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Het heerlijke avondje is 
gekomen en daarna komt 
de heerlijke periode van 
rust. Niet alleen vanwege 
de donkere dagen maar 
ook omdat het Bever-
weekend dit jaar maar 
liefst van 9 december tot 
10 mei zou duren. Wat 
een rust zal dat geven bij 
ons in huis. Gelukkig 
bleek het om een type-
foutje in de uitnodiging 
te gaan, want onze Tom 
keek toch wat bedenke-
lijk toen ik hem vertelde 
dat hij dit keer wel een 
heel lang weekend zou 
hebben. Ik denk dat Tom 
niet de enige is die blij is 
dat het om een typefout 
ging. Ik ben bang dat het 
voor de leiding ook een 
flinke uitputtingsslag zal 

worden als ze daadwer-
kelijk 5 maanden lang 
voor al onze Bevers moe-
ten zorgen, hoewel dit 
met onze nieuwe koffie-
automaat geen probleem 
meer mag zijn. Flink wat 
cafeïne doet wonderen. 
 
In mijn laatste column 
deed ik een oproep om 
ons te laten weten of een 
ouder kind weekend een 
goed idee zou zijn. Ik heb 
hier maar liefst één hele 
reactie op gehad en ik wil 
de schrijvers (blijkbaar 
durfden of konden ze het 
niet alleen typen) dan 
ook hartelijk bedanken 
voor de volgende reactie: 
 
<  16.10.2011 20:32 
Ingrid en Lisette 
Wij vinden het een super 
leuk idee, ouder kind 
weekend, ook willen wij 
samen met andere ou-
ders / leiders het week-
end organiseren. 
 
Het is dan maar één reac-
tie maar wie het kleine 
niet eert is het grote niet 
weerd. Het mooie is ook 
nog dat ze het weekend 
mee willen organiseren. 
Ik zou dus zeggen kom 
maar op dames. Als er 

een schaap over de dam 
is volgen er vast meerde-
re. (Dit is natuurlijk niet 
letterlijk bedoeld……) 
 
Wie het leuk vind om iets 
mee te organiseren is 
overigens ook van harte 
welkom in ons bestuur. 
We dachten een nieuwe 
secretaris gevonden te 
hebben in de vorm van 
Annekee maar zij heeft 
besloten om eerst te 
gaan controleren of de 
mensen in Australië echt 
niet op de kop hangen. 
Een geweldige ervaring 
natuurlijk maar moeilijk 
te combineren met de 
secretaris rol die ze be-
oogde bij ons in Zumme-
re. Aangezien onze Wil-
lemien al heel lang gele-
den heeft aangegeven 
dat ze wil stoppen moe-
ten we nu toch echt op 
korte termijn een vervan-
ging hebben. Dus heb 
geen schrik, het enige 
wat we nodig hebben is 
iemand die het leuk vind 
om iets voor de vereni-
ging te doen. De rest 
komt vanzelf. 

Meneer de voorzitter. 

Een Lang Een Lang Een Lang Een Lang 
weekendweekendweekendweekend    
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Tot Ziens & WelkomTot Ziens & WelkomTot Ziens & WelkomTot Ziens & Welkom    Bevers 

TOT ZIENS  overvliegers! 
Kim, Maartje, Isa, Thijs, Eelkje, Tim, 
Senya, Can, Joran en Tim zijn aan het 
begin van dit Scoutingseizoen al over-
vlogen, ze hebben nu de beverblouse 
verruild voor een groene blouse. Wij 
wensen ze heel veel plezier bij hun 
nieuwe speltak, het was erg gezellig 
jullie als bever te hebben gehad. 
 
Na een paar vergaderingen is er een 
gezamenlijk weekend tot stand geko-
men. Deze ochtend begon 10.00, de 
kinderen hebben toen hun bed klaar 
gelegd en konden daarna al lekker in 
de bossen spelen. De Bevers en de 
Weks hebben daarna een spel in de 
bossen gedaan! Na dit spel was het 
alweer tijd om te eten, dit hebben we 
met alle groepen in de kampvuurcirkel 
gedaan. Lekker met soep en boterham-
men! Daarna was natuurlijk de ope-
ning van het weekend door de voorzit-
ter. Na de opening zijn we naar het gat 
van Roels gelopen om daar een spel in 
de bossen te doen. Dit     was met alle 
groepen samen! Na het spel konden de 
kinderen daar in de bossen nog even 
spelen. Toen zijn de kinderen weer 
terug gelopen naar de blokhut om te 
gaan eten! Na het eten konden de kin-
deren vrijspelen, daarna gingen we een 
Quiz met de Bevers en Weks. De 
Scouts en de Explorers hadden natuur-
lijk ook een spel namelijk Ik hou van 
Holland! Daarna nog gezellig aan het 
kampvuur, natuurlijk met frikadellen. 

De volgende ochtend was het al weer 
tijd voor het overvliegen!  
 
Het nieuwe seizoen gaan wij met tien 
overgebleven bevers in de leeftijd van 
4- 5 en 6 jaar aan de slag met een 
kennismaking met Stuiter. Hij heeft 
een dorp ontdekt. En wij gaan kijken 
wat er te vinden is. Wij gaan op avon-
tuur!  Omdat Scouting Nederland van-
af 2010 een nieuw thema verhaal aan-
bied. Inmiddels zijn wij met de bevers 
ook verhuisd van Huize Hotsjietonia 
naar het dorp Hotsjietonia. Wij willen 
onze bevers graag voorstellen aan de 
andere bewoners van het dorp. Dus 
gaan wij mee op ontdekkingstocht in 
het nieuwe dorp. Niet alleen de bevers 
maken er kennis mee, maar ook de 
leiding zelf.  
 

 Ons nieuw speltakteken 



Pagina 4 Het Sprokkeltje 

Het dorp biedt veel mogelijkheden 
voor nieuwe en uitdagende Scouting-
activiteiten. 
 
In het midden van het dorp vind je een 
dorpsplein met een vlaggenmast. 
Rondom dit dorpsplein vind je de an-
dere activiteitengebieden.  
 
In het noorden bijvoorbeeld ligt het 
bos waar Bas Bos en Rebbel wonen. 
Een ideale plek voor buiten activiteiten!  
Aan de rand van het dorp stroomt ook 
een rivier; hier ligt de boot van Sterre 
en Steven aangemeerd. Ze kunnen 
gemakkelijk wegvaren met de boot; 
dan kom je ook een keer op andere 
locaties. Vlakbij de boot staat het huis 
van Stanley Stekker. Hier is plek ge-

noeg om uitdagende Scoutingtechnie-
ken te doen. Ten zuiden van het 
dorpsplein vind je expressie. Waar an-
ders kun je dat doen dan bij het huis 
van Keet en Fleur Kleur? Helemaal 
aan de linkerkant van het dorp vind je 
het speelveld. Balkjes om op te lopen, 
een klimhuis om in te klimmen en af te 
glijden en natuurlijk gras, ideaal voor 
actieve sport & spel activiteiten. Noa 
hoort bij het activiteitengebied identi-
teit. Hier kun je weer even bij jezelf 
komen of je verjaardag vieren. Met 
professor Plof in de buurt is het soms 
een beetje gevaarlijk. Rozemarijn de 
vrouw van de professor let goed op de 
kinderen. Hier kun je een programma 
doen rondom veilig & gezond.  
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De activiteiten worden 
rondom een thema of fi-
guur aangeboden. Dit kan 
zijn in de vorm van knutse-
len, spel, speurtocht en/of 
andere activiteiten. De 
meeste activiteiten spelen 
zich af in en rondom de 
blokhut. In het dorp wonen 
dus tien spelfiguren, ze 
hebben nieuwe namen en 
zien er ook nieuw uit. Elk 
figuur heeft ook zijn eigen karakter en 
zijn of haar favoriete spellen om te 
spelen. Iedere week gaan we dus sa-
men kennis maken met een nieuwe 
bewoner. We zijn na het gezamenlijk 
weekend er mee begonnen. De bevers 
beleven zo geweldige avonturen sa-
men met het spelfiguur Stuiter in het 
denkbeeldige dorp "Hotsjietonia". 
Stuiter is een Bever van 6 jaar en hij 
speelt de hoofdrol in alle Beververha-
len. Hij gaat samen met de Bevers op 
bezoek bij iedereen in het dorp 
Hotsjietonia. In de beschrijvingen 
wordt Stuiter dan ook niet specifiek 
beschreven en hij heeft ook geen eigen 
huis in het dorp, zodat iedere bever 

zichzelf er wel in kan her-
kennen. 
Stuiter is dol op bewegen en 
kent de leukste spelletjes. Is 
soms lekker ondeugend en 
is voor iedereen een echte 
vriend. De avonturen die 
Stuiter beleeft zou ieder 
kind kunnen meemaken. Zo 
hebben we Belgisch ver-
stoppertje gedaan, waarbij 
maar één iemand verstopt 

moet gaan zitten. De rest moet dan 
gaan zoeken, en als ze de verstopte 
bever gevonden hebben, moeten ze er 
bij gaan zitten. Als iedereen verstopt 
zit, is het spelletje afgelopen 
 
Naast Stuiter, zijn er vijf hoofdfiguren 
en vijf bijfiguren die in koppels te zien 
zijn. De themafiguren houden allemaal 
van verschillende activiteiten, zo is 
Stuiter bijvoorbeeld dol op buitenspe-
len, en Keet Kleur is gek op knutselen, 
schilderen, tekenen en lekker creatief 
bezig zijn. Bas Bos daarentegen neemt 
de bevers mee naar buiten en leert ze 
van alles over de natuur en de dieren. 
Wij gaan dus met alle inwoners leuke 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
Zitten wij met alle bevers gezellig aan een lange tafel op het grasveld. In een 
lekker zonnetje, zelf pizza’s te maken roept Joep; ‘Die wolk kwam net ook al 

langs’. 
 

Van wie is die bevercap? vraagt Linda. Koen; ‘van mij, maar die hoef ik niet, die 
is zo warm, want die heb ik al een jaar op’. 
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en spannende avonturen beleven die 
herkenbaar zijn als Scouting- activitei-
ten.  
 
Het beverthema gebruikt dezelfde acht 
activiteitengebieden als de andere spel-
takken. De scoutfit van de bevers is 
ook vernieuwd. Bij deze speltak dragen 
we een rode blouse de vervanger van 
de beversweater. Het rode poloshirt 
blijft hetzelfde voor in de zomer met 
onze Scouting Someren groepsdas. 
Daaronder wordt veelal een spijker-
broek gedragen. Soms wordt de outfit 
gecompleteerd met een blauwe cap.  
 
Het opening- en sluitingslied is ook 
vernieuwd, passend bij het nieuwe 
thema. Elke keer als wij met de bevers 
bij elkaar komen, begint en eindigt de 
opkomst op een speciale bevermanier. 
De vlag van de bevers hangt al uit en 
als iedereen er is, kan de opkomst be-
ginnen. Alle bevers staan met hun lei-
ding in de kring en zingen het ope-
ningslied.  
 
Ons bevermotto is als volgt:  “Samen 
spelen, samen doen !” 

WELKOM   nieuwe Bevers 
Luuk Bernards, Lieke van de Heuvel, 
Joep en Ilse Lammers, Marit van Balle-
gooi en  Roel van Otterdijk hebben 
zich aangemeld en we hopen dat ze bij 
ons in de groep een leuke tijd tege-
moet gaan. Als je lid bent van de Scou-
ting, krijg je 4 keer per jaar je eigen 
blad,  de ‘Beverpost’. Dit blad staat vol 
leuke spelletjes, verhalen en tekenin-
gen. 
 
ONZE KENNISMAKING  met de figu-
ren uit het nieuwe dorp.  
 
De afgelopen zaterdagen 
hebben de bevers kennis 
gemaakt met Professor 
Plof. Professor Plof is een 
verstrooide professor met 
warrig haar en een witte 
jas. Professor Plof kan je 
helpen als je een oplossing 
zoekt voor een probleem. 
Hij plundert de tuin en 
voorraadkast van zijn vrouw 
om mee te experimenteren. 
Hij ziet alleen niet altijd de gevaren in 
van zijn experimenten. Hij is de man 

Samen met de bevers lopen we door de natuur. Die mooi aan het veranderen is. 
Staan wij met onze bevertjes pal onder een kastanjeboom. En hebben we alle-
maal een kastanje kunnen vinden. Vraagt Renata `Hoe denk je dat het blad van 

een kastanjeboom eruit ziet?’. Waarop Joep antwoordt ‘Groen!’. 
 

Mika vertelt: `Ik ga mijn hele leven beukennootjes sparen, kan ik ze erna uitde-

len en dan kan iedereen ze opeten’. 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
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van Rozemarijn en heeft de kas in de 
tuin van de boerderij ingepikt.  
 
Ook hebben we ken-
nis gemaakt met Ster-
re Stroom. Ze is een 
stoere meid die houdt 
van reizen en kampe-
ren. Ze is altijd in voor 
een speurtocht of gave 
activiteit. Ook op het 
water weet ze de weg 
te vinden. Ze is op het 
water helemaal in haar 
element en trekt er 
graag op uit voor kortere of langere 
tijd. Ze heeft een goed richtingsgevoel, 
vindt altijd de weg, kent alle knopen 
en is altijd wel in voor een speurtocht 
of trappers baan. Ze heeft veel meege-
maakt op haar verre reizen waar ze 
graag over vertelt en stapels fotoboe-
ken van heeft. Samen met haar broer 
Steven kan ze uren kletsen over de 
wijde wereld. 
 

Keet Kleur  kennen de 
bevers ook al. Ze is een 
vrolijke tiener en de 
dochter van Fleur Kleur. 
Zij is dol op kliederen 
met verf. Alles wordt 
mooier als er maar een 
kleur op zit. Ze is crea-
tief, enthousiast en ze is 
een echte kunstenares. 
Voor het dorp maakt ze 
de mooiste dingen en 
versieringen. Daarom 

hebben wij met de bevers toen Sint-
Nicolaas in Nederland aan kwam de 
blokhut mooi versierd en zo is er ook 
kennis gemaakt met Keet. 
 
En ook zijn we op be-
zoek geweest bij Bas 
Bos.  Hij is de altijd be-
zige en sterke boswach-
ter. Hij is bijna altijd 
wel in het bos te vinden 
en weet alles over de 
natuur. Bas kan alle 
vragen over planten en 
dieren beantwoorden. 
Bas neemt graag de 
leiding en is ook wel 
makkelijk uit de tent te lokken. Hier-
mee hebben wij leuke spellen mee ge-
daan zoals bomenvoelertje. Ook heb-
ben we leuke afdrukken van beuken- 
en eikenbomen uit het bos gemaakt. 
 

Tot slot zijn we kennis gaan 
maken met de broer van 
Sterre. Steven Stroom. Ste-
ven is een actief ventje die 
allerlei leuke speurtochten 
uit kan zetten en kaart en 
kompas niet moeilijk vindt. 
Hij zet leuke speurtochten 
uit voor de bevers, met pij-
len en plaatjes maar tekent 
ook kruispuntenroutes en 
laat ze allerlei dingen opzoe-
ken. Wel heeft hij last van 

angsten als hoogtevrees, is een beetje 
bang voor kriebelbeestjes en in het 
donker, maar samen met iemand durft 
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hij bijna alles. Steven slaapt in een kooi 
met gordijntjes ervoor, zodat zijn zus 
geen last heeft van zijn bednachtlamp-
je. Op de zaterdag dat wij kennis 
maakten met Steven z’n speurtochten 
hebben wij ook met de bevers peper-
noten gebakken. Omdat het Sinter-
klaastijd was en de bevers een week 
ervoor om gevraagd hadden of wij dat 
gingen doen…?  Eerst moesten de be-
vers dus goed opletten, wat er allemaal 
in de wasbak ging. Zo mocht iedere 
bever een ingrediënt in de wasbak 
doen. Hierna werd deze massa door 
Iris goed samen gekneed. En daarna 
kreeg iedere bever een deel om zelf 
zijn pepernoten van te draaien. Tot slot 
de oven in en smullen maar..! 
 
DE BEVERGIDS 
Er is een speciaal beverboek, hier halen 
wij veel uit om dit jaar voor iedere be-
ver een mapje samen te stellen 
Samen met de leiding beleven de Be-
vers elke week weer een leuke middag! 
En vormt het mapje in het voorjaar een 
leuke bevergids voor iedere bever. 
Wij wensen alle bevers veel plezier met 
jullie bezoek aan het dorp Hotsjietonia. 

En wij gaan ervan uit dat wij ook met 
z’n vieren (Linda, Irma, Iris en Renata) 
een hartstikke leuke tijd tegemoet 
gaan. In het volgende sprokkeltje kun 
je verder lezen hoe onze bevers ken-
nismaken met de andere vijf bewoners 
uit het Hotsjietonia dorp. Tot dan! 
Groeten van het Beverteam. 

 
TOT SLOT 
Bij de bevers ligt de nadruk op het spe-
len in de natuur. Ze doen samen met 
andere bevers leuke spelletjes in een 
veilige omgeving. Zo leren ze spelen-
derwijs samen te werken onder leiding 
van deskundige vrijwilligers.  

De Beverleiding 

 Zo komt ie er ongeveer uit te zien 

Ben jij tussen de 4 en 7 jaar? Vind je het leuk om iedere week iets 
leuks te doen en lekker buiten te spelen?  

 
Kom dan bij de bevers van Scouting Someren! 

Hier doe je allemaal spannende dingen met kinderen die even oud 
zijn als jij.De bevermiddag komt samen op zaterdag van 14:00 tot 

16:00 uur. 
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• In het sprokkeltje alle belangrijke zaken staan voor de ouders en leden.  

• We afscheid hebben genomen van onze oudste bevers 

• Ze allemaal naar de welpen of kaboutergroep zijn gegaan 

• We allemaal al heel goed op de hoogte zijn van het nieuwe dorp 
Hotsjietonia. 

• De beverleiding kei veel zin hebben in het nieuwe programma. 

• Wij ook al tijdje een nieuwe website hebben van Scouting Someren 

• Wij veel nieuwe informatie hebben staan op het menuutje bevers 

• Je ook in de agenda van de bevers kunt kijken  

• Zo kun je ook al vast het bever- zomerkamp reserveren.  

• er weer verschillende nieuwe bevers er bij zijn 

• Er weer volop geklust is geweest, door ouders en leiding. 

• Er een groot Sint-Nicolaasfeest op het programma stond. 

• Dit jaar er heel anders uit zag als de andere 10-jaren tijdens het Sint-
Nicolaasbezoek 

• Het hartstikke leuk was zo’n entertainmentgroep  

• Hierover kun je meer lezen in het verslag van dit sprokkeltje 

• Dat de bevers een half jaar in de blokhut blijven logeren 

• Dit waarschijnlijk een vergissing van een data is, van een uitnodiging 
van de vorige keer. 

• Alweer 9 nieuwe bevers op vrijdagavond geïnstalleerd worden in de 
bevergroep en de groep weer langzaam groeit vanaf het g.weekend. 

• Dat Carlo, onze kluscoördinator op verschillende zaterdagmiddagen zijn 
tijd goed besteed  

• Hij veel klusjes klaart in en rondom onze blokhut. 

• Het wordt weer winter en lekker koud 

• We dan waarschijnlijk wat minder vaak naar buiten gaan 

• Wij geweldig veel overlevingstips hebben voor binnen 

• Om buiten niet helemaal te vergeten gaan we toch nog elke keer even 
naar buiten toe. 

• De kerst er ook alweer aan komt. 

• Wij jullie alvast een fijne Kerst toe wensen. 

• En een heel Gelukkig Nieuwjaar. 

• En dat we jullie gezond en wel weer zien in het jaar 2012! 

• Wij misschien nieuwe kinderen bij de bevers krijgen?? 

• Dit alweer het wist je dat was, tot het volgende Sprokkeltje 

Wist je DatWist je DatWist je DatWist je Dat    
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We kwamen rond 10:00 de blokhut 
binnen en alles was al mooi versierd. 
Maar dat hadden we ook goed voor-
bereid, want met versieren waren we 
een aantal weken geleden al begon-
nen. De leiding had verteld dat Sinter-
klaas en de Pieten het misschien wel 
zouden zien en zo zeker de blokhut 
niet voorbij zouden rijden…heel slim 
dus… Overal stonden pakjes en hin-
gen slingers. De banken en stoelen 
voor alle bevers, welpen en kabouters 
stonden klaar.  
 
We konden al gaan zitten maar voor-
dat iedereen er was en een plekje ge-
vonden had waren we wel even ver-
der. Toen hebben we met de leiding 
moppen getapt en ook nog wat liedjes 
gezongen.  
 
Het werd steeds spannender…en Sin-
terklaas kwam maar niet. Mika vroeg 
zelfs of Linda Sinterklaas wilde gaan 
halen in het kasteel. Maar ons geduld 

werd beloond en er kwam eerst een 
presentatrice binnen en twee Zwarte 
Pieten, die vertelde ons dat er boeven 
waren die het boek gestolen hadden. 
Dat was wel erg vervelend. Maar we 
moesten iets bedenken waarmee we 
de boeven zouden vangen. Ondertus-
sen was Sinterklaas aangekomen….. 
We moesten heel hard gaan schreeu-

SinterklaasSinterklaasSinterklaasSinterklaas    Bevers & Weks 
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wen als we de boeven zouden zien…
en dat deden we… 
 
Uiteindelijk hebben we de boeven 
kunnen vangen. Ze moesten bij Sinter-
klaas komen en nu moesten we gaan 
bedenken wat we met de boeven zou-
den gaan doen. Naar de gevangenis 
wilden ze niet. Daarna moesten ze 
‘sorry’ tegen Sinterklaas zeggen en 
beloven dat ze het nooit meer zouden 
doen. Als extra straf moesten ze de 
Pieten mee gaan helpen met pakjes 

inpakken en bij ons mee pakjes uitde-
len.  
 
Om de beurt mocht iedereen bij Sin-
terklaas komen. Eerst de bevers, daar-
na de welpen en kabouters. Ook Rene 
moest nog een liedje komen zingen. 
Daarna mochten we allemaal de ca-
deautjes uitpakken. De Kabouters had-
den een creatief schildersetje, de Wel-
pen een ‘schrijfsetje’ en de Bevers een 
puzzel. Ook kregen we nog allemaal 
een snoepzak.  
 
We gingen nog zingen voor Sinterklaas 
en toen was het alweer tijd voor hem 
om te gaan. Er moesten vandaag na-
tuurlijk nog meer kindjes blij gemaakt 
worden. Daarna kregen we nog ranja 
en mochten we nog even vrij spelen. 
Het was wel een beetje slecht weer 
buiten maar toch moest even de span-
ning eruit en hebben de meesten nog 
vrij gespeeld buiten.  
 
Het was een superleuke ochtend.  
Sinterklaas, Pieten en Boeven bedankt! 

De Onderbouwleiding 
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Het was  een mooie regenvrije vrijdag-
avond bij de Doncksedreef in Someren. 
De maan scheen al door de bomen 
toen de welpen en kabouters zich, 
overigens zeer ongebruikelijk, verza-
melde bij de blokhut van Jong Neder-
land om hun slaapplek voor het ko-
mende weekend in orde te maken. De 
één had een nog luxer bed dan de an-
der en alles werd netjes op orde ge-
bracht door de vaders en moeders, hier 
was overigens de rest van het weekend 
weinig meer van te merken. Nadat de 
leiding iedereen had ingecheckt in het 
***** sterrenhotel kon het weekend 
beginnen.  
 
Deze keer zijn we in tegenstelling tot 
andere weekenden begonnen met het 
nachtspel om vervolgens binnen een 
soort scrabbel en bingo in één te kun-
nen spelen. Jaja dames en heren het 

bestaat echt, bij scouting kom je nog 
eens op leuke ideeën!! Hierna hebben 
we nog een lekker worteltje gegeten 
bij het knetterende geluid van een 
mooi blokje hout en daarna zijn we 
gezamenlijk vertrokken om lekker te 
gaan dromen van dit nu al legendari-
sche weekend.  
 
De volgende morgen kwamen wij als 
leiding erachter dat we de kinderen 
toch niet laat genoeg naar bed hadden 
gebracht, want de eerste melden zich 
al netjes om half 6. Maar goed zo kon 
het programma in elk geval niet meer 
uitlopen, laten we het daar maar op 
houden;)! Na een heerlijk en goed vul-
lend ontbijt was het tijd om de blokhut 
gezellig aan te kleden voor het bezoek 
van de Goedheilig man, want deze zou 
ons de week erop een bezoekje komen 
brengen. Er werd door iedereen druk 

Installatieweekend Installatieweekend Installatieweekend Installatieweekend     Weks 
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geknipt en gekleurd om een mooie 
slinger te kunnen maken voor de Sint, 
en zo konden de spioneerpieten zien 
dat deze goede man altijd welkom is in 
D’auw blokhut.  
 
Na al dat geknutsel werd het tijd om 
even lekker buiten uit te razen met een 
bosspel. Ondertussen had de leiding 
alweer de lunch bereidt, want die mid-
dag stond ons nog een lange en inge-
wikkelde tocht te wachten. We kregen 
allemaal een lekker kopje soep en een 
aantal boterhammen zodat we genoeg 
kracht hadden voor de tocht van die 
middag. De tocht begon met kraaltjes 
die ons de weg zouden wijzen, vervol-
gens ging deze over in foto’s die ons 
naar het juiste punt moesten brengen 
en na de ranja bij Rudy moesten wij 
onze hersens nog breken over een 
strippenkaart. Al met al blijkt wel hoe 
intelligent en sportief de jeugd van 
scouting Someren eigenlijk wel niet is. 
Moe maar voldaan kwamen de groep-
jes één voor één de blokhut binnen en 
waagde de kinderen zich aan nog een 
kleurplaat voor Sinterklaas. Met op de 
achtergrond een Sinterklaasmuziekje 
werd dit kleurfeest een toppertje en 
konden alle welpen en kabouters even 
bij komen van deze vermoeiende mid-
dag. Dit harde werken werd beloond 
met frietjes, frikandellen en kroketten 
van tafel en als toetje ook nog eens 
een heus kleurenfestijn van bruine en 
gele pudding. Om niet meteen te hard 
van stapel te lopen konden de kinde-
ren nog even rustig nagenieten van dit 

geweldige diner tijdens de film over 
het paard van Sinterklaas. En natuurlijk 
zou een film geen film zijn als je gedu-
rende deze film geen popcorn geser-
veerd zou krijgen.  
 
Toen iedereen weer op kracht was ge-
komen en de energie weer door de 
ramen van de blokhut naar buiten 
kwam, werd het tijd voor het avond-
spel en dat was deze keer niets minder 
dan het spelprogramma: “Minute to 
win it”. De gastvrouwen van deze 
avond waren Miriam en ik en de regie 
was onder leiding van Sjef. Deze 
avond bracht spectaculaire opdrachten 
en spellen met zich mee en deze op-
drachten dienden allemaal binnen 1 
MINUUT uitgevoerd en gehaald te 
worden. Stel je voor: binnen 1 minuut 
een hele doos tissues leeg trekken, 
flessen omgooien met een panty op je 
hoofd waar een tennisbal in zit, watjes 
van het ene naar het andere bordje 
overbrengen en hierbij alleen je neus 
gebruiken, kaartje blazen en alleen de 
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onderste kaart laten leggen, zoveel 
mogelijk smarties verplaatsen door 
middel van een rietje en ga zo maar 
door. Het was een avond vol spanning, 
humor, tegenslagen maar zeker ook 
overwinningen en zoals bij elke wed-
strijd kan er maar 1 de winnaar zijn. En 
de winnaars zijn naar huis gegaan met 
de megaprijs van maar liefst 7 appels!!! 
En natuurlijk zoals het gezegde luidt 
waren zij “als een kind zo blij:D”! Als 
afsluiting van de avond was er nog een 
kampvuur en toen vlug naar bed want 
er moest nog gezongen worden voor 
de sint en zijn pieten.  
 
De volgende morgen was de teleurstel-
ling alom toen bleek dat de goede sint 
niet langs was geweest bij onze schoe-
nen, maar de vreugde was des te gro-

ter toen bleek dat hij een cadeautje 
achter had gelaten bij onze eigen blok-
hut. Na het ontbijt en een bosspel was 
het tijd voor hetgeen waar het dit hele 
weekend eigenlijk al om draaide, de 
installatie van de nieuwe leden. Ook 
dit jaar was het weer een uitdaging om 
het parcours af te leggen. De nieuwe 
welpen en kabouters werden getoetst 
op behendigheid, lenigheid, lef en 
doorzettingsvermogen. En dames en 
heren ik kan u wel vertellen dat al onze 
nieuwe welpen en kabouters deze pit-
tige test door staan hebben en met 
heel hun hart de wet en belofte af 
hebben gelegd, dus zij zijn nu officieel 
stuk voor stuk waardige welpen en 
kabouters. GEFELICITEERD allemaal!!!!  

Groetjes Sanneke 

    
De potgrondactie vind plaats opDe potgrondactie vind plaats opDe potgrondactie vind plaats opDe potgrondactie vind plaats op    

    10 Maart 201210 Maart 201210 Maart 201210 Maart 2012    
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Nou daar is tie dan het stokje was deze 
keer voor mij met dank aan mijn zus 
Linda. Erg blij was ik er niet mee want 
goed in verhalen schrijven ben ik niet.  
 
Mijn scouting carrière: hoe begon het 
ook alweer, gek genoeg weet ik het 
nog heel goed. Mijn eerste dag op 
scouting bij de bevers, ik was een vier 
jarig jochie met gips om mijn been, 
onder andere William Welten heeft me 
die dag een beetje meegezeuld door 
de blokhut en omgeving om me een 
leuke middag te bezorgen en dat was 
gelukt. En een rust dat ons pap en 
mam hadden twee uur zonder de kin-
deren ☺  
 
Ben nu 27 jaar en ze zijn nooit meer 
van mij en m’n broer en zus natuurlijk 
afgekomen. Dus begonnen bij de be-
vers het was een leuke tijd en zelfs 
toen al was Renate onze leiding, veel 
kattenkwaad hebben wij daar uitge-
haald. Na enkele jaren gingen we naar 
de Welpen met Frits Vossen, Ralf 
Goossens, Paul Leenen , Marcel Kui-
pers en natuurlijk Carlo. Iedere zater-
dag morgen op t fietske om negen uur 
bij scouting zijn. Heel veel is er in de 
loop der jaren niet veranderd bij de 
welpen slagbal, trefbal zijn terugko-
mende spellen die wij toen ook al de-
den, maar altijd met veel lol.  
 
Op naar de scouts, slapen in tenten, 
pionieren, fikkie stoken dit beviel me al 

beter ook onze eerste rsw (regionale 
scouting wedstrijden) , nou dat was me 
wat. De uitslag: we hadden twee 
teams scouting Someren werd dus laat-
ste en één na laatste. Maar wat voorop 
stond we hadden een geweldig week-
end gehad. Dit is ook het mooie van 
scouting niets moet en “bijna” alles 
mag. Het gaat niet om de prestaties 
maar of je er plezier in heb in wat we 
doen, plus dat het heel gevarieerd is je 
doet niet iedere week achter een balle-
tje aanlopen maar je kunt echt vanalles 
doen. 
 
De Explorers, eindelijk op kamp in het 
buitenland. Maar het eerste jaar nog 
even oefenen in Friesland. Dit was 

Het Stokje van ReneHet Stokje van ReneHet Stokje van ReneHet Stokje van Rene    
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trouwens voor 
sommige van 
ons ook bui-
tenland want 
er werd zelfs 
een Fries pas-
poort aange-
vraagd bij het 
gemeentehuis 
in Someren. 
Een tent op 
zetten ging 
ook niet zo 
geweldig op 
de eerste dag omdat Marcel en Ray-
mond de stokken waren vergeten. 
 
De verrasingsdagen op kamp waren 
ook altijd heeel leuk …… behalve in 
Friesland we gingen lekker een dagje 
wadlopen, verteld werd dat we stevige 
schoenen aan moesten doen, het eer-
ste wat ons opviel dat iedereen behal-
ve wij op simpele gympies liep tja 
waarom zou dat nu zijn. Nou ik kan je 
vertellen wadlopen met bergschoenen 
aan die helemaal vol water zitten loopt 
nou niet echt lekker soepel. Na veel 
wikken en wegen door onze gidsen of 
we wel konden vertrekken vanwege 
hoogwater zijn we toch vertrokken. 
Uiteindelijk was het wadzwemmen 
geworden want het water stond ab-
normaal hoog, niet iedereen was zo 
goed in zwemmen daardoor verzoop 
Henry Boots zowat. 
 
De jaren daarna ben ik nog op kamp 
geweest in Luxemburg, België, Duits-

land en het 
drie landen 
punt Duits-
land, Frankrijk, 
Zwitserland. 
En dit altijd 
met hangmat 
en hike rug-
zak, die meest-
al veel te vol 
zat ☺ 
 
De pivo’s : 
geen leiding 

meer nou dat was me wat door het 
jaar heen waren we meestal druk met 
het organiseren van ons jaarlijkse feest. 
Heel de blokhut werd ieder jaar omge-
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Scouts 

toverd in een ander thema, twee jaar 
beachparty een jaar sprookjesfeest en 
mijn laatste jaar heel de blokhut vol 
stro met een knallend schuurfeest. 
 
Mijn pivo tijd liep op een einde en ik 
dacht wat nu 1 keer in de maand 
groepdraaien bij de stam vond ik veel 
te weinig daarom kwam het idee om 
de jongerenstam op te richten, zo ge-
zegd zo gedaan de tussenstap tussen 
de pivo’s en stam was een feit.  
 
Na een avondje groepdraaien zei Rudy 
tegen me waarom word je geen leiding 
bij de welpen. Op het begin dacht ik is 
dit wel wat voor mij maar naast mijn 
baan als kok in de horeca kon ik het 
leiding zijn op zaterdag morgen beter 
combineren dan de vrijdag avond bij 
de jongerenstam. Inmiddels ben ik al-
weer vijf jaar leiding bij de welpen en 
het bevalt me erg goed. Met een leuk 
leiding team proberen we het iedere 
zaterdag morgen en natuurlijk de 
weekenden en kampen de kinderen 
een beetje naar de zin te maken. Het 
grappige is ieder lid die bij scouting 
Someren komt heeft het bijna zijn hele 

scouting carrière met mij of mijn broer 
of zus te doen eerst bij de bevers Lin-
da, dan ik bij de Welpen en vervolgens 
ons Mark bij de scouts, haha veel suc-
ces.  
 
Voorlopig was ik niet van plan om met 
scouting te stoppen dus op naar mijn 
25 jarig jubileum. Bij deze geef ik het 
stokje door aan Rudy Weerts hij zal 
hier vast erg blij mee zijn! 

Groetjes René 
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VierVierVierVier----Weken programmaWeken programmaWeken programmaWeken programma    Scouts 

Wij van de scouts laten graag iets van 
ons horen, want het groepdraaien is 
weer volop aan de gang. Na gezamen-
lijk weekend zijn we met een nieuwe 
groep van start gegaan. We zijn nu 
met 23 kinderen. Na een gezellig potje 
krantenmeppertje (altijd leuk) leerden 
we elkaar al beter kennen. En ja hoor, 
ook de nieuwe sloegen er flink op los. 
Ze zijn nergens bang voor! 
 
We hebben nog veel buiten groep 
kunnen draaien vanwege het mooie 
weer. Zo is het pionieren van een grote 
familieschommel weer aan de orde 
gekomen. Ze zijn dan al 10 tot 14 jaar, 
maar schommelen blijft leuk. Daar-
naast hebben we laten zien waar pio-
nieren allemaal nog meer handig voor 
kan zijn. Bijvoorbeeld om een kribbe-
vuur te maken. Dit lukte perfect. En als 
klap op de vuurpijl mochten ze er zelf 
frikadellen op bakken. O.l.v. chef-kok 
Daisy ging dit uitstekend. Er zijn 
hooguit 10 frikadellen in het zand ge-
vallen. Maar ach, gepaneerd zijn ze 
ook lekker! 
 
Op dit moment begint het weer ons 
toch echt een beetje in de steek te la-
ten. Maar niet getreurd, ook binnen 
vermaken we ons prima. Bijvoorbeeld 
potjes trefbal of tafelvoetbal. En wan-
neer de vloer erg vies is, gaan we ge-
woon dweilhockeyen. Maar de topper 
blijft ‘Kat en Muis’.    
 

Het 4 weken programma is van start 
gegaan. We houden ons bezig met 
tochttechnieken, hakken, zagen, 
kampvuur stoken, een steen maken en 
koken. Druk programma dus. Als eer-
ste hebben de dames gekookt. Nou ja, 
ze probeerden fatsoenlijke pannenkoe-
ken te bakken. Na een ZEER moeizaam 
begin om een lucifer aan te krijgen, 
was het resultaat uiteindelijk om te 
smullen. Een chef-kok is er niets bij hè 
dames! Onder het bakken werd er 
vooral veel overlegd. Alleen ging dit 
veelal niet over het werk waar ze mee 
bezig waren. Pff, 4 meiden in de keu-
ken. Voor al dat gekakel is de keuken 
van de blokhut toch echt te klein.  
 
Gelukkig zijn de scouts ook lief genoeg 
geweest en werd ook bij ons Sinter-
klaas gevierd. Daar moesten ze wel 
eerst iets zelf voor doen. Een surprise 
maken. Er waren hele creatieve, iets 
minder creatieve maar wel grappige en 
vieze surprises bij. Dit keer moest 
iedereen een pingpong balletje in één 
van de bekertjes met een papiertje 
gooien. Op dat papiertje stond de 
naam van wij jij je surprise kreeg. Thijs 
wilde graag beginnen. Na ongeveer 10 
pogingen was het hem gelukt om het 
balletje in een bekertje te krijgen. 
Maar hij werd bijgestaan door vele 
anderen, die het ook nauwelijks lukten 
om raak te gooien.  Ruud was dit jaar 
de gelukkige. Hij kreeg de surprise die 
Tim gemaakt had. Aan het gezicht van 
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Tim te zien, moest het wel iets vies 
zijn. Ruud moest in een doos graaien 
naar zijn cadeautjes. Niks mis mee 
toch. Maar dan te bedenken dat die 
doos ook gevuld is met vanillepudding 
aangemaakt met water. Dat maakt het 
verhaal net iets smakelijker. Ruud liet 
zich niet kennen en begon. Je snapt 
niet hoe het kan, maar niet alleen 
Ruud zat onder. Hij schoot per ongeluk 

uit met zijn hand en opeens zat ook 
Tim onder de pudding. Hè, wat verve-
lend. Het was een gezellige avond.  
 
De komende weken maken we ons 4 
weken programma af, afgewisseld met 
andere leuke activiteiten. Maar daar-
over schrijven we de volgende keer. 

De Scoutsleiding 

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 
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De zomer van 
2010 zijn we 
met zijn 10en 
op kamp ge-
gaan. 3 Lei-
ding, en 7 le-
den. Dit jaar 
leed dit ons 
naar België, de 
Ardennen in. 
Om precies te 
zijn volgen we 
een route in de 
“Vallées des 
Légendes” , 
voor de ken-
ners onder ons; dit is in omgeving van 
de bekendere plaatsen Coo, Stavelot 
en Malmedy.  
 
De zaterdag 16 juli j.l. zijn we al vroeg 
in de ochtend vertrokken. Er moest 
immers nog zo’n 2uur gereden wor-
den, en een pittig stukje hiken.  Deze 
eerste echte hike bult op en bult af was 
lastiger dan verwacht, maar we heb-
ben het overleefd! Na een mooie kook
- en slaapplek gevonden te hebben zijn 
we gaan slapen in onze zelfgemaakte 
hangmatten. 
 
Na een fijne nachtrust, stevig ontbijt 
en uitgestippelde route begonnen we 
aan een nieuwe dag. Dat dit zo’n zwa-
re dag zou worden had niemand ver-
wacht. Via Remouchamps liepen we 
naar Chefna, onze slaapplaats. Dach-

ten we... He-
laas, we wer-
den gesnapt 
door de bos-
wachter wie 
ons weer weg-
stuurde. Vlug 
alles inpakken, 
met de 3 lei-
ding wat im-
proviseren en 
we gingen 
verder waar 
we mee geëin-
digd waren; 
hiken. Dat was 

even een tegenvaller! Uiteindelijk kwa-
men we midden in de nacht een mooi 
plekje tegen. Iedereen maakte zijn of 
haar slaapplek in orde, en dutte vlug in 
na zo’n zware dag. Toen ik op mijn 
telefoon keek, was het inmiddels ook 
alweer 01:00 uur. 
 
De dag erop, nu is het maandag. La-
gen we dus een heel eind voor op de 
planning. Lekker rustig dagje vandaag. 
We kwamen langs het pretpark van 
Coo, en de o zo grote watervallen van 
Coo. Wel ruig om te zien na een aantal 
dagen bos. We hadden een mooie eet 
plek bij een stuwmeer gevonden, waar 
iedereen driftig begon te koken. Thijs 
en Jort gingen even op expeditie voor 
een onopvallende slaapplek. Met suc-
ces. Toen het eenmaal donker was, zijn 
we naar boven gelopen en hadden een 

Nog een zomerkamp tegoedNog een zomerkamp tegoedNog een zomerkamp tegoedNog een zomerkamp tegoed    Explorers 
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mooi stukje bos gevonden tussen 2 
pieken van rotsen. Nog even gezellig 
gegeten en gedronken, zijn we lekker 
ons warm bed ingekropen. Zo ging het 
nog een aantal dagen door… Afzien 
he! 
 
Rustdag! En wel in Stavelot. Hier heb-
ben we rustig de dag doorgebracht. 
Het eerste wat  de jongens wilde was 
natuurlijk naar de supermaché om 
Energy en chips in te slaan. Ook reed 
hier een treintje wat een mooie rond-
leiding aanbood door Stavelot en het 
nabijgelegen Francorchamps. Een stuk-
je langs het circuit af en weer terug. 
Kei ruig. Bij dit treinkaartje mocht je 
ook nog gratis een museum in.  Een 
museum over auto’s, circuit van Fran-
corchamps en de techniek van toen. 
Toen Maik bij binnenkomst de Rallycar 
van Sebastian Loeb zag, begon hij  
meteen te kwijlen en het eerste wat hij 
wilde was op de foto met de auto. 
 
Als afsluiter 
zijn we deze 
dag met zijn 
allen gaan 
uiteten bij 
de pizzeria. 
Kei lekker!  
We waren 
precies op 
tijd klaar, 
want het 
begon aar-
dig dicht te 
trekken en 

donker uit te zien. Regen!! Nadat het 
droog was zijn we naar de slaapplek 
gelopen, waar we weer iemand tegen-
kwamen…. En wel de eigenaar van dit 
prive-bos! In ons beste Frans hebben 
wij uitgelegd dat we wilde blijven sla-
pen, en dat was OK. Zolang we alles 
netjes opruimde en geen open vuur 
hielden had deze aardige meneer hier 
geen problemen mee. 
Donderdag, de laatste loop dag. Deze 
dag valt wel mee, een km of 8 alles bij 
elkaar. Thijs en Rick hadden de bood-
schappen gedaan voor het eten, en 
Jort liep met de leden mee. Een mooi, 
stukje bos met een opgehangen zeil 
wat diende als schuil tegen de regen 
was het waar we zouden eten. Rond 
een uur of 5 zijn we begonnen met 
koken. Toen we, rond een uur of 9 in 
de schemering alles aan het opruimen 
waren, werd er een auto gespot. Na 
onze ervaring in Chefna eerder deze 
week, zijn we wat aan de kant gaan 
zitten, waar de kans op spotten kleiner 

was…. Tot 
er op eens 2 
schoten 
klonken!!!  
Een stuk 
verder, 
waar het 
oude bos 
gekapt was, 
waren ja-
gers/
stropers 
bezig..!  Tot 
een uur of 
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11 ging dit door. 
We hoorden in 
uiterste stilte af 
en toe het fazan-
ten gebrul om de 
beesten te lokken. 
Toen het half 12 
was, reed er een 
Jeep weg en heb-
ben wij onze 
spullen bij elkaar 
geraapt. Dat was-
sen we morgen 
wel af !!  Met 
deze plek hadden 
we het wel gehad, na 10 minuutjes 
lopen zijn we op een ander plekje gaan 
liggen. Na deze spannende avond, zijn 
we vlug ons bed ingekropen. 
 
De laatste dag hebben we alles inge-
pakt, een klein stukje hebben gelopen, 
zijn we de auto’s gaan halen en onze 
reis richting Nederland vervolgd. Toen 
we door Lichtaart reden was het eigen-
lijk al duidelijk:  de verrassing dag 
wordt Bobbejaanland. We kookten in 
een zandvlakte in een bosje vlakbij het 
park. Als avondmaal stond er barbecue 
op het programma! Na een gezellige 
avond zijn we onze slaapplek gaan 
klaarmaken, en spreekwoordelijk onder 
de wol gekropen.  
 
Zaterdag 23 Juli. Nadat we flink zijn 
uitgeslapen (tot 9uur?) zijn we gaan 
ontbijten. Alles ingepakt en wel heb-
ben we ons schoonste pak aan gedaan, 
en naar het park gereden. Druk was 

het niet.. zou dat komen door het 
weer?!! Na een gezellige dag hebben 
we onze weg naar Someren vervolgd. 
Het zomerkamp 2010 zat er weer op! 
 
Al met al een afwisseling tussen zware 
wandeldagen, maar ook wat rustigere. 
Qua weer moesten we niet klagen. Een 
graadje warmer kan natuurlijk nooit 
kwaad, maar het belangrijkste was dat 
het droog was! Op een tweetal dagen 
na.  Mooie omgeving en een prettige 
sfeer. Bedankt ;) 
 
Voor mij, Rick Michiels, was het een 
kei gaaf kamp! Voor de eerste keer,  
na 4 jaar lid te zijn geweest bij de Ex-
plorers, ben ik als leiding mee gegaan.  
Het is me goed bevallen en zoals altijd 
zijn we dit jaar ook weer voor leuke, 
en spannende verrassingsmomenten 
komen te staan! Op naar de volgende 
keer. 

Groetjes Rick Michiels 
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In het kader van Scouting 100 jaar heeft Scouting Nederland besloten om het 
Scouting leiding erkening-systeem op de schop te gooien.  
 
Een van de grootste problemen met het oude systeem was dat er geen vrijstel-
lingen gehaald konden worden voor competenties die al in het bezit zijn van 
leiding. Dit leidde tot vreemde situaties  zoals een bevelhebber in het leger die 
van de koningin met 200 soldaten naar een oorlogsgebied mag. Maar deze zelf-
de persoon moet twee weekenden op cursus om met 20 scouts op kamp te 
gaan. Of de basisschoollerares die een cursus moet doen om leiding te geven 
aan een horde welpen. Verder werd er ook geen rekening gehouden met (de 
vaak uitgebreide) scoutingervaring van de nieuwe leiding. 
 
Scouting Nederland is hiervoor een nieuw programma aan het ontwikkelen wat 
op veel plekken nog ingevuld moet worden maar de grote lijnen liggen al vast. 
 
Om niet iedereen met een erkenning te dwingen om opnieuw op cursus te gaan 
is er besloten om verschillende opfriscursussen te geven. Een ervan was een 
drukbezette dinsdagavond in de blokhut van Scouting Someren.  
 
De voornaamste verandering is dat de scoutingerkenningen voortaan op com-
petenties gericht zijn. Een beginnende leiding moet een aantal competenties 
verwerven maar naast de cursussen van Scouting Nederland kan dit ook vol-
daan worden door competenties verworven door een opleiding, op het werk of 
binnen de eigen scoutinggroep. Ook kunnen er bepaalde gedeeltes via internet 
gedaan worden.  
 
De bijeengekomen leiding was het in zijn algemeen wel eens met de verande-
ringen. Jammergenoeg is deze nieuwe werkwijze nog absoluut niet klaar om 
ingevoerd te worden. Ik verwacht dat de huidige cursussen, gezien de verande-
ringen ook weinig animo zullen krijgen. Dus de komende jaren zitten we op het 
gebied van cursussen in een soort van limbogebied. De overgrote meerderheid 
van de leiding van Someren heeft gelukkig al een geldige erkenning dus zal het 
voor onze Scouting geen problemen opleveren. 

De Redactie 
 
 

Competentie gerichte cursusCompetentie gerichte cursusCompetentie gerichte cursusCompetentie gerichte cursus    
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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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NawoordNawoordNawoordNawoord    
Voor de verandering een keer een nawoord in plaats van een voorwoord. Niet 
met voorbedachte rade of een hoger doel maar door de puur banale reden dat 
meneer de voorzitter met een groter stukje kwam als verwacht. Over de lengte 
en hoeveelheid van de stukjes mogen we zeker niet klagen. Daardoor is het 
sprokkeltje weer in lengte gegroeid, met een totaal van 26 pagina’s is dit het 
langste sprokkeltje tot nu toe.  
 
Toch zou ik de leden, leiding en/of ouders van leden op willen roepen om stuk-
jes, gedichtjes, foto’s, leuke anekdotes, kortom alles wat met scouting Someren 
of een van haar leden te maken heeft op te sturen. Dit kan via  
Sprokkeltje@ScoutingSomeren.nl en dan word het zeker geplaatst in dit steeds 
langere clubblad. Op- of aanmerkingen zijn natuurlijk ook altijd welkom. We 
hopen dat jullie dit weer met plezier gelezen hebben en tot de volgende Sprok-
kel. 

De 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 



 
Uw Advertentie hier! 

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

 
Meer informative op de website 

www.scoutingsomeren.nl 


