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PS, nog een klein verzoekje. We zoe-
ken leiding voor onze kaboutergroep 
met allemaal heel schattige en goed 
luisterende meisjes. Iets voor u.......... 
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De potgrondactie was dit 
jaar weer een succes en 
de temperaturen gaan 
eindelijk omhoog. Kort-
om de zomer staat voor 
de deur! Een zomer vol 
bouw activiteiten. De 
bouwaanvraag is goedge-
keurd door de gemeente, 
de aannemer is gekozen 
en de vloer (die we in 
eigen beheer hebben ge-
maakt) is gestort. We 
gaan dus flink vooruit. Nu 
maar hopen dat we tij-
dens de bouw ook vol-
doende  mensen bij el-
kaar krijgen die ons ko-
men helpen. Na de zeer 
positieve ervaring met 
"NL doet" en de pot-
grondactie ben ik hier 
niet bang voor. Terwijl de 
leiding en enkele ouders 

langs de deuren gingen 
om potgrond te verkopen 
stond een heel leger aan 
ouders klaar om de deu-
ren van de blokhut van 
een nieuwe laag verf te 
voorzien. Enkele vonden 
het zo gezellig dat ze ook 
nog hebben geholpen bij  
 

“Allemaal reuze 
bedankt!” 

 
het voeden van al die 
hongerige monden van 
de potgrondverkopers. 
Allemaal reuze bedankt! 
Ik hoop dat we deze 
sfeer en samenwerking 
tijdens de bouw van de 
blokhut (en ook daarna) 
kunnen behouden. Want 
bouwen is meer dan al-
leen technische dingen. 

Er moet ook gegeten, 
gepoetst en mentaal on-
dersteund worden en het 
is voor al die klussers erg 
fijn als ze zich daar geen 
zorgen over hoeven te 
maken ;-). Dat was het 
voor dit moment. Weder-
om dank aan iedereen en 
ik hoop jullie allemaal 
een keer met oude kleren 
aan tegen te komen op 
de bouw.  

Meneer de voorzitter 

"We gaan ervoor" 

Er ligt weer een mooie dikke sprokkel 
voor je klaar. Vol met verhalen over 
het wel en wee van onze leden. Helaas 
is er dit voorjaar geen sprokkel uitge-
bracht, maar deze editie laat dat snel 
vergeten.  
 
Veel bouwnieuws in deze editie. Van-
daar dat op de voorpagina de oor-

spronkelijke blokhut te zien is . Deze 
blokhut is helaas in een brand verloren 
is gegaan. Laat dieze prachtige foto 
van een geweldige blokhut een inspira-
tie zijn voor de verbouwing van de 
huidige blokhut. 
 
Veel leesplezier! 

De redactie 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
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Beverinformatie ‘13Beverinformatie ‘13Beverinformatie ‘13Beverinformatie ‘13    Bevers 

De bevers zijn de jongste leden van 
onze vereniging. Hier komen ze voor 
het eerst in aanraking met Scouting. 
Wij proberen met educatieve spellen 
bevers kennis te laten maken met het 
omgaan met de natuur, het leren sa-
menwerken met andere kinderen en 
het spelen in een groep.  
 
Kinderen van 4 tot en met 7 jaar spe-
len als Bevers in een fantasiedorp 
Hotsjietonia. De bevers beleven de 
avonturen door de ogen van Stuiter. 
Deze fantasiewereld geeft houvast 
voor veel speelavontuur, dat aansluit 
bij de belevingswereld van de kinde-
ren. Voor meer informatie hierover 
verwijzen we u naar onze website. 
    
Het is al weer even geleden dat de 
laatste Sprokkel was uitgekomen, dus 
gaan we even terug in de tijd en ko-
men uit in december. Het was gezellig 
en na alle goede wensen voor het 
nieuwe jaar moesten we die laatste 
middag in december ook afscheid ne-
men van Irma; die na zeven jaar lang 
leiding te zijn geweest bij ons. En van 
Rens; omdat zijn Maatschappelijke 
stage erop zat. Na drie maanden had 
ook hij aangegeven te willen stoppen. 
Bedankt allebei voor de leuke, enorm 
enthousiasme, veel lol en gezelligheid 
met ons en onze Bevers. 

 
Groetjes van het beverteam  

    

CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval    
Ook dit jaar was er een Carnavalsbal in 
onze blokhut. Wij hielden dit samen 
met de Welpen en Kaboutergroep. 
Iedereen was grappig en zelfs heel 
sjiek verkleed. Bij aankomst kreeg je 
een rolletje serpentine en een kaartje 
met drie consumpties. Lekkere cola en/
of limonade en chips. We gingen weer 
dansen, hossen en polonaise. En tus-
sendoor deden we verschillende gave 
bezigheden. 
    
Welkom nieuwe beversWelkom nieuwe beversWelkom nieuwe beversWelkom nieuwe bevers    
Onze nieuwste leden zijn Guusje Hurk-Guusje Hurk-Guusje Hurk-Guusje Hurk-
mans, Lorenzo Beerensmans, Lorenzo Beerensmans, Lorenzo Beerensmans, Lorenzo Beerens en  
Daan KengenDaan KengenDaan KengenDaan Kengen en we hopen dat jullie 
nog meer plezier gaat beleven bij ons 
in de bevergroep. 
    
Draaidagen:Draaidagen:Draaidagen:Draaidagen: 
Zo hebben we dit jaar al allerlei leuke 
draaidagen gehad, zoals: 

• Tikspelen in het bos 

• Broodjes bakken bij het kampvuur 

• Herfstdag (knutselen van een pin-

dasnoer en een herfsttocht lopen) 

• Carnavalsbal (met Welpen en Ka-

bouters) 

• Spelletjesdag (Twister, Me-

mory,Wie is het?, Onder uit, Domino, 
Clowntje bouwen etc) 
Houten spellen middag 
 
Iedere keer beginnen we de middag 
met ons openingslied. Alle bevers staan 
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met hun leiding in de kring en zingen 
het openingslied. Hierna kijken we of 
iedereen er is en dan luisteren we naar 
wat we die middag weer voor leuks 
gaan doen. Aan het einde van de dag 
bespreken we even of iedereen het 
vandaag leuk vond en dan zingen we 
ons sluitingslied. (hou jij niet zo van 
zingen dan kun je gewoon meedoen 
met de bewegingen die we maken). 
    
Bever Doe DagBever Doe DagBever Doe DagBever Doe Dag    
Ook in het dorp Hotsjietonia wordt er 
elk jaar een Bever Doe Dag gehouden. 
De bewoners van het dorp organiseren 
elk jaar een ontzettend gezellig dorps-
feest waarbij Stuiter en zijn bever-
vriendjes en vriendinnetjes worden 
uitgenodigd. Ze verzinnen dan een 
leuk en spannend thema en doen de 
gekste spelletjes. Het zal dit jaar plaats 
vinden in het “Uilenbos” te Deurne. In 
het volgende Sprokkeltje kun je hier 
meer over lezen. 
    
Beverweekend en Zomer-Beverweekend en Zomer-Beverweekend en Zomer-Beverweekend en Zomer-
kampkampkampkamp    
Het kan gebeuren dat de bevers een 
nachtje blijven logeren in 
”Hotsjietonia”. Voor jongens en meis-
jes van een jaar of zes is dat natuurlijk 
een prachtige gebeurtenis.Wij gaan 
met de bevers drie keer op weekend/
kamp. Het eerste weekend van het 
seizoen is  het zogeheten installatie/ 
voorbereidingsweekend. Dit weekend 
is altijd na het gezamenlijk weekend in 
eigen blokhut en duurt één nachtje. 
Het tweede weekend is een weekend 

in het voorjaar. Voor jongens en meis-
jes van deze leeftijd is dat natuurlijk 
een prachtige gebeurtenis. Het hoogte 
punt van het jaar is het zomerkamp. 
Dit duurt twee nachtjes en dan zitten 
wij iets verder van onze eigen blokhut 
af (in principe op minder dan 45 minu-
ten rijden). Dit jaar gaan de Bevers met 
de Welpen en Kabouters op zomer-
kamp naar Scouting blokhut in Luyks-
gestel alle Bevers kunnen zich opgeven 
via de mail of door het strookje in te 
leveren bij de leiding. We gaan van 
zondag 14 juli t/m dinsdagavond 16 
juli. Tegen de tijd dat een kamp plaats-
vindt, krijgt u er meer informatie over 
het zomerkamp in een kampboekje. En 
tot slot het Gezamenlijk weekend is 
een van de laatste weekenden van het 
Scoutingseizoen. Dit weekend duurt 
ook één nachtje. En houden wij geza-
menlijk met alle Scoutinggroepen die 
Someren heeft. 

 
Kom jij ook gezellig bij de Kom jij ook gezellig bij de Kom jij ook gezellig bij de Kom jij ook gezellig bij de 
Bevers?Bevers?Bevers?Bevers?    
Tijdens het overvliegen aan het einde 
van dit seizoen gaan dit jaar veel van 
onze Bevers naar de Welpen en Ka-
bouters toe. Hierdoor hebben we weer 
volop ruimte voor nieuwe leden! Dus 
ben je tussen de 4 en 7 jaar, kom vrij-
blijvend drie keer mee groep draaien of 
je de Bevers net zo leuk vindt als wij. 
Je kunt zelfs nu al bij ons instromen. 
We draaien groep op zaterdag van 
14.00-16.00 uur in onze eigen blok-
hut. 
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Als je lid bent van de Scouting, krijg je 4 keer per jaar je eigen blad, Beverpost. 
Dit blad staat vol leuke spelletjes, verhalen en tekeningen. 
 
Samen met de leiding beleven de Bevers elke week weer een leuke middag! 
Binnen onze groep is een enorm enthousiasme, lol en gezelligheid van zowel de 
bevers als de leiding. Dus stel jezelf gewoon eens de volgende vragen: 

• Heb jij wel eens het gevoel, dat je zaterdagmiddag beter had kunnen beste-
den?  

• Denk je wel eens, zijn er nog wel sociale mensen op deze wereld?  

• Vind je dat we leven in een prestatiemaatschappij en er ook tijd moet zijn 
voor ontspanning? 

• Kom dan eens naar onze (nieuwe)blokhut. Vrijwillig een kijkje nemen en 
mee groepdraaien! 

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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Wist je DatWist je DatWist je DatWist je Dat    
    

• We alweer bijna in de maand juli zitten.    

• Dat het begin van dit jaar veel gesneeuwd heeft.     

• En erg lang koud bleef.    

• Inmiddels het nieuwe seizoen al weer bijna afloopt     

• We hard aan het werk zijn deze Sprokkel weer klaar te krijgen    

• Je deze Sprokkel ook via onze site kunt bekijken als PDF    

• De Beverleiding, Irma en Rens bedanken voor al hun hulp binnen onze Be-
vergroep    

• De aanbouw zo goed als begonnen is    

• We een kei leuke carnaval hebben gehad.    

• De Bevers weer een leuke Bever Doe Dag hebben meegemaakt    

• De bovenbouw heel veel zin hebben in het nieuwe lokaal    

• We ook in het voorjaar op weekend zijn geweest    

• Het weer toch wel goed was    

• Een leuke dag in de kinderdierentuin beleefd hebben.    

• Maar dus een te gek, fantastische geweldig, leuk voor ieder wat wils Bever-
weekend was.    

• Het wel heel gek moet lopen als je dit aan je neus voorbij liet gaan.    

• Het buiten lekker lang licht blijft.    

• Wij weer veel naar buiten gaan.    

• En wij toe zijn om kennis te maken met de diertjes in de natuur.    

• De Bevers heel veel plezier maken met die zandbergen achter onze blokhut    

• Wij ook een eigen site hebben van Scouting Someren    

• Je daar maar eens op moet gaan kijken.    

• De voorbereidingen aan het zomerkamp ook weer begonnen zijn.    

• Wij 14 juli op zomerkamp gaan.    

• We natuurlijk een fantastisch kamp van zullen maken.    

• Wij hopen dat jullie er ook al veel zin in krijgen.    

• Jullie hier binnenkort ook informatie over krijgen.    

• Zaterdag 5 en zondag 6 oktober voor de bevers einde dit seizoen is.    

• Er twaalf bevers na dit seizoen overvliegen naar de welpen en kabouters.    

• Wij ze veel succes wensen de komende jaren bij de welpen en kabouters.    

• Het beverprogramma op de site te vinden is.    

• We zo ondertussen wel het einde van deze bladzijde zien    

• Wij net als de schoolvakanties ook geen groep draaien.    
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Op 18 en 19 mei hebben we weekend 
gehad met de bevers. Het thema van 
dit weekend was boerderij. Alle kinde-
ren kwamen ’s ochtends aan en heb-
ben hun bed opgemaakt voor ’s 
avonds.  
 

“We hebben veel dieren 
gezien, van apen tot        

tijgers” 
 
Hierna zijn we met alle kinderen naar 
Nuenen gereden om daar naar Dieren-
rijk te gaan. Hier zijn we de hele dag 
geweest en hebben heel veel dieren 
gezien, van apen tot tijgers. En tussen-
door is er ook veel gespeeld. Er ston-
den namelijk speeltoestellen in de rou-
te. Er was ook een show te zien waarin 
de verzorgers lieten zien hoe ze de 
dieren eten geven. We hebben de 
shows van de zeehonden gezien en 
van de Aziatische olifant. In Dierenrijk 
heeft iedereen zich de hele dag kunnen 
vermaken.  

Na een vermoeiende dag zijn we weer 
terug gegaan naar de blokhut gegaan. 
Via deze weg wil ik de ouders nog be-
danken die mee hebben gereden naar 
Dierenrijk en terug. Toen we terug 
waren bij de blokhut was het tijd om 
te gaan eten, PANNENKOEKEN! Na 
ons buikje rond te hebben gegeten 
was het tijd om allemaal leuke spelle-
tjes te doen. Van spijkerbroek hangen 
tot kruiwagenrace. ’s Avonds is er ook 
nog een spel gedaan met de WEKS, zij 
hadden namelijk ook weekend. Daarna 
was het natuurlijk tijd voor kampvuur!!  
 
Zondagochtend moesten we weer 
vroeg op, we hadden in zon ontbeten 
want het was erg mooi weer. Daarna is 
er nog een spelletje gedaan, om ver-
volgens verder te gaan aan het pro-
gramma; de installatie van Guusje. Dit 
was allemaal goed gegaan en het was 
een hartstikke gezellig weekend!  
 

De beverleiding 

Beestachtig weekendBeestachtig weekendBeestachtig weekendBeestachtig weekend    bevers 
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Zoals elk jaar hebben we met de Weks 
ook dit jaar weer een voorjaarsweek-
end gehad. We waren dit keer niet ver 
van huis. Dit was om te voorkomen dat 
we erg veel heimwee zouden krijgen 
naar onze eigen blokhut, vanaf deze 
locatie konden we onze eigen blokhut 
namelijk goed zien en in de gaten hou-
den.  
 
Het weekend begon op vrijdagavond 
om 20.00uur. Gelukkig hebben de 
meeste kinderen er altijd super veel zin 
en kunnen ze niet wachten om op 
kamp te gaan, vandaar dat de eerste 
kinderen meestal rond 19.30 al arrive-
ren en de beste plek uit kunnen zoe-
ken. Nadat iedereen zijn bedje ge-
spreid had was het tijd om afscheid te 
nemen van de papa’s en mama’s en 
het weekend te openen. Omdat het 
nog niet donker genoeg was voor het 

avondspel hebben we eerst wat kleine 
balspelletjes en verstoppertje gedaan. 
Toen het wat schemerig begon te wor-
den kon de leiding zichzelf gaan  
 

“Iedereen had zich         
verslapen” 

 
verstoppen voor het avondspel, dit 
werd het dierengeluiden spel. De lei-
ding maakt dierengeluiden vanuit het 
bos en de kinderen moesten op deze 
geluiden afgaan en zo alle leiding vin-
den. Na dit spel hebben we nog even 
lekker bij het kampvuur gezeten en 
frikadelletjes gegeten.  
 
De volgende ochtend was het alweer 
vroeg dag en na het ontbijt zijn we 
aangelopen naar het Jaspersport. Hier 
hebben we een smokkelspel gespeeld, 

Weekend zit wel snorWeekend zit wel snorWeekend zit wel snorWeekend zit wel snor    Weks 17-18-19 Mei 
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ijzer, brons, zilver, goud. Je moest pro-
beren om uiteindelijk van je ijzer goud 
te maken, maar dat bleek met al die 
dieven nog niet zo gemakkelijk. Na 
een broodje knakworst en een boter-
ham mochten de kinderen nog even 
zelf in het bos spelen en hebben we 
nog een potje slagbal gespeeld. Hierna 
moesten we weer terug naar de blok-
hut want hier stonden de frietjes al op 
ons te wachten. Na dit heerlijke diner 
was er nog maar weinig tijd om even 
bij te komen, want om 19.00uur 
moesten we alweer klaar zitten voor de 
voorstelling van Snorro, de gemasker-
de held!! Het was een erg leuke en 
komische voorstelling, en met een zak-
je chips en een glaasje cola in de pauze 
kon deze avond al niet meer stuk. Na 
de voorstelling zijn we toch even bij 
onze eigen blokhut gaan kijken, want 
hier hadden de bevers ook weekend. 
We hebben samen met hen een spel in 
het bos gespeeld, waarbij je een ge-

heimschrift moest ontcijferen. Hierna 
nog even lekker bij het kampvuur ge-
zeten en hééééél veel liedjes gezon-
gen. En tot grote verbazing van de 
leiding hoefde we maar 1 keer te vra-
gen wie er naar bed wilde, iedereen 
stond tegelijk op en kroop lekker in 
bed.  
 
De vermoeidheid die was toegeslagen 
was ook de volgende morgen wel te 
merken, want iedereen (kinderen + 
leiding) had zich verslapen. We werden 
met z’n alle pas om 9.15 wakker, en 
zelfs toen was een enkeling nog in een 
diepe slaap. Na het ontbijt was er nog 
tijd voor een bosspel. En zoals aan alle 
leuke dingen kwam er ook een eind 
aan ons weekend. Dus na de afsluiting 
kon iedereen z’n spullen weer bij el-
kaar pakken en richting huis vertrek-
ken. Het was weer een geslaagd week-
end!! 

Groetjes de WEKS-leiding 
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April is bij ons standaard de maand van 
RSW. En ja hoor, Someren heeft zich 
weer vertegenwoordigd. Weliswaar 
niet als nummer 1, maar ze kunnen 
wel trots zijn op de ‘fairplay prijs’. Top! 
 
Rond deze tijd zou je denken: “Yes, 
het wordt mooi weer, we kunnen weer 
naar buiten met groepdraaien.” Helaas 
viel dat af en toe  toch tegen. Gelukkig 
blijven de spellen als ‘minute to win it’, 
super mega trefbal en een quiz ook 
altijd leuk bij slecht weer. Maar, naar 
buiten blijft toch altijd het leukste. 
Daar kun je tenminste je eigen apen-
kooi opbouwen in de bossen. Het eni-
ge nadeel was dat we anderhalf uur 
aan het bouwen waren, 10 minuten 
konden spelen en toen was het weer 
tijd om op te ruimen. Toch is er in die 
10 minuten genoeg lol beleefd!  

En wat dacht je van ons ‘materialen 
estafette spel’. De bedoeling was dat je 
met je patrouille allerlei spullen om de 
beurt naar de overkant moest brengen. 
Via een parcours. Wanneer alle spullen 
aan de overkant waren, moest er iets  
 

“Naar buiten blijft toch al-
tijd het leukste” 

 
bebouwd worden (van 6 pionierpalen) 
waardoor je alle spullen + één kind uit 
de patrouille in één keer naar de over-
kant kon sjouwen. Wanneer er iets 
viel, dan moest je weer opnieuw het 
parcours afleggen. Tja, dat werd dus 
een heel gepuzzel voor de kinderen en 
natuurlijk LOL voor de leiding. Check 
maar even de foto, dan is het wel dui-
delijk! 
 

 Drukke scoutsDrukke scoutsDrukke scoutsDrukke scouts    sCOUTS 
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Daarnaast is een potje kwallenballen  bij het gat van Roels een klein beetje uit-
gelopen tot een heerlijk zwempartijtje. Nou ja, ze hebben lang getwijfeld of ze 
in het water zouden springen. Uiteindelijk daagden ze elkaar allemaal uit en lag 
de ene na de andere in het water! En voor degene die geen kou wilden hebben, 
die deden gewoon mee ouderwets balverstoppertje!  

De groeten van de SCOUTS 
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Op 24 25 en 26 mei hadden we kna-
ken weekend!! op vrijdag gingen we 
een tocht fietsen naar Stiphout en on-
der het fietsen moesten we ook foto’s 
maken. Eigenlijk zouden we ook in 
stiphout moeten blijven slapen, maar 
daar was het te koud voor. Dus dat 
was terug fietsen. Toen we weer terug 
waren hadden we nog een kampvuur 
en daarna lekker in de hangmat sla-
pen;) 
 
En toen was het zaterdag. Eerst gingen 
we een fietstocht doen door Someren. 
Tijdens de tocht gingen we ook Collin 
thuis ophalen. Toen we weer terug 
waren bij de blokhut gingen we ons 
klaar maken voor de middag. We gin-
gen survivalen. Collin Daisy en ik be-

gonnen bij een makkelijke baan, en de 
rest bij de moeilijkere. Om 4 uur gin-
gen we weer terug naar de blokhut. 
De jongens gingen  het vuur aan ma-
ken en de meiden gingen het eten 
klaar maken voor op het vuur. Om 
ongeveer half 10 waren we klaar met 
eten en opruimen.  
 

“Daar was het te koud 
voor” 

 
We gingen daarna nog een spel doen. 
Je moest met een dobbelsteen gooien 
en daarna de “moeilijke” vragen be-
antwoorden. toen gingen we nog een 
film kijken, the hangover part 2. wie 
toen nog niet in slaap was gevallen 

KnakenweekendKnakenweekendKnakenweekendKnakenweekend    Explorers 
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ging slapen, voor zover mogelijk. 
 
Op zondag ochtend hadden we uitge-
slapen tot 10 uur. Na het eten hadden 
we nog opgeruimd en alles gepoetst. 

Toen konden we om half 1 naar huis 
na een gezellig knaken weekend. 
 

Gr. Maaike 
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Op zaterdag 16 maart hebben enkele en-
thousiaste ouders meegedaan aan NL-
DOET. De hele ochtend zijn we fanatiek 
aan de slag gegaan met de witte binnen-
deuren in onze blokhut. Bordjes en deur-
beslag verwijderen, schoonmaken, op-
schuren en aflakken. In totaal hebben we 
maar liefst 12 deuren onder handen geno-
men. 
 
Omdat iedereen de schouders eronder 
zette, was het vakkundige schilderwerk in 
de loop van de ochtend al klaar. Mooi op 
tijd omdat de Scouts tussen de middag 
kwamen lunchen om even bij te komen 
van de potgrondactie. 
  
Esther, Patrick, Carlo (Derix), Marian, 
Irma en Anja: dank voor jullie inzet! 
 
(en natuurlijk dank aan Marcel die op 
zondagmiddag samen met mij de deur-
klinken en bordjes weer terug heeft terug 
gehangen...) 

Carlo Bernards 
Coördinator onderhoud blokhut 

Resultaat NL Doet: Alle                  Resultaat NL Doet: Alle                  Resultaat NL Doet: Alle                  Resultaat NL Doet: Alle                  
binnendeuren stralend witbinnendeuren stralend witbinnendeuren stralend witbinnendeuren stralend wit    

Via www.scoutingsomeren.nl kan ieder-
een foto's bekijken van bijvoorbeeld onze 
zomerkampen. Tijdens de groepsraad 
hebben leiding en bestuur van Scouting 
Someren besloten om deze foto's achter 
een wachtwoord te plaatsen. Dit om de 
privacy van de kinderen te waarborgen 
en eventueel misbruik van de foto's door 
anderen tegen te gaan. Tot op heden is er 
nooit iets vervelends met de foto's ge-
beurd maar we kunnen dat moment na-
tuurlijk beter voor zijn. 
 
De wijzigingen op de website worden de 
komende weken doorgevoerd. Om op de 
website toegang te krijgen tot de besloten 
fotopagina's moet je in de linker boven-
hoek voortaan inloggen als "jeugdlid". 
Het wachtwoord is op dit moment 
"foto2012" en wordt jaarlijks gewijzigd. 
Hiervan wordt u dan per email op de 
hoogte gesteld.  

Carlo Bernards 
Beheerder website 

Inloggen om Inloggen om Inloggen om Inloggen om 
foto’s te bekijkenfoto’s te bekijkenfoto’s te bekijkenfoto’s te bekijken    
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Op een mooie vrijdagmiddag in Mei 
was het weer tijd voor ons jaarlijkse 
uitstapje. Voor de verandering had de 
organisatie dit jaar (Marcel en Hein) 
wel een keer verklapt waar de reis 
naartoe ging. Een echt Scoutingweek-
end zou het worden dus vertrokken we 
dit jaar richting Luxemburg, Wiltz  
 

“Een echt scoutingweekend 
zou het worden” 

 
om precies te zijn. In de zomer geldt 
dit plaatsje in noord Luxemburg als 
permanente Jamboree waar ongeveer 
1000 scouts tegelijk hun zomerkamp 
kunnen houden.  
 
De zon scheen en na een mooie rit van 
een paar uurtjes kwamen we aan. 
‘Papa Klein’ zoals ons blokhutje heette 
was al gevonden en gekeurd. Een ge-
weldig klein oud blokhutje wat de luxe 
had die je nodig had, een en al nostal-

gie uitstraalde en rook naar het vele 
kampvuur wat er in de loop der jaren 
gestookt was. De eerste biertjes gingen 
open en de boodschappen voor de bbq 
werden gedaan. Deze avond hebben 
we wel een bui gehad, waardoor we 
net de bbq droog buiten konden laten 
staan maar binnen hebben zitten eten. 
Laat op de avond werd het droog en 
hebben we nog gezellig bij het kamp-
vuur gezeten.  
 
De volgende ochtend (voor sommige 
een korte nacht vanwege uiteraard de 
snurkers onder ons) scheen de zon 
door de ramen, tijd om op te staan en 
opzoek te gaan naar de warme bakker. 
Verse broodjes gehaald en lekker ont-
beten. Hierna stond een gps-
wandeltocht op het programma. Hier-
bij hebben we de omgeving van Wiltz 
gezien. Daarna was het tijd voor de 
inwendige mens en zijn we in de plaat-
selijke cafetaria / café wat gaan eten 
en drinken. Bij het scoutingmonument 

STamus op pad ‘13STamus op pad ‘13STamus op pad ‘13STamus op pad ‘13    Stam 24-25-26 mei 
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in het dorp hebben we nog even een 
foto gemaakt. Teruggekomen bij Papa 
Klein het middagprogramma verzon-
nen, niet meer lopen nu maar met de 
auto de omgeving verkennen. Eerst 
nog even langs het winkelcentrum 
boodschappen doen.  
 

“Johan kreeg een helder 
moment” 

 
Helaas moesten we toen van een aan-
tal van ons alweer afscheid nemen ivm 
andere verplichtingen die ze hadden. 
We zijn doorgereden en gestopt in 
Ettelbruck. Niet heel veel te beleven 
maar toch vonden we de plaatselijke 
kegelbaan / stamkroeg van de plaatse-
lijke bevolking voor een ouderwets 
uurtje kegelplezier. Ondanks dat er 

soms meer ballen langs de baan gingen 
en naast de kegels af dan er tegenaan 
hebben we onze skills proberen te ver-
beteren.  
 
Daarna zijn we opzoek gegaan naar 
een restaurantje om te eten, in Ettel-
bruck was dat een verloren zaak, vol-
gens de plaatselijke bevolking was er 
niks te vinden dus zijn we doorgereden 
naar Diekirch waar we als eerste stuitte 
op een grote feesttent. Een restaurant-
je vonden maar ons toch afvroegen 
wat er in die tent te doen was. Johan 
kreeg een helder moment en wist dat 
zijn broer hier met de nationale reserve 
een wandeltocht van twee dagen had. 
Die dus gebeld en er bleek inderdaad 
ook feest. Na lekker te hebben ge-
steengrild zijn we naar de tent gegaan 
waar een bandje stond te spelen en 
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aan de andere kant de champions lea-
gue finale gekeken werd. Erg gezel-
lig….. 
 
Maar na een paar uurkes weer terug-
gereden naar het kampterrein om toch 
maar weer het kampvuur aan te ma-
ken. Blijkbaar hadden we nog wat 
energie over want sommigen onder 
ons hebben het licht zien worden.  
 

“Sommige onder ons heb-
ben het licht zien worden” 

 
De volgende dag uit proberen te sla-
pen, het was slecht weer dus opge-
ruimd, ontbeten en de auto ingestapt 
om aan ons laatste onderdeel van het 
weekend te gaan beginnen, de terug-
weg… 
 
 
 
 

Het was weer een mooi stamweekend! 
Op naar volgend jaar!  
 

Groetjes, 
  

Marcel, Linda, Mark, René, Sjef, Ste-
fan, Johan, Paul, Bart, Luciën. 
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Nieuwbouw blokhut: “de stand Nieuwbouw blokhut: “de stand Nieuwbouw blokhut: “de stand Nieuwbouw blokhut: “de stand 
van zaken”van zaken”van zaken”van zaken”    

We hebben er allemaal van gedroomd, we hebben het er vaak over gehad, er zijn al 
meerdere schetsen de revue gepasseerd maar eind vorig jaar was de kogel door de 
kerk. Aan onze oude vertrouwde blokhut komt een nieuw deel. Scouting Someren 
blokhut Part llI. 
  
Vanuit het leidingteam en het bestuur is er een heuse bouwcommissie samengesteld. 
Zij zijn na gaan denken over hoe het nieuwe gedeelte eruit moet komen te zien. Uit-
eindelijk heeft een architect dit alles op papier gezet. Na wat gesteggel met de ge-
meente waren de definitieve tekeningen klaar, en kon de bouw werkelijk gaan begin-
nen!!! 
  
Eind 2012 is er begonnen. Eerst moest ons oude vertrouwde houthok afgebroken 
worden. Daarna kon begonnen worden met het weghalen van zand om begin dit jaar 
te beginnen met de fundering. 
  
Er zijn vele avonden en zaterdagen hard gewerkt door onze vrijwilligers om de bouw 
zo ver te krijgen dat begin juni de fundering helemaal klaar is. Nu kunnen wij het uit 
handen geven en kan bouwbedrijf Berkvens ervoor gaan zorgen dat de ruwbouw van 
de blokhut gereed komt. 
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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 ook hier! 

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

 
Meer informative op de website 

www.scoutingsomeren.nl 

 
 


