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De explorers hebben vlak voor de lockdown nog een bolderkarrace gehouden op het terrein. De bolderkarretjes zijn nog heel.
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Van de redactie
Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,
In het vorige Scoutertje vonden jullie een enquête, waarbij jullie aan konden geven of jullie het Scoutertje voortaan alleen digitaal zouden willen ontvangen of het toch
ook wel fijn zouden vinden deze op papier uitgereikt te
krijgen.
Maar liefst 75% van de stemmers heeft aangegeven alleen de digitale versie te lezen!
Vanwege de lockdown zal het Scoutertje sowieso alleen digitaal worden
uitgegeven, maar hierna zal het - naar aanleiding van de uitslag van de
enquête - zo zijn dat iedereen het Scoutertje digitaal ontvangt. Voor de
jeugdleden en ouders/verzorgers die dit prettig vinden zullen er ook een
paar papieren versies op het HK klaar liggen, zodat ook zij optimaal kunnen genieten van het Scoutertje!
We hopen zo iedereen de meest fijne Scoutertje-ervaring te kunnen bieden :).
Met vriendelijke groeten, Redactie ‘Het Scoutertje’
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Van de bestuurstafel
Beste scouts,
Allemaal weten we dat 2019-2020 een feestjaar
moest worden met als klap op de vuurpijl ons
groepskamp. We zijn ons jubileumjaar goed begonnen, mooie en geslaagde opkomsten, waarbij er een mooie opbouw was van activiteiten door het hele seizoen.

Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid en werd alles ineens zomaar anders…
Geen fysieke opkomsten, schakelen naar online activiteiten en voorzichtig weer opstarten op het HK met aangepaste draaitijden. Alles steeds weer met de coronaregels
in ons achterhoofd, met tot op het laatste moment stiekem de hoop dat het groepskamp door kon gaan. Helaas was dit, in combinatie met de regels in België, geen optie, maar wat hebben we met elkaar een flexibiliteit, enthousiasme, ervaring en betrokkenheid laten zien. Er is met elkaar een mooie activiteitenweek gedraaid op ons
eigen HK. Het is anders dan een zomerkamp met de eigen speltak en zeker ook an-

ders dan een groepskamp, maar binnen de mogelijkheden was het een fijne en bijzondere week.
Na de zomervakantie hadden we de hoop weer redelijk normaal te kunnen draaien,
maar niets is minder waar. Ook nu legt Corona ons de nodige beperkingen op. In de
laatste maand van het jaar zijn zelfs de kerstdiners/-activiteiten afgelast. Fijn dat de
weersomstandigheden mee zaten en we toch nog veel programma’s hebben kunnen
draaien. Zeker de staf heeft weer met veel veerkracht en creativiteit programma’s aan
kunnen bieden. Online iedereen weer enthousiast krijgen valt niet mee. We draaien

namelijk allemaal scouting om met en bij elkaar te kunnen zijn.
Nu de vaccinaties gestart zijn, hopen we allemaal dat het einde van de beperkingen
in zicht is. We zijn er nog niet, maar er wordt aan gewerkt, dus blijf nog even goed
nadenken bij wat je doet. Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Blijf gezond en laat ons je daarbij helpen.
Daarom wensen we jullie een supergoed 2021 en samen maken we er een
goed jaar van en hopen we jullie allemaal weer snel te ontmoeten op het HK!
Wim, Paul, Remko, Walter, Rianne en Doret
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Welpenjongens
Junglenieuws
Het seizoen is weer volop bezig en ook
bij de Welpen hebben we weer een aantal
hele gave programma’s gedaan. Zo hebben we een middagje buitenlandse spellen gedaan, waarbij we veel moesten rennen en tikken. Er zijn in deze tijd ook nog
een hoop nieuwe Welpen geïnstalleerd,
want er zijn er weer veel bijgekomen!
Toen het bijna Halloween was hebben we
echte griezelige schilderijen gemaakt. Er
ontstonden schilderijen met skeletten,
spoken, monsters, dinosaurussen en een
heleboel andere enge monsters. Een paar
weken later werd het ook nog eens tijd
om Olympische Spelen te houden, maar
dan wel de scoutingvariant! De Welpen
moesten in hun nestjes allerlei opdrachten doen om punten te verdienen:
wie de meeste punten had aan het einde van de dag had gewonnen. Zo
moesten ze samen een vlag maken, moesten ze plaatsen en voorwerpen
uitbeelden en binnen een half uur een vuurtje maken. Dit vuur maken was lang nog niet zo makke-

lijk… Eerst moesten er veel takken gezocht worden
en daarna moest het vuur ook nog aan blijven voor
minstens 10 minuten! Aan het begin van de middag
hadden de kinderen per groepje ook nog een ei meegekregen. Deze moest aan het einde van de middag
nog steeds heel zijn. Helaas zijn de eieren van twee
groepjes tijdens de middag gesneuveld, maar er waren er nog twee over die de eindstrijd mochten doen.
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De nestleiders moesten overgooien met het ei en degene die hem liet vallen
had verloren! De week na deze leuke middag hebben we weer een creatief
programma gedaan. Met bladeren, takken, mos, gras en allerlei andere dingen die werden gevonden in de natuur mocht een herfststukje worden gemaakt. Er werd geschilderd, geknipt en geplakt en uiteindelijk waren er een
paar hele mooie kunstwerken ontstaan. Helaas kon Sinterklaas dit jaar niet
komen, maar ondanks dit slechte nieuws hebben de Welpen wel oefeningen
gedaan om een piet te worden. Ze moesten over balken heen lopen met cadeautjes, een estafette lopen met cadeautjes en nog een hoop andere moeilijke opdrachten. Iedereen was aan het einde een echte piet! Als laatste programma hebben we een – misschien minder leuk – maar zeker niet onbelangrijk programma gedaan: een programma tegen pesten. De middag zat
vol met opdrachten over pesten. Want wat is pesten nou eigenlijk? Wanneer
pest je iemand? Waarom worden mensen eigenlijk gepest? Wat doe je als

iemand wordt gepest? Alles kwam aan bod en aan het einde wist de staf zeker dat nu al onze Welpen anti-pesten zijn! Helaas konden we hierna geen
programma’s meer draaien… Maar gelukkig hebben we nog een erg leuke
online quiz gedaan waardoor we iedereen weer even konden zien. Hopelijk
tot snel weer!!
Groetjes,
De Welpenstaf
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Nukastam
Hallo, hier is de NuKa-stam! Ik weet dat het al halverwege de maand is,
maar toch nog de beste wensen vanuit ons. Zelfs met de lockdown hebben
we nog een paar leuke programma's online gedaan: foodtography, waar we
door middel van instructie via Zoom een recept na moesten maken met als
afsluiting een quiz. Daarna hadden we in december besloten geen programma te draaien. In plaats daarvan hebben we van de kerstman surprises gekregen om open te maken met hele leuke cadeaus. Deze heeft hij gegeven aan
de hand van een lijst, waarop stond hoe
we heten en waar we van hielden, enzo.
En toen was het programma ‘Kijkje in de
wereld van wie-ben-ik’: een online versie
van Cluedo, waarbij we in teams werden
verdeeld en vervolgens andere mensen in
de chat moesten ondervragen en erachter moesten komen wie het was, waar
het gebeurde en met welk wapen.

7

8

Bevers
Heyhey,
Hier de Bevers

Helaas is het
weer een
gekke tijd, waarin we weer thuis
zitten met zijn
allen.
Gelukkig kunnen
we nog terugblikken op een
hoop leuke programma’s!
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Zo hebben we gestookt en daarboven marshmallows geroosterd en zijn we aan het knutselen geslagen om de week erna
te kunnen griezelen met Halloween. Ook hebben we van piet
cadeautjes en een pietendiploma gekregen en hebben we op
de valreep nog 10 Bevers kunnen installeren.
Voor jullie: nogmaals welkom bij de Bevers!
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Maar ook thuis hebben we
onze scoutingkennis
kunnen blijven oefenen. Want nadat de stafleden bij alle bever een
tasje langs hadden gebracht. Hebben we kunnen puzzelen en kleuren, een verhaal gehoord, memory
kunnen spelen en natuurlijk hebben we 2 januari met elkaar geproost op 2021.
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Verkenners
Hallo iedereen,
Wat balen zeg: waren we net weer
goed en wel aan het draaien en de
nieuwe Verkenners veel aan het
leren, moeten we weer stoppen.

Gelukkig hebben we voor de lockdown nog mooi wat typische
scoutsvaardigheden kunnen oefenen.
Zo hebben we de nadruk gelegd
op het pionieren, met een goed resultaat! Er werden heuse katapulten gemaakt.
De jongste Verkenners zijn voor hun insigne begonnen aan het leren om-

gaan van bijl, mes en zaag om hier vervolgens hout mee klein te maken
voor hun eigen vuurtje!
Weer twee andere Verkenners gingen tekeer met een DJ-setje en weten nu
alles van beats, bars en drops.
Toch willen we ook graag vooruit kijken. Zo hebben we de ploegkisten opgepimpt. Sinds dit jaar
heeft elke ploeg een eigen dier. Deze hebben ze
terug laten komen op hun eigen kist. Dat komt

helemaal goed met het zomerkamp dit jaar!
Wij hopen snel weer opkomsten te kunnen organiseren om dan samen te gaan aftellen naar het
zomerkamp, waar we toch stiekem allemaal heel
erg naar verlangen.
Met vriendelijke scouting-groet,
De Verkennerstaf
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Welpenmeisjes
Op maandag 14 december kwam het slechte nieuws van Mark Rutte waar we
al een beetje voor vreesden: scouting draaien op ons HK mocht niet meer.
Na een hele hoop overleg onder de stafleden en diverse mooie ideeën hebben we toch geprobeerd wat leuks te doen.

19-12 Op deze eerste lockdowndraaidag zijn de stafleden langsgegaan bij alle kinderen. We hebben ze
een leuke kerstster gebracht en wat
lekkers. Het was leuk om op deze
manier de kinderen toch nog even te
zien.

25-12 De kerstster die we de vorige
week hadden gegeven had ook een
extra opdracht. We hebben gevraagd
een leuke foto te maken met deze
ingekleurde kerstster met evt. een
leuke kerstwens.
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02-01 De kinderen zijn het nieuwe jaar begonnen met een echte nieuwjaarsborrel! De dag ervoor was bij iedereen ook het insigne-boekje voor het
insigne “thuis” afgeleverd waar ze nu mee konden starten.

09-01 Vandaag zijn de dames verder gegaan met hun insigne erkjes. We

hopen alle boekjes na de lockdown te kunnen beoordelen en hopelijk veel
insignes uit te delen!
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Kookhoekje
Kaneelbroodjes

180 ml halfvolle melk
200 g zuivelspread light
3 el appelmoes 0%
7 g gedroogde gist
300 g volkorenmeel
3 el gemalen kaneel

150 g dadels zonder pit
1 middelgroot ei
Schenk de melk in een steelpan en verwarm 1 minuut, laat de melk niet koken. Haal de pan van het vuur en meng er met een houten lepel 2 eetlepels
zuivelspread, 1 eetlepel appelmoes en de gist door. Laat 10 minuten staan
tot de gist een beetje begint te borrelen. Meng in een grote kom het meel
met een klein beetje kaneel. Meng met een spatel het melkmengsel erdoor
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en kneed alles met je handen in 4-5 minuten tot het deeg glad is. Als het te
nat is, kun je wat extra meel gebruiken. Maak een bol van het deeg en leg
deze terug in de kom. Doe de dadels met de rest van de zuivelspread, de
rest van de appelmoes en de rest van de kaneel in een hoge beker en meng
met de staafmixer tot een gladde puree. Bestrooi het aanrecht met wat meel.
Rol het deeg met de deegroller uit tot een vierkant van 36 x 36 cm. Smeer
met een lepel de kaneelpuree over de deeglap (overal evenveel). Rol de lap
op tot een dikke slang. Begin vlak voor je buik en duw het deeg met je vingers van je af tot het helemaal opgerold is. Druk het randje met je vingers
een beetje vast. Snijd de deegslang met een mes in 12 plakken van ongeveer
3 cm dik. Leg de slakken naast elkaar in de ovenschaal of op de bakplaat, ze
mogen elkaar een beetje aanraken. Dek af met vershoudfolie en laat 1 uur
rijzen op een warme, tochtvrije plek, bijvoorbeeld in de voorraadkast. Verwarm de oven voor op 190 °C. Kluts het ei met een vork in een kommetje.

Verwijder de vershoudfolie en bestrijk de slakken met behulp van het
bakkwastje met het ei. Niet alle ei gaat op. Zet de ovenschaal of bakplaat in
de oven en bak ongeveer 25 minuten tot de slakken mooi goudbruin zijn.
Haal ze uit de oven en laat ze even afkoelen. Breek de slakken die een beetje
aan elkaar zijn geplakt voorzichtig los.
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Pivo’s
Hallo allemaal,
Gezien de huidige omstandigheden wat betreft Corona
hebben de Pivo’s helaas al sinds november niet meer gedraaid op het HK. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden
om elkaar te zien zonder ons huis te verlaten. Onze opkomsten vonden plaats via Teams en Discord, waarbij we
in het begin vooral heel veel Among Us hebben gespeeld,
terwijl we via Discord aan het praten en overleggen waren.
Naast Among Us hebben we ook zelf bedachte programma’s gedraaid. Zo hebben we een pubquizavond gehad,
waarbij iedereen in groepjes van twee eigen pubquizvragen moest bedenken. Hierna hebben we alle zelfbedachte pubquizen gespeeld.
Verder hebben we ook een aantal opkomsten gehad om het te hebben over

ons zomerkamp, want dat moet natuurlijk wel ingepland worden. Wij hopen dat we dit jaar wel weer
naar het buitenland mogen ondanks alle maatregelen. Tijdens de programma’s voor het zomerkamp
is de hele groep in tweetallen opgedeeld en zijn er
een heleboel presentaties gegeven over kamplocaties, uitstapjes en mogelijke programma’s op het
terrein zelf. We hopen dat we snel weer naar het HK

mogen op de zaterdagavond om weer door te gaan
met alle supervette programma’s die nog op de
planning staan.

Tot de volgende keer!
Groetjes,
De Pivo’s
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Activiteitenkalender
23 januari

Scoutertje 2021-1 komt uit.

10 april

De kopij voor de apriluitgaven van het Scoutertje moet
binnen zijn.

17 april
3 juli

De apriluitgaven van het Scoutertje komt uit.
De kopij voor de juliuitgaven van het Scoutertje moet

binnen zijn.
10 juli

De juliuitgaven 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/
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Pandits
Hallo iedereen! De Pandits hier!
Ook wij zijn erg in de weer geweest tijdens de lockdown. Zo hebben we met
een aantal Pandits zelf pannenkoeken gebakken en zijn we kaarten gaan
schrijven voor de Pandits die er helaas niet bij mochten zijn.
Een aantal Pandits bij ons zijn boven de 18, wat betekent dat zij voorlopig

thuis aan hun insigne mogen werken. De kaarten zijn oppeppers voor de
oudere Pandits en de stafleden die wij helaas in deze tijden moeten missen.
Daarnaast hebben we gelukkig Sinterklaas kunnen vieren. Iedereen was lief
geweest dit jaar, dus hebben ze allemaal een mooi cadeautje gekregen van
de Sint en piet. Ook zijn we tussendoor erg druk bezig geweest voor onze
jaarlijkse kerstlunch. Vanwege de lockdown kon deze alleen niet doorgaan,
dus zullen wij dat voorlopig moeten verplaatsen naar een tijdstip waar iedereen bij kan zijn. Om toch nog het jaar goed af te sluiten, brachten de

stafleden mooie, zelfgemaakte kaarten bij de Pandits...
We hopen dat 2021 een veel beter jaar wordt dan 2020 en dat iedereen weer
mag komen draaien. Vanuit de Pandits: een gelukkig nieuwjaar.
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Pinkenstam
In het volgende Scoutertje kunnen jullie
het eerste

verhaal verwachten van de
Pinkenstam!
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Gidsen
Hallo allemaal,
De afgelopen tijd hebben de Gidsen weer erg leuke programma’s
gedaan. De groep is zelfs uitgebreid met 2 Gidsen! Superleuk dat

we een grote gezellige meidengroep zijn.
Voor het oplossen van een raadsel
moesten wij twee tafels pionieren op hoogte, waar we met alle Gidsen op
konden. Toen dit af was, konden wij het raadsel gaan oplossen! Het is ons
gelukt, lukt het jou ook om het raadsel op te lossen?
Het raadsel:
Een man moet een wolf
, een geit
en een kool
de rivier overzetten.
Hij mag in de boot maar één dier of ding tegelijk meenemen én alles moet
heelhuids overkomen. Dat betekent dat de geit niet de kans mag krijgen de
kool op te eten en de wolf mag de geit niet aanvallen. Hoe vaak moet de
man overvaren om de kool en de geit te sparen?
De week daarop gingen
wij gebakken appels maken met een dakotavuur.
Om dit vuur te maken

dien je eerst een grote
kuil te graven om genoeg ruimte te hebben
voor alle appels. Vervolgens maak je schuin op
de kuil nog een gat, voor
de luchttoevoer. Wanneer dit af was konden we starten met het vuur maken, om vervolgens voor

kolen te zorgen waar onze appels op konden garen.
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De volgende week gingen
wij aan de slag met het
branden van een dasriem.
Eerst moesten wij een ontwerp maken, waarna we deze voorzichtig
op de dasriem mochten tekenen. Vervolgens mocht je, heel voorzichtig, het ontwerp met de brander er in branden. Dit
konden we natuurlijk niet allemaal tegelijk doen, dus werd de groep opgedeeld. Buiten hebben we spellen van de lama’s gespeeld.
Wist je dat er veel ouderen eenzaam zijn tijdens de feestdagen? Wij als Gidsen hebben voor heel veel ouderen een kerstkaart gemaakt om ze op te vrolijken. Nadat de kaart gemaakt was hebben wij er nog een stukje in geschreven.
De laatste opkomst voordat we in lockdown gingen zijn de Gidsen op de
fiets op pad gegaan voor een cluedotocht. Zij kregen een mysterieuze envelop met hierin een spannend verhaal over goud dat gestolen zou zijn. Ze
kregen de kans het terug te vinden! Allereerst hebben ze verschillende foto’s
en filmpjes moeten maken in de buurt van het HK om aanwijzingen over de
dief van het goud te krijgen. Toen zij wisten wie de dader was, hebben zij
een tikspel in het bos gedaan om
zo de locatie van het goud te weten te komen. De winst..!? Twee
zakken gouden chips.
Tot de volgende keer!
Groetjes,
De Gidsen & staf
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Explorers
Naast de wekelijkse programma’s die de Explorers zelf organiseren zijn we
ook bezig geweest met de activiteitengebieden van Scouting Nederland. Ieder programma kan je plaatsen in een van die activiteitengebieden. Iedere
Explo kreeg 50 ouderwetse guldens en kon programma’s kopen die ze
graag zouden willen doen. De 7 programma’s die het meeste geld op zouden leveren zijn de programma’s die we zouden uitvoeren.
Dit zijn in willekeurige volgorde:
Spel in teamverband
Voeding, koken
Sporten
Scouting Wereldwijd
Primitief koken
Buitensport
Stoken

Helaas hebben we door Corona nog maar 1 van deze programma’s uitgevoerd. Als begeleiding zien wij dat de onderdelen Expressie, Pionieren,
Tocht en tochttechnieken ontbreken. Komend half jaar zullen wij ook aandacht besteden aan deze onderdelen.
5 december - de dag dat de goedheiligman zijn verjaardag vierde - hebben
we met de Explo’s een heerlijke spelletjesmiddag gespeeld. We begonnen
met Monopoly, waar 8 dappere strijders een poging waagden om diverse

straten te kopen en deze probeerden te voorzien van huizen en hotels. Nadat het in het begin een individuele strijd was, werden na een half uur al diverse bondjes gesloten, waarna diverse fusies plaatsvonde,n zodat er 2
teams tegen elkaar streden om de winst. De notaris is nog steeds aan het
berekenen welk team er heeft gewonnen. In ieder geval hebben de 8 deelnemers hebben een verschillende theorie over de winnaar.
Ook werd er Rummicub gespeeld. Wie er gewonnen heeft is mij niet bekend.
Dat Martijn verloren heeft is wel bekend.
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Daarnaast werd er ook heerlijk gedanst op Singstar. Gelukkig was er bij dit
spel een onpartijdige jury: de Wii of de Xbox of hoe het apparaat ook heet,
waardoor het duidelijk was wie er ’Simply the best’ was.
Als je de middag terugkijkt ging het niet om wie er won of verloor
(misschien alleen bij Monopoly), maar het was een heerlijke ontspannen
middag met een leuke groep Explo’s, pepernoten, muziek, plezier en veel
lol.
Hopelijk mogen we snel weer fysiek draaien.
Groetjes,
De Explorer begeleiding
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