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Voorwoord
We mogen weer naar buiten!!
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48e jaargang

Bij de voorpagina

De verkenners zijn aan het oefenen voor het einde van het seizoen, zomerkamp etc.
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Van het bestuur
Van de bestuurstafel
Beste scouts,
Elke zaterdag hebben we het erover: Is er ruimte om dit jaar de kampen
door te laten gaan?
Voorbereidingen zijn in ieder geval al in volle gang. We hopen dat jullie allemaal in de gelegenheid zijn deel te nemen. Dit wordt voor sommigen een
spannend, maar zeker een echt avontuur.
Daarnaast heeft het coronavirus er binnen de groep voor gezorgd dat we
Akela een paar maanden moeten missen. Met haar gaat het gelukkig al een
stuk beter!
Als bestuur zijn we momenteel druk met de WBTR: De Wet Bestuur en Toe-

zicht Rechtspersonen. Een hoop bestuurlijk gedoe, waarbij we gelukkig
kunnen rekenen op ouders met juridisch kennis. Waarvoor erg veel dank.
Ook gaan we een samenwerking aan met de stichting Youth Goals Roosendaal, van waaruit jongeren van diverse middelbare en hogere scholen een
maatschappelijke stage ook bij een scoutingvereniging als de onze kunnen
volgen en het van daaruit wellicht een uitdaging vinden om onze stafteams
op termijn te versterken.
Als bestuur zijn we wekelijks aanwezig op en rond het HK waar we enthou-

siast worden en veel energie krijgen van alle activiteiten die de staf met de
kinderen elke week weer beleven.
Het groepsbestuur
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Van de Penningmeester
Opbrengst Scoutingloterij, Rabobank ClubSupport en Eieractie.
Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden en andere lezers,
Afgelopen weken zijn onze jeugdleden in de weer geweest om eieren
te verkopen voor onze eieractie.

Ze hebben bijna 2.700 eieren verkocht: 900 meer dan vorig jaar!
De opbrengst voor de groep is € 960,-.
Als we dit optellen bij de opbrengst van de Scoutingloterij van €
1.066,- hebben we de gebudgetteerde inkomsten uit acties hierdoor
binnen voor dit seizoen.
Hiervoor onze hartelijke dank!!
Ook hebben jullie in oktober 2020 nog kunnen stemmen voor de Rabobank Clubsupport actie.

Deze actie heeft de vereniging € 412,- opgeleverd, zo’n € 100,- meer
dan vorig seizoen.
Iedereen die op onze vereniging gestemd heeft: bedankt!

Remko Dijkstra,
Penningmeester vereniging SBP.
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Junglenieuws:
Helaas hebben we begin dit jaar
nog een aantal online opkomsten
gehad. De welpen moesten bijvoorbeeld voorwerpen
‘beginnend met een letter uit het
alfabet’ zo snel mogelijk in huis
zoeken. We begonnen bij de a
van appel en eindigden bij de z van zakdoek. Dit was erg leuk, maar natuurlijk minder leuk dan een opkomst in het echt.
Gelukkig mochten we in februari weer fysieke opkomsten hebben op het HK!
We begonnen met een middagje stoken. Het was allemaal weer even wennen
en het was erg koud en winderig, maar uiteindelijk brandden er toch een

paar mooie vuurtjes. Iedereen was erg blij dat we weer samen konden komen, want dat is veel leuker dan achter de computer zitten.
De week erna gingen we een eigen knikkerbaan
bouwen. Van papier, karton en wc-rollen moesten
de welpen samen één reuzeknikkerbaan bouwen.
Dit bleek nog lang niet zo makkelijk als gedacht.
Uiteindelijk viel de knikker een paar keer van de
baan af, maar hadden we het zeker wel naar ons

zin.
Hierna hadden we een opkomst waarbij de welpen
hun eigen welpenjournaal moesten verzinnen. Het
journaal moest uit 3 nieuwsberichten bestaan en er
moest een weerfragment in zitten. Deze nieuwsberichten hoefden allemaal
niet echt te zijn, maar mochten met zo veel mogelijk fantasie worden bedacht. Er ontstonden uiteindelijk erg leuke journaals over uiteenlopende onderwerpen. Het ene journaal ging over het heelal en het andere zat vol met
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Welpenjongens
hilarische grapjes.
Naast deze opkomsten hebben we ook
nog met zijn allen een keuken gepionierd en gingen we een echt tafelvuur
maken.

Gelukkig wordt het weer steeds beter
dus kunnen we buiten nog meer gave
opkomsten houden. Ook komt het zomerkamp steeds dichterbij. Hier hebben we natuurlijk allemaal enorm veel zin in!!
Groetjes,
De Welpenstaf
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Nukastam
Hallo, hier is de NuKa-stam en we
hebben weer een aantal leuke programma’s gedaan!
Zoals elk jaar doen wij met scouting
mee met Iscout. Voor de mensen die
het niet weten: Iscout is een programma waarbij je 2 teams hebt, een doeteam en reisvragenteam. Het doeteam bouwt dingen en maken er een
foto van om in te leveren.
Het reisteam moet een plaats zien te
vinden aan de hand van kryptische
zinnen en raadsels.

Helaas - ivm Corona - hebben we dat
dit jaar vanuit huis moeten doen, in
plaats van bij elkaar op het HK. Maar
we waren niet van
plan op te geven!
Het programma
daarna was
‘Crimibox’, waarbij

we in 2 groepen een moord moesten oplossen als echte
politie (online). De 2 groepen kregen ieder een verschillend dossier dat we moesten oplossen. We gingen als
volgt te werk: 1 deelde zijn scherm en schreef en met z'n
allen gingen we op onderzoek uit naar aanwijzingen die
ons kon lijden naar de moordenaar.
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Bevers
Heyhey,
Hier de bevers

Yes! We draaien
weer fysiek.
De ene week kunnen we
een zomerjasje aan, de
andere keer dragen we
een muts en handschoenen, maar dat houdt ons

niet tegen!
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We hebben alweer een
hoop leuke programma’s gehad.
Spelletjes op het veld
Het veld schoonmaken
Hutten bouwen
Koken met spaghetti
Eieren versieren
Het maken en versieren van
SBP-KEIgaaf-stenen.
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Activiteitenkalender
17 april

De april uitgaven, nr. 195, van het Scoutertje komt uit.

3 juli

De kopij voor de juli uitgaven van het Scoutertje moet
binnen zijn.

10 juli

De juli uitgaven, nr. 196, van het Scoutertje komt uit.

24 juli

Vertrek naar de zomerkampen.

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/

De keien van SBP kei gaaf worden geprepareerd
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Verkenners
Hallo allemaal,
Sinds we weer fysieke opkomsten mogen draaien staan er bij ons veel programma’s in het teken van de
afsluiting van dit jaar:
ZOMERKAMP!!
Hiervoor zijn we druk bezig
geweest met het oefenen van
de knopen, werking van het
kompas en het opzetten van de
tent (blijkt toch lastiger dan
gedacht). Met het kompas hebben we het circuit van Zandvoort uitgezet en de tent was
de pitstop. Verder was er een
serieuze tribune gebouwd waar iedereen op kon.
Hierna hebben we op de fiets een serieuze F1-wedstrijd gehouden.
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Buiten al deze voorbereidingen hebben we gelukkig nog tijd genoeg om andere activiteiten te doen: zo hebben we een spel gespeeld met verf en hierna
een schilderij gemaakt. Ook hebben we een levend ganzenbord gespeeld
waar de verkenners zelf de onderdelen en het veld mochten verzinnen. Dit
uitte zich in een veld vol obstakels en gave opdrachten!
Laten we hopen dat we snel weer van het terrein af mogen om daadwerkelijk
weer bosspellen te spelen en gave tochten te lopen.
Wij hebben heel veel zin in de laatste maanden voor het zomerkamp en hebben er alle vertrouwen in dat dit weer een supergaaf kamp gaat worden.
Groetjes,
De verkennerstaf
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Welpenmeisjes
Na weken thuis gezeten te moeten hebben kregen we begin februari het mooie nieuws dat we
weer scouting op ons HK mochten draaien.
De eerste fysieke draaidag was in de sneeuw. Dit
was dan ook een leuk winterprogramma met
sneeuwpoppen, ijsbanen en sleetjes. Verder
hebben we slagbal gespeeld, waarbij de stafleden ook niet tegen te houden waren.

Ook de echte scoutingtechnieken moesten weer geoefend worden nu we
weer bij elkaar konden zijn. Zo hebben we geleerd hoe je veilig met een bijl
omgaat, je zelf met een mesje een punt aan een tak kan maken en hoe je
een vuurtje maakt met de kennis van de branddriehoek.
Ook hebben we op verschillende manieren muziekinstrumenten gemaakt.
Bij Mang konden de welpenmeisjes
(proberen) een fluit te maken met een
wortel. Samen met Raksha hebben ze
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een schudkoker gemaakt, terwijl ze bij Bagheera een grote schudkoker konden maken met hun hele volkje en bij Chikai konden ze trommeltjes maken
met blikken en een ballon.
Het maken van een eigen golfbaan is natuurlijk ook superleuk, dus zijn alle
welpenmeisjes met elkaar aan de gang gegaan. Takken, touw, pionierpaal-

tjes, tentharingen, planken: je kunt het zo gek niet benoemen of het kwam
terug in de golfbaan. En aan het einde moest deze natuurlijk getest worden.

Een
andere
op-

komst hebben de kinderen een knopenklasje gehad: om op te halen hoe de
knopen ook alweer moesten en om de nieuwe kinderen de knopen te leren.
Daarna mochten de kinderen alleen of met z’n tweeën een paasei pionieren
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van takken.
Ook kregen ze de

eieren mee naar huis van de eieractie.
Lucy kreeg een gouden ei, omdat ze
het meeste geld had opgehaald met de
eieren.

En natuurlijk hebben wij ook meegeholpen aan de landelijke opschoondag!
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Kookhoekje

Kardemombullar (Zweedse kardemombroodjes)
Ingredienten
250 ml volle melk
150 g ongezouten roomboter
7 g gedroogde gist
440 g patentbloem
180 g lichte basterdsuiker
3 tl gemalen kardemom
¼ tl zout
40 ml water
½ tl vanille-extract
Bereiding
Doe de melk en de helft van de boter in een steelpan en verwarm tot lauwwarm. Zet het vuur uit, voeg de gist toe en roer door met een garde. Laat 10
min. Staan. Doe ondertussen de bloem, 65 g basterdsuiker, 1 tl kardemom
en het zout in een kom en roer door. Voeg het melkmengsel toe en kneed
met de hand of met een mixer met deeghaken in ca. 10 min. tot een sa-
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menhangend deeg. Vorm er een bal van en laat in een met bloem bestoven
en met een schone theedoek afgedekte kom 45 min. rijzen op een warme,
tochtvrije plek. Meng 65 g basterdsuiker en 1½ tl kardemom door de rest
van de zachte boter. Bestuif het werkblad met wat bloem, rol het deeg met
de deegroller uit tot een lap van ca. 30 x 50 cm. Bestrijk het deeg met de
kardemomboter met de bolle kant van een lepel. Vouw het deeg vanaf de

rechterkant tot ⅓ van het deeg en vouw dan de linkerkant daaroverheen. Rol
het deeg vervolgens in de breedte nog iets uit. Snijd in de breedte in repen
van ca. 2 cm breed. Snijd vervolgens de repen in de lengte in, maar laat 1
uiteinde vastzitten. Draai de 2 stroken om elkaar heen tot een spiraal en rek
voorzichtig al draaiend iets uit. Pak een uiteinde van de spiraal vast en wikkel het deeg 2 keer losjes om 2 vingers. Lus vervolgens de rest van het deeg
loodrecht om het deeg zodat het een knoop vormt en stop het losse uiteinde aan de onderkant erin. Herhaal dit met de rest van de repen. Leg de

broodjes op een met bakpapier beklede bakplaat en laat afgedekt 45 min.
Rijzen. Verwarm de oven voor op 220 °C. Bak de broodjes in ca. 10 min. in
het midden van de oven goudbruin en gaar. Keer de bakplaat halverwege.
Maak ondertussen de siroop. Verhit het water, de rest van de basterdsuiker,
de rest van de kardemom en het vanille-extract in een pan tot de suiker volledig is opgelost. Haal de broodjes uit de oven en bestrijk direct met de siroop.
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Pivo’s
Hallo allemaal,
De afgelopen tijd hebben wij als pivo’s niet stil
gezeten en zijn we weer enthousiast om de
week gaan draaien. De eerste keer hebben we
een quiz avond gehad, waarbij we via Kahoot
allemaal verschillende quizen hebben gespeeld. Dit waren quizen die gingen over scouting zelf, maar ook algemene kennisquizen,
logoquizen en muziekquizen. Tijdens deze gezellige avond via Teams is er heel wat afgelachen over de vragen en de antwoorden die
mensen gaven en zijn er ook een aantal gelukkige winnaars gekroond.
De tweede keer online draaien hebben we het wat anders aangepakt en zijn
we gezellig gaan koken. Hierbij hebben we allemaal op hetzelfde moment,
hetzelfde gerecht gekookt. Hierbij hebben we zelf de recepten bedacht voor
de gehaktballen en de pannenkoeken die we
gingen maken maakten we met de ingrediënten die we hadden. Zowel de gehaktballen als
de pannenkoeken waren een groot succes.
Ook hebben we een ‘Wie is de mol? - Home
Editie’ gedaan, waarbij we een bank moesten
overvallen binnen een bepaalde tijd, terwijl de
mol probeerde om dit te voorkomen. De mol
was niet heel goed bezig, want het is ons gelukt om binnen de tijd de bank te overvallen en
veilig weg te komen zonder opgepakt te wor-
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den door de politie. Aan het einde van de avond hebben we als team de mol
ontmaskerd en degenen die de meeste kenmerken goed hadden hebben de
avond gewonnen.
Twee weken geleden hebben we voor het eerst sinds november weer op het
hk gedraaid. We hebben genoten van een heerlijke avond bij het kampvuur,
waarbij we de typische kampvuurgerechten hebben gemaakt en in teams
verhalen bedacht aan de hand van een aantal woorden. Hier kwamen hele
leuke verhalen uit over aliens die in de tijden van de middeleeuwen opdoken
in Parijs en Disneyprinsessen die vastzaten op aarde en naar de maan zouden vluchten. Ondertussen hebben we genoten van chocoladebananen, gepofte appels, marshmallows en broodjes op stok. Het was heel fijn om elkaar weer eens in het echt te zien en dat gaat nog veel vaker gebeuren de
aankomende tijd.
Tot de volgende keer!
Groetjes,
De pivo’s

Gevonden voorwerp!!
Van wie is deze jas ? Hangt al een
tijdje aan de kapstok. Ben jij hem al
een tijdje kwijt en je weet welke vlag
er onder de emoji schuil gaat haal
hem dan snel op
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Pandits
Hallo allemaal,
Sinds we weer fysieke opkomsten mogen hebben op
scouting hebben wij weer hele leuke programma’s
gehad!
Zo hebben we een opfriscursus knopen gedaan.
Het was erg lang geleden, dus niet alle pandits kenden de knopen nog, maar het is dan ook niet voor
niets een opfriscursus!
Daarna hebben we mikado gedaan. En niet met die kleine stokjes, maar met
pioneerpalen van 3 meter!
Dat was best moeilijk, maar een uitdaging hoort erbij!

Ook zijn de pandits bezig geweest met
het project ‘SBP KEIgaaf’. Thuis zijn ze op
zoek gegaan naar een mooie steen en
deze hebben we op scouting geverfd. De
week daarna zat het logo ‘SBP KEIgaaf’
erop en hebben alle pandits de steen
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thuis in de wijk verstopt. Wie zou de stenen hebben gevonden??
Verder hadden we in december eigenlijk onze kerstlunch gepland. Deze kon
door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan, maar wij denken gelukkig
in oplossingen. Waarom zou je alleen een paaslunch houden als het ook een
paas-/kerstlunch kan zijn?
Samen met alle pandits
hebben wij lekker hapjes
gemaakt voor de paas-/
kerstlunch. Zo hadden we
verse groentesoep, bladerdeeghapjes, pannenkoeken
en een lekker toetje. Toen
alles in de oven zat, hebben alle kinderen een ei
geverfd voor Pasen.
Om toch in de kerstsfeer te komen heeft de leiding nog kerstchocolade geregeld van Art de Chocolate op Rosada. Zo leek het toch nog een beetje
Kerst
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Pinkenstam
Hallo iedereen
Hier zijn we dan, de Pinkenstam!!

Wij zijn een gezellige
vriendengroep die al ja-

ren samen draait, van
Explorers naar Pivo’s
naar nu een nieuwe
groep, de Pinken. Zoals
je kan zien kan je ons
herkennen aan onze roze truien.

Wij draaien om de week op de zaterdagavond, maar helaas hebben wij onze
eerste programma’s online moeten doen. Al hield dit ons zeker niet tegen
om toch met elkaar een leuk programma weg te zetten, van online sporten
tot mysteries oplossen.
Sinds een maand zijn wij als stam gelukkig ook
weer op het HK te vinden. Om onze stam echt
met elkaar in te leiden hebben we een BBQ op
afstand in de kampvuurkuil gehouden. De week
daarna hebben we ons kamp uitgewerkt, op
naar Zuid-Limburg!!
Dus mocht u nog een plek hebben die wij zeker
op onze lijst moeten zetten om te bekijken of
weet u nog een plek waar wij kunnen slapen
laat het ons dan zeker weten.
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Gidsen
Hallo allemaal,
Na een aantal offline opkomsten mochten wij vanaf
6 februari weer gezellig samenkomen!
Zo hebben wij een bananenplantage gemaakt. In
groepjes moesten we tegen elkaar strijden of je
kon een opdracht als groep doen, waardoor je ba-

nanen kon verdienen. De gezamenlijke opdracht
was om water en wegen te tekenen. De opdrachten waren bijvoorbeeld: het kapot trappen van de ballon van de tegenstander,
met wat papier en stoelen gezamenlijk het veld oversteken.

Eindelijk hadden we nu ook de gelegenheid om
de twee nieuwe gidsen en een staflid te installeren. Gefeliciteerd!

Wist je dat wij een echte mol in ons midden hadden tijdens het spel ‘Wie is de
Mol?’.

De mol was de avond van tevoren al ingelicht en had voorkennis over de verschillende opdrachten.
Bij de eerste opdracht werd meteen al flink gemold. Eerst hadden de gidsen
€1450,- voor de pot verdiend, maar daar werd €1000,- afgetrokken, omdat de
regels niet goed gevolgd waren.
Bij de tweede opdracht moest groepje 1 voorwerpen doorgeven aan groepje 2
door morsen te gebruiken. Groepje 2 moest dit voorwerp uitbeelden aan groepje
3 en groepje 3 moest dit weer al tekenend doorgeven aan groepje 4 die vervolgens het goede antwoord moest doorgeven.
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Bij de laatste opdracht moesten de meiden liedjes uitbeelden en raden.
Er is flink gemold... maar wie was het?
Afgelopen weekend was het Pasen en hebben wij een lekkere paasbrunch bereid.

Daarvoor moest er een flink vuur gestookt worden om te zorgen dat er kolen
kwamen om eten op te bereiden.
We hebben een appelcompote

, sinaasappeljam

kaneel-suikerbrood
en een
gewoon brood gemaakt.
Natuurlijk konden de eitjes
niet ontbreken en konden we het
niet weerstaan om broodjes boven het vuur te bakken aan een
stok!
Groetjes,
De gidsen & staf
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, ham-kaasbrood

,
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Explorers
Wij mogen weer!
Weken hebben we niet kunnen draaien in verband met de coronamaatregelen… kwam er onverwachts een versoepeling, waardoor de Explorers eindelijk weer mochten draaien. De eerste opstartweken werd het programma gemaakt door de begeleiding.
Suikerbrood met suiker werd gemaakt en tijdens de grote laag
sneeuw een mooie wandeling door
de omgeving met prachtige plaatjes
en een hoop geglibber en geglij
vanwege de gladheid. Onderweg
was er heerlijke warme soep en
chocolademelk. Als laatste werd een

middagje Levend Stratego gespeeld.
Alleen: de regels waarmee we normaliter vals spelen waren nu de spelregels.
Het bracht grote verwarring en niemand heeft de code gekraakt en de vlag
kunnen hijsen.
Hierna zijn we begonnen met de
nog openstaande programma’s van
de kinderen. Als pionierbouwwerk
werd er gekozen voor het bouwen
van een reuzenrad. Er kwamen knopen voor die we nog nooit gedaan
hadden. Met het harde werken
bleek het project iets te ambitieus
te zijn voor een zaterdagmiddag.
Met dank aan het bestuur hebben we het bouwwerk een week later wel afgemaakt.
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Ook hebben we in twee teams
lasagne gemaakt, maar er
was een moeilijkheidsgraad:
de explorers waren door middel van loting aan elkaar vast
getapet, zodat de linkerhand

van de ene explorer moest
samenwerken met de rechterhand van de andere explorer. Leerpunt van deze activiteit is dat als je een linkshandige en een rechtshandige koppelt de sterkste
hand vrij moet blijven.
Met een hoop challenges hebben we Risk gespeeld. Je won legers door een
uitdaging van tegenstanders te winnen. De begeleiding kon redelijk meeko-

men met vuurtje maken en pionieren. Echter: kruiwagenrace, planking, opdrukken moeten we de eer laten aan de jeugd.
Maar het handje drukken heeft de begeleiding overtuigd gewonnen (daarvan
zijn filmpjes).
Na het maken van appelcake en cinnamon rolls uit de dutch oven (leerpunt:
als je van de appelcake alle appelstukjes al opeet voordat hij gebakken
wordt, is de cake droger) was het weer tijd om te plannen tot het eind van
het seizoen. Er zitten leuke programma’s tussen waar we naar uit kijken als
begeleiding.
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