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“Hoe mooi kan scouting 
zijn, dat heb ik laatst 
weer mogen ervaren” 

Meneer de Voorzitter 
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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

TijdTijdTijdTijd    
 
De tijd vliegt! Tijdens mijn laat-
ste bericht aan u had ik nog de 
hoop dat ons jubileumboek in 
2009 naar de drukker zou gaan. 
Helaas is gebleken dat goed 
werk niet veel tijd nodig heeft 
maar heel veel tijd nodig heeft. 
Gelukkig kan ik nu wel melden 
dat het boek bij de drukker is. 
Hel zal nog een week of 6 du-
ren voordat het gedrukt is maar 
dan kunnen we het toch echt 
gaan verspreiden. 
 
Hoe mooi kan scouting zijn, dat 
heb ik laatst weer mogen erva-
ren. Door gebrek aan leiding bij 

de Kabouters heb ik sinds een 
jaar of 7 weer een keer zelf 
mee groep gedraaid. En hoe. 
Het was op een ochtend in 
januari toen er net een pak 
sneeuw gevallen was. Nadat de 
Welpen de leiding grondig 
onder handen hadden genomen 
was het de beurt aan Linda en 
ondergetekende om de witte 
wereld te trotseren. Dit was 
echter meer dan de moeite 
waard. Op ieder takje lag een 
mooi wit laagje en het uitzicht 
vanuit het kikkerveldje was dan 
ook adembenemend mooi. Het 
was de bedoeling dat we een 
potje spons water vuur gingen 
doen maar daar kwam niet 
zoveel van terecht. Of dit kwam 
door het mooie uitzicht, de kou, 
de gladheid of het feit dat ka-
bouters niet kunnen rennen zal 
ik maar even in het midden 
laten. 
 
Een ervaring als hierboven wil ik 
u natuurlijk niet onthouden, 
maar hoe mooi het is heeft 
blijkbaar nog niet iedereen in 
de gaten want het vinden van 

leiding blijft een probleem.  
Dus heeft u interesse meldt u 
dan alstublieft bij iemand van 
de leiding. Het is niet erg als u 
af en toe niet kunt, zeker niet 
als we voldoende leiding heb-
ben want dan kan er altijd ge-
schoven worden dat haalt ook 
de druk van de huidige leiding.  
 
Scouting 100 jaar. Veel van u 
hebben er al iets over gehoord 
of gelezen. Wij als Scouting 
Someren willen dit ook mee 
vieren. Zo zijn we van plan om 
met de Welpen, Kabouters en 
Scouts mee te doen aan het 
evenement Scouts2day. Verder-
op in deze sprokkel vindt u 
meer informatie hierover. 
 
Het wordt wat afgezaagd maar 
toch wil ik vanuit deze plek nog 
een keer alle kaderleden van 
onze vereniging hartelijk be-
danken voor datgene wat zij 
elke keer weer mogelijk maken 
voor jullie en jullie kinderen. 
 

Meneer de Voorzitter 

 
Het 1e succes is binnen. We 
hebben een hele boel positieve 
reacties gekregen op ons ver-
nieuwde clubblad. Wij weten 
dat  we dat we er nog niet zijn. 
Er zal links en rechts nog het 
een en ander bijgeschaafd moe-
ten worden. Dat houd de span-
ning erin.  

Toch valt het best wel tegen om 
informatie los te krijgen bij de 
speltakken. Dit zou eigenlijk 
vanzelf moeten gaan zodat het 
invullen van het boekje minder 
problemen met zich mee 
brengt.  
 

Misschien vinden sommige 
ouders zich geroepen, om ook 

een stukje te schrijven in Het 
Sprokkeltje, over de belevenis-
sen van hun kinderen. Bij deze 
zijn zij uitgedaagd om ook een 
bijdrage te leveren aan de in-
vulling van Het Sprokkeltje. 
 

Wij wensen jullie allemaal weer 
veel leesplezier. 

Redactie 
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Zoals altijd met de bevers begon ons installatie-
weekend op zaterdagmorgen om 10:00 uur. 
Voor vele erg spannend want sommige bevers 
hadden nog nooit in de blokhut geslapen. Ieder-
een was er dus ook al lekker optijd. Toen de 
bedden klaar lagen kon iedereen nog snel even 
afscheid nemen. Voor vele was dit niet eens 
meer nodig. Het was een speciaal weekend want 
het was installatieweekend en een echt winter-
weekend. Heel het bos en het veld waren wit 
van de sneeuw. De ochtend zijn we daarom 
lekker binnen gebleven. Omdat de welpen en 
kabouters ook nog groep hadden hebben we op 
zolder spelletjes zitten doen. Renata had allemaal 
fijne kussens meegenomen en zodoende was het 
lekker knus en gezellig. Daarna zijn we toch 
maar even buiten gaan kijken. Het was best 
koud, maar ook best wel mooi, dus zijn we een 
rondje gaan wandelen door de bossen. We had-
den natuurlijk al best een beetje honger gekre-
gen dus we gingen lunchen met lekkere soep en 
boterhammen. 
 
De middag hebben we weer leuke spellen ge-
daan zoals bingo, ren je rot, af en toe mochten 
we vrij spelen, sommigen gingen naar buiten, 
sneeuwballen gooien, maar andere bevers ble-
ven lekker binnen en gingen hutten bouwen van 
de tafels en dekens. 
 
Het was al snel weer donker en alweer tijd om te 
eten. Sommige bevers dachten dat we pannen-
koeken zouden eten, of friet…sommigen geloof-
den zelfs dat we spruitjes of spinazie hadden, 
maar dat krijg je bij scouting natuurlijk niet. Irma 
en Linda hadden voor de iedereen lekkere maca-
roni gemaakt. Ruud en Renata hadden het in de 
zaal weer gezellig gemaakt en we konden gaan 
eten. Omdat we kaarsjes op tafel hadden, heb-
ben we even het licht uit gedaan, dat was al best 
heel erg spannend. Zeker toen er na de macaroni 
een paar puddingmonsters rondliepen…(ja pap-
a’s en mama’s…ook bij scouting gebeurt dit!). 
 
Het begin van de avond stond weer in het teken 

van spelletjes, maar nu van gezelschapsspelle-
tjes. Door heel de blokhut heen lagen ze, dool-
hof, jenga, memorie, mens-erger-je-niet, wie is 
het, twister, onderuit…vanalles was er te doen. 
En je kon overal aanschuiven als je zin had. Er 
werden heel wat partijtjes verloren en gewon-
nen, zelfs tegen de leiding. Omdat de open 
haard al lekker aan was en iedereen een beetje 
moe begon te worden heeft Ruud een mooi 
verhaal voorgelezen, warme chocomel en later 
chips gingen er goed in. 
 
Maar de avond was nog niet afgelopen, toen 
iedereen de pyjama aan had, heeft Ruud de 
schminkspullen nog voor de dag gehaald voor de 
grote-pyjamashow. Superleuk zag iedereen eruit 
en op de grote catwalk werd het dan ook een 
daverende show. Uiteindelijk was toch iedereen 
wel een beetje moe en zijn we ons maar gaan 
wassen…waar de leiding wel even bij moest 
helpen. Toen iedereen in bed lag hebben we nog 
even met de zaklampen mogen schijnen maar 
we waren toch wel moe dus rond 23:30 was het 
helemaal stil. De leiding ging nog even door. 
 
De volgende dag zijn we lekker optijd opge-
staan, hebben we ontbeten en zijn we nog een 
spelletje gaan doen, spullen zoeken door heel de 
blokhut. Daarna kwamen de ouders, broertjes, 
zusjes voor het hoogtepunt van het weekend. 
De installatie! Er werden er veel geïnstalleerd, en 
iedereen moest met een vader of moeder een 
levend hotsjitonia-ganzebord doen met vragen 
en opdrachten. Aan het einde van het spel had 
iedereen de scoutfit bij elkaar verdiend. Als echte 
nieuwe bevers kwamen ze onder luid applaus de 
trap af. Nog een foto maken en we hadden weer 
een superleuk weekend achter de rug. Voor de 
leiding restte alleen nog maar het poetsen…. 
 

Welterusten. 
De Beverleiding 

9-10 Januari 



Tijdens het beverweekend begin Januari zei Bart; “Had ik maar naar mijn moeder geluisterd. Ik 
had gisteren niet zo laat naar bed gegaan, dan was ik niet zo moe geweest”! 
 
’s Middags nadat alle bevers hun slaapplaats in orde hebben gemaakt. Zag Renata, Nathalie met een 
heele grooote beer. En zei; “Maar Nathalie, zo heb jij helemaal geen plaats meer in je slaapzak als 
die dikke  beer erbij moet”. Waarop Nathalie antwoordde; Maar mijn beer is helemaal NIET dik. 
Mijn beer is heel erg groot!”  
 
Zitten we gezellig bij het haardvuur, omdat het buiten bar koud was. Spannend luisterend naar een 
mooi verhaal, verdwijnt Max achter de olifantendeur. Linda hierop;  “Max wat ben jij aan het 
doen?”“Aan het poepen!” riep Max luidruchtig door de wasruimte heen. 
 
Iedereen lachen, waarbij Bart weer eens iets zegt: “Oeh mijn oksels stinken, moet je  eens rui-
ken?” Zijn we amper tien uurtjes op beverweekend. 
 
’s Morgens bij het ontbijt mogen de bevers allemaal een boterhammetje bestellen aan de ontbijtta-
fel. Waar de leiding achter zit om te smeren. Zegt Lucas; “Mag ik er nog één die ik er net ook één 
zo had?”  Lekker makkelijk als hij het nu aan iemand anders van de leiding vraagt!!.  
 
Zitten alle bevers gezellig te smullen van hun heerlijke boterhammetje met een beker melk, choco-
mel of yoghurtdrank, komt Bart aanlopen. “Er zit iets tussen mijn tanden een dat krijg ik er niet 
meer uit?” 
 
Tijdens het groepdraaien op de zaterdag en voordat wij naar buiten gingen voor een bosspel zei 
Lucas tegen Irma; “Gaan we dadelijk de mayonaise doeoeennn?”(bedoelde waarschijnlijk po-
lonaise;)!! 
 
En nog eentje dan:  
Komen alle bevers bij ons in de kring staan voor een nieuw spel. Zegt Irma; “Bart je rits staat nog 
open!” Waarop Bart antwoordde; “Ja, ik moest de wc rol nog omwisselen”. 

LedenbabbelsLedenbabbelsLedenbabbelsLedenbabbels    
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De laatste keer groepdraaien in 
2009 was voor de Weks een 
heel bijzondere en feestelijke. 
Zij werden door de leiding uit-
genodigd voor een luxe 5-
gangen diner om het jaar fees-
telijk af te sluiten. De leden 
hadden allen, hoewel het op 
een zaterdag avond plaatsvond, 
hun zondagse pak aangetrok-
ken en namen plaats aan de 
lange tafels in d’Auw blokhut. 
De sfeer werd meteen gezet 
door de kaarsen op tafels het 
enig wat nog miste was een 
klassiek orkestje, maar dat is 
misschien iets voor volgend 
jaar. Door de grote aantallen 
leden die kwamen opdagen was 
het nog eventjes passen en 
meten om iedereen een plaats 
aan tafel te geven, wat uitein-
delijk natuurlijk toch lukte.  
 

Sommige waren bang dat de 
tijdens heitje-voor-karweitje 
opgegraven kalkoen op het 
menu stond. Deze konden we 
echter niet meer helemaal op 
smaak krijgen dus hebben we 
voor meer traditionele gerech-
ten gekozen. 
 
We begonnen met een amuse 
van een minifrikadelletje en 
aardappelkroketje op een bedje 
van sla. Gevolgd door een 
soepje van zongedroogde to-
maten en heerlijke basilicum. 
Het tussendoortje bestond uit 
een traditioneel, in klei-oven 
gebakken saucijzenbroodje 
gevuld met gehakt van de beste 
kwaliteit. Toen kwam het hoog-
tepunt, verse handgesneden 
oerhollandse in olijfolie gefri-
tuurde steeltjes zetmeelgenot in 
de vorm van aardappelsteeltjes 
(oftewel friet). Vergezeld van 

handgedraaide gehaktballetjes 
in een heerlijk tomaten sausje 
van een combinatie van trosto-
maten en cherrytomaatjes en 
een toefje gemengde sla en 
groenten.  Als toetje een heer-
lijke ambachtelijk ijsje met 
handgekarnde verse slagroom.* 
 
Bijna alle bordjes waren leeg en  
sommige waren zelfs helemaal 
schoongelikt wat in scoutingtaal 
meestal betekent: “het heeft 
gesmaakt”. Al zeggen we het 
zelf maar de leiding kan zo een 
sterrenrestaurant openen. De 
kinderen waren allemaal zeer 
tevreden en het was voor her-
haling vatbaar. 

De Weks leiding  
 

*Ingrediënten, bereidingwijze 

en smaakbeleving kunnen lich-

telijk zijn overdreven . 

Een feestelijke afsluiting van 2009Een feestelijke afsluiting van 2009Een feestelijke afsluiting van 2009Een feestelijke afsluiting van 2009    

Hoewel het ooit anders doet vermoeden 
bestaat de Redactie en leidinggroep niet uit 
supermannen/vrouwen maar uit normale 
stervelingen die soms fouten maken. Dus is er 
ook een rubriek voor rectificaties. Deze kun-
nen doorgegeven worden aan de Redactie. 
 

• Excuses voor het kleine lettertype van de 

vorige editie. 

• De brief van Bjorn was aan zijn vrouw 

en niet zijn zus. 

• De speltakinfo was niet helemaal up-to-

date en is in deze editie aangepast. 

OepsOepsOepsOeps    
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De Bevers, Welpen en Ka-
bouters hadden het geluk 
dat ze de zaterdag voor 
carnaval het feestvieren al 
konden oefenen in de blok-
hut. Zoals ieder jaar werd 
er gezamenlijk groep ge-
draaid. Iedereen zag er 
geweldig uit en het was 
duidelijk dat er veel werk in 
de kostuums was gegaan.  
 
De blokhut was leuk ver-
sierd en de muziek zorgde 
voor de goede sfeer. We 
hebben flink moeten hos-
sen en dansen, iedereen 
ging uit z’n dak. Ook heb-
ben we nog een paar spel-
len gedaan: limbodansen, 
wat hebben we een lenige 
scouts erbij zitten! Natuur-
lijk was de stoelendans ook 
van de partij. 
 
Zoals ieder jaar hielden we 
ook dit jaar de verkiezing 

voor “mooist-verklede-
leden”. Het was wederom 
ontzettend moeilijk voor de 
leiding om de beste uit te 
zoeken. Maar we waren er 
toch uit gekomen. Bij de 
bevers was Bart het beste 
verkleed. Kayleigh was heel 
mooi geschminkt als kabou-
ter en Bart van de Veeke 
stal de show als een nuch-
tere Balkenende bij de 
Welpen.  
 
Na twee uurtjes was ieder-
een moe van het dansen, 
vol van het drinken en de 
chips en lag de de blokhut 
helemaal vol met serpenti-
ne. Het was weer tijd om 
naar huis te gaan, klaar 
voor de carnavalsdagen die 
nog zouden komen.   

 
De leiding van de  

onderbouw 

Hossende  bevers en Hossende  bevers en Hossende  bevers en Hossende  bevers en 
weksweksweksweks    

• Het begin van dit jaar veel ge-

sneeuwd heeft. Het daarom ook 
erg koud was buiten. 

• Wij toe zijn om kennis te maken 

met de diertjes in de natuur. 

• Wij ook een eigen site hebben van 

Scouting Someren 

• Je daar maar eens op moet gaan 

kijken. 

• Het met de bevers kei gezellig is 

om mee groep te draaien. 

• Dat de bevergroep nieuwe leiding 

zoekt?  

• En al je vriendjes en vriendinne-

tjes ook bij scouting mogen komen 
kijken.  

• De voorbereidingen van de zomer-

kampen ook weer begonnen zijn. 

• We natuurlijk een fantastisch 

kamp van zullen maken. 

• We binnenkort naar Scouts2Day 

gaan met zijn allen. 

• Jullie hier binnenkort ook informa-

tie over krijgen. 

• Wij niks meer weten voor het wist 

je dat. 

Wist je dat:Wist je dat:Wist je dat:Wist je dat:    
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Het Stokje van ADHet Stokje van ADHet Stokje van ADHet Stokje van AD    
Ad heeft zich al meer dan 25 jaar ingezet als leiding van Scouting Someren. Hiermee is hij de langst 
zittende leiding van de vereniging. Ad is in 2005 overgestapt van de Explorers naar de Weks . Hier-
door is hij zelf leiding geweest van veel van de medeleiding van de Weks. Wij bedanken Ad hartelijk 
voor al zijn inzet door de jaren en hopen dat nog veel jaren te mogen doen. 

Redactie 

 
Ik zat een avond bij Anthony Hoebergen toen hij 
sterke verhalen begon te vertellen over wat hij 
had meegemaakt met een bosduivel  bij de scou-
ting. Aan het einde van zijn verhaal  vroeg hij 
aan mij of ik misschien zin en natuurlijk tijd had 
om bij de scouting te komen als leiding. Hij had 
namelijk net met Frans Kuypers de Rowans op-
nieuw opgestart deze groep was in 1980 gestopt 
omdat de leden inmiddels te oud waren gewor-
den voor deze groep. En omdat het oude groep-
je altijd een vaste kliek was waar niemand vanaf 
de verkenners bij hen opgenomen werd was het 
uiteindelijk afgelopen door gebrek aan nieuwe 
instromende leden. 
 

Ik ben toen samen met Anthony op een Maan-
dagavond met hem naar de Rowans (zo hete de 
groep toen nog)wat nu Explorers heet  geweest. 
Het beviel me zo goed dat ik er bij ben gebleven. 
Anthony en Frans zijn dat jaar geïnstalleerd als 
leiding van deze groep door het bestuur,omdat 
ik er nog te kort bij was moest ik nog even een 
jaartje wachten. Frans stopte er een paar maan-
den later mee omdat hij ook de verkenners 
draaide werd het hem te veel.  
 

Dus bleef ik over met Anthony en wij bespraken 
toen hoe we konden voorkomen dat er weer 
mensen vanaf de buiten de boot zouden vallen 
als dit clubje een kliek zou gaan vormen. We 
besloten dat dit probleem met de Rowans be-
sproken moest worden en dat wij als leiding er 
voor stonden dat alle leden die van de jongere 
groep af kwamen geaccepteerd hoorden te wor-
den en dat degene die het toch probeerde om 
iemand weg te pesten zelf kon vertrekken dit is 
een standpunt waar ik nog steeds voor sta. 
 

 Anthony vroeg in 1984 of ik de kas over wilde 

nemen waar ik geen bezwaar tegen had en ont-
dekte toen dat er een negatief saldo was. Ik was 
benieuwd hoe hij dit voor elkaar gekregen had, 
om meer uit te geven dan er in de kas zat,hij 
bleek dat voor te schieten uit eigen zak. Daarna 
ben ik met hem om de tafel gaan zitten en kwa-
men we er achter dat als je op kamp wilt met 
deze groep en toch het kampgeld laag wilt hou-
den dat je dan een goede actie moet hebben. Zo 
kwamen we op het idee een vlooien markt te 
gaan houden en voorlopig alleen dingen te doen 
met groepdraaien die geen geld kosten. 
 

Toen we de vlooienmarkt openden zei Anthony 
dat als we meer dan duizend gulden ophalen 
mogen jullie mijn baard er af scheren. Dit moti-
veerde de jongens extra om er voor te zorgen 
dat er zo veel mogelijk te koop was en ook ver-
kocht werd. We hielden de entrée zeer laag 50 
cent om zo veel mogelijk mensen naar binnen te 
lokken,binnen verkochten we buiten de spullen 
om ook koffie, thee, limonade en broodjes knak-
worst. Aan het einde van de dag bleek dat we 
ruim over die duizend gulden heen waren en kon 
Anthony plaats nemen op de stoel die de jon-
gens al klaar hadden gezet toen ze wisten dat 
het streef bedrag overschreden was en mochten 
ze om de beurt een stuk van zijn baard knippen. 
Omdat de markt meer had opgeleverd dan wij 
gedacht en gehoopt hadden konden we voor het 
eerst zonder geldzorgen en ook nog eens buiten 
Nederland op kamp,maar hielden in ons achter-
hoofd geen geld over de balk te gooien op kamp 
maar te besteden aan leuke activiteiten en met 
groep draaien niet uit te geven aan overbodige 
of spullen die maar eenmalig gebruikt werden. 
We hebben nog een paar jaar een vlooienmarkt 
gehouden als actie,toen dit niet meer zo goed 
ging omdat meerdere mensen dit gingen doen 
besloten we om er een tweedehands markt van 
te maken dit hield in kraampjes verhuren aan 
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anderen die hier tweedehands of nieuwe spullen 
konden verkopen.  
 

Dit hebben we op een gegeven moment ver-
plaatst naar koninginnendag bij het Roadhoiske 
omdat Piet ons daar graag had en ons wilde 
helpen hij heeft ook voor verschillende spullen 
gezorgd en hield op het eind een verkoop per 
opbod voor de mooiste spullen. Toen Piet hoor-
de dat we nog op zoek waren om geld te verdie-
nen bij een actie bood hij ons aan om met de 
midzomeravonden dinsdags de kiosk op te bou-
wen en aan het einde van de dag ook weer af te 
breken,waar trouwens een mooi bedrag tegen-
over stond. Dit verliep niet altijd vlekken loos 
omdat er geregeld bij mooi weer en genoeg 
belangstelling de afgesproken eindtijd werd 
overschreden door de organisatie waar de ou-
ders dan ook terecht hun beklag over deden. We 
zijn met de midzomeravonden gestopt omdat de 
afgesproken eindtijd geen rekening werd gehou-
den dat het om 14 tot 17 jarige jongeren gaat 
die dan pas om drie uur tot half vier pas naar 
huis konden want het opruimen werd steeds 
meer en later. Gelukkig hadden we een aanbie-
ding gekregen van mak Lierop om hen te helpen 
bij hun motorcross. 
 

In de loop der jaren zijn er nogal wat leiding 
gekomen en alweer vertrokken,het langste heb 
ik met Marcel Leenen samen groep gedraaid. We 
zijn toen ook op het idee gekomen om de jon-
gens iedere week 50 cent te laten sparen voor 
het knaken weekend,dat hield in dat zij een 
weekend in elkaar zetten met wat er zoal gedaan 
zou worden en ook wat het ging kosten,dit werd 
overlegd met de leiding en na goedkeuring kon 
het weekend dan ook daadwerkelijk plaats vin-
den. Het knaken weekend was een groot succes 
en we kregen zelfs van de ouders complimenten 
over wat ze thuis te horen hadden gekregen hoe 
het verlopen was.  
 

Op een van de Scout-ins zag ik het knopenboek 
en keek er in en zag toen de pagina met hoe kun 
je je eigen hangmat knopen. Toen besloot ik het 

maar te kopen om het te gebruiken om op de 
groep onze eigen hangmat te gaan knopen en 
uit te proberen of het iets was om tijdens een 
hike in te overnachten. 
Dit deden we toen we op kamp gingen naar 
Luxemburg,dit bleek een groot succes bij de 
leden dat we opperde om met de hangmat op 
kamp te gaan, waar iedereen het mee eens was 
dat dit wel heel erg gaaf zou worden. Toen bleek 
dat iedereen dit een veel leukere manier van op 
kamp gaan was dan overal maar naar toe te 
rijden en daar rondhangen zijn we dit blijven 
doen.  
 
Omdat de Sherpa s die nog niet zo lang geleden 
waren opgestart en door gebrek aan doorstro-
ming weinig leden hadden om op kamp te gaan 
en dit financieel niet haalden,hebben Marcel en 
ik hun aangeboden om samen met de Rowans 
op kamp te gaan. Met de voorwaarde dat ze 
zoveel als ze zelf wilden hun eigen programma 
te draaien en activiteiten te onderne-
men,gelukkig wilden ze dit laatste samen met 
ons doen. Alleen de grote activiteiten deden we 
dan samen,zoals mountenbiken en een hike zij 
sliepen bij de blokhut in een tipi en wij aan de 
overkant van de weg in een stukje bos met een 
watervalletje waar sommigen ‘s avonds enkele 
keren er voor uit hun hangmat hebben gemoe-
ten omdat ze hoge nood kregen van het geklet-
ter van de waterval. Het samen op kamp gaan 
was iedereen zeer goed bevallen en er werd zelfs 
gevraagd om verder ook met groep draaien 
samen een groep te worden. 
 

Ik heb in al die jaren veel verschillende en gran-
dioze kampen mogen meemaken,ik ben met de 
inmiddels van naam veranderde groep namelijk 
explorers gestopt  in 2004 heb toen een jaartje 
nagedacht over bij welke groep ik eventueel 
leiding zou willen worden. Dat is toen de welpen 
geworden waar ik nu nog steeds leiding ben,en 
het mooiste van alles is dat ik bijna alle mede 
leiding bij mij in de explorer groep heb mee 
mogen maken. 

Ad Raafs 

Hoe ik bij Scouting begonnen benHoe ik bij Scouting begonnen benHoe ik bij Scouting begonnen benHoe ik bij Scouting begonnen ben    



Wie ben Jij? 
Femke Kanters 
 
Wanneer ben je jarig en hoe oud word je dan? 
19 november word ik 9 
 
Hoe lang zit je al bij scouting? 
Weet ik niet (na lang nadenken) vanaf de bevers 
dus al heel lang 
 
Hoe ben je erbij gekomen? 
Door Anouk mijn zus 
 
Wat vind je het leukst bij de scouting? 
Het kamp en binnenspelletjes, speurtochten 
 
Wat vond je het leukste kamp? 
Heksen en Tovenaarskamp 
 
Wat vind je het saaist 
Niks, helemaal niks nee 
 
Wie is je favoriete leiding? 
Ruud, van Ruud mag alles. 
Eigenlijk ook Sanneke (Sanneke kwam de keuken 
binnen) 
 
Wie is je vriendin bij de scouting? 
Kim, Jip, Fenne en mij eigen 
 
Wat vind je van de weekenden en kampen dat 
we gezamelijk groepdraaien met de welpen? 
Gezamelijk groepdraaien is niet zo leuk. Want de 
doen ons steeds pakken en kussen gevecht hou-
den 
 
Wie vind je de leukste welp? 
Jop van de Kruis vind ik de leukste welp 
 
Wat vind je het engste bij de scouting? 
Toen er allemaal rook in onze kamers was tijden 
het heksen en tovenaars kamp 
 
Wat vind je het leukeste lied voor bij het kamp-
vuur? 
Guus Meeuwis - Hé Zon 

Het InterviewHet InterviewHet InterviewHet Interview    
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Wat vond je van de potgrondverkoop?  
Potgrond verkopen en sjouwen was leuk, dat 
was wel zwaar maar dat doe je gewoon met 
iemand anders. 
 
Dit wil ik ook nog even zeggen? 
Scouting is gewoon kei gaaf omdat wij altijd 
leuke spelletjes spelen en leuke vriendinnen 
maken. 

De Weks Leiding 

“Scouting is gewoon 
kei gaaf “ 

Femke Kanters 
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En ja hoor, we hebben er weer een hele tijd 
opzitten. Vooral een leuke tijd! Dus het wordt 
weer tijd om iets van ons te laten horen.  
 
Na de surprise zijn we nog twee weken hard 
aan de slag gegaan met het 4 weken program-
ma. Onze scouts kunnen vanaf nu koken, 
solderen, een dasring knopen en ze kennen de 
tochttechnieken! Met de nieuwe kinderen 
hebben we nog even extra gepionierd. Zo 
konden ze ons en hun ouders op het installa-
tieweekend laten zien dat het echte scouts zijn 
geworden. 
 

Het was een zeer geslaagd 
weekend. We moesten vrijdag-
avond om 18.45 uur vertrek-
ken. Anders zouden we te laat 
komen voor onze eerste activi-
teit van het weekend. We gin-
gen op bezoek bij de scouts in 
Aarle-Rixtel, waar we de 
‘Snerttocht’ liepen. Na een 
redelijk koude tocht van 10 km, 
smaakte de erwtensoep zeer 
goed. Thuis stond er nog een 
mooi kampvuurtje op ons te 
wachten met natuurlijk de bij-
behorende frikadellen!   
 
De volgende dag zorgden we 
ervoor dat we om 9.00 uur 
weer op pad waren, zodat de 
Weks gewoon groep konden 
draaien. We vertrokken naar 
het legerterrein in Budel, waar 
de kinderen een tocht gingen 
lopen. Strippenkaart, ogen-
tocht, horloge tocht, rebus, het 
maakt allemaal niet uit. Ze 
liepen de tocht prima. Hier en 
daar wel met een omweg, maar 
ze kwamen er wel. En dat met 
de zeer koude omstandigheden. 
Gelukkig stond de lieve leiding 

voor hen klaar met warme 
knakworstjes en thee. Dit had-
den ze ook wel verdiend, want 
ze hadden goed meegeholpen 
om de auto van Mark (die nog-
al diep was vast gereden) uit 
het gat te duwen.   
 
Na de eetpauze konden ze er 
weer ff tegenaan. De echte 
opwarmer kwam pas aan het 
einde van de tocht. Deze hield 
op bij Weerterbergen, waar we 
heerlijk hebben kunnen zwem-
men. We werden verwelkomd 
met een heerlijk temperatuur-
tje.  Maar van al dat lopen en 
zwemmen kregen we enorme 
honger. Er stond een lekkere 
macaroni maaltijd op ons te 
wachten, alleen deze moest nog 
wel zelf klaargemaakt worden. 
Zoals ik al zei, zijn onze scouts 
echte koks geworden na het 
‘vier weken’ programma dus 
dat koken kwam helemaal 
goed. En eten blijft toch altijd 
het lekkerste als je het zelf hebt 
klaargemaakt.  
 
Na het avondeten kregen de 

kinderen de tijd om even zich 
goed voor te bereiden op de 
playbackshow voor die avond. 
De scouts veranderden in echte 
popartiesten. Nummers als ‘Hé 
zon’, ‘Het topje van mijn zus’, 
‘New Kids’, etc. werden zeer 
mooi opgevoerd. Vanwege het 
minder goede weer, geen 
kampvuur, maar we hebben 
wel een gezellige avond gehad. 
 
De ogen gingen nauwelijks 
meer open, maar het moest 
toch. Zondagochtend kwamen 
de ouders om te kijken wat hun 
kinderen allemaal in huis had-
den. Na het afleggen van een 
moeilijk parcours kregen zij hun 
nieuwe blouse en hun das. Om 
de pet te krijgen, kregen zij een 
blinddoek om. Zij kregen aan-
wijzingen van iemand die bui-
ten stond, via de portofoon.  
Daarna nog even officieel de 
wet opzeggen en daarbij sloten 
we het goed geslaagde week-
end af.  

De Scoutsleiding 

Weer een geslaagd weekendWeer een geslaagd weekendWeer een geslaagd weekendWeer een geslaagd weekend    
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PotgrondactiePotgrondactiePotgrondactiePotgrondactie    
Na een hele lange en vooral ook donker winter 
is de lente weer aangebroken. Het is weer tijd 
om in de tuin te werken. De Welpen, Kabouters 
en Scouts stonden ook dit jaar, net als zes voor-
gaande jaren klaar met potgrond. Binnen Some-
ren-dorp werd elke deur bezocht met de vraag 
of de bewoners potgrond wilde kopen.  
 
De meeste mensen vonden het heel fijn dat ze 
niet meer naar de winkel hoefden. Anderen 
kochten potgrond om de Scouting te steunen. 
Verschillende kennissen van de leiding hadden 
de pech om juist die persoon te treffen zodat ze 
min of meer gedwongen werden om potgrond 
af te nemen. “Dat is aardig van Bregje om een 
zak potgrond aan me te geven” zei Harrie, een 
niets vermoedende klant. “Nou” zei Willem “je 
moet hem wel gewoon betalen hoor.”  
 
Someren-dorp werd opgedeeld in 7 gebieden 
waar een groepje leden alle deuren afging. Ver-
der was er nog een bezorgdienst verzorgd door 

Lucien en Hein die ook de groepjes bevoorraden. 
 
Rond het middaguur ging iedereen lekker frietjes 
eten om weer energie op te doen. Want van die 
zakken potgrond sjouwen word je we verschrik-
kelijk moe. 
 
Qua hoeveelheid zijn er dit jaar iets minder zak-
ken als vorig jaar verkocht, een mogelijke reden 
hiervoor was misschien wel het slechtere weer. 
De dag was succesvol verlopen en we kijken we 
uit naar volgend jaar 

Redactie 

Scouts2DayScouts2DayScouts2DayScouts2Day    
 
Scouts2day is het eendaagse 
Scouting jubileumspektakel op 
15 mei 2010 in Utrecht voor 
alle scouts van 7 tot 23 jaar en 
hun begeleiding. Met Scouts2-
day vieren we op unieke wijze 
dat Scouting in Nederland in 
2010 honderd jaar bestaat. 
 
Scouting Someren wil graag 
deelnemen met de Weks en de 
Scouts. De kosten, €22,50 zijn 
voor de leden zelf.  
 
De Weks groep heeft ervoor 
gekozen om tegelijk met 
Scouts2Day een weekend te 
organiseren. Op deze wijze 
worden twee leuke evenemen-

ten met elkaar gecombineerd. 
Door de bijzonder omstandig-
heden is het bij uitzondering 
wel mogelijk om niet het hele 
weekend me te gaan of alleen 
met Scouts2Day. Dit uiteraard 
in goed overleg met de leiding. 
 
Scouting Nederland stelt alles in 
werking om deze dag goed te 
laten verlopen.  
 
Voor eventuele vragen omtrent 
het dagverloop, kosten, veilig-
heid, enz kunt je terecht bij  de 
leiding of bezoek de website 
www.scouts2day.scouting.nl 

Redactie 
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Vrijdag avond  
Als iedereen zich bij de blokhut 
heeft verzamelt en alle spullen 
op zijn plek licht stappen we in 
de auto. We rijden naar de 
bossen in de buurt van weert 
waar wij met een gps een tocht 
moeten lopen. Ook worden we 
in 2 groepje verdeelt. Groep 1 
Teun en Jeffrie. Groep 2 Chan-
tal Astrid en Marielle ieder 
groepje kreeg een blok hout die 
je bij moest houden als je het 
blok vereiste kreeg je min pun-
ten en wie won kreeg een kom-
foor prijs toen we begonnen 
met de tocht was het heel glad 
(HEEL FIJN) maar we kwamen 
al snel aan bij de eerst post 
waar we een quiz  moesten 
doen en mochten op het begin 
een hulp lijn door geven wij (de 
meiden) hadden Rob (de vriend 
van Astrid) en de jongens had-
den Rick (die op een date was) 
maar deze werden gewisseld 
maar toch wonnen wij de quiz 
daar na nog een stuk lopen 
kwamen we bij weer een post 
waar we allemaal vieze dingen 
moesten eten zoals zwarte 
druiven, marmite een rolmops 
zure mosselen en nog veel meer 
super smerige dingen alles werd 

opgegeten behalve de marmite 
(dat was zo vies dat ik het niet 
binnen hielt) daarna nog een 
stukje door de bossen gelopen 
en terug naar de blokhut. Waar 
de laatste vragen werden ge-
steld en wij wonnen de comfort 
prijs (wij moesten koken en de 
jongens opruimen)  Nog een 
film gekken en gaan slappen  
 
Zaterdag 
Toen we allemaal waker wer-
den zijn we gaan eten iedereen 
was ondertussen aangekomen 
(op een na dan)na het eten zijn 
we vertrokken naar center parks 
in peer waar we gezwommen 
hebben eerst met zijn alle van 
de glijbanen en de wilt water 
baan af  ook nog even naar de 
visjes gekeken en geprobeerd 
zo lang mogelijk in het koude 
badje te zitten (was niet zo heel 
lang) chantal had achteraf hier 
nog haar stuitje gekneusd  voor 
de rest heb ik vooral in het 
bubbel bad gelegen ondertus-
sen nog wat gegeten. Chantal 
en ik hebben ook nog gepro-
beerd om thijs te soppen maar 
dat is echt onmogelijk. Toen we 
genoeg gezwommen hadden 
zijn we ergens wat gaan drin-

ken toen we terug waren heb-
ben we een heerlijke nasi ge-
maakt en opgegeten. Hier na 
nog een quiz met verschillende 
onuitspreekbare vragen die uit 
eindelijk de groep van jort ge-
wonnen had. Daarna wouden 
ze kampvuur maken maar daar 
sneeuwde het te hard voor dus 
maar films gekeken waar ik niet 
veel van mee heb gekregen 
(was in slaap gevallen) maar hij 
was blijkbaar wel heel leuk. 
Toch maar naar bed gegaan en 
heerlijk geslapen 
 
Zondag 
Toen ik wakker werd zo rond 
half 10 waren thijs en bregje al 
waker ze hadden het kamp 
vuur aan gemaakt ik ben er bij 
gaan zitten en langzaam kwa-
men er steeds meer mensen bij. 
We hebben gegeten in de 
kampvuurcirkel wat na gepraat 
over het wiekend en gaan op-
ruimen dit was al snel gebeurt 
ondertussen was jort naar huis 
gegaan omdat hij ziek was toen 
we klaar waren zijn we naar 
huis gegaan  

Marielle Weerts 
Exploder 

Het KnakenweekendHet KnakenweekendHet KnakenweekendHet Knakenweekend    

Wil je ook een keer bij Scouting komen kijken, ga 
dan naar de website van scouting Someren en 

kom een keer langs bij d’Auw blokhut 



Bevers 
bevers@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmiddag 
14.00 – 16.00 uur 
 
Renata Maas 
0493-490240 
 
Welpen 
weks@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmorgen 
9.00 – 11.00 uur 
 
Willem van Doorn 
040-8424933 
 
Kabouters 
weks@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmorgen 
11.00 – 13.00 uur 
 
Sanneke Krosenbrink 
0493-493667 

Scouts 
scouts@scoutingsomeren.nl 
Donderdagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
Bart Loomans 
06-50608708 
 
Explorers 
explorers@scoutingsomeren.nl 
Woensdagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
Bregje van de Vrande 
0493-470209 
 
Pivo’s 
pivos@scoutingsomeren.nl 
Maandagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
Irma Weerts 
0493-493345  

Jongeren Stam  
jongeren-
stam@scoutingsomeren.nl 
Vrijdagavond 3x/mnd 
19.30 – 21.30 uur 
 
Linda Verstappen 
06-44372474 
 
Stam 
stam@scoutingsomeren.nl 
Vrijdagavond 1x/mnd 
19.30 – 21.30 uur 
 
Patrick van Lieshout 
06-47234536 
 
 

SpeltakinfoSpeltakinfoSpeltakinfoSpeltakinfo    
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Oproep!Oproep!Oproep!Oproep!    
Verschillende groepen binnen Scouting Someren zijn op zoek naar frisse nieuwe leiding. Enerzijds 
omdat er leiding ophoud en anderzijds omdat groepen te groot worden, zoals het geval is bij de 
Welpen. Vooral de onderbouw: Bevers, Welpen en Kabouters zijn op zoek naar leiding. 
 
In de vorige Sprokkel was al te lezen dat er een wachtlijst voor de Welpen groep is. De beste optie 
om deze wachtlijst weg te werken is om een tweede Welpen groep te starten. Het grootste struikel-
blok hiervoor is dat we op dit moment niet genoeg leiding hebben om twee Welpen groepen te 
draaien. Dit wil overigens  niet zeggen dat het niet verstandig is om potentiële leden aan te melden. 
Een aspirant lid mag drie keer komen kijken en dan kan hij aangeven of hij lid wil worden. Vanaf 
dat moment staat hij op de wachtlijst.. 
 
Bent U iemand of kent U iemand die graag met kinderen werkt en zich wil inzetten voor de 

jeugd van Someren. Neem contact op met de betreffende leiding.  

 

Redactie 



 

Abbé Pierre Abbé Pierre Abbé Pierre Abbé Pierre 
SomerenSomerenSomerenSomeren 

d' Auw Blokhut 
Doncksedreef 2 
0493–495342 

 
Secretariaat 

Willemien Geers 
Dr. Eynattenln. 9 
5711AW Someren 

secretariaat@scoutingsomeren.nl 
0493– 493353 

 
Redactie 

Sprokkeltje@scoutingsomeren.nl 
 

Internet 
www.scoutingsomeren.nl 



Opkomende Data:Opkomende Data:Opkomende Data:Opkomende Data:    

24 Apr Vossenjacht 
7-8-9  Mei Leiding Weekend 
14-15-16 Mei Weekend Weks 
15  Mei Scouts2Day 

 

 
Uw Advertentie hier! 

Om te adverten in dit clubblad neem  
contact op met de Redactie 

 
Meer informative op de website 

www.scoutingsomeren.nl 


