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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    

KleurenKleurenKleurenKleuren    
Hier is dan al weer het 
sprokkeltje van de herfst 
2011. De zomer (voor 
zover we het een zomer 
mochten noemen) is al-
weer voorbij en de dagen 
worden al weer flink kor-
ter. De herfst vind ik al-
tijd een van de mooiste 
jaargetijden van het jaar. 
De prachtige kleuren in 
de bomen en de af en toe 
nog best lekkere tempe-
raturen maken het heer-
lijk om buiten te wande-

len. Bij onze kinderen is 
het ook altijd een feest 
om in de bossen kastan-
jes, eikels, dennenappels 
en mooie bladeren te 
zoeken om mee te knut-
selen. 
 
Bij de scouting staat de 
herfst in het teken van de 
installatie weekenden. 
Dit is het moment waar-
op de nieuwe leden in de 
groep het uniform aan-
krijgen en waarbij ze de 
wet en belofte moeten 
afleggen. Voor kinderen 
altijd weer een spannend 
moment omdat ze niet 
vooraf weten welke op-
drachten de leiding dit 
keer weer heeft bedacht.  
 
Helaas hebben we dit 
jaar geen Jota/Joti. Een 
aantal jaren geleden heb-
ben we besloten om dit 

weekend niet meer ieder 
jaar te organiseren maar 
eens in de 2 jaar. Als het 
goed is doen we dus vol-
gend jaar weer mee. Kin-
deren die toch iets van 
de Jota mee willen ma-
ken kunnen op internet 
ook veel vinden en aan 
de Joti kun je ook van 
huis uit deelnemen. Meer 
informatie hierover staat 
op de website van scou-
ting Nederland.  
 
Waar we het al jaren 
over hebben met de lei-
ding is een ouder kind 
weekend. Dit kan zijn 
met alleen vader of al-
leen moeders of allebei. 
We hebben echter geen 
idee of dit iets is waar 
jullie als ouder op zitten 
te wachten. Mochten er 
mensen zijn die dit leuk 
vinden dan willen wij dit 

Ondanks dat deze editie 

net zoveel pagina’s telt 

als de vorige hebben we 

flink wat minder verhalen 

kunnen verwerken. We 

roepen iedereen op om 

er zeker van te zijn om 

iets in te sturen. Er is na-

tuurlijk stof genoeg om 

over te schrijven. Deze 

uitgaves zijn slecht zo 

goed als de inhoud die 

door jullie aangedragen 

word. 

 

Maar we zijn ervan over-

tuigd dat de komende 

activiteiten weer genoeg 

tot de verbeelding zullen 

spreken.  

 

Iedereen veel plezier op 

het gezamenlijk weekend 

Redactie 
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graag weten zodat we er eens over na 
kunnen denken wat we hiermee kun-
nen doen. Nog leuker is het natuurlijk 
als een aantal van jullie het initiatief 
nemen om zo een weekend mee op 
touw te zetten. Ik zou zeggen laat jul-
lie ideeën achter op de shoutbox van 
de jongerenstam (zie 
www.scoutingsomeren.nl). Ik ben be-
nieuwd of we daar een leuke discussie 
kunnen starten waar we iets mee kun-
nen. 
 

Dan wil ik vanuit deze plek wederom 
alle vrijwilligers bedanken die op een 
of andere manier hebben meegehol-
pen om dit nieuwe scoutingjaar moge-
lijk te maken en ik hoop dat we met 
ons enthousiasme andere mensen kun-
nen bewegen om zich ook als vrijwilli-
ger aan te melden want zonder deze 
mensen zouden we geen scouting heb-
ben. 
 

Meneer de voorzitter. 

Logboek Zondag 17 Juli 2011 
van Bart, Julian, Pleun, Fleur, Anne-
lin 
We kwamen aan in Oirschot. Gingen 
naar binnen moesten naar de slaapzaal 
en uitpakken maar. Daarna deden de 
ouders een spel. Ze moesten hun eigen 
naam vinden op de rug van een andere 
ouder. Toen hebben wij een koffertje 
gevonden met een dvd er stond een 
gekke minister op met een nep snor en 
een raar accent .we moeste allemaal 
opdrachten doen en zij dat er gevaar-
lijke boeven zijn.hij was de minister 
van grofgeschud . de bende was in 
boekaboema. We moesten ons trainen 
voor een gevaarlijke missie (boot 
camp). We hebben een raadselspel 
gedaan. We moesten met een groepje 
enveloppen en bekers moeten Zoeken 
in het bos. Daar zaten letters in. Met 
die letters moesten we een zin maken. 
Daarna gingen we eten. We aten ma-

caroni. Ik vind macaroni niet zo lekker 
dus ik kreeg een boterham met ei . dit 
was het logboek van ons groepje. 
 
Logboek Maandag 18 Juli 2011  
van Rick, Mike, Juul, Luuk, Gwen, 
Tom 
We waren vandaag begonnen met 
tandenpoetsen daarna hadden we ont-
bijt. Toen gingen we vrij spelen daarna 
gingen we ook nog een spel doen toen 
gingen we weer vrij spelen en toen 
deden we een speurtocht doen waar 
de nummers 1 tm 50 voorkwamen om 
te moesten zoeken toen vrij spelen en 
naar het speelbos toen gingen we weer 
vrij spelen en hadden we avondeten en 
daarna gingen we circuit doen. 
 
Logboek Dinsdag 19 Juli 2011 
van loes wessel jip maik kayleigh 
Robin  
S”morgens buiten ontbeten. Daarna 

LogboekLogboekLogboekLogboek    Weks 
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vrij gespeeld. Daarna zijn we verschil-
lende spelletjes gaan doen. zoals le-
vend memorie levends middelen in het 
bos zoeken brood bakken Soep maken 
van varens en planten Daarna aten we 
de eigen gemaakte groentesoep op. En 
daarna deden we alweer vrijspelen en 
toen moesten we best ver lopen, toen 
kwamen we op een oefenveld van het 
leger. Daar deden we allemaal spellen. 
Toen liepen we weer terug en gingen 
we eten. We aten pannenkoeken En 
toen deden we een vreemd potje vlag 
verrovertje . . het was 2-2 geworden. 
Gelijk spel dus. Toen liepen we terug. 
Toen we terug kwamen aten we pud-
ding. toen Lazen we nog Donald 
Duck .  
 

Logboek Woensdag 17 Juli 2011 
van Nina, Karlijn, Jop, Stef, Milan, 
Lindy 

We zijn vandaag begonnen met op-
staan. Toen gingen we ons klaar ma-
ken. En daarna gingen we ontbijten. 
Apèl gaan staan en daarna hebben we 
nog een spel gedaan en daarna zijn we 
gaan zwemmen. We hebben gezwom-
men en gespeeld en toen omkleden en 
weer terug naar de blokhut. Gister 
avond hebben we een film gekeken en 
de film heten snuf de hond in oorlogs 
tijd en ervoor kwam een stukje van 
willy de optimist. Tot de volgende dag 

 
Logboek Donderdag 21 Juli 2011 
van Niels, Demi, Noa, Alwin, Famke, 
Kim 
Gisteravond om half 11 hadden wij 
een dropping. Toen we terugkwamen 
waren die vrijheidsstrijders van Boeka-
boema hier geweest. Er stonden kaars-
jes en er was rook en ze hadden Niels 
z’n vest opgehangen. Namens Niels 
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dat was niet lief. Er lag ook een gas-
masker en veel munitie. Die we op 
donderdag naar hun koppen gaan 
gooien. Verder was alles een puin-
hoop. Ze hebben ook het kampvuur 
aangestoken en we zagen iemand 
wegrennen. We hebben al veel plan-
nen hoe we ze in elkaar gaan slaan. 
Daarna zaten we nog lekker bij het 
kampvuur. En daarna gingen we sla-
pen. Vanochtend hadden we lekker 
uitgeslapen. Eerst aten we een boter-
ham en daarna gingen we een soort 
vlag verovertje met rangen en dat was 
leuk. Daarna hebben we geèten, julie-
nesoep. Een lied met oefeningen. En 
‘’ren je rot’. Toen we klaar waren 
mochten we vrijspelen tot dat de bbq 
was. Hebben lekker gegeten. Tot dat 
de pudding kwam, had de leiding een 
mooie verassing. Een spiet deed. Ik 
was met luuk en toen deed miriam een 
druppel vla op mijn neus, jip vond dat 
heel leuk doe dan dat toen bij famke, 
dat was het beging van het einde op 
een duur was iedereen hellemaal onder 
de ijs en slagroom. En jip had een deed 
rick.einde. 

Logboek Vrijdag 22 Juli 2011 
van de Leiding 
 
De Minister van Grof Geschut had 
donderdag avond een luitenant ge-
stuurd, die ons trainen en helpen. Hij 
leerde ons hoe we tactisch moesten 
verplaatsen in het bos, en wat we 
moesten doen als iemand de vijand 
zag.  Als iemand de vijand zat moest 
diegene ‘contact‘ roepen en moest 
iedereen op de grond gaan liggen. Dan 
zou de luitenant verder actie onderne-
men. Na dat we uitvoerig getraind 
hadden gingen we het bos in. Iedereen 
vond het heel spannend. Na meerder-
malen vals contact, werd de vijand 
echt gespot. De luitenant ging achter 
de vijanden aan. Op zo’n goed ge-
trainde groep hadden ze niet gere-
kend, en ze namen het hazen pad. 
Toen de kust veilig was gingen wij op 
onderzoek uit naar eventuele sporen, 
en vonden het gasmasker van een van 
de Boekoeboema strijders. Toen we 
terug waren op de blokhut nam de 
luitenant contact op met de Minister 
van Grof Geschut via de satelliet tele-
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foon. Zij hadden een boodschap on-
derschept waarin stond dat de Boekoe-
boema strijders waren gevlucht. Per 
expres post ontvingen wij een certifica-
ten voor onze deelnamen van de Boot 
Camp. Toen konden we bij het kleine 
kampvuur bijkomen van het spannen-
de avontuur. Vrijdag ochtend tijdens 
het ontbijt kwamen al verschillende 
ouders meehelpen met poetsen (hier 
voor hartelijk dank namens het hele 
leiding team). De kinderen hebben in 

de tussen tijd een spel gespeeld tot alle 
ouders er waren. Toen het zo ver was 
hebben we nog een keer het kamplied 
(inc. Appèl en de ‘hamburgers met 
korting’ niet te vergeten) voorgedaan.  
 

Hopelijk hebben jullie net zo’n leuk 
kamp gehad als ons!!!! 
 

Tot volgend jaaaar  

Groetjes de leiding 

KampliedKampliedKampliedKamplied    Weks 

Melodie: Everywhere we're going 
Bravo compagnie: Jop v.d. Kruijs, 
Milan Sonnemans, Stef Gähler, Nina 
Kuipers, Karlijn Frenken en Lindy 
Meeuws 
We zijn op kamp in Oirschot, 
we zijn op kamp in Oirschot. 
We houden hier een bootcamp, 
we houden hier een bootcamp. 
De minister heeft ons nodig, 
de minister heeft ons nodig. 
Hij is van grofgeschut, 
hij is van grofgeschut. 
We willen hem wel helpen, 
we willen hem wel helpen. 
Dus trainen we wat harder, 
dus trainen we wat HARDER! 
 
Echo compagnie: Noa Relou, Alwin 
Raijmakers, Niels Verstappen, Kim 
van Otterdijk, Demi v.d. Kruijs en 
Famke Verhees 
We zijn op kamp in Oirschot, 
we zijn op kamp in Oirschot. 

Het trainen gaat al aardig, 
het trainen gaat al aardig. 
We werken heel goed samen, 
we werken heel goed samen. 
En sluipen net als tijgers, 
en sluipen net als tijgers. 
Op appèl gaan is een makkie, 
op appèl gaan is een makkie. 
Dus kijk nu maar eens goed, 
dus kijk nu maar eens goed.\ 
 
Charlie compagnie: Fleur Vossen, 
Pleun van de Veeke, Annelin van 
Gerven, Bart van de Veeke, Julian 
Tielen, Bart Verstappen. 
We zijn op kamp in Oirschot, 
we zijn op kamp in Oirschot. 
De bevers gingen eerder, 
de bevers gingen eerder. 
We hebben een tas gevonden, 
we hebben een tas gevonden. 
Vol met munitie, 
vol met munitie. 
En een kort berichtje, 
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en een kort berichtje. 
We zijn hier heel goed bezig, 
we zijn hier heel goed bezig. 
 
Alpha compagnie: Tom van Houts, 
Luuk van Houts, Mike Slegers, Gwen 
Hoeben, Juul Relou en Rick Hilhorst 
We zijn op kamp in Oirschot, 
we zijn op kamp in Oirschot. 
We moesten het schrift ontcijferen, 
we moesten het schrift ontcijferen. 
Dat was best wel moeilijk, 
dat was best wel moeilijk. 
Gelukkig zijn we slim, 
gelukkig zijn we slim. 
Daarna nog fijn gezwommen, 
daarna nog fijn gezwommen. 
Nu zijn we lekker schoon, 
nu zijn we lekker schoon. 

Delta compagnie: Maik van Houts, 
Wessel Versteegh, Jip van Bogget, 
Loes Peters, Robin Raijmakers en 
Kayleigh van den Eijden.  
We zijn op kamp in Oirschot, 
we zijn op kamp in Oirschot. 
We kregen een filmpje, 
we kregen een filmpje. 
Uit boekoeboema, 
uit boekoeboema. 
Voor de strijd wat eten, 
voor de strijd wat eten. 
Dat werd een ijsgevecht, 
dat werd een ijsgevecht. 
Maar eerst……………………………… 
HAMBURGERS MET KORTING!!! 
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Op het melodie van ‘Hamburgers met korting’ komt hier…. 
1) Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh 
Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh  
Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh 
Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh 
 
We stapten op de fiets. 
Wel 60 kilometer. 
Jordi in de bosjes. 
Dat fietste voor geen meter! 
 
Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh 
Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh 
Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh 
Op kamp in Koersel! Oh, oh, oh, oh, oh 
 
Patatje uit een puntzak! Oh, oh, oh, oh, oh 
Patatje uit een puntzak! Oh, oh, oh, oh, oh 
Patatje uit een puntzak! Oh, oh, oh, oh, oh 
Patatje uit een puntzak! Oh, oh, oh, oh, oh 
 
2) La-la-la-la-la pasta!  
Le-le-le-lekker koken 
Le-le-le-lekker koken, door jullie zelf. 
Lekkere macaroni, nasi met satésaus. 
Zo lekker ja, zo lekker ja, zo lekker ja. 
Lekker koken, Lekker koken. 
Lekker koken, Lekker koken. 
 
3) We will rock you! 
Een lintje door je kleren. SCHUREN! 
Wie ben ik? Een terrorist, TERRORIST! 
 
4) Tweede kommer-kommer-kommer-kommer kommer gratis! 
Zwemmen, zwemmen, zwemmen, zwemmen, zwemmen in het zwembad 
Ik voel me zo schoon. ’t Is buitengewóóóón. 
 

Scouting ZomerhitsScouting ZomerhitsScouting ZomerhitsScouting Zomerhits    Scouts 
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5) Ik heb de hele dag lopen plakken! 
Ik heb de héle dag lopen hiken.  
Met veel blááááren heb ik gelopen. 
Zag Thijs z’n voeten. Zag Thijs z’n voeten. 
 
6) Hamburgers met korting! 
Veel teken hebben we gezien! Oh, oh, oh, oh, oh. 
Rick had er negentien! Oh, oh, oh, oh, oh. 
Lize belde Thijs! Oh, oh, oh, oh, oh. 
Is Lize wel goed wijs??? Oh, oh, oh, oh, oh. 
Verrassingsdag was top! Oh, oh, oh, oh, oh. 
In ‘t water op z’n kop! Oh, oh, oh, oh, oh. 
Sluipen bij speleologie! Oh, oh, oh, oh, oh. 
Boyd hartje Valerie! Oh, oh, oh, oh, oh. 
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Het Stokje van LindaHet Stokje van LindaHet Stokje van LindaHet Stokje van Linda    
Ondanks haar jonge leeftijd zit Linda bijna sinds mensenheugenis bij Scou-
ting Someren waar ze in alle groepen gedraaid heeft. Ze heeft er zelfs één 
mee opgezet. Bestuur, leiding, commissies je kan het zo gek niet bedenken 
of Linda heeft het gedaan. Binnen Scouting Someren maar zelf landelijk is 
ze actief. Hier is haar verhaal 

Redactie 

Meer dan fikkie stoken 
en knopen leggen… 
 
Toen ik klein was is me 
wel eens de vraag gesteld 
‘wat wil je worden als je 
later groot bent?’ 
‘kleuterjuf’ antwoordde 
ik altijd, maar ook 
‘scoutingleidster’…Het 
ene is uitgekomen, het 
andere niet. ‘Waarom 
niet?’, vragen mensen 
dan wel eens aan me, 
dan antwoordt ik altijd 
dat ik het superleuk vind 
als hobby, maar niet de 
hele week..Niet de hele 
week….maar toch een 
beetje nieuwsgierig ben 
ik eens gaan rekenen, 
heel globaal, hoeveel tijd 
ik doorgebracht heb bij 
scouting. Ik kwam na een 
snel rekensommetje toch 
al wel op ruim 400 da-
gen. En dat is dan echt 
heel globaal…
groepdraaien, weekend-
jes, kampen…dat zijn 

wel 57 weken…dus een 
gewone hobby kan je het 
niet meer noemen, je 
wordt ermee besmet en 
het laat je niet meer los. 
 
Veel beleefd, veel gela-
chen, veel geleerd, veel 
vrienden gemaakt, som-
mige voor het leven, op 
verschillende plaatsen 
geweest in binnen- en 
buitenland, heel veel acti-
viteiten gedaan met onze 
eigen groep maar ook 
met anderen, gefeest, 
geweldig mooie kampen 
en weekenden gehad, 
lieve leuke mensen zien 
komen en gaan, kinderen 
op zien groeien omdat je 
ze als kleintjes binnen 
kreeg en ze nu zelf de 
leeftijd hebben leiding te 
kunnen zijn. Te veel om 
op te noemen. Maar ook 
gebaald als we ver moes-
ten lopen en natuurlijk 
weer verkeerd liepen, als 
we in het donker de tent 

op moesten zetten en dat 
niet lukte, na een zwaar 
weekend de zooi moes-
ten opruimen en poetsen, 
kindjes troosten omdat 
ze heimwee hadden of 
zich niet lekker voelden, 
afscheid moesten nemen 
van net gemaakte vrien-
den, huilen na een kamp 
omdat je niet naar huis 
wilde, een spel gingen 
doen in het bos en je het 
eigenlijk wel een beetje 
eng vond, boos worden 
omdat kinderen soms 
niet luisteren en dan te-
rugdenken aan de tijd 
dat je zelf zo oud was en 
de leiding precies hetzelf-
de deed…Ervaringen 
voor het leven, ze wor-
den je niet meer afgeno-
men. Ja, het heeft me 
wel een beetje gevormd 
tot de persoon die ik nu 
ben. En ik zal het niet 
snel zeggen, maar daar 
ben ik best een beetje 
trots op. 
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Nu even in vogelvlucht mijn carrière 
binnen Scouting. Als 6-jarig meisje met 
mijn broers Mark en René, toen 4 jaar, 
mee naar de Bevers, ik weet het nog 
goed, we kenden er al veel kindjes dus 
meteen dikke pret. Maar ik werd 7, 
dus overvliegen naar de kabou-
ters….Een grote groep meiden en elke 
zaterdagmorgen met het fietsje naar 
de Donck. Voor het eerst langer op 
kamp, maar ook dat was alleen maar 
leuk. Daarna naar de Gidsen en Ver-
kenners, we gingen de groep splitsen, 
want met alle jongens en meiden werd 
het te groot, ik ging naar de vrijdag-
groep. We leerden er zelfstandiger te 
zijn en van slapen in de blokhut naar 
het slapen in een tent, stoere dingen 
doen. Daarna werden jongens en mei-

den weer gespitst, 1 jaar heb ik nog 
apart Sherpa’s gedraaid. Op zondag-
morgen lekker thee leuten, spelletjes 
doen en met de fiets op kamp naar 
Epen. Maar toch was het met jongens 
ook erg leuk en zo werden we weer 
Rowans en Sherpa’s. Nog spectaculair-
dere dingen doen. Rond mijn 16e wa-
ren er al een paar van mijn maatjes 
leiding en ook ik werd met dat virus 
besmet. Eerst af en toe een weekendje, 
ik werkte op zaterdag nog maar zorgde 
er al snel genoeg voor dat ik de mid-
dag Bevers kon draaien. Daar begon 
het leiding zijn… 
 
Maar er komt een tijd en dan mag je 
zelf gaan beslissen wat je wilt doen. 
Dat was de tijd van de Pivo’s. Elke 
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maandagavond, soms actieve dingen, 
soms alleen gezellig kletsen. Ook de 
tijd van veel feesten, want dat leer je 
bij scouting wel…Daarna naar de 
Stam, 1 keer in de maand wat ik eigen-
lijk te weinig vond. Maar veel jongeren 
met mij dus werd de Jongerenstam 
opgericht. Alle groepen doorlopen en 
nu weer terug bij de Stam..Tussendoor 
nog even bestuur, PR en allerlei losse 
klusjes gedaan. Tot zover mijn loop-
baan binnen scouting, wie weet waar 
het eindigt.  
 
Maar mijn verhaal kan natuurlijk niet 
in het sprokkeltje komen zonder te 
vertellen over sommige hoogtepunten. 
Speciale gebeurtenissen, mooie mo-
menten. Weet niet waar ik moet be-
ginnen maar ik noem er maar een 
paar…Scouts van de World Jamboree 
op bezoek bij ons in Someren, Hit-
ervaringen, beachparty, Biggebraai, 
Vakantie Kandersteg International 
Scout-Centre Swiss, Jubileumjaar 50-
jarig bestaan Scouting Someren, Bever-
doedagen, Knakenweekenden, bezoek 
aan de World-Jamboree in Engeland, 
Scout-Ins, SER-dag met de regio, re-
giofeestjes, Heitje voor een karweitje, 
Brabantse dag, Zomerkamp Luxem-
burg, Jubjam. Wellicht ben ik er veel 
vergeten en zijn er nog …tig gave ge-
beurtenissen. Hieronder nog een paar.. 
 
Ijsgevecht Legerkamp Oirschot 2011 
Om maar met een recent verhaal te 
beginnen. We gingen barbecuen. Als 
toetje hadden we ijs met slagroom, 

maar niet genoeg bordjes. Precies ge-
noeg wanneer we de jongens en mei-
den tegenover elkaar zouden zetten…
zo gezegd zo gedaan..en door de kin-
deren werd het al snel omgedoopt tot 
de ‘spiet deed’…Romantisch kaarsje 
ertussen en lekker smullen. Maar dat 
liep natuurlijk al snel uit de hand en 
van het een kwam het ander…het ijs 
en de slagroom vloog in het rond. 
Maar ook wij vonden dat natuurlijk 
prachtig en al snel kwam ik erachter 
dat er nog een bus slagroom in de 
koelkast lag. Dus rennen naar de koel-
kast en iedereen voorzien van handjes 
vol…Dikke pret, grote plakzooi, la-
chende gezichten, kinderen die dingen 
mogen doen die thuis niet kunnen…
daar doe je het toch voor… 
 
HIT Jongerenhike Dwingeloo 
Mijn HIT-verleden is ook al enkele 
jaartjes oud, 2 jaar waterhike Mook, 2 
jaar jongerenhike Dwingeloo, 4 jaar 
Jongerenhike Mook, 1 jaar Jongerenhi-
ke Harderwijk en 1 jaar zeilhike Mook. 
Maar in dit verhaal hebben we gehiked 
door het Drentse landschap. Veel lo-
pen en opdrachten doen, kapotmake-
rij. Maar we hadden ook een act moe-
ten voorbereiden voor de bonte avond 
met als gevolg dat er later nog gespro-
ken werd over ‘die groep uit Someren’. 
We hebben de noorderlingen laten 
zien wat Brabantse gezelligheid is. Het 
nummer ‘meisjes van de nacht’ werd 
met zoveel overtuiging gedaan dat we 
de rest van de avond polonaise hebben 
gelopen. Maar die dag moesten we 
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weer gaan lopen, van het 
voorgaande jaar wisten 
we echter dat we weer 
op dezelfde plek terug 
zouden komen. Dus zo 
een aantal spullen inge-
pakt, rugzak niet te vol…
1 tentje laten staan daar 
spullen in, de andere 
tentjes toch maar afge-
broken want dat zou wel 
erg opvallen, maar niet 
meenemen, in het bos 
kan je veel begra-
ven..Toen de leiding 
kwam vragen of we dan 
toch ook aan wilden lo-
pen hebben we ze nog 
de boodschap meegege-
ven ‘denk aan de groene 
10’..(onderdeel daarvan, 
belangrijk bij scouting, 
blijf van andermans spul-
len af..) en wij maar la-
chen…Helaas kwam hal-
verwege de dag de lei-
ding….met onze tent…
en spullen…ze hadden ze 
afgebroken en we kon-
den ze alsnog meesjou-
wen, maar wel een halve 
dag zonder gelopen. ’s 
Avonds zat iedereen te 
koken, wij hadden pizza’s 
gehaald en de leiding 
kwam de rest van onze 
spullen brengen… 
 
 

Zomerkamp Friesland, 
onderweg.. 
Fietsen fietsen fietsen, 
wind, water en schapen, 
af en toe afstempelen in 
het volgende dorp, over-
nachten, en weer fietsen. 
Een mooie tocht, die dag 
moesten we weer een 
eind….we wisten de weg 
niet dus leiding voorop…
en leiding is ouder dus 
slimmer…dachten we…
Tot we erachter kwamen 
dat zelfs de leiding een 
bordje gemist had en we 
de snelweg op aan het 
fietsen waren…Het was 
een geweldig kamp ;-) 
Jubileum 50 jarig bestaan 
Scouting Someren  
Een mooi jaar zou het 
worden 2008, maar ook 
een enorm druk jaar. We 
werden allemaal in groe-
pen ingedeeld. Iedereen 
zou in een commissie 
komen en dat gedeelte 
mee voorbereiden en 
uitvoeren. 
Ik heb meegeholpen met 
de tentoonstelling tijdens 
de reünie, feestavond. De 
hele week zijn we ’s 
avonds in de weer ge-
weest om het allemaal op 
tijd klaar te krijgen. De 
avond waarop de oprich-
ter van Scouting Someren 

nog een keer historische 
woorden heeft gespro-
ken. Iedereen was stil en 
onder de indruk. Maar 
ook het jaar waarin Titus 
en zijn Titterinas in So-
meren beland waren…
niet van echt te onder-
scheiden hebben we een 
superleuke act opgevoerd 
voor onze kleinsten. 
 
Dropping Heksen en To-
venaarskamp St.Anthonis 
2010 
Dit kamp dat draaide om 
heks Sinohtna hebben we 
ook een dropping gehou-
den. Maar dit zou een 
heel speciale dropping 
worden want we hadden 
verassingen onderweg. 
Kids weg en omkleden, 
schminken… Lopen naar 
de plek waar we zouden 
gaan zitten…wachten tot 
de groepen kwamen..en 
dat duurde lang..Bij de 
eerste groep ging het 
geweldig, ik zat met Miri-
am, zwarte kleren, zwar-
te hoed, wit gezicht en 
zwarte ogen…we renden 
achter ze aan uit de bos-
jes..en gillen dat ze de-
den…de twee groepen 
hierna schrokken min-
der…hierbij viel Miriam 
languit op het pad waar-
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na een kabouter zei ‘Miriam, ik zie wel 
dat jij dat bent hoor…’ probeer dan 
nog maar eens serieus een 
‘spooktocht’ te vervolgen. 
 
Bezoek aan World Jamboree 2007 En-
geland 
Omdat het niet vaak voorkomt dat een 
Jamboree zo dichtbij gehouden wordt 
hadden we dit jaar met z’n vijven een 
vakantie naar Engeland gepland. Aan 
het einde zijn we een bezoek gaan 
brengen aan de World Jamboree. 
Jeugdleden van ons waren daar toen 
als deelnemer. We kwamen ’s morgens 
aan, bussen reden af en aan, scouts die 
activiteiten gingen doen en ook die op 
het terrein bleven. We zijn rond gaan 
kijken en we hebben de gezamenlijke 
bijeenkomst meegemaakt met duizen-
den mede-scouts van over de hele we-
reld. Een mooie ervaring, iedereen is 
gelijk, beleeft hetzelfde mooie mo-
ment,  iedereen heeft iets gemeen…
Scouting… 
 
Ik ben zeker heel veel vergeten, maar 
wil je nog meer verhalen horen….kom 
dan eens naar de Donck, grote kans 
dat je me daar een keer tegenkomt… 
 
Bij deze wil ik mijn stokje graag 
overdragen aan René. Eens kijken 
wat hij in deze jaren allemaal meege-
maakt heeft. 
 

Groetjes Linda. 
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We Zoeken nog steeds leiding !We Zoeken nog steeds leiding !We Zoeken nog steeds leiding !We Zoeken nog steeds leiding !    
meer info op de websitemeer info op de websitemeer info op de websitemeer info op de website    
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Wil je ook een keer bij Scouting komen Wil je ook een keer bij Scouting komen Wil je ook een keer bij Scouting komen Wil je ook een keer bij Scouting komen 
kijken, ga dan naar de website van kijken, ga dan naar de website van kijken, ga dan naar de website van kijken, ga dan naar de website van 
scouting Someren en kom een keer scouting Someren en kom een keer scouting Someren en kom een keer scouting Someren en kom een keer 

langs bij d’Auw blokhutlangs bij d’Auw blokhutlangs bij d’Auw blokhutlangs 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 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
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 
 
 
 
Stam 
stam@scoutingsomeren.nl 
Vrijdagavond 1x/mnd 
19.30 – 21.30 uur 
 
 
 

SpeltakinfoSpeltakinfoSpeltakinfoSpeltakinfo    
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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 



 
Uw Advertentie hier! 

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

 
Meer informative op de website 

www.scoutingsomeren.nl 

30 Sept–2 Okt Gezamenlijk weekend 
1 Nov groepsraad 
13 Dec groepsraad 

 
Inleveren kopij volgende sprokkel 

7 December7 December7 December7 December    

Opkomende DataOpkomende DataOpkomende DataOpkomende Data    


