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Met deze verrassende 
mededeling starten ons 
bezoek aan Irrland. Het 
mooie en toch flink uitge-
breide speelpark Irrland 
beschikt blijkbaar nog 
niet over de moderne 
techniek die wij inmiddels 
als standaard ervaren. Na 
een kilometer lopen ein-
delijk een pinautomaat 
gevonden. Helaas heeft 
deze pinautomaat er deze 
ochtend geen zin in dus 
moeten we met een lege 
knip terug naar het park. 
Inmiddels is Miriam ook 
gearriveerd. Het blijkt 
toch effectiever te zijn als 
je het goede adres in-
voert in de Tom Tom 

heeft ze zojuist geleerd. 
Gelukkig mogen ook de 
laatkomers naar binnen 
als we weer een identi-
teitkaart als borg achter-
laten. Nu met de auto 
naar Kevelaer waar we 
gelukkig een pinauto-
maat vinden die wel wil 
meewerken. Eenmaal 
binnen vinden we onze 
groep snel en blijkt dat 
iedereen het prima naar 
de zin heeft. Het weer is 
super en de Bevers, Wel-
pen en Kabouters verma-
ken zich met een water-
glijbaan, zandbak en 
springkussen. Al met al 
was het dus een erg leu-
ke afsluiting van het 

Scouting seizoen. 
 
Het nieuwe seizoen 
brengt ons ook weer een 
hoop leuke uitdagingen. 
Natuurlijk gaat alle lei-
ding weer aan de slag om 
een leuk en uitdagend 
programma te verzinnen 
voor de kinderen maar 
ook de ouders en wie 

“Pinnen kan hier niet”:“Pinnen kan hier niet”:“Pinnen kan hier niet”:“Pinnen kan hier niet”:    

Als alles volgens plan verloopt word dit 
boekje aan het einde van het geza-
menlijk weekend uitgedeeld. Het 
sprokkeltje is deze keer gevuld met 
stukjes van bijna iedere groep. Hier 
zijn we heel blij mee.  
 
Het gezamenlijk weekend is het week-
end waarin leden overvliegen naar de 
volgende groep. Tijdens dit gezamen-
lijk weekend nemen we ook afscheid 
van Willemien. Zij is al vanaf 1976 een 
belangrijk onderdeel van scouting So-

meren. Ze heeft de groep zien groeien 
en is een belangrijke schakel geweest 
in veel beslissingen.  
 
Zij heeft het stokje over overgedragen 
aan de nieuwe generatie. Als nieuwe 
secretaris is een tijdje geleden Irma 
Weerts aangetreden.  
 
We bedanken Willemien voor alles wat We bedanken Willemien voor alles wat We bedanken Willemien voor alles wat We bedanken Willemien voor alles wat 
ze voor scouting Someren gedaan en ze voor scouting Someren gedaan en ze voor scouting Someren gedaan en ze voor scouting Someren gedaan en 
betekent heeft!betekent heeft!betekent heeft!betekent heeft!    
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
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verder maar wil helpen wordt wellicht 
opgetrommeld om te helpen met het 
uitbreiden van de blokhut. Het wach-
ten is op vrijgave van de aangevraagde 
subsidie, maar als deze er komt is de 
kans groot dat we aan de slag kunnen 
met het uitbreiden van de blokhut met 
een speelzaal en een jongerenlokaal. 
Beide zijn voor ons van groot belang 
om er voor te zorgen dat we op gun-
stigere tijden kunnen draaien en de 
oudere leden wat meer gezelligheid 
kunnen bieden. De laatst genoemde 
groep is voor ons van groot belang 
omdat hier de meeste leiding uit voort-
komt. 
 

Mocht u het leuk vinden om ons tij-
dens de bouw te helpen, laat ons dit 
dan geheel vrijblijvend weten. Het is 
voor ons erg fijn om te weten wie we 
kunnen benaderen als we hulp nodig 
hebben en mentaal helpt het ook als 
we niet het gevoel hebben dat we er 
alleen voor staan. 
 
Rest mij wederom iedereen te bedan-
ken die heeft meegeholpen om het 
afgelopen Scoutingjaar te maken tot 
wat het was, want hoe vanzelfspre-
kend vrijwilligerswerk soms ook lijkt, 
het is het niet! 
 

Meneer de voorzitter. 
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Zomerkamp 2012Zomerkamp 2012Zomerkamp 2012Zomerkamp 2012    Bevers 

Ook de Bevers zijn mee op zomerkamp 
geweest. Een kamp waarin de Bevers 
als assistent- detectives van Sherlock 
Holmes het geheimzinnige misdrijf van 
de zwarte hand, na een dagenlange 
conditie- en speurtraining, als volleerde 
1e klas detectives zullen oplossen. 
    
In Aarle-Rixtel heeft de burgemeester 
de hulp ingeroepen van Sherlock Hol-
mes, om het geheimzinnige misdrijf 
van de zwarte hand op te lossen. Dit 
misdrijf is zo ingewikkeld en moeilijk, 
dat zelfs de beroemd Sherlock Holmes 
het niet alleen kan oplossen en de hulp 
van de groep inroept. Iedere Bever 
wordt verzocht zijn pienterste gedach-
te, zijn scherpste gehoor en zijn alzien-
de blik mee te nemen. 
 
Dag 1Dag 1Dag 1Dag 1    
Bij de aankomst op de kampplaats vin-
den we voor de ingang een vreemd 
uitziend mannetje achter een tafel. 
Iedereen moet, alvorens binnen te 
kunnen, een inschrijvingskaart invullen 
en een vingerafdruk geven. Op de 
kaart wordt vermeld: naam, leeftijd, 
lengte, schoenmaat en bijzondere 
speurderseigenschappen. Als iedereen 
is ingeschreven stelt het mannetje zich 
voor; hij blijkt de assistent van Sher-
lock Holmes te zijn, dr. Watson. Hij 
vertelt dat Sherlock op deze plaats zijn 
hoofdkwartier wil vestigen en verzoekt 
ons zijn hoofdkwartier in te richten, 
zodat als hij komt, alles in orde is. Als 

Sherlock iedere ruimte zijn naam heeft 
gegeven door er een leuk bord op te 
hangen, zegt hij dat hij bijzonder blij is 
dat zoveel Bevers hem willen helpen 
samen met de Welpen en Kabouters 
natuurlijk, maar voor hij ieder als de-
tective kan aannemen moeten er eerst 
proeven van bekwaamheid worden 
afgelegd. Per groepje worden er proe-
ven afgelegd. 
 
’s Avonds gaan de Bevers het terrein 
naast de blokhut om een partijtje gooi-
bal te spelen en hierna een wedstrijdje 
voetbal, waarvan de jongens tegen de 
meisjes strijden. De leiding deed mee. 
Het ging er lekker wild en fanatiek aan 
toe. Uiteindelijk na veel schoten naast 
de goal, hebben de meisjes nog gelijk-
spel weten te maken. Net op het einde 
van het fluitsignaal.  

 
Dag 2Dag 2Dag 2Dag 2    
“de zwarte hand in Aktie” Al tijdens 
het opstaan zijn er spullen die niet op 
zijn plaats lagen verdwenen, een zwar-
te hand ligt er voor in de plaats. Als na 
het ontbijt al het corvee is gedaan, 
komt Sherlock in hoogst eigen persoon 
eens kijken of alles in orde is. Bij de 
dagopening zegt hij: dat hij grote 
plannen heeft gemaakt om de zwarte 
hand te overmeesteren, het wordt 
hoog tijd dat hij wordt ingerekend, 
want nu wordt hij toch wel heel bru-
taal, als hij zelfs binnensluipt op het 
hoofdkwartier van Sherlock Holmes en 
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er zijn zwarte sporen achterlaat. We 
mòeten iets doen, maar eerst gaan we 
allemaal naar de Brabantse Kluis; 
    
Het Biggetjesbos 
Heerlijk landelijk gelegen in het buiten-
gebied van Aarle-Rixtel genoten onze 
Bevers van een dagje uit op het platte-
land. Bij de Brabantse Kluis kon je di-
verse activiteiten ondernemen. Gezellig 
gingen wij in groepjes met de Welpen 
en Kabouters en twee leiding per 
groepje ons vermaken.  De wandel-
tocht begon bij Herberg de Brabantse 
Kluis in Aarle-Rixtel. Wij wandelde in 
groepjes een route door een gedeelte 
van natuurgebied de Biezen, het Big-
getjesbos en de Kloostertuin. Wij na-
men een kijkje op de boerderij bij de 
koeien en kalfjes van boer Geert met 
een gezellig terras op de binnenplaats. 
En hier kon je de kalfjes van dichtbij 
zien. Hierna bewonderden wij de gro-
tere kalveren, die je ook mocht aan 
raken. Iedereen mocht een kijkje ne-
men in de stallen. Bij de stallen hangen 
informatieborden met uitleg over de 
koeien. Bij ons groepje las Linda of 
Renata alles voor. En kwamen wij veel 
te weten zoals: een koe gemiddeld 20 
minuten per dag slaapt. Tot slot keken 

we de koeienstal in waar de grote 
koeien staan. Toen we de koeienstallen 
uitliepen ging de route naar het Bigge-
tjesbos. De Biggetjeswandeling is een 
avontuurlijke wandeling speciaal voor 
kinderen. De wandeling bestond uit 
een wandelroute met vragen, opdrach-
ten en fotozoekkaarten van de omge-
ving. De Biggetjesroute ging via de 
Kloostertuin richting de Zichtstal waar 
je de echte varkens en biggen vanuit 
een skybox kon bezichtigen. Boerderij 
Agro-Zicht houdt 750 zeugen op twee 
locaties en wekelijks krijgen 35 zeugen 
gemiddeld 14 biggen. Er is dus altijd 
wat te beleven. Vanuit de Zichtstal 
vervolgden wij de route naar het Big-
getjesbos. Langs de route en in het 
Biggetjesbos stonden verschillende 
ijzeren biggen 'verstopt'. Deze moesten 
wij als groepje gaan zoeken. Tijdens de 
route konden de kinderen door middel 
van verschillende zoekkaarten 
over bloemen, paddenstoelen en foto's 
meer leren over de natuur. De route 
ging grotendeels over zandpaden. Ons 
groepje deed mee aan diverse specta-
culaire survivalopdrachten zoals vlotva-
ren, zwieren in een touw over een bre-
de sloot en weer terug zwieren etc, 
etc. Wij hebben naar eigen inzicht alle 

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

    
Kom dan bij de bevers Kom dan bij de bevers Kom dan bij de bevers Kom dan bij de bevers van Scouting Someren!van Scouting Someren!van Scouting Someren!van Scouting Someren!    

Hier doe je allemaal spannende dingen met kinderen die even oud zijn Hier doe je allemaal spannende dingen met kinderen die even oud zijn Hier doe je allemaal spannende dingen met kinderen die even oud zijn 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.als jij.De bevermiddag komt samen op zaterdag van 14:00 tot 16:00.als jij.De bevermiddag komt samen op zaterdag van 14:00 tot 16:00.als jij.De bevermiddag komt samen op zaterdag van 14:00 tot 16:00.    
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hindernissen genomen. Daarna liep de 
tocht via de laan terug naar de Her-
berg. De tocht was leuk, avontuurlijk, 
educatief en afwisselend. We mochten 
zelfs in vogelkastjes kijken. Na 2½ tot 
3 uur konden wij weer per groepje 
opgehaald worden met auto’s. Om 
terug te gaan naar de blokhut waar wij 
overnachtten.  
 
Na het eten hebben de Bevers een 
smokkelspel gespeeld. Men moest je 
smokkelkaartje verstoppen. En als je 
getikt werd door de douane, dan kreeg 
hij of zij tien tellen de tijd om het 
smokkelkaartje te vinden. Zo niet dan 
mocht je de grens over en was het 
smokkelen gelukt. Vooral Mare vond 
dit het leukste spel van het zomer-
kamp. 
    
Dag 3 Dag 3 Dag 3 Dag 3     
Na de lunch kondigt Sherlock aan dat 
de zwarte hand alweer te keer is ge-
gaan. We gingen met z’n allen naar 
het bos in Aarle-Rixtel, zo’n 2,2 km 
lopen. Om aanwijzingen misschien 
tegen te komen en we gingen daar het 
grote leiding tikspel spelen. We kregen 
allemaal een kaartje bij de begin post. 
En als je brons had dan moest naar de 
post waar de leiding van brons was. 
Zonder getikt te zijn verdiende je zil-
ver. En zo moest je (zonder gezien of) 
getikt te worden naar de post van 
goud. En als je die bereikt had was je 
veilig en kreeg je er punten voor. De 
leiding waren tikkers, dus het was wel 
oppassen geblazen. Bij dit actieve bos-

spel was Tom van de Bevers de beste, 
want hij had het meeste goud binnen 
gehaald. Na een tijdje was het tijd 
voor een appeltje en werd iedereen 
met auto’s opgehaald. Om weer op 
tijd voor het avondeten en avondpro-
gramma terug te zijn. 
 
De avond van de “Ontmaskering van 
de Zwarte Hand”.  
Nadat we van de bossen kwamen lag 
er weer een zwarte hand op de bin-
nenplaats. Met een aanwijzing erbij. In 
de rol staat een routebeschrijving naar 
de plaats, waar ze de zwarte hand kun-
nen vinden, het pad zal niet over rozen 
gaan en onderweg zullen zware op-
drachten moeten worden uitgevoerd. 
We gingen zoeken, namen de vinger-
afdrukken af van het gebroken bord. 
En hebben dit naar de politie gestuurd. 
Het is de bedoeling dat men via een 
aantal detectives- opdrachten, de 
zwarte hand met zijn buit vindt, maar 
wij kregen al snel via de e-mail een 
bericht van de politie. En hadden ze 
inderdaad de vingerafdruk kunnen af-
nemen. Wij wisten wie het al was. 
Spannend terwijl de Welpen en Kabou-
ters nog niets van wisten en dus ook 
niet bij de blokhut waren. Sloten wij 
het Detective verhaal af. 
 
Het einde is nabij. Sherlock zal afscheid 
moeten gaan nemen van de Bevers en 
wacht nog even af hoe de Welpen en 
Kabouters hieruit gaan komen.  

De Beverleiding 
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Op kamp is het een groot feest...echter 
moet er ook wel eens de orde gehand-
haafd worden en krijgt er dus wel eens 
iemand een streepje. Duidelijk zicht-
baar op de streepjeslijst die dan ook 
altijd een prominente plaats in de blok-
hut krijgt.  
 
Voor degene die het nog niet weten… 
1 streepje is opschrijven waarom je iets 
gedaan hebt en wat je eraan gaat doen 
om het niet weer te doen.. 
2 streepjes...hetzelfde... 
3 streepjes...hetzelfde en om 7 uur 
naar bed... 
  

• Gelukkig komt het maar zelden tot 
dat derde streepje.. Enkele ver-
haaltjes (zonder namen te noe-
men): 

 

• Waarom ik een streepje kreeg: Ik 
zat vuur te maken met mijn loep. 
Verbetering: geen vuur meer ma-
ken. 

 

• Een kabouter zei iets over een 
‘boerwedstrijd’ en ik zei ik doe 
mee…maar die kwam er iets te 
hard uit en een leiding zat achter 
me. Ik lied die boer om mijn heim-
wee te vertegen. Zo was het niet 
mijn bedoeling… 

 

• Ik heb mijn derde streepje gekre-
gen omdat ik soep bij iemand erbij 
heb gedaan en dat ik daarbij lach-

te… 
 

• Ik heb een streepje gekregen om-
dat ik heel gek deed, en niet luis-
terde, en een weerwoord zei. Op-
lossing: beter luisteren, niet met 
hoedjes spelen, nee is nee. (dag 
1). 

 

• Ik heb een streepje gekregen om-
dat met soep zat over te gieten en 
dat niet mocht natuurlijk, want dat 
luste ik niet. Om dit de volgende 
keer niet weer te doen; het 
meteen tegen de leiding te zeggen 
(als ze langslopen) dat ik het niet 
lus maar ik moet wel een beetje 
zeker eten. 

 

• Ik heb mijn tweede streepje gekre-
gen omdat ik in iemand zijn eten 
een ertje met kauwgom heb ge-
daan, waarom: ik wou een grapje 
uithalen, een beetje leuk zijn. Ver-
beteringen: niks in iemands eten 
stoppen, niemand dit aandoen, 
excuses aanbieden, niemand pes-
ten, hem dit terug laten doen, zo-
iets nooit meer doen. 

 

• Dit is een greep uit de verhaaltjes 
van zomerkamp 2012…Ja beste 
ouders en verzorgers, ook dit hoort 
erbij! 

 De Beverleiding 
 

StreepjesverhalenStreepjesverhalenStreepjesverhalenStreepjesverhalen    Bevers 
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we beginnen weer bij gister na het 
laatste stukje wat geschreven is. we 
hadden nog vlagverovertje gespeeld. 
Daarna hebben we zo als altijd bij het 
kampvuur gezeten en daar vonden we 
een steen en niet zo maar een steen 
nee een steen met een halve zwarte 
afdruk. Deze zal wel van de bende van 
de zwarte hand af komen. bij deze 
steen lag ook een kapot bord en een 
briefje. op deze brief stond: PAS OP 
dit zijn de eerste scherven. De bende 
van de zwarte hand is in de buurt. we 
zien jullie nog. hier na kregen we nog 
lekkere frikandelen en ranja. tijdens 
het kampvuur werd er ook nog vol op 
mopen getapt zoals: jantje zat in de 
klas hij zij broembroembroembroem. 
toen zij de meester: als je dat nog een 
keer zegt dan moet je op de gang. 
toen zij jantje weer broembroem-
broem. toen zij de meester je moet op 
de gang. toen zij jantje: dat kan ik niet 

want mijn bezinnen is op. hahah, lol, 
grappig, hilarish, hellemaal fantasties 
geweldig en het kan niet leuker na dat 
al onze oogjes langzaam dicht vielen 
zijn we naar bed gegaan en naar dro-
men land gegaan. 
nu gaan we verder naar vandaag. 
s'ochtens gingen we weer verder met 
moppen tappen. daarna zijn we toch 
maar opgestaan en gingen we lekker 
eten. we zijn toen allemaal warme kle-
ren aan gaan trekken en goeie schoe-
nen om mee te lopen. toen zijn we 
gaan vrijspelen. daarna gingen we 
kleuren alle tekeningen waren in the-
ma van detektive. hier voor kon je ook 
geld verdienen dus deden we erg ons 
best. roel en kim v. o. waren ook nog 
jarig geweest dus met zijn alle de lon-
gen uit ons lijf gezongen en kregen we 
allemaal een snoepje toen ging mariel-
le een spel uitleggen. we moesten 
weer in onze groepjes spelletjes spelen. 

RenataRenataRenataRenata: 'we hebben neeej kids geinstalleerd, on the blokhut...hahaha' (in 
het dialect..) 

  
* MikaMikaMikaMika: 'Renata jij kan echt geen jampot openmaken' ( nadat Renata m 

eigenlijk al opengedraaid had) 
 

* Op een gegeven moment komt FennaFennaFennaFenna van de wc af en zegt: 'er zit een 
jongen op de wc en die kan het niet zelf'...waarop eigenlijk niemand 

echt reageert omdat we dachten dat iedereen het toiletbezoek wel zelf 
kan afwerken...na een minuut of 10 roept MikaMikaMikaMika 'en duurt het nog lang 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    

Logboek DinsdagLogboek DinsdagLogboek DinsdagLogboek Dinsdag        Weks 
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de spelletjes waren touwtrekken, 2 
soorten estafetten, spijkerpoepen, tel-
len en zo lang mogelijk op 1 been 
staan. de organistatie klopte niet hele-
maal maar toch kwam het goed. om-
dat we in tijdgebrek kwamen mogen 
we een andere keer de andere spelle-
tjes spelen. toen hebben we vermesel-
lie soep met nog extra vermesellie en 
nog een beetje meer vermesellie die 
eigelijk kippensoep moest heten. De 
soep was toch wel lekker :D hier na 
zijn we richting het klooster gereden. 

hier hebben we de biggetjes tocht ge-
lopen. het groepje van Ruud en Mari-
ëlle vertrokken het eerst maar op 
vreemde wijze kwamen ze als laatste 
aan. het had iets te maken met een 
verkeerde afslag, bomen, sloten en 
paarden. toen we weer terug waren op 
de blokhut hebben we heerlijke panne-
koeken gehad en nu zijn we hier be-
land bij het schrijven van het logboek.  

 
groetjes, Loes, Eelkje, Pleun,          

Juul, Julian en Thijs. 
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Couplet: 
Een hand op mijn hoofd 
Een vergrootglas erbij 
We speuren wat af 
In Aarle-Rixtel zijn wij 
 
Couplet: 
De dagen zijn leuk 
En de nachten zijn kort 
We zoeken naar sporen 
Van de Zwarte Hand 
 
Couplet: 
Als ik dan wat heb gevonden 
Dan krijgen we geld 
Met heel erg veel geld ja 
Dan krijg je een tip 
 
Refrein : 
We gaan nu op zoek 
Naar een vervelende boef 
En we stellen onze kennis 
Alweer op de proef 
Alle WEKS zijn gaan zoeken 
De boef is in zicht 
En dan denk ik aan kampvuur 
Want daar brand nog licht 
 
Couplet: 
Als ze zijn gevonden 
Dan zijn we tevree 
Dan hebben we feest 
Tot een uur of twee 
 
Refrein: 
We gaan nu op zoek 
Naar een vervelende boef 

En we stellen onze kennis 
Alweer op de proef 
Alle WEKS zijn gaan zoeken 
De boef is in zicht 
En dan denk ik aan kampvuur 
Want daar brand nog licht 
 
Couplet: 
Ik mis zelfs het zeiken 
Op Sjef en z’n pet 
Een vieze verassing 
Vind hij in zijn bed 
 
Couplet: 
De oplossing klaar 
Ben ik trots op jou 
Het is daarom dat ik zo 
Van Scouting hou 
 
Refrein: 
We gaan nu op zoek 
Naar een vervelende boef 
En we stellen onze kennis 
Alweer op de proef 
Alle WEKS zijn gaan zoeken 
De boef is in zicht 
En dan denk ik aan kampvuur 
Want daar brand nog licht  
 

Melodie: Melodie: Melodie: Melodie:     
Brabant Brabant Brabant Brabant     
(Guus Meeuwis)(Guus Meeuwis)(Guus Meeuwis)(Guus Meeuwis)    

KampliedKampliedKampliedKamplied    Weks 
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Ook de scouts 
zijn weer terug 
van lang weg 
geweest. Zes 
weken vakantie 
is veel te lang, 
want dan mis-
sen ze die leuke 
leiding natuurlijk 
veel te erg. 
Maar…. geluk-
kig was er nog 
dat mooie weekje kamp. Alles vertellen 
dat gaat natuurlijk niet, maar de leuk-
ste dingen zullen we even op een rijtje 
zetten.  
 
Voor de leiding begon het op een zeer 
regenachtige zaterdag. We zorgden 
ervoor dat alles al klaarstond zodat de 
kinderen zondag vooruit konden. En 
toen was het zover. De fietstocht! En 
het was me er eentje. Vooral voor Jor-
di. Na 2 keer de band geplakt te heb-
ben, gaven we het op en moest hij 
verder fietsen 
met een lekke 
band. Gelukkig 
zijn we allemaal 
heel aangeko-
men. Even eten 
en daarna hard 
aan de slag met 
het opbouwen 
van de tenten en 
de eethoeken. 
Het gaat elke 

keer beter. De 
volgende dag 
zijn we verder 
gegaan met 
bouwen en aan-
gezien iedereen 
hun snoep al 
aardig op had, 
zijn we ’s mid-
dags naar de 
winkel gefietst. 
Ja, we moesten 

er wel heel veel voor over hebben. We 
hebben 30 km gefietst om even naar 
de winkel te gaan. En dan ook nog 
eens in de regen.  
 
Dinsdag leek de hike even in de soep 
te lopen. Gelukkig hield het regen uit-
eindelijk op en konden we (weliswaar 
in regenpak) toch gaan lopen. ’s 
Avonds hebben we zelf boven een 
kampvuurtje gekookt en heerlijk gesla-
pen in een friettentje. Voor sommige 
weer eens wat nieuws. Je zou denken 

dat op scouting 
hele lieve, soci-
ale, goed gema-
nierde kinderen 
zitten. Nou, 
daar dachten de 
badmeesters in 
Duitsland net 
even iets anders 
over. EINE PER-
SON AUF DIE 
GLEIBANN BIT-

 Scoutskamp 2o12Scoutskamp 2o12Scoutskamp 2o12Scoutskamp 2o12    scouts 
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TE!!! Dit was een zinnetje dat vooral 
Martijn goed was bijgebleven. We 
hebben 4 uur kunnen zwemmen en 
toen verzochten ze ons toch vriendelijk 
om te gaan. Die badmeesters van te-
genwoordig!  
 
Donderdag hebben we weer 30 km 
moeten fietsen, maar dit keer was het 
zeker de moeite waard. In het dorp 
deden we een fotospel waarbij we met 
van alles op de foto moesten met onze 

patrouille. Bijvoorbeeld dat we met zijn 
allen in een komkommer aan het bijten 
waren. Of met een winkel medewer-
ker! Daar kwamen hele leuke foto’s 
van! 
 
Vrijdag hebben we het kamp mooi 
afgesloten met een dagje Irrland. Een 
park waar we ons de hele dag prima 
hebben vermaakt. Kortom, weer een 
prachtig kamp! 

De Scoutsleiding 

Eerste keer groepdraaienEerste keer groepdraaienEerste keer groepdraaienEerste keer groepdraaien    scouts 

Nu hebben we het bij de 
scouts liever over de 
tweede keer groepdraai-
en. De eerste keer is na-
melijk nooit zo interes-
sant. Dan moeten de 
tenten van kamp weer 
opgeruimd worden en de 
kookkisten moeten blin-
ken. Dat hoort er ook bij.  
De tweede keer daaren-

tegen was er weer ruimte 
om te klooien. Tja, dat 
wordt interessanter. Eerst 
flessenvoetbal, wat al 
uitloopt op een waterge-
vecht. Daarna werd het 
steeds leuker om elkaar 
ook nog onder te gooien 
met gras. Voor de echte 
liefhebbers was er een 
buikschuifbaan. Je kreeg 

bonuspunten wanneer je 
de hoop gras kopte met 
je hoofd. Zie deze leuke 
foto van onze buikschuif 
kampioen! 
 
Krijgen de nieuwe wel-
pen en kabouters al zin 
om naar de scouts te ko-
men als ze dit zien???  

De Scoutsleiding 
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Woordje vooraf, 
Namens de Explorers houden we altijd 
een boekje bij waar we de verhalen 
van onze acties, weekenden en kam-
pen inschrijven, om zo niet alleen fot-
o’s als herinnering te hebben. Hier een 
dag van ons afgelopen kamp 
‘Mullerthal Trail’ in Luxemburg. 
 
20202020----07070707----2012, Vrijdag, dag 72012, Vrijdag, dag 72012, Vrijdag, dag 72012, Vrijdag, dag 7. 
Om 1:00 begon het. Er was een vogel 
die ons allemaal wakker hield, en om 
5:00 begon het volgende dier alweer.. 
We lagen 20 meter van een dal waar 
een dier liep, we weten niet hoe groot, 

maar hij brulde echt kei hard. Je kunt 
het dier zien als een kruising tussen 
een leeuw en een koe…! Dat dier brul-
de het hele bos bij elkaar en iedereen 
schoot wakker met een hartslag van 
220.  
Om 8:16 stonden Thijs en Rick op. 
Om 8:28 stonden Collin en Rens op. 
om 8:31 kwam Jort op het idee om op 
te staan… Om 8:34 gingen Maikel en 
Collin ‘black mambas’ droppen.. (aldus 
Maik…?!)  
 
Om 9:00 liepen we aan naar Consdorf. 
nadat we twee uur gelopen hadden 

Een greep uit het kampboekEen greep uit het kampboekEen greep uit het kampboekEen greep uit het kampboek    Exploders 
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kwamen we bij een supermarkt met 
een leuke kassa-biens (caissière..). Daar 
konden we eten halen voor vanavond 
en o.a.  puddingbroodjes als middag-
eten. Ook hadden we daar ontbeten. 
Hierna zijn we verder gelopen door de 
Luxemburgse bossen en volgde een 
van de drie Mullerthal-trails. We kwa-
men ook nog door mooie hoge en die-
pe kloven. 
 
Daarna liepen we verder en na een 
paar honderd meter gingen we door 
de bosjes stijl (!!) omhoog om boven 
op een onbewoonde berg te gaan ko-
ken, kaarten en slapen. Op deze berg 
kwam Jort al de eerste zwijnharen te-
gen, en Rick vond de eerste vroet-
plaats. Ook waren er veel varens waar 
de zwijnen waarschijnlijk in liggen te 
slapen. Bij het koken ging het alweer 
snel fout; de soep ging goed, maar 

toen Collin de pit lager moest zetten, 
raakte hij zachtjes de pan waarbij hij 
uithaalde van schrik, en de andere pan 
met water omstootte! Maar het eten 
was toch nog lekker! De toetjes waren 
het lekkerste. Op het moment dat het 
begon te schemeren zijn Jort en ik 
door het bos gaan lopen om te zoeken 
naar zwijnen, maar we zagen alleen 
maar platgelopen varens door zwijnen. 
Toen het donker was begonnen we 
met stoken (wat overigens de enige 
avond stoken was, helaas.) , met op de 
achtergrond de geluiden van vogels, 
herten, honden en zwijnen. Verder 
waren er misschien nog wel meer dier-
soorten, maar we zullen zien wat er 
vannacht gebeurd. Ik ben benieuwd! 
 

Welterusten. 
Groetjes, Maik 

Een stukje geschiedenis van 5 jaar geleden en nu Een stukje geschiedenis van 5 jaar geleden en nu Een stukje geschiedenis van 5 jaar geleden en nu Een stukje geschiedenis van 5 jaar geleden en nu     
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Een van de acties waar de explorers 
haar kas mee op orde houdt, is de mo-
torcross in Lierop. Deze actie brengt 
het meeste geld op van alle acties die 
de Explorers heeft. Tijdens deze actie 
zijn wij gevraagd om op 5 posten, op 
verschillende plaatsen op het terrein 
het sanitair willen bijhouden. 2 posten 
op de camping, en 3 op het motorcross 
terrein zelf! Van af de posten op het 
terrein kun je de cross ook nog volgen. 
De GP van Lierop trekt jaarlijks zo’n 30 
tot 40 duizend bezoekers. 
 
Op vrijdagavond zetten we  onze 
slaapgelegenheid op, en gooien we 
nog een aantal worsten, frikadellen en 
hamburgers op de barbecue. Als ieder-
een moe is gaan we rustig aan slapen. 
Maar;  zaterdags om 6uur gaat de 
wekker; we staan op, eten rustig wat 

en tegen 7uur begint het werk. Tot 
ongeveer 17:00 uur zitten we op het 
terrein, en de 2 camping plaatsen heb-
ben we nog 2 uurtjes langer. (dit jaar is 
het wat uitgelopen i.v.m. een extra 
manche). ’s Avonds eten we een friet-
je, en hebben we het weer gezellig bij 
de tent. Zondags is de drukste dag, en 
werken we van 7:00 tot een uur of 
16:30 / 17:00. In de tussentijd is er 
door 2 personen de tent opgeruimd, 
en kunnen we weer huiswaarts.  
 
Dit jaar hebben er een aantal scouts, 
en Jeroen van de Pivo’s geholpen. Hier 
zullen we nog een passend bedankje 
voor regelen. 
 
Het was dit jaar hartstikke goed weer, 
en het is goed verlopen. 
Bedankt iedereen. 

Grand prix motorcrossGrand prix motorcrossGrand prix motorcrossGrand prix motorcross    Exploders 
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Al weken hield de organisatie ons in 
spanning…waar zouden we toch heen-
gaan dit jaar met Stammus op pad…
het enige wat we wisten was dat we 
naar een plaats met een ‘C’ zouden 
gaan…en ja hoor…na veel denken en 
peinzen waren we eruit….Charleroi…
wat iedereen verbaasde in eerste in-
stantie want dat was toch die vieze 
industriestad in België..maar na een 
beetje rondkijken op internet konden 
we zien dat er in de buurt genoeg te 
doen was en ook de stad wel iets zou 
zijn opgeknapt… 
 
Dus tot het moment dat we vrijdag-
avond startklaar stonden (en dat duur-
de even)  dachten we dat de trip ons 
wederom naar onze zuiderburen zou 
brengen…maar niets was minder 
waar…voor vertrek bleek het bestem-
ming COCHEM…idd…ook met een 
‘C’… 
 

We hebben ons weekend doorge-
bracht op het Landal park boven op de 
bult bij Cochem, een 14-persoons 
huisje, erg fijn met 10 personen…
koelkastje, bankje…erg goed om de 
eerste avond mee van start te gaan…
we hadden zelfs een heuse wijnproe-
verij…(en ja..ineens lustte bijna ieder-
een wijn….he Hein!)..onder het motto 
‘HOE DIEPER DE GLEUF, HOE SLECH-
TER DE DREUF’ hebben we dit het 
weekend voortgezet..en vooral deze 
avond. De weergoden hebben ons niet 
meegeholpen en wat er dus de volgen-
de dag gepland stond hebben we niet 
geheel uit kunnen voeren, maar eerst 
maar eens een ontbijtje met koffie en 
verse broodjes... De zaterdag hebben 
we een deel van Cochem bezocht, on-
der het schuilen door hebben we het 
stadje kunnen bekijken, maar de tocht 
naar het kasteel werd dusdanig ver-
stoord door alle nattigheid dat we te-
rug gegaan zijn naar het huisje. Ieder 

Sop ‘12 CochemSop ‘12 CochemSop ‘12 CochemSop ‘12 Cochem    STam 
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heeft de middag voor zichzelf inge-
vuld, enkelen hebben toch een lange 
wandeling gemaakt, anderen zijn gaan 
zwemmen, in de sauna gegaan of zo-
maar wat geluierd. De avond zijn we 
gaan eten in Cochem, een leuk restau-
rantje gevonden, waarna het wel tijd 
was om een drankje in de plaatselijke 
‘Tanzkeller’ te gaan nuttigen…wij den-
ken dat we al veel meegemaakt had-
den wat uitgaan betreft…we stonden 
na een tijdje in de live versie van 
‘wijnboer zoekt vrouw, en het liefste 
op de dansvloer’…maar wat hebben 
we een schonne avond gehad! Na de 
nodige en welverdiende nachtrust was 
het die dag tijd om te gaan kletterstei-
gen, een avontuurlijke wandeling tus-
sen de wijnvelden en tegen de berg-
rotsen. Een erg mooie tocht met af en 

toe wat water en net optijd weer be-
neden ….een echte scoutingactiviteit 
en een mooie manier om het dagelijks 
werk van de mensen daar te kunnen 
zien.  
 
Daarna even uit wezen rusten in de 
plaatselijke Stube om alsnog het kas-
teel van Cochem te kunnen gaan be-
zichtigen…Die avond naar de voor 
Meneer de Voorzitter wel bekende 
kebabtent geweest en tijdens het afre-
kenen toch maar alvast een paar pizz-
a’s besteld voor later op de avond. In 
ons huis hebben we de avond verder 
doorgebracht, sommige onder het ge-
not van een spelletje..anderen gezellig 
kletsend.  
Om de traditie voort te zetten hebben 
we de laatste dag nog iets sportiefs 

gedaan…we zijn gaan 
golven op de baan die 
bij het park lag…nou 
ja…een flink potje bal-
len meppen op precies 
te zijn. Het weekend 
afsluitend met koffie en 
apfelstrudel, een SOP-
weekend rijker, een 
scoutingervaring meer 
en wederom vooral de 
lachspieren getraind 
konden we weer terug 
naar Someren. 
 
Heren, bedankt! 
 

Groetjes  
Linda 
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Hoe heten jullie? 
Juul en Noa RelouJuul en Noa RelouJuul en Noa RelouJuul en Noa Relou    
 
Hoe lang zitten jullie al bij scouting? 
Zo lang dat we het niet meer weten 
 
Wat is het leukste spel? 
Juul:  Kop van Medusa 
Noa   Vrij spelen 
 
Wat vinden jullie het minst leuk? 
Juul: Alles is leuk 
Noa: Slapen 
 
Wie is jullie favoriete leiding? 
Sanneke (even later) en misschien ook 
Miriam (en weert even later) en ook 
Sjef 
 
Wat was het vieste eten tijdens het 
kamp? 
Tomatensoep! 

 
Willen jullie nog iets zeggen? 
Juul:  Scouting is heel leuk 
Noa: Scouting is het vetst aller tij-
 den 
 
Juul & Noa bedankt voor dit interview 
 

Het interviewHet interviewHet interviewHet interview    Juul en Noa 

De Insigne van Teun De Insigne van Teun De Insigne van Teun De Insigne van Teun     
Zie volgende bladzijdeZie volgende bladzijdeZie volgende bladzijdeZie volgende bladzijde    
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Het Stokje Van TEunHet Stokje Van TEunHet Stokje Van TEunHet Stokje Van TEun    
Ik heb het stokje gekregen van Rudy, nog 
bedankt hiervoor. 
 
Ik ben bij scouting gegaan toen ik een 
jaar of 5 was. En ik heb het altijd heel 
leuk gevonden. Ik heb ook al verschillin-
de kampen meegemaakt bij alle speltak-
ken en ze waren allemaal geslaagd. Mijn 
eerste zomerkamp was met de bevers 
naar Roermond ik weet daar niet veel 
meer van maar wel dat het heel spannend 
was de eerste keer weg zonder papa en 
mama. 
 
Toen ik 14 was ben ik meegeweest naar 
de wereld jamboree dat is een speciaal 
scoutingkamp waar scouts van over de 
hele wereld komen. Dat is om de vier jaar 
ergens anders toen was het in Engeland. 
Ik ben daar toen samen met twee andere 
leden van scouting Someren heen gegaan. 
Voor dat ik daar heen ging heb ik veel 
weekenden gehad met de groep waarmee 
ik daar naar toe ging. We gingen er met 
ongeveer 1.000 Nederlandse scouts naar 
toe. De jamboree duurden anderhalve 
week en met alle Nederlanders zijn we 
nog een week van te voren ook al naar 
Engeland gegaan om meer van Engeland 
te zien. Na die week zijn we naar een heel 
groot landgoed gegaan waar de jamboree 
zelf was. Er waren daar in totaal meer dan 
45.000 mensen. Ik heb daar veel andere 
scouts ontmoet uit bijvoorbeeld Enge-
land, Amerika, Duitsland, Japan en nog 
veel meer landen. Deze jamboree was 
ook een speciale editie omdat het honderd 
jaar was na de oprichting van scouting. 
Daar om was er een speciale dag georga-

niseerd waar een heel groot feest werd 
gehouden om dat te vieren. Ik had hier-
door wel mijn eerste kamp van de explo-
rers gemist maar ik heb er wel iets heel 
leuk en moois voor teruggekregen het zal 
ook iets zijn wat ik nooit meer vergeet. 
 
Nu zit nu alweer twee jaar bij de pivo's en 
sinds ongeveer een half jaar ben ik ook 
leiding van de welpen. Ik werd hiervoor 
gevraagd door Rudy hij vroeg mij omdat 
ze nog wel een extra leiding konden ge-
bruiken. De eerste groep die ik als leiding 
mee draaide was de eerste van het nieuwe 
jaar dus eerst moesten ik iedereen een 
gelukkig nieuwjaar wensen. Een paar 
maanden daarna was het instalatieweek-
end we zijn toen naar de Smelen in So-
meren-Eind geweest. Dat was heel gezel-
lig ik werd toen ook geïnstalleerd maar 
kwam er gelukkig heel gemakkelijk van-
af. 
 
Afgelopen zomer heb ik ook mijn eerste 
zomerkamp meegemaakt als welpenlei-
ding. We zijn in Aarle-rixtel geweest en 
ik vond het heel leuk. Het was wel een 
heel spannend detective kamp. Er gebeur-
den een hoop spannende dingen. Het was 
een beetje jammer dat het nogal vaak 
regende maar dat maakte het kamp er niet 
minder gezellig op. 
 
Nu staan we aan het begin van het nieuwe 
scoutingjaar en ik heb er in ieder geval 
heel veel zin in, ik hoop jullie ook. 
 
Ik geef het stokje nu door aan mijn colle-
ga pivo Rick. 



Pagina 20 Het Sprokkeltje 



BeversBeversBeversBevers    
bevers@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmiddag 
14.00 – 16.00 uur 
 
Renata Maas 
0493-490240 
 
WelpenWelpenWelpenWelpen    
weks@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmorgen 
9.00 – 11.00 uur 
 
 
 
 
KaboutersKaboutersKaboutersKabouters    
weks@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmorgen 
11.00 – 13.00 uur 
 
Sanneke Krosenbrink 
0493-493667 

ScoutsScoutsScoutsScouts    
scouts@scoutingsomeren.nl 
Donderdagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
Bart Loomans 
06-50608708 
 
ExplorersExplorersExplorersExplorers    
explorers@scoutingsomeren.nl 
Woensdagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
 
 
 
Pivo’sPivo’sPivo’sPivo’s    
pivos@scoutingsomeren.nl 
Maandagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
Irma Weerts 
0493-493345  

Jongeren Stam Jongeren Stam Jongeren Stam Jongeren Stam     
jongeren-
stam@scoutingsomeren.nl 
Vrijdagavond 3x/mnd 
19.30 – 21.30 uur 
 
 
 
StamStamStamStam    
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 Blokhutd' Auw Blokhutd' Auw Blokhutd' Auw Blokhut    
Doncksedreef 2 
0493–495342 

 
SecretariaatSecretariaatSecretariaatSecretariaat    

    
    
    

secretariaat@scoutingsomeren.nl 
 
 

RedactieRedactieRedactieRedactie    
sprokkeltje@scoutingsomeren.nl 

 
InternetInternetInternetInternet    

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 

Komende dataKomende dataKomende dataKomende data    
    

25 Sept Bestuursvergadering 
16 Okt Groepsraad 

6 nov Bestuursvergadering 
20 Nov Groepsraad 

 
Inleveren kopij volgende sprokkel 

7 december 7 december 7 december 7 december     
 
 


