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Voorwoord
Hoi
Hier is dan weer het eerste Scoutertje van het
nieuwe seizoen.
Groepsblad van de

Scouting Baden-Powell
Nr. 193
Oktober 2020
47e jaargang

Door de coronamaatregelen is het Scoutertje nu
3x digitaal uitgekomen, wat de redactie erg goed
bevalt: het is minder werk en een stuk voordeliger.
Hiernaast natuurlijk ook beter voor het milieu!
Vandaar dat er in dit Scoutertje een enquete zit
met de vraag of jullie het ook vinden, zo’n digitale
versie, of dat jullie toch liever een papieren versie
hebben.
In de digitale versie zitten ook wat extra digitale

snufjes, zoals directe links naar de fotoalbums van
de speltakken, de activiteitenweek en de seizoensopening.
Wij hopen jullie stemmen te mogen ontvangen.

Bij de voorpagina
De activiteitenweek werd op een grandioze manier afgesloten door onze Pivo’s
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Van de redactie
Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,
In het voorjaar - toen Corona ons land binnenwaaide - hebben we er als
vereniging voor gekozen het Scoutertje digitaal uit te brengen en niet op
papier. Hierdoor is er heel wat papier bespaard gebleven en ook de kosten
zijn een stuk lager, wat wij als scoutingvereniging natuurlijk erg fijn vinden .
Inmiddels mogen we weer op ons eigen HK draaien, maar stellen wij onszelf
de vraag of we de papieren versie van het Scoutertje niet beter kunnen vervangen door alleen een digitale versie, die jullie dan per e-mail ontvangen.
Over dit idee willen we graag jullie mening weten! Door op onderstaande
link te klikken kunnen jullie hierover dan ook jullie mening geven.
Zouden jullie het ons willen laten weten? Dat zouden we zeer op prijs stellen.

1 november zullen de stemmen bekeken worden.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U9u0ADN1Ea4o3EC1ct5n1mt8ddg4lhDsRDxioOWKfhURDRTUFcxRUtSR0dKMVRGM0wwNDZUTkJQOC4u

Alvast bedankt voor jullie
stem!
Met vriendelijke groeten,
Redactie 't Scoutertje

Heel lang geleden werd het Scoutertje nog gestencild.
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Van de bestuurstafel
Beste Scouts,
Oktober 2020: We zijn alweer lekker opgestart:
een top seizoensopening, waarbij leden van de ene
naar de ander speltak - bijna letterlijk - zijn overvlogen.
Ondanks alle beperkingen ten aanzien van het coronavirus lukt het onze
stafleden toch weer voor elke week leuke programma’s aan te bieden.
Deze positieve inzet van staf en bestuur zorgt ervoor dat het met
de groep erg goed gaat. Bij alle speltakken zien we veel enthousiasme en een positief gevolg van deze uitstraling is dat het ledenaantal sterk stijgt. Zoals sommigen wellicht via Facebook gezien
hebben, zijn we daarom gestart met het werven van extra stafleden.

Ook via deze weg een oproep naar eenieder: “Ben of ken jij iemand die interesse heeft om de zaterdag op een leuke en actieve manier door te brengen? Meld je aan!".
Ook gaan we de ouderparticipatie opnieuw leven in blazen en
ontvangt iedereen binnenkort een schrijven over hoe hier aan
deel genomen kan worden.
‘Samen kijken naar’ en ‘inbrengen van ideeën’ op tal van onderwerpen.
Afvalscheiding: een hot item. Zo ook én zeker
bínnen Scouting.
Binnenkort starten wij dan ook met het scheiden
van ons afval. In samenwerking met SAVER gaan
we hier samen invulling aan geven. Dus kijk niet vreemd op als er binnenkort ineens gekleurde afval zakken staan!
Het groepsbestuur

4

Welpenjongens
Junglenieuws
Na een lange zomervakantie zijn we het
nieuwe seizoen weer
fris en fruitig begonnen! Iedereen heeft
er weer enorm zin in,
maar we kijken natuurlijk ook nog met veel blijdschap terug naar het (alternatieve) zomerkamp dat
we hebben gehad. Tijdens het zomerkamp hebben
we iedere dag ongelooflijk leuke activiteiten gedaan.
Zo hebben we een bosspel gedaan met de Welpenmeisjes, gingen we zwemmen bij Splesj en mochten we varen op een echt
wachtship. Op de boot was het heerlijk genieten. We konden spelletjes doen,
tekenen of natuurlijk heerlijk op het
dek zonnen. Met de boot voeren we
naar Willemstad. Hier hebben we rondgelopen en daarna gingen we met de
boot weer terug naar het beginpunt.
Op de terugweg maakten we nog even
een tussenstop om te zwemmen! Vanaf

boven
op het
dek kon
je zo beneden het koude water in springen.
In het begin nogal eng maar uiteindelijk superleuk. Naast de boottocht hebben we ook
nog allerlei leuke spellen gedaan in het bos
en op het veld. Ook mochten we samen met
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alle andere speltakken workshops doen. We
maakten bijvoorbeeld tollen en kregen we
uitleg over vuur. De hele week was ontzettend druk en vol, maar na een afsluitende
bonte avond met leuke toneelstukjes was het
einde toch echt aangebroken.
Na de zomer zijn we weer met goede moed
begonnen. We begonnen het seizoen met het overvliegen. Helaas moesten
we daar afscheid nemen van een aantal Welpen die naar de verkenners gaan.
Maar er is ook goed nieuws! We hebben ook 2 nieuwe Welpen vanuit de Bevers welkom geheten! Na de seizoensopening hebben we nog een hoop leuke programma’s gehad. We hebben een tocht gelopen door de wijk, hebben
moeten improviseren en toneelspelen en hebben een echte evenwichtsbalk
gepionierd. Er komen nog een heleboel leuke programma’s aan. Wij kijken
uit naar de rest van het seizoen!
Met vriendelijke groetjes,
De Welpenstaf
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Nukastam
Hallo! Hier is de NuKa-stam!
We hebben weer een paar leuke opkomsten
gehad. We hebben eerst een planningsavond
gehad, waarbij we in groepen - doormiddel
van spellen en een paar onderwerpen - een
planning gemaakt voor het komende jaar.
Vervolgens hadden we als allereerste programma van het jaar: Oud Hollands valsspelen, waarbij het doel van het spel was om te
zorgen dat je team wint met - hoe kan het
ook anders - valsspelen.
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Van de penningmeester
Opbrenst Scoutingloterij, stemmen voor Rabobank ClubSupport en de contributie voor dit seizoen.
Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden en andere lezers,

Afgelopen weken zijn onze jeugdleden in de weer geweest om loten
voor de Scoutingloterij van Scouting Nederland te verkopen.
Ze hebben 707 loten verkocht: bijna 15% meer dan vorig jaar.
Hiervoor onze hartelijke dank!!
De opbrengst voor de groep is € 530,-, de speltakken mogen onderling hetzelfde bedrag verdelen. Het aandeel dat ze krijgen is afhankelijk van het aantal loten dat er door de jeugdleden per speltak verkocht is.
Daarnaast loopt nog tot 25 oktober de Rabobank Clubsupport actie.
Leden van de Rabobank hebben een stembiljet gekregen en kunnen 5
stemmen uitbrengen: maximaal 2 stemmen per vereniging of stichting.
Heeft u nog niet gestemd en bent u lid? Uw stem is welkom.
Als gevolg van de impact van Corona hebben we eind vorig seizoen
een aantal keer niet kunnen draaien. Mede hierdoor is besloten de
contributie voor dit seizoen niet te verhogen.
Remko Dijkstra,
Penningmeester
vereniging SBP.
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Activiteitenkalender
17 oktober
16 januari

Scoutertje 2020-4 komt uit.
De kopij voor de januari uitgaven van het Scoutertje moet
binnen zijn.

23 januari

De januari uitgaven van het Scoutertje 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.nl
https://www.facebook.com/sbp1707/

Fotoalbums
Van zaterdag 11 juli t/m vrijdag 17 juli
hadden we in plaats van ons gezamenlijk zomerkamp, dat wegens coronaperikelen geen doorgang kon vinden, een
activiteitenweek op en rond ons terrein
aan de Kalverstraat in Roosendaal. Als je

op naast staande foto klikt opent het
fotoalbum van de activiteitenweek op de
zaterdag. Je kunt dan linksboven naar
de andere dagen gaan.
Op 29 augustus was de seizoensopening van het seizoen 2020-2021. Als je
op naast staande foto klikt opent het
fotoalbum van de seizoensopening.
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Bevers
Heyhey,
Hier de bevers

In deze gekke tijd hebben
we toch weer gezellig mogen
starten met een nieuw seizoen.
Met de seizoensopening hebben wij weer afscheid genomen van een hoop gezellige maar te oude - Bevers.
Wij wensen jullie veel speelplezier bij de Welpenjongens en
Welpenmeisjes.
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Ondertussen hebben we al een heleboel leuke
dingen gedaan bij de Bevers. We hebben onszelf voorgesteld met tekeningetjes, zijn op berenjacht geweest, hebben muziekinstrumentjes gemaakt en hebben we al een
hoop spelletjes gespeeld. Ook hebben we Bevers gemaakt
van pannenkoeken.
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Onze groep groeit erg hard.
Dit vinden we erg gezellig!!
Maar elkaar kennen is toch ook wel
erg belangrijk. Dus wij stellen ons
bijna iedere zaterdag weer even
voor of we vertellen de naam van
degene die naast ons zit. Weten we
zijn/haar naam even niet? Dan vragen wij dit zelf aan de Medebever!
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Verkenners
Insignewerk
Ditmaal zijn de Verkenners
geen onderdeel van de foto. Daarvoor in de plaats
tonen wij deze keer een

stilleven van rustiek hout.
Hoewel menig galeriehouder geen interesse zal
hebben in dit fotografisch
hoogstandje is deze foto
voor ons als staf van onschatbare waarde. Maar
waarom? Het toont name-

lijk de beginselen van een
georganiseerde kampvuurplek. Door hout te sprokkelen, te sorteren van
groot naar klein en netjes weg te leggen draag je bij aan de veiligheid en effectiviteit van je vuurplek. Simpel gezegd: om vuur te maken begin je met
klein hout. Om het vuur gaande te houden gebruik je dikker hout en dit
zonder te struikelen over verdwaalde takken. De vuurplek was onderdeel van
de insigne ‘uitdagende scoutingtechnieken en stoken’, waaraan enkele Verkenners deze dag gewerkt hebben. Daarbij werd door deze Verkenners ook
het initiatief genomen om een kleine presentatie te geven aan de groep Verkenners betreft de aandachtspunten bij het stoken. Als staf konden wij dit
enorm waarderen, omdat de collectieve kennis van de groep op deze manier
alleen maar groter wordt. Om die reden de ‘onschatbare waarde’ van deze
foto.

Creatief
Hoe rustig en georganiseerd de vorige foto was, hoe rommelig is de foto be-
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horend bij het creatieve patrouilleprogramma. Het is een momentopname van 3 patrouilles die hun patrouillekist compleet proberen te
krijgen aan de hand van een inpaklijst.
Hieraan vooraf zijn 3 belangrijke
stappen doorlopen:
1.

Sinds de start van het seizoen

hebben wij als staf de taak om alle
kinderen te verdelen onder patrouilles. Deze zijn opgebouwd uit
een patrouille leider, een assistentpatrouilleleider en een 3 a 4-tal
overige leden. Dit jaar hebben we
een primeurtje, omdat we sinds
lange tijd 3 patrouilles kunnen vormen i.p.v. twee. Op deze dag hebben we door middel van een wedstrijd bepaald welk logo de patrouilles krijgen (te kiezen uit een panter, arend en krokodil).
2.

Na een rommelige half jaar was onze verkenner kast enigszins ver-

waarloosd, waardoor wij als staf een middagje hebben lopen buffelen
om er weer orde in te krijgen. Dit resulteerde in 3 lege kisten die ter
beschikking worden gesteld aan de Verkenners tijdens draaidagen. Bij
de Verkenners werd voorheen enkel met patrouillekisten gewerkt tijdens weekenden en het zomerkamp. Gedurende het programma werd
duidelijk welke materialen tijdens een zomerkamp benodigd zijn.
3.

Elke patrouille heeft een basisuitrusting gekregen met nuttig materiaal, zoals het kompas, schoonmaakspullen en aanmaakmateriaal. De
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patrouillekisten werden op deze dag overhandigd om in te ruimen
door de patrouilles.

Tochttechnieken
Voor de trouwe lezer wil ik graag een
referentie maken naar het laatste Scoutertje van vorig seizoen. Hierin stond een
stukje betreft de gebruikelijke gang bij
een hike met tochttechnieken: oftewel de
droge theorie zonder poespas toepassen
in het veld. De tocht uit dit Programma is
er eentje uit een totaal andere hoek. Om
te beginnen is er gewerkt aan een verhaallijn, welke geïntroduceerd werd via
de laptop als digitaal medium. De digitale wereld kan een onveilige omgeving
zijn. Dat bleek helaas uit het feit dat de
Verkenners er per ongeluk voor zorgde
dat het netwerk van Scouting gehackt
werd. Daarbij werd niet om losgeld gevraagd, maar om het terugbrengen van een ontsnapt huisdier om het scoutingnetwerk weer vrij te geven. Om het huisdier te vinden werden twee groepen op pad gestuurd door middel van hints, raadsels en onderling contact
via de walkietalkie met als vertrouwde basis de tochttechnieken.
Groetjes,
De Verkenners
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Welpenmeisjes
29-8-2020

Lieve Welpenmeisjes,
Vandaag een vossenjacht gedaan met zijn allen.
En over de kabelbaan naar beneden.
Nu ben ik een echte Welp.
Liz
05-09-2020
Lieve Welpenmeisjes,
Vandaag was mijn eerste dag bij
de Welpenmeisjes.
Het was heel leuk. Het sokworstelen was leuk en de nachtwacht was
ook heel leuk.
Groetjes Ilvy

12-09-2020
Lieve Welpenmeisjes,
Vandaag hebben we marshmallows geroosterd. Ik, Desteny, Nienke en de
vriendin van Desteny hebben de knopen gelegd in de A. Daarna hebben we
om beurten in de A gelopen.
Het was erg gezellig.
Groetjes Zoë
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19-09-2020
Lieve Welpenmeisjes,
Vandaag hebben we veel spelletjes
gedaan en ben ik geïnstalleerd
samen met andere meisjes.
Groetjes, Puck

26-09-2020
Lieve Welpenmeisjes,

Vandaag hebben we een knikkerbaan gemaakt.
Het was heel leuk en gezellig.
Groetjes, Nina

03-10-2020
Lieve Welpenmeisjes,
Vandaag hebben we cupcakes gebakken en Chinese muur gespeeld.
Het was heel erg leuk.
Groetjes, Floor
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kookhoekje

Oc-to-pus-piz-za's
Ingredienten:
500 g volkoren tarwemeel (+ extra om te bestrooien)

4 el traditionele olijfolie
7 g gedroogde gist
300 ml lauwwarm water
2 sjalotten
250 g mozzarella
100 g zwarte olijvenplakjes
½ rode paprika
70 g tomatenpuree in blik

Bereiden
Doe het meel met ¾ van de olijfolie, de gist en het lauwwarme water in een
grote kom. Meng alles eerst door elkaar met een spatel of houten lepel. Als
roeren moeilijker wordt, kun je je handen gebruiken. Kneed het deeg met je
vingers ongeveer 5 minuten tot het niet meer aan je handen plakt. Maak een
bol van het deeg en leg het in de kom. Dek af met vershoudfolie en zet het
deeg 1 uur in de koelkast. Zo laat je het deeg rijzen. Snijd de sjalotten elk in
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4 plakjes. Snijd de mozzarella in plakjes. Schep de olijvenplakjes uit het
potje. Snijd 4 reepjes van de paprika. Zet alles klaar in bakjes of schaaltjes,
zodat je straks gemakkelijk de octopussen kunt maken.
Bestrooi de ondergrond waarop je werkt met wat extra meel. Verdeel het
deeg in 8 stukken. Maak 8 bolletjes van het deeg en leg ze op het werkblad.

Leg er een schone (thee)doek overheen en laat nog een keer 1 uur rijzen.
Vorm 4 bolletjes met je handen tot de platte, ronde lijfjes van de octopussen. Vorm van de 4 andere bolletjes platte vierkantjes, snijd elk vierkantje in
8 repen. Je hebt nu 32 repen; dit worden de tentakels van de 4 octopussen.
Leg de lijfjes op de met bakpapier beklede bakplaten (of 1 bakplaat en 1
rooster, allebei met bakpapier bekleed). Plak met je vingers aan elk lijfje 8
armen, laat ze een beetje kronkelen alsof de octopus zwemt.
Zet de oven aan op 200 °C. Besmeer de pizza’s met de rest van de olijfolie

en de tomatenpuree. Verdeel de mozzarellaplakjes over de lijfjes van de octopus en leg op elke octopuspizza 2 plakjes sjalot (ogen). Gebruik 2 olijvenplakjes als pupillen. Leg de rest van de olijvenplakjes als zuignapjes op de
tentakels. Zet de bakplaten in de oven en bak de pizza’s 20 minuten tot ze
goudgeel en gaar zijn. Wissel halverwege om. Haal de bakplaten uit de
oven. Laat de pizza’s 5 minuten afkoelen voordat je ze opeet.
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Pivo’s
Hallo allemaal,
Aan het begin van dit seizoen hebben wij vier
nieuwe Pivo’s mogen verwelkomen! Om elkaar allemaal wat beter te leren kennen zijn we de eerste
opkomst na het plannen afgetrapt met een kennismakingsprogramma. Hierbij hebben we voor
onze draaidag een Survey ingevuld met vragen
over ons. Deze waren opgedeeld in simpele vragen, maar ook in moeilijke vragen, zoals hoe je
droomdate met Puck (de mascotte) eruit zou zien.
Vanuit deze vragen is er voor iedereen een datingprofiel opgesteld, maar wie bij welk datingprofiel hoort stond er niet bij. Tijdens de opkomst

zijn we gaan speeddaten, waarbij het de bedoeling
was dat we erachter kwam wie de persoon was van ons datingprofiel en welke dingen er op stonden die helemaal niet bij deze persoon hoorden. Daarna
hebben we nog andere kennismakingsspellen gespeeld zoals ‘2 leugens en
één waarheid’ en een teambuildingsactiviteit, waarbij we als groep strandden
op een eiland en maar 10
voorwerpen mochten mee
nemen, wat leidde tot dis-

cussies over wat nodig is.
De tweede draaidag zijn de
Pivo’s geïnstalleerd. Hiervoor
hebben we eerst een tocht
gefietst door Roosendaal die
door de toekomstige Pinkenstam was uitgezet. Hierbij
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waren er door heel Roosendaal kaartjes verstopt die wij moesten vinden. Op
elk kaartje stonden dan hints waar de volgende lag, vaak in de vorm van een
afbeelding of een klein stukje tekst. Verder stond op alle kaartjes een opdracht. Zo hebben de nieuwe Pivo’s een wet geschreven voor hun installatie,
hebben we een Tiktok opgenomen en onze eigen Pivoschoen ontworpen.
Toen we terug waren zijn de nieuwe Pivo’s geïnstalleerd met hun eigen wet

én op anderhalve meter afstand door gebruik te maken van Puck.
Tot de volgende keer!
Groetjes,

Natuurlijk heeft op de zaterdag voor de Coming Out Day ook bij
ons de regenboogvlag gewapperd. Het bezoek van de wethouder
ging wegens de corona perikelen niet door.
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Pandits
Wat is het leuk om na de zomer weer naar Scouting te mogen gaan. In september hebben we zelf een stripverhaal getekend. Na het bedenken en tekenen van de verhalen hebben we deze uitgebeeld met foto’s. De Pandits bedachten de meest spannende en vreemde situaties die ze daarna in verkleedkleren hebben uitgebeeld. Op deze foto’s zie je het begin van scoutingkamp en een eng monster dat de Pandits probeert bang te maken. Dat
lukt het monster niet, want de Pandits hebben het monster verslagen!
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Gidsen
Hallo allemaal,
We zijn het seizoen begonnen met
een datingshow! We gingen de nieuwe Gidsen koppelen aan de oudere
Gidsen. De oudere Gidsen moesten
eerst een datingsprofiel maken. Terwijl zij dat maakten, gingen de nieuwe Gidsen een afgeschermd hokje
maken. De nieuwen moesten een top
3 van de leukste datingbladen kiezen. Daarna moesten ze om en om in
het hokje en gingen degenen die uitgekozen waren hun datingprofiel voorlezen en vragen stellen aan elkaar. Na de vragen mochten de nieuwe Gidsen
kiezen wie hun buddy werd! Kiezen uit een van de drie.
Daarna was het al tijd voor een
weekend! Eindelijk weer op
kamp, ondanks Corona. Dit
weekend konden we ons insigne halen voor kamptechnieken.
We begonnen het weekend met
het opzetten van de tenten, zodat we buiten konden slapen.
Daarna zijn we naar het bos
gegaan om een schijnspel te
spelen. Wij moesten ongezien
bij de staf komen. Zagen ze
ons, dan moest de staf onze naam roepen en dan mochten we het opnieuw
proberen.

24

Na het schijnspel hebben we lekker bij het kampvuur gezeten,
waar we warme chocomel en
chips kregen. Hierna was het al
tijd om te gaan slapen.
De volgende ochtend hebben we
met zijn allen ontbeten en zijn
daarna aan de slag gegaan met
het knopen van een keuken buiten. Aan deze keuken hebben
we tijdens de lunch gegeten.
Tot slot hebben we allemaal lekkere hapjes
gemaakt om tijdens de installatie van de nieuwe Gidsen te nuttigen.

De week daarop hebben we ons insigne van het kamp gekregen en zijn de
rondes bekend gemaakt. Daarna gingen we een tocht lopen. Hierbij kregen
we coördinaten en een kaart en moesten wij steeds naar het coördinaat toe
lopen. We waren bijna bij België! De nieuwe Gidsen hebben nog kompas leren schieten en nu weten ze ook voor altijd waar het noorden is!
De laatste zaterdag zijn we lekker aan de slag gegaan met het maken van
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pizza’s aan een stokje. De groep werd
in drieën verdeeld. Groep 1 ging aan
de slag met koken, groep 2 ging vuur
maken en groep 3 ging het hout hakken en zagen. Ondanks de regen was
het erg gezellig en hebben we heerlijk
gegeten.
Tot de volgende keer!
Groetjes,
De Gidsen & hun staf
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Explorers
De Explo’s hebben deze weken al
genoeg leuks gedaan. Zo zijn wij
met de seizoensopening de vossen
van de vossenjacht geweest. We
moesten onszelf hierbij verstoppen
voor de jeugdleden. Als zij ons

eenmaal gevonden hadden, moesten ze raden als wat voor Disneyfiguur we verkleed waren.

Klik op de foto’s hierboven en je ziet een grotere versie (het kan even duren)

En natuurlijk hebben we ook weer
gepland en de taken verdeeld.
Tussen de bedrijven door hebben
we ook nog Noorse Appelsoep gemaakt in de Dutch oven.
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Verder hebben we onder andere een oven gemaakt om
onze eigen pizza in te bakken
en nog veel meer.

28

29

