verzameld
en kon het zwevend kampvuur aan! Het was mooi gelukt en bleef goed
staan! Allemaal dankzij
teamwork, toch?
Tussendoor kwam er ook
een best gek - maar een
leuk – programma: geen
koken of pionieren, maar
een programma met een
stel opdrachten. Je moest
aan het begin een kaartje
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uitzoeken dat bij jou paste, die jou zo ongeveer omschreef. Toen moest je
groepjes maken, maar dezelfde kaartjes mochten niet bij elkaar zitten! Samen moest je de opdrachten als een team voltooien. Bij de ene lukte dat
niet zo goed als bij de andere, maar toch, alles was met succes gedaan!!
Zo moest je bijvoorbeeld een parcours maken met verschillende obstakels
of een vuurtje maken op 3 verschillende manieren, hout hakken en nog
meer! Het was een leuk en leerzaam programma!
Verder hadden de lady's nog een kookprogramma. Hartstikke lekker allemaal: jezelf vol eten met allemaal
lekkere gerechten :). Natuurlijk zaten sommigen wel vol ;) !! Veel
werd er gedaan en gemaakt door
iedereen. Er werden ijskoffies ge-

maakt: smoothies, baklava en gevulde paprika’s. De baklava was
helemaal verzopen onder het
suikerwater... Who cares? Het
was echt heel erg lekker!
De gevulde paprika’s waren ook
erg lekker en vullend en de

smoothies waren ook een groot
succes en lekker verfrissend, net
als de ijskoffie! In de keuken
werd er wat gerommeld met overgebleven paprika en suiker om er een
smoothie van te maken XD!! Smaakt nergens naar! Probeer dit niet thuis!!
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Groepsraad buiten

Voor het eerst in de geschiedenis van
onze groep is er afgelopen vrijdag een
groepsraad in de openlucht gehouden.

Daar werden de laatste puntjes op de I
gezet voor de activiteitenweek en werd
er een presentatie gegeven over de Joti/
Jota die in oktober gehouden wordt. Ook
werd de penningmeester, Remko Dijkstra, herkozen.
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