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Groepsblad van

Iedereen een goed kamp en

Scouting Baden-Powell

een prettige vakantie
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gewenst.

juli 2021

48e jaargang

Tot 11 september

Bij de voorpagina
Onze explorers hebben een hangmat op hoogte gemaakt.
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Van de bestuurstafel
Beste scouts,
Terugkijkend op dit seizoen zijn we trots op de
hele vereniging. Wat is er veel gebeurd! Er zijn
weer veel geweldige activiteiten georganiseerd door de stafteams van de

speltakken.
Dit heeft geleid tot een flinke groei van de vereniging.
Nu staan de zomerkampen voor de deur. De Pandits hebben hun zomerkamp al achter de rug. Natuurlijk door Corona in aangepaste vorm. De Bevers gaan natuurlijk ook nog op (weekend) zomerkamp. Ondertussen zijn

gelukkig de coronamaatregelen ver versoepeld en kunnen we - bijna
‘ouderwets’ - op kamp.
Als seizoenafsluiting gaan we dit keer niet zwemmen, maar op 17 juli naar
een enorm springkussenfestival, waarna alle jeugdleden deel kunnen nemen
aan het pannenkoekenfeest op de parkeerplaats naast het stadion.
Namens het hele bestuur wensen wij iedereen een heel prettig kamp en een
fijne vakantie toe en hopen jullie allemaal het volgend seizoen weer terug te
zien op 11 september op de seizoensopening.

Het groepsbestuur
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Van de Penningmeester
Contributie seizoen 2021-2022
Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden en andere lezers,
Op de Groepsraad van 18 juni 2021, bestaande uit de stafleden, ouders (vertegenwoordigers van jeugdleden) en bestuursleden, is beslo-

ten om de contributie per jeugdlid miv komend seizoen, net als in afgelopen seizoen, niet te verhogen.
Ook dit seizoen werden we deels geplaagd door de gevolgen van de
coronauitbraak en hebben we niet altijd een volwaardig seizoen kunnen aanbieden. Daarnaast loopt ons ledental op.
Dit levert voor volgend seizoen nog voldoende ruimte op om de stijgende kosten van de Scouting Nederland contributie, die we per lid
afdragen, en de jaarlijkse stijgende huur en bankkosten af te dekken.
De contributie voor komend seizoen 2021-2022 blijft hiermee voor

de:
Bevers

€ 75,00

Pandits

€ 99,00

Welpen (meisjes en jongens)

€ 85,00

Gidsen en Verkenners

€ 95,00

Explorers

€ 105,00

Roverscouts, NuKa-stam en Pinkenstam

€ 67,50

Roverscouts, NuKa-stam en Pinkenstam
en tevens staflid bij een van de speltakken

€ 39,50

Ouwe Koeien

€ 100,00

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Namens het bestuur van scouting Baden-Powell,

Remko Dijkstra, penningmeester.

4

Welpenjongens
Junglenieuws:
De welpen hebben gelukkig weer een heleboel toffe programma’s gedaan de
laatste tijd. Hieronder een samenvatting van alle programma’s die we hebben gedaan.
Aangezien

we een
Pokémonthemazomerkamp
hebben

moesten we
hier nog wat
voorbereidingen voor

treffen. Alle kinderen mochten hun eigen Pokébal ma-

ken met papier-maché. Een
opkomst later hebben we
deze ook nog geschilderd!
Toen het nog frisjes was
mocht ieder nestje een eigen

stormbaan maken in het lokaal. Daarbij moesten ze van
de ene naar de andere kant
van het lokaal zonder de
vloer aan te raken.
Eind mei hebben we ook nog
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een insigneweekend gehad met alle welpen. We gingen dit jaar voor het insigne kunstenaar. Voor dit insigne moesten de welpen opdrachten voltooien. Zo moesten ze een tie-dye-T-shirt maken, een Junglebookdier kleien en
een fantasie-sokpop maken. Hiernaast zijn we ook nog naar het bos geweest en hebben we op het veld gesmokkeld met kunst. Iedereen heeft su-

pergoed meegedaan en iedereen haalde zijn insigne!
Na het weekend zijn we ook nog een keer gaan stoken. In tweetallen moesten de welpen hun eigen vuurtje maken. Hiernaast zijn we op dit moment
bezig met onze fietsmaand, waarin we meerdere opkomsten achter elkaar
ergens heen fietsen. We zijn al naar het Rozenven geweest waar we foto’s

moesten maken van de natuur en elkaar. Ook zijn we naar het bos gefietst
om daar levend zeeslag te spelen. Wij hebben al heel veel zin in het zomerkamp!!
Groetjes,
De Welpenstaf
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Nukastam
Hallo, hier is de NuKa-stam!
We hebben weer een aantal leuke programma's gedaan. We hebben een
tocht gelopen en daarna hebben we munten gegoten met blikjes. Eerst hebben we vormpjes uitgesneden uit plastic en vervolgens

mallen gemaakt en vervolgens erin gegoten.
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Bevers
Heyhey,
Hier de bevers
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De laatste programma’s van dit seizoen hebben
we weer achter de rug. We hebben gekookt, spelletjes
gespeeld, een tocht gelopen, gezwommen in het
zwembad van de Pinken en vooral heel veel bevers en
een staflid, Coco, nog net voor het zomerkamp
geïnstalleerd.
Wij kijken uit naar het kamp en de seizoensafsluiting!!
Voor iedereen die we niet meer zien: een hele fijne
vakantie!
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Kookhoekje
Pudding met Nederlandse bessen
Ingredienten
7 blaadjes gelatine
1 vanillestokje

50 g kristalsuiker
200 ml koud water
150 g rode bessen
250 g verse frambozen
150 g verse blauwe bessen

200 ml vlierbloesemsiroop
Dit heb je nodig
tulbandvorm inhoud ca. 1 1/2 liter

Week de blaadjes gelatine in een kom met koud water. Halveer ondertussen de
vanillepeul en haal met een scherp mes het merg eruit. Doe samen met de suiker en de helft van het koude water in een steelpan en breng op hoog vuur aan
de kook. Roer tot de suiker is opgelost en zet het vuur uit. Ris ondertussen de
rode bessen van de steeltjes. Verdeel de helft van de rode bessen met de helft

van de frambozen over de onderkant van de vorm. Verdeel daar de helft van de
blauwe bessen over. Herhaal met de rest van alle bessen tot de vorm vol zit. Doe
de siroop samen met de rest van het koude water bij het suikermengsel. Knijp
de gelatine uit en voeg toe aan de pan. Roer goed tot de gelatine is opgelost en
de vanille verdeeld is. Voeg het vanillemengsel toe aan de vorm en laat 15 min.

afkoelen tot kamertemperatuur. Zet vervolgens voorzichtig in de koelkast om
volledig op te stijven. Dit duurt, afhankelijk van de vorm, ca. 2½ tot 3½ uur. Laat
voor het serveren de gootsteen vollopen met een laag heet water die bijna even
hoog is als de puddingvorm. Zet daar voorzichtig de vorm 30 sec. in (zorg dat
er geen water in de vorm loopt). Leg een bord op de vorm en draai hem om. De

pudding laat nu vanzelf los.
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Activiteitenkalender
10 juli

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

24 juli

Vertrek naar de zomerkampen.

11 september Seizoensopening

Uitgaven van het Scoutertje in het seizoen 2021-2022

Als de speltakken met een groeps-, regio- of landelijke activiteit meedoen
worden jullie van te voren geïnformeerd.
Komt uit op

Kopij moet binnen zijn op:

16 oktober 2021

9 oktober 2021

22 januari 2022

15 januari 2022

16 april 2022

9 april 2022

9 juli 2022

2 juli 2022

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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Verkenners
22/05/2021 Stormbaan

Per seizoen zijn er een aantal momenten waarbij we ontzettend dankbaar
zijn voor de diversiteit aan attributen in het magazijn. Neemt niet weg dat
we ons het overgrote deel van het seizoen afvragen waarom we deze ‘zooi’
hebben, maar dat blijkt opeens toch weer waardevol bij het maken van een
stormbaan. Hierdoor kunnen wij onbelemmerd onze creativiteit de vrije loop
laten bij het samenstellen van een uitdagend parcours waar iedereen zijn of
haar bijdrage aan heeft geleverd. Het resultaat is te zien op de foto.
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05-06-2021 Bruggen bouwen
Alvast een heads-up voor het volgende stukje over het
weekend, daarin wordt een klein stukje toegelicht over het
nut van constructief goede bouwwerken. Een uitstekend
voorbeeld daarvan zijn bruggen, viaducten en tunnels. De
rode draad van deze dag: daarbij gaan 3 groepen bouwen
aan een brug, waarbij de winnaar bepaald zou worden aan
de hand van het gewicht dat de brug zou kunnen dragen
alvorens in te storten.
Op deze dag was het doel om een afstand tussen 2 tafels
van 1,5 m te overspannen middels een brug. Ter beschikking stonden het bos voor natuurlijk materiaal als
takken en boomstammen en meters sisaltouw. Zo’n slordige 200 meter touw werd verknoopt op deze dag voor 3
bruggen. Als staf gaven we een duidelijk ezelbruggetje
mee in de vorm van een driehoek: een zeer stevige vorm
die naast bogen vaak terug komt in bouwwerken.
Na een uurtje bouwen kregen de bruggen al redelijk vorm.
Omdat dit programma een primeur was voor ons als staf
was het absoluut tof om te zien dat er 3 totaal verschillende principes naar boven kwamen qua bouwstijl.
Bij het testen van de stevigheid begonnen we onschuldig
met bekertjes water op de brugdekken te plaatsen. Al

gauw bleek dit niet afdoende en schakelde we over naar
maatbekers: ook hiermee begaven de bruggen het nog
niet. Dus zwaarder geschut in de vorm van een jerrycan
werd erbij geroepen. Op dit punt hadden we de 1e afvaller. De laatste troef was het inzetten van de verkenners bij
het testen….

Op dit punt kwam het beste van de groep naar boven,
waarbij er onderlinge support geboden werd bij de oversteek, te zien in de onderste foto. Een zeer sprekend
voorbeeld van een verkenner die over glazen bruggetjes
lopen. Helaas was dit ook het moment waarop de laatste
bruggen instortte. In korte tijd bereikte de dag zijn hoogte- en dieptepunt, met als kers op de taart het corvee.
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149-06-21 1e weekend!!!
Met de versoepelingen omtrent Corona medio juni was er eindelijk DE mogelijkheid
ontstaan voor de 1e echte overnachting
sinds 1,5 jaar. Tijdens dit weekend was her

puur onze intentie om de meest basale
kampkennis op de proef te stellen. Op
chronologische volgorde werden onze jongens geconfronteerd met de volgende nieuwe elementen:
De voorbereiding:
Alvorens de verkenners aankomen is er
waarschijnlijk al een hele strijd voorafgegaan betreft de spullen die meegenomen
moeten worden voor het weekend.
De zogeheten PSU (persoonlijk standaard
uitrusting).
Hoewel de hoofdmoot voor iedereen hetzelfde is, bestaande uit kleding, toilettas en
slaapgerei (het ene luchtbed luxer uitge-

voerd dat het ander) is er een onderscheidende factor…..de proviand. Oftewel de
snoepjes en snacks die meegenomen worden. Tijdens het weekend en zeker op kamp
is dit een belangrijke valuta voor de verken-

ners om onderling te ruilen, zeker net zo
lucratief als de cryptovaluta. Deze verzameling spullen vormt de basis.
Tent opzetten:

De belangrijkste omgeving gedurende de
nachtelijke uren van een kamp. Dit is het 1e
wat opgezet wordt op een kamp. Simpele
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reden: als de tent staat en de spullen erin zijn gezet zijn deze veiliggesteld tegen
eventueel slecht weer, iets wat niemand in de hand heeft. Maar…. Simpele foutjes bij
het opzetten van een tent kunnen ervoor zorgen dat het effectief nut van de tent
precies nul is bij slecht weer. Om deze te voorkomen hebben we ruimschoots de tijd
genomen om de tips en tricks te delen.

Keuken bouwen:
Door naar de volgende locatie. Op kamp wordt er veel energie verbrand door zowel
de kinderen als de staf. Daarbij vormt de keuken het kloppend hart voor de voorbereiding en nuttiging van de dagelijkse maaltijden. De indeling en opbouw van de
keuken maakt of deze praktisch genoeg is gedurende de week. Omdat hier ook ge-

kookt wordt op gas is met name de constructieve stevigheid zeer belangrijk.
Overnachten
Zoals eerder vermeld heeft de staf geen invloed op het weer. Ook tijdens het weekend was dit duidelijk te merken. Gedurende de avond was het dan ook lekker aan het

plenzen in Roosendaal. Maar de meeste spullen waren droog (uitzondering daar gelaten), zodat iedereen van zijn nachtrust kon genieten.
Kortom een geslaagde kennismaking voor het kamp!
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Welpenmeisjes
We hebben deze periode veel leuke spellen gedaan: van Levend Stratego
achterop het veld tot Weerwolven van Wakkerdam tot een Bingoavond met
echte prijsjes.

In april hebben we ook weer een installatie gehad. Deze keer waren Raskha en

Lowie aan de beurt samen met 7 welpenmeisjes.
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Ook mochten we deze periode nog een weekendje organiseren. Die kans hebben
we onder andere gebruikt
voor de kinderen om te

zien en ervaren hoe het is
om op scouting te slapen
en hoe een zomerkamp eraan toe kan gaan. Ook had-

den we geluk met het
prachtige, zonnige weer.
Dat heeft onze Mang goed
gepland. We hebben veel
leuke dingen gedaan op het veld bij
het HK en in het bos.
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We zijn ook lekker gaan
fietsen. Een keer langs verschillende

bejaardentehuizen in Roosendaal.
De welpenmeisjes hebben van tevoren gemaakte kaartjes bij de ouderen in de brievenbus gedaan en
We zijn ook naar ‘t Ossekopje gefietst. Dit ging supergoed. We hebben
een topgroep om mee te fietsen. Helaas was ’t Ossekopje gesloten, dus

we moesten ons plan aanpassen.
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Nu zijn we volop bezig met de voorbereiding voor het zomerkamp. Hopelijk
wordt dit kamp net zo’n succes als het weekendje. We hebben veel aanmeldingen gehad, dus dat word een gezellig kamp!
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Pandits
Het is alweer even geleden, maar met Hemelvaart
gaan de pandits altijd op kamp.
Helaas waren de maatregelen toen nog wat strenger,
dus we gingen anders op kamp dan normaal. Iedereen sliep thuis en kwam de volgende dag weer naar

Oud-Gastel.
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We hebben met z’n allen hele leuke programma’s gedraaid!
Zo hebben we een hindernisparcours gedaan, bosspellen, experimenten,
koken en origami! Ons thema was Cluedo. Agent Jansen had de pandits om
hulp gevraagd bij het oplossen van een moord! En dat is ze gelukt. De zaak
is opgelost!!

En ook na het kamp hebben de pandits niet stil gezeten! Ze hebben hun
EHBO-kennis opgefrist, tochten gewandeld, hapjes gekookt en spelletjes
gespeeld! Een van de favorieten is nu Weerwolven van Wakkerdam. Wat hebben we daar veel mee gelachen!!
Verder hebben wij hele creatieve pandits! Een deel van de groep heeft aan
flipperkasten gewerkt. En het resultaat mag er wezen. De andere pandits
hebben hard gewerkt aan vogelhuisjes! Deze worden op scouting op gehangen voor het volgende broedseizoen.
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Pinkenstam
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Gidsen
Afgelopen draaidagen hebben de gidsen hun best gedaan om de wereld te
verbeteren. Dit hebben ze gedaan in samenwerking met Young Impact, een
non-profitorganisatie die jongeren helpt een positieve impact te maken op
hun omgeving.
De eerste weken kwam er een trainer van Young Impact langs om ons te

helpen met bepalen wat wij leuk en belangrijk vinden. Daarnaast hebben we
ook bedacht waar we goed in zijn. Als laatste hebben we ‘challenges’ bedacht. Dit zijn uitdagingen die we kunnen uitvoeren om de wereld een stuk-

je mooier te maken.
Deze week hebben we de eerste challenge uitgevoerd. Het thema van deze
challenge was dieren. Om wat leuks te doen voor de dieren in de buurt hebben wij honden-, katten- en konijnenkoekjes gebakken. Deze hebben we
aan familieleden en mensen in de buurt uitgedeeld. De dieren hebben ervan

gesmuld!
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Volgende week is het tijd voor de tweede challenge met het thema ouderen.
Op zaterdagochtend gaan we met de gidsen een leuke bingo organiseren
voor de bewoners van het verpleeghuis Heerma State. Wij hebben er erg veel
zin in. To be continued!
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Pivo’s
Hallo allemaal,
Hierbij weer een nieuw stukje van de Pivo’s! Deze afgelopen tijd hebben ook
wij weer heerlijk op het HK mogen draaien, dus dat was zeker genieten! We
hebben de eerste maand afgetrapt met een creatief programma, waar we
onze eigen rap hebben gemaakt en daarna een rapbattle hebben gedaan.

Eerst in gemengde groepjes en daarna de dames tegen de heren (die van de
dames was uiteraard beter!). Twee weken later hebben we een spelletjesavond gehad, waarbij we de UNO, Jenga en Exploding Kittens hebben gespeeld en door te winnen het grote ganzenbordspel ook nog konden winnen
als prijs.
Wij hebben gebruik gemaakt van het
einde van de avondklok en zijn goed van
start gegaan met het lopen van een hike.
Dit keer hadden we ook een groep Ex-

plo’s mee die gezellig kwamen kijken
wat wij doen. Helaas was het weer niet
heel goed en hebben we een tijdje door
de stromende regen gelopen. De hike
ging van het HK naar de kerk van Wouw
en daarna weer terug naar het HK. De
route bleek wel iets te lang te zijn dus
de terugweg hebben we niet meer via de
route gelopen maar de snelste weg terug
naar huis.
Twee weken later zijn we aan het pionieren geslagen en hebben we geprobeerd een tipi over de kampvuurkuil te bouwen. Dit was voor de Pivo’s een
echte teambuildingoefening, omdat de vierpoot eerst omhoog moest en aan

het einde van ons programma ook weer naar beneden zonder dat hier ge-
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wonden bij zouden vallen. Hij is helaas niet
helemaal afgekomen, doordat het te donker
werd om door te gaan en het dan ook nog
veilig af te kunnen breken. Wel hebben we
van een heerlijk kampvuur kunnen genieten

in onze tipi.
Twee weken later zijn we verdergegaan met
stoken en hebben we op het kampvuur en in
de Dutch oven gekookt. Het was een heerlijk
viergangenmenu met geroosterd stokbrood,
een salade (het moet wel een beetje gezond
blijven), kippikantspiesjes gebakken over het
vuur en een (mislukte) brownie vanuit de
Dutch oven. Tijdens het koken hebben we lekker met zijn allen kunnen

kletsen. Helaas konden we dit keer niet bij het kampvuur blijven zitten, omdat er heel slecht weer voorspeld werd en we dus snel moesten opruimen
om droog thuis te komen.
Tot de volgende keer!

Groetjes,
De Pivo’s
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Explorers
1 mei hadden de explorers een

kookwedstrijd. Eerst moest er een
keuken gepionierd worden, wat
wonderwel lukte. Daarna werden er
smakelijke gerechten gemaakt.

De week erop kwamen de verkenners die volgend seizoen bij ons komen een
kijkje nemen. Het programma was pionieren. Er werd een touwbaan in elkaar

gezet, waarbij elk team een onderdeel moest maken en op het laatst ook
nog in elkaar moesten passen.
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In mei werden er twee zaterdagen besteed aan
het bouwen van een palletbank en een tafeltje.
De creatievelingen onder ons beschilderden T-

shirts en maakten kampdassen.
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Ook in de twee eerste weken van juni werd het pioniertouw ter hand genomen. Er werd een speeltuin(tje) en een hangmat op hoogte gemaakt. Het
voordeel van veel pionieren is wel dat het, palen in de grond zetten, steeds
sneller gaat. Waren ze er in het begin van het seizoen nog uren zoet mee,
nu gaat het stukken sneller.
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