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Dat is de meest gemaakte 
opmerking die we krijgen 
van mensen die na de 
zomer de aanbouw ko-
men bekijken. En dat ik 
ook zeker waar! Het 
schiet flink op maar er is 
dan ook ontzettend hard 
gewerkt en nog veel 
meer nagedacht. Met 
name dat nadenken is 
knap lastig, want nu 
moeten we goed beden-
ken hoe we het later wil-
len hebben. Elke kraan, 
stopcontact, brandhaspel 
en brandmelder moet 
straks op de goede plek 
zitten en dat is een heel 
gepuzzel. Gelukkig is dit 
ook wel leuk werk en 
geeft het veel voldoening 
om te zien dat het ook 
mooi wordt.  
 
Naast al dat bouwen zou 
je bijna vergeten dat we 
ook al weer alle zomer-

kampen achter de rug 
hebben waarmee we 
onze leden hopelijk weer 
een onvergetelijke Scou-
ting ervaring hebben 
kunnen geven. Helaas 
ging het bij de Scouts dit 
jaar iets minder goed en 
is Willem tijdens het vrij 
spelen ongelukkig ten val 
gekomen en in het zie-
kenhuis beland. Dankzij 
het adequate optreden 
van de leiding is dit ge-
lukkig goed afgelopen en 
ik wens Willem dan ook 
beterschap. Ook onze 
leider Ruud is er niet ge-
heel ongeschonden vanaf 
gekomen. Tijdens het 
wandelen stapte hij in 
een kuil en verzwikte zijn 
voet. Na een ziekenhuis-
bezoek kon hij gelukkig 
weer terug naar het 
kampterrein, maar lopen 
zonder krukken zat er 
een hele tijd niet meer in. 

Ook Ruud wens ik na-
tuurlijk beterschap. 
 
Tja normaal vraag ik hier 
dan nog altijd nog even 
of u leiding wilt worden, 
niet dat dit ooit een reac-
tie heeft opgeleverd, 
maar na het lezen van 
bovenstaande ben ik 
bang dat het helemaal 
geen zin heeft om deze 
vraag te stellen ;-). 
Mocht u niet zijn afge-
schrikt, dan bent u 
'geschikt' en altijd wel-
kom ;-). 
 

Meneer de voorzitter 

"Het schiet al flink op""Het schiet al flink op""Het schiet al flink op""Het schiet al flink op"    

Het sprokkeltje is deze keer weer goed 
gevuld. Mijn complimenten aan alle 
groepen die hebben bijgedragen aan 
dit blad. In deze editie kun je vooral 
lezen wat er de afgelopen zomer is 

gebeurd. Ik kan alvast verkappen dat 
dat een heleboel is. Er rest mij dus al-
leen nog om jullie veel leesplezier toe 
te wensen. 

De redactie 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
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• Dit dus een hele lange wist je dat gaat worden. 

• In het sprokkeltje staan alle belangrijke zaken voor de ouders en leden.  
• Wij kei veel zin hebben in het nieuwe seizoen. 

• we er dan weer een kei gave tijd van zullen maken. 
• er ook volop geklust is geweest, door ouders en leiding. 

• maar ook zeker het poetswerk niet ontbrak. 
• dat wij met de Bevers samen 80 kilometer hebben gelopen, tijdens de 

minimars. 
• we natuurlijk een fantastisch zomerkamp hebben gehad. 
• Kars de jongste bever ooit was tijdens ons zomerkamp 
• wij afscheid hebben genomen van onze oudste bevers 

• er tien bevers na dit seizoen overvliegen naar de welpen en kabouters. 
• wij hopen dat jullie er ook al veel zin in hebben. 
• de bevers weten waar de welpenhut te vinden is. 
• we weer nieuwe kinderen erbij hebben gekregen. 
• Marieke bij ons gezellig meedraait met de leiding.  

• we alweer bijna in de wintermaanden zitten. 
• we dan waarschijnlijk wat minder vaak naar buiten gaan 

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

• de bevers rustig zo van binnen het koude winterweer kunnen ontdek-
ken en beleven. 

• je vooral het Bevernieuws in de gaten moet houden 
• ook al je vriendjes en vriendinnetjes ook bij scouting een keer mogen 

komen kijken.       
• Ik nog een aantal regels moet maken om het vol te krijgen. 

• Ik er zo meteen wel een plaatje bij doe. 
• Wij niks meer weten voor het wist je dat. 

• Dit het wist je dat weer was. Een uitgave van Scouting Someren. 

Welkom nieuwe BeversWelkom nieuwe BeversWelkom nieuwe BeversWelkom nieuwe Bevers    Bevers 

Kars Bakermans is lid van onze Bevergroep geworden. Als je lid bent van de 
Scouting, krijg je 4 keer per jaar ook je eigen blad, ‘de Beverpost’ thuis ge-
stuurd. Dit blad staat vol met leuke spelletjes, verhalen, tekeningen en knutsel-
werkjes. 

Wist je datWist je datWist je datWist je dat    
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Na een geweldig zomerkamp met mooi 
weer, leuke spellen, zwarte ridders en 
een goede afloop, is na de vakantie het 
nieuwe seizoen weer begonnen. Op 17 
augustus was het weer een drukke dag 
in D’auw blokhut. De welpen, kabou-
ters en bevers verzamelde zich weer 
allemaal bij de blokhut voor een sei-
zoen vol leuke nieuwe spellen en acti-
viteiten. De kabouters speelde meteen 
een aantal nieuwe bosspellen, die goed 
aansloegen en dus zeker nog eens te-
rug gaan komen. Één van die spellen 
was een nummerspel waarbij je een 
rug en buiknummer kreeg en je in het 
bos op zoek moest naar een tegenspe-
ler die hetzelfde nummer had. Je moest 
sluipen en jezelf verstoppen zodat je 
tegenspeler jou niet zou zien, maar jij 
wel haar nummer kon zien. Want wie 
als eerste het nummer en de naam van 

de tegenspeler had geroepen had ge-
wonnen! Dit was maar een voorbeeld 
van één van de nieuwe spellen die we 
dit seizoen gaan spelen, er liggen er 
nog veel meer op de plank dus we 
gaan weer vele leuke en gezellige za-
terdagen tegemoet!  
 
Wij als leiding zijn weer helemaal op-
geladen na de vakantie en hebben er 
weer erg veel zin! We hopen dat jullie 
er net zoveel zin in hebben als wij en 
dat we er samen weer een leuk jaar 
van gaan maken. Kijk allemaal ook 
even op de site in de agenda, zodat je 
vast op de kalender kan zetten wan-
neer we speciale activiteiten hebben en 
je kan zorgen dat je erbij bent!!  
 

Groetjes De Weks leiding. 

Zo het seizoen is weer begonnen! Zo het seizoen is weer begonnen! Zo het seizoen is weer begonnen! Zo het seizoen is weer begonnen!     
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Zondag 
Nadat we allemaal door papa en mama naar het kampterrein waren gebracht deden 
we een leuk ouder kinderspel. Dit was een speurtocht om een geheimtaal te ontcijfe-
ren. Dat was best leuk daarna knuffelen en uitzwaaien.  
 
We moesten allemaal bij elkaar staan voor een mooie groepsfoto. Toen werden we 
ook in groepjes verdeeld, wij waren de beren. In dit groepje gingen we het kampter-
rein verkennen. Toen mochten we vrij spelen waarna we een handelspel gingen spe-
len.  
 
Je kreeg dan 10 kaarten die stonden voor geld hiermee moest je iets kopen bij een 
kasteel en weer verkopen bij een ander kasteel zo moest je zoveel mogelijk geld ver-
dienden. We mochten een groepsvlag maken. Wij maakten er een met een grote be-
renkop erop en Anouk kon niet echt een beer tekenen dus zij schreef onze namen 
erop.  
 
Hierna werd de tafel gedekt en gingen we macaroni eten met vieze saus en pudding 
toe.Tim zei hallo en nu zijn we het logboek aan het schrijven tijdens de afwas had 
Sjef schuim aan zijn baard zitten.  

Groetjes  
Senna, Kim, Anouk, Kars, Joep, Xiao en Tim. 

 
 

logboeklogboeklogboeklogboek    WEKS 
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Maandag 
Toen we opstonden gingnen we aankle-
den en daarna ochtendgymnastiek. En 
daarna ginnen we ontbijten. 
 
En toen gingen we een spel doen daarbij 
vertelde Iris een verhaal En bij sommige 
woorden moest je iets uitbeelden. 
 
En daarna mochten we vrijspelen. Toen 
gingen we onze schilden beschilderen. 
Als lunch hadden we soep en beterham-
men. 
 
En toen deden we een kaartjes tocht we 
kwamen uit op een grasveld daar hadden 
we nog een spel gedaan. Je moest kleuren 
kaartjes verzamelen om so de dader van 
cluëdo te ontcijferen. 
 

We wilden terug naar de blokhut maar 
door ruud liep zijn groepje verkeerd. We 
kwamen aan bij de blokhut en daar kre-
gen we PANNEKOEKIES!!!  
 
Daarna gingen we nog zwemmen in een 
zelfgemaakt zwembad. 

Groetjes  
Mare, Stan, Roel, Marije, Nathalie, De-

mi, en Maartje 
 
Dinsdag 
Vandaag zijn we begonnen met opstaan 
en met een laat ontbijt. Na het ontbijt 
hadden we een soort van 6-kamp gedaan 
maar het was meer een 5-kamp gewor-
den.  
 
Spel 1: soepgroente snijden en soep ma-
ken.  
Spel 2: tafel leuk en netjes dekken.  

 
Er ligt al een tijdje bergen zand achter de blokhut en achter de keuken een gele 

zand plak. Het was een regenachtige zaterdag in maart. En Linda stelde voor 
om het Levend Ganzenbord binnen te houden. Er kwamen ook vragen aan bod 
zoals; Wat gaan wij hier bouwen was de vraag tijdens het levend ganzenbord. 

“Een feestje”“Een feestje”“Een feestje”“Een feestje”roept Mika.Mika.Mika.Mika.    “Nee een piramide” “Nee een piramide” “Nee een piramide” “Nee een piramide” zegt    MareMareMareMare hierop. 
    

De bevers vermaakten zich in Dierenrijk prima vooral met z’n allen in een speel-
trein. Toen wij aan kwamen lopen met Luuk Luuk Luuk Luuk zei hij; “Hee, kijk een bende be-“Hee, kijk een bende be-“Hee, kijk een bende be-“Hee, kijk een bende be-

vers”.vers”.vers”.vers”.    
Met alle bevers smullen wij van een lekker fris en koud ijsje. Iris die naast Daan 
zit vraagt: “Is het ijsje lekker?” Waarop DaanDaanDaanDaan antwoord;    “het lijkt wel een ra-“het lijkt wel een ra-“het lijkt wel een ra-“het lijkt wel een ra-

ketijsje”. ketijsje”. ketijsje”. ketijsje”. IrisIrisIrisIris zegt daarop;    “Maar het is een raketijsje”.“Maar het is een raketijsje”.“Maar het is een raketijsje”.“Maar het is een raketijsje”.    
De eerste zaterdag dat er nieuw jongetje kwam kijken. Waren we buiten aan 
het spelen, maar het was toch nog wel wat frisjes. Waarop LennLennLennLenn    zei:    “Ik heb “Ik heb “Ik heb “Ik heb 

het zo koud als een pinguïnhet zo koud als een pinguïnhet zo koud als een pinguïnhet zo koud als een pinguïn in een pinguïnverblijf”.in een pinguïnverblijf”.in een pinguïnverblijf”.in een pinguïnverblijf”. 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
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Spel 3: touwtrekken en paardrijden.  
Spel 4: een tak voor brood bakken zoe-
ken.  
Spel 5: denkspel en ringsteken.  
Voor het middageten hadden we bij het 
kampvuur brood gebakken.  
 
Na het middageten hebben we waterspel-
letjes gedaan namelijk:sponzen overgooi-
en en elkaar nat maken, waterballonnen 
overgooien zonder te laten vallen en in 
het zelfgemaakte zwembad zwemmen. 
Na weer gedoucht en aangekleed te zijn 
hebben we een leuke kaart voor thuis 
gemaakt. Daarna hebben we avond gege-
ten. 
 
We hebben nog wat spelletjes op het gras 
gespeeld en ondertussen zijn de bevers 
naar huis gegaan. 

Hierna hebben we nog het smokkelspel 
gedaan in de bossen. Het spel was al snel 
voorbij omdat 1 groepje alles had verza-
meld dit vonden we wel jammer.  
 
Na een tijdje gerust te hebben was het tijd 
voor de dropping. In drie groepen zijn we 
weer terug naar de blokhut gelopen. Maar 
tijdens het lopen gebeurde hele rare din-
gen. We hoorden gefluit en pannendek-
sels die tegen elkaar aan geslagen wer-
den. Hierna kwamen de zwarte ridders uit 
het bos. We werden we een beetje bang! 
Daarom zijn we heel snel weer terug naar 
de blokhut gelopen toen we bij de blok-
hut waren, waren al onze knuffels opge-
hangen dit zullen de zwarte ridder wel 
hebben gedaan. 

Groetjes Gwen, Kim Z, Ilse en ik zij de 
dorpsgek Alwin. 

ZomerkampbeverbabbelsZomerkampbeverbabbelsZomerkampbeverbabbelsZomerkampbeverbabbels    
 

Zondagavond tijdens de eerste warme maaltijd op ons zomerkamp zegt KarsKarsKarsKars; 
“Dit is nou zo erg lekker”. “Dit is nou zo erg lekker”. “Dit is nou zo erg lekker”. “Dit is nou zo erg lekker”. (macaroni met aparte saus) 

 
Waarop DaanDaanDaanDaan zegt; “Ik eet mijn bord helemaal leeg, want dat is zoóóóó ge-“Ik eet mijn bord helemaal leeg, want dat is zoóóóó ge-“Ik eet mijn bord helemaal leeg, want dat is zoóóóó ge-“Ik eet mijn bord helemaal leeg, want dat is zoóóóó ge-

zond”.zond”.zond”.zond”.    
    

’s Avonds tijdens ons bosspel waarschuwt Linda dat de Bevers voorzichtig moe-
ten zijn bij de grote berg. Waarop FennaFennaFennaFenna zegt; “Hier kan ik niet meer van afval-“Hier kan ik niet meer van afval-“Hier kan ik niet meer van afval-“Hier kan ik niet meer van afval-
len, want ik heb vorig jaar iets gebroken. En toen ik twee was en vier was. Dus len, want ik heb vorig jaar iets gebroken. En toen ik twee was en vier was. Dus len, want ik heb vorig jaar iets gebroken. En toen ik twee was en vier was. Dus len, want ik heb vorig jaar iets gebroken. En toen ik twee was en vier was. Dus 

nu pas als ik acht jaar ben”.nu pas als ik acht jaar ben”.nu pas als ik acht jaar ben”.nu pas als ik acht jaar ben”.    
    

IrisIrisIrisIris; “Ik lust wel een snoepje’. ; “Ik lust wel een snoepje’. ; “Ik lust wel een snoepje’. ; “Ik lust wel een snoepje’. Waarop MikaMikaMikaMika    antwoord; “Jij bent zelf een snoep-“Jij bent zelf een snoep-“Jij bent zelf een snoep-“Jij bent zelf een snoep-
je”.je”.je”.je”.    

    
KarsKarsKarsKars; “Ik liet een boer, maar niemand hoorde het”.; “Ik liet een boer, maar niemand hoorde het”.; “Ik liet een boer, maar niemand hoorde het”.; “Ik liet een boer, maar niemand hoorde het”.    
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Woensdag 
Na een beetje uitgeslapen te hebben. Zijn 
we gaan ontbijten. En het was speculazie-
dag, dus allemaal speculaas op de boter-
ham. Hierna zijn we gaan zwemmen bij 
het e3 strand. De welpen hebben een 
mooie waterbaan gemaakt. En we hebben 
veel tina’s gelezen. 
 
’s Avonds hebben we nog een film geke-
ken. We keken de film Brave. Het was 
een hele leuke film over een prinses in de 
middeleeuwen en in de pauze was er na-
tuurlijk popcorn en drinken. En wat later 
ook nog frikadellen. 
 
Toen de film af was gelopen brachten we 
onze kussens terug maar ineen kwam de 
zwarte ridder hij ging snel naar binnen en 
pakte het zwaard uit de steen en ham hem 
mee. We zijn nog even van de schrik be-
komen bij het kampvuur en toen naar 
bed. 

Groetjes 
Quincey, Bart, Fleur en Nina. 

Donderdag 
Vandaag moesten we op tijd opstaan 
want we gaan naar de scouts. Toen we 
buiten kwamen zgen we als eerst een 
tekst op de grond staan. Er stond let goed 
op de bomen wijzen de weg, en er onder 
stonden drie tekens. Toen hebben we bij 
de blok hut nog ontbeten en daarna alle-
maal in de auto naar Tungelroy naar de 
Scouts. 
 
Het was best een lange rit en we reden 
ook nog eens fout maar gelukkig maar 
een stukje. Toen we bij de scouts kwa-
men hebben we eerst wat met de scouts 
gepraat en toen een rondleiding over hun 
kampterrein gehad. Omdat ze op hun 
kampterrein geen wc hadden moesten we 
dat doen in een hudo dit was gewoon een 
gat in de grond met een tentje er over 
heen. 
 
Daarna mochten we even vrijspelen en 
we gingen natuurlijk allemaal in het zelf-
gemaakte zwembad van de scouts. Daar-
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na hebben we allemaal spelletjes gedaan 
die de scouts hadden verzonnen. Ook 
hebben we nog gekwallebald met de 
scouts dit was op een zandvlakte het was 
wel heel leuk maar ook heel heet. 
 
We hebben ook bij de scouts gebarbecued 
dit was allemaal heel lekker. Na het eten 
kwam iemand van de scouts naar ons toe 
dat hij iets raars op de bomen had zien 
staan in de bossen. Het was het zelfde 
teken als vanochtend op de stoep stond 
getekend. En er stonden er meer dus die 
hebben we gevolgd uiteindelijk kwamen 
we uit op een open plek in de bossen en 
daar stond ineens het zwaard. Dus dat 
hebben we meegenomen 
 
en toen zijn we na nog een groepsfoto 
met iedereen naar de blokhut terug ge-
gaan. Eenmaal bij de blokhut aangeko-
men was het meteen tijd voor the voice of 
scouting. Er waren veel goede artiesten 
bij de jury bestaande uit Robby, Marriële 
en Sjef vonden het heel moeilijk. Maar 

uiteindelijk had Demi gewonnen. Toen 
hebben we nog een frikadel gehad en zijn 
we naar bed gegaan. 

Groetjes  
De Leiding 

 

Vrijdag 
Vandaag is de laatste dag dus we hebben 
nog een keer een beetje uitgeslapen. Toen 
ontbeten en alvast onze spullen ingepakt.  
 
Toen hebben we nog bingo gedaan en 
toen kwamen de ouders al om ons op te 
halen. 
 
Toen alle ouders er waren zijn we nog 
even bij elkaar gaan zitten in de kamp-
vuurcirkel hier hield de leiding nog een 
woordje en moesten we allemaal zeggen 
wat we het aller-leukste vonden aan het 
kamp en wat we minder leuk vonden. 
Toen hebben we de leiding uitgezwaaid 
en zijn we naar huis gegaan. 

Groetjes 
De Leiding 
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Hallo allemaal,  
 

De maand juli betekent voor ons 
even 6 weekjes geen groepdraai-
en. Oh, wat jammer!! Maar, de 

maand Juli  betekent ook …. ZO-
MERKAMP!! 

 
Piet Paulusma beloofde ons mooi 
weer en dat kregen we ook. De De De De 
strijd tussen de jongens en de strijd tussen de jongens en de strijd tussen de jongens en de strijd tussen de jongens en de 
meisjes kon beginnen! meisjes kon beginnen! meisjes kon beginnen! meisjes kon beginnen! De pa-

trouillehoek van de meisjes werd 
mooi roze aangekleed en die van 
de jongens natuurlijk blauw. Daar 
waar de jongens beters scoorden 
bij slagbal, waren de meisjes weer 
beter tijdens het fotospel.  Kort-

om, het werd een spannende race 
gedurende het kamp.  

 
Het geld dat ze wonnen, konden ze tijdens een veiling uitbesteden. Wij boden 
snoep aan en zij mochten bieden. De hoogste bieder kreeg het eten. Dat wat ze 
gekocht hadden werd onder de groepen samen verdeeld. Serieus, de ware aard . Serieus, de ware aard . Serieus, de ware aard . Serieus, de ware aard 
van Jip en Marieke kwam naar boven bij het opeten van een cake.van Jip en Marieke kwam naar boven bij het opeten van een cake.van Jip en Marieke kwam naar boven bij het opeten van een cake.van Jip en Marieke kwam naar boven bij het opeten van een cake. Ging dit net-
jes beschaafd?? NEE HOOR, helemaal niet. (Of terwijl, kijk even naar de foto, 
dan zie je wat we bedoelen.)  
 
Vanwege het subtropische weer, wilden we natuurlijk ook een subtropisch 
zwembad. U vraagt zich natuurlijk af: Kan dit midden in de bossen? Ons ant-
woord is: Ja, natuurlijk! Als je Mark de minigraver bij je hebt dan kan alles. En 
zo ontstond er veel zwempret.  
 
Het was een geweldig kamp met een super fijne groep die leuk met elkaar om-
gingen en erg enthousiast waren. Alleen dit geweldige kamp kreeg woensdag 
plotseling een vervelende wending. Willem kreeg een ongeluk tijdens het spelen 
in de bossen. We hebben hem meteen naar het ziekenhuis moeten brengen en 

ZomerkampZomerkampZomerkampZomerkamp    sCOUTS 
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daar kregen we te horen dat zijn nek 
zwaar geblesseerd was. Namelijk een 
verschoven nekwervel en een ge-
scheurde nekwervel. Enorm schrikken 
dus voor iedereen. Hij heeft gelukkig 
een mega beschermengel op zijn 
schouder gehad. Nu loopt hij nog even 
rond met een stallage, maar wegblij-
ven bij scouting kon hij niet. De eerste 
keer groepdraaien was hij er gelukkig 
weer bij. Bofte hij even, we gingen 
namelijk kookkisten poetsen ;).  
 
We besloten  om het kamp door te 
laten gaan. De volgende dag kwamen 
namelijk de kabouters en welpen een 
dagje bij ons op bezoek. Nog veel 
meer waterpret, want die waren niet 
uit het zwembad te krijgen. De avond 
werd afgesloten met een gezellige bar-
becue. We hopen dat wij ze een goede 
indruk van een scoutskamp hebben 
gegeven, zodat ze er al naar uitkijken 
om in de bossen te komen slapen. 
Maar goed, aan alle leuke dingen komt 
een eind. Zaterdag hebben we ze dan 
ook weer moe en voldaan terugge-
bracht naar de ouders. Die hadden er 
de komende dagen volgens mij nog 
even geen last van ;).  
De laatste paar keren groepdraaien 
komen er aan, want gezamenlijk week-
end staat weer voor de deur.  
Wat zullen we de overvliegers missen, 
maar vooral: WAT ZULLEN ZIJ DIE WAT ZULLEN ZIJ DIE WAT ZULLEN ZIJ DIE WAT ZULLEN ZIJ DIE 
LIEVE LEIDING GAAN MISSEN! LIEVE LEIDING GAAN MISSEN! LIEVE LEIDING GAAN MISSEN! LIEVE LEIDING GAAN MISSEN!     
Op naar weer een nieuw, gezellig en 
mooi scoutingjaar! 

Groeten de Scoutsleiding 

Oh ja, nog een paar leuke foto’s van Oh ja, nog een paar leuke foto’s van Oh ja, nog een paar leuke foto’s van Oh ja, nog een paar leuke foto’s van 
de eerste paar keren groepdraaien na de eerste paar keren groepdraaien na de eerste paar keren groepdraaien na de eerste paar keren groepdraaien na 

de zomervakantie!de zomervakantie!de zomervakantie!de zomervakantie!    
 



Pagina 14 Het Sprokkeltje 

Rabo clubactieRabo clubactieRabo clubactieRabo clubactie    
Dit jaar is de zesde editie van de Rabobank Clubkas Campagne. 
Klanten die voor 1 juli 2013 lid zijn, mogen van 3 tot en met 14 

oktober stemmen op hun favoriete clubs. Nieuwe verenigingen die 
nog willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne 2013 
moeten dit ook voor 1 juli 2013 aangeven. Wanneer mag een ver-

eniging deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne? Het 
moet onder andere een club zijn waar iedereen lid van kan      

worden. 

Groetjes Bregje 
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Zoals de titel wellicht doet vermoeden was de opzet van het zomerkamp dit jaar 
om terug te lopen naar daar waar we vandaan komen: Someren. Op zaterdag 
13 juli zijn we in alle vroegte vertrokken naar station Heeze. Vanaf daar hebben 
we met een aantal overstappen twee uur in de trein gezeten. Eindbestemming: 
Appeldoorn. Van Appeldoorn terug naar huis lopen in één week tijd was de 
opdracht. 
 
Op dag 1 stonden er zo’n 15 kilometers op het programma. Zo op het eerste 
gezicht een makkie. Na een goede lunch gingen we dan ook vol goede moed 
op pad. De rugzakken met bepakking voor een hele week gingen op de rug en 
stappen maar. In het dorpje Beekbergen werden de boodschappen voor twee 
dagen gedaan. Toen ook dit alles over de rugzakken verdeeld was moest ieder-
een wel even slikken, opeens is zo’n rugzak dan best zwaar! Na een goede 20 
kilometer kwamen we aan op plaats van bestemming. Jort en Thijs hadden een 
mooie rij bomen uitgezocht, prima slaapplek! Toen we tijdens het koken een 
familie zwijnen het pad zagen oversteken waren sommige van ons niet meer zo 
zeker. Maar ach, wat doet een zwijn nou wanneer je in een hangmat ligt? De 
volgende ochtend werd die vraag door ons allemaal beantwoord: herrie maken!  
 

Terug bij af 2.0Terug bij af 2.0Terug bij af 2.0Terug bij af 2.0    Explorers 
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Dag 2: De eerste blaren waren al door-
geprikt dus voor sommigen werd dit 
een zware dag. Ondanks dat de zon-
dag de dag des Heren is (vooral in het 
gebied waar we liepen) werd er door 
ons flink doorgestapt. Op zo’n dag in 
de bossen maak je van alles mee. Veel 
te veel om hier te vertellen, maar laten 
we het er op houden dat we flink gela-
chen hebben. Na zo’n 17 kilometer 
waren we eindelijk op de plaats van 
bestemming! Alleen zonder water… 
Dit werd door de jongens professioneel 
bijgehaald bij het dichtstbijzijnde kerk-
hof. Na een maaltijd vol met zout en 
vitaminen en het afwassen met een 
nieuw soort afwasborstel (toiletpapier) 
zochten we een mooi plaatsje voor 

onze hangmatjes. Onder de dampende 
beats van een campingdisco en het 
loeien van Schotse Hooglanders viel 
iedereen al gauw in slaap… De avon-
turen van Bear Grylls zijn er niets bij;) 
 
Dag 3: De dag van de waarheid! Ons 
doel dit kamp was om alles te voet 
mee te nemen en geen auto te gebrui-
ken. Omdat enkelen het de eerste da-
gen erg zwaar hadden (ik zal het toe-
geven: ik ook!) en de weersvoorspel-
ling heet zomerweer voorspelde beslo-
ten we om Rick met auto af te laten 
reizen naar Dieren. Daar werd flink 
geluncht en water bijgetankt. Nu we 
compleet waren en eindelijk een echt 
Bear Grylls mes bij ons hadden kregen 
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we allemaal weer frisse moed. De rug-
zakken werden verlicht door hangmat, 
matje, kookspullen en eten in de auto 
te leggen. Op naar slaapplaats nummer 
3. Deze keer naast een kerkhof… Op 
de parkeerplaats werd er weer heerlijk 
gekookt en vooral weer veel pudding 
gegeten. Iedere avond is het toch weer 
zoeken naar een goed stukje bos, met 
goede bomen, waar we allemaal kun-
nen hangen. Het liefst moet het ook 
nog een plek zijn waar we niet opval-
len. Iedere avond weer een uitdaging. 
Maar ook deze avond lukte dit weer 
prima. Bovenop een klein heuveltje 
onder de sterrenhemel, zonder bees-
ten, heerlijk geslapen!  
Dag 4: Op naar Mook. Na het ontbijt, 

op naar het station. Vandaag stonden 
er zo’n 15 wandelkilometers op het 
programma. Daarnaast moest er ook 
een stukje met de trein afgelegd wor-
den. Bij het zweefvliegveld van Malden 
werd een heerlijke lunch genuttigd. 
Inmiddels waren de temperaturen 
hoog opgelopen. Bij het zweefvlieg-
veld stond een ijscokar die goede za-
ken deed. We hadden sowieso niet te 
klagen over de grote van de bolletjes 
ijs, maar voor het vrouwelijk schoon 
waren de bollen extra groot☺ 
Na een lange lunchpauze weer volle 
kracht vooruit richting Mook. 
We hadden een prima plek op het 
scoutinglabelterrein. ’s Avonds een 
prima kampvuur, ondanks de aanhou-
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dende droogte.  
 
Dag 5: Rustdag! Een rustdag is ervoor 
om een beetje op adem te komen. 
Even de voetjes en spieren laten rus-
ten. Beetje jammer dat we ons vergist 
hadden in de afstand van het dichtst-
bijzijnde water om te zwemmen. Nou 
ja zwemmen, er is geen zwembroek 
nat geworden die dag. Behalve de tele-
foon van Rens hebben we het allemaal 
droog gehouden… Thijs, Jort en Rick 
zorgden voor het avondeten die 
avond: een barbecue. De rest liep een 
alternatieve route terug over de heide. 
Prachtige uitzichten, maar achteraf was 
het wel een beetje om. Precies weten 
we het niet, maar we denken dat we 
op de rustdag nog zo’n 17 kilometer 
gelopen hebben. Maar de barbecue 
maakte dit weer helemaal goed. Heer-
lijk gegeten en onze voorzitter zorgden 
vóór de barbecue al voor een heerlijk 
toetje: een ijsco☺ Wat nogal onge-
woon is voor een zomerkamp gebeur-
de toch. We konden allemaal vier mi-
nuten douchen. Weer helemaal schoon 
de hangmat in, dat slaapt extra lekker!  
 

Dag 6: Heet! De thermometer tikte ’s 
ochtends al de 30 graden aan dus het 
beloofde heet te worden vandaag. Na-
dat we bij het ontbijt op de hoogte 
werden gebracht van de gezinsuitbrei-
ding van Thijs, kon het echte kilometer 
vreten beginnen. Eerst even de lopers 
van de vierdaagse aanmoedigen en 
daarna met de trein op naar Venray. 
Beetje jammer dat ik onderweg naar 
het station de pinpas verloor. Gelukkig 
zijn de mensen in Mook heel eerlijk en 
via een lange omweg kwam een aardi-
ge mevrouw de pinpas netjes afgeven 
op het station! Jort en Rick zorgden 
vandaag voor de nodige drankvoorzie-
ning en dat was ook nodig zo in de 
open weilanden rondom Venray. Ge-
zien de temperatuur leek het net alsof 
we in Zuid-Spanje wandelden, maar 
toen we op de plaats van bestemming 
waren bleken we gewoon dicht bij 
America te zitten. In opdracht van 
Maik, Maikel, Rens, Daisy en Maaike 
zelf aten ze vanavond precies hetzelfde 
als de leiding. Na zes dagen wilden zij 
ook wel eens zo lekker eten als de lei-
ding. Vandaag werd het dus voor 
iedereen een heerlijke zelfgemaakte 

 

 
In verband met de aanbouw van de blokhut gaat de jaarlijkse klusdag dit najaar  

niet door.  
 

De eerstvolgende klusdag zal plaatsvinden op 22 maart 2014 in het kader van 
NL-Doet. Reserveer deze datum alvast in je agenda! 

KlusdagKlusdagKlusdagKlusdag    
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maaltijdsalade! Tijdens het intreden 
van de schemering zochten we een 
slaapplek voor die nacht. Prima be-
schut in een dennenbos!  
 
Dag 7: Toch een extra rustdag. Omdat 
we de vorige dag energie verbrand 
hadden voor twee dagen besloten we 
een extra rustdag in te lassen. Op naar 
de Schatberg. Door alle luxe van een 
binnen- en buitenbad konden we ons 
een hele dag vermaken. Lekker zwem-
men… en dus ook douchen☺. 
Daarna voor de laatste keer bood-
schappen doen. Het laatste avondmaal 
werd genuttigd in de bossen dichtbij 
Liessel. Omdat de maaltijd bereidt 
moet worden op twee kleine brander-
tjes zorgt het ervoor dat het met de 
afwas iedere keer een avondvullend 
programma is. Aangezien Maikel zijn 
knie vernield had in het zwembad ging 
het stelletje Maik en Maikel die avond 
voor een friettentje. De rest hing voor 

de laatste keer de hangmat op dit 
kamp.  
Dag 8: Terug naar af. De laatste wan-
deling van dit kamp. Van Liessel terug 
naar Someren. Met Rens als navigator 
kwamen we eerst terecht op de cross-
baan van Liessel. Super fijn lopen met 
rugzak in dat mulle zand! Via een klei-
ne omweg kwamen we aan in Asten. 
De papa’s en mama’s werden geïnfor-
meerd dat we bijna thuis waren. We 
konden de vertrouwde geur van Some-
ren al ruiken en dat zorgden ervoor dat 
er een goed tempo in zat die laatste 
kilometers. Rond 13h kwamen we aan 
in Someren.  
 
Het zat erop, zomerkamp 2013. Het 
was warm, soms zwaar, soms ook ver 
maar vooral leuk en gezellig!  
 

Groetjes de Explorers en leiding! 
 

Daisy, Maaike, Maik, Maikel en Rens 
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Komende dataKomende dataKomende dataKomende data    
 

• 12 oktober   Weks    Jungle dag 
• 14-18 oktober  Weks/Scouts  Heitje voor  
       Karweitje 
• 15 oktober     Groepsraad 
• 19 oktober   Bevers/Weks   Geen groep 
• 26 oktober     Feestavond 
• 05 november     DB vergadering 
• 15/16/17 november  Kabouters   Weekend 
• 19 november      Groepsraad 
• 22/23/24 november  Welpen   Weekend 
• 30 november   Bevers/Weks   Sinterklaas 
• 17 december     DB vergadering 
• 21 december   Weks    Kerstdiner 
• 28 december   Bevers/Weks   Geen groep 



BeversBeversBeversBevers    
bevers@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmiddag 
14.00 – 16.00 uur 
 
Renata Maas 
 
 
WelpenWelpenWelpenWelpen    
weks@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmorgen 
9.00 – 11.00 uur 
 
Rudy Weerts 
 
 
KaboutersKaboutersKaboutersKabouters    
weks@scoutingsomeren.nl 
Zaterdagmorgen 
11.00 – 13.00 uur 
 
Sanneke Krosenbrink 
    

ScoutsScoutsScoutsScouts    
scouts@scoutingsomeren.nl 
Donderdagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
Bart Loomans 
 
 
ExplorersExplorersExplorersExplorers    
explorers@scoutingsomeren.nl 
Woensdagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
Thijs Verhees 
 
 
Pivo’sPivo’sPivo’sPivo’s    
pivos@scoutingsomeren.nl 
Maandagavond 
19.00 – 21.00 uur 
 
 
    

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 




