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Dat zijn veel gehoorde uitspra-
ken van kinderen die terugko-
men van de zomerkampen. En 
gelukkig maar, want hoewel het 
bijna vanzelfsprekend lijkt is het 
toch altijd weer een hele presta-
tie van de leiding om ieder jaar 
opnieuw een leuk, spannend  en 
uitdagend programma te ma-
ken. Maar een kei gaaf kamp is 
niet alleen een prestatie van de 
leiding maar ook van de kinde-
ren. Zij moeten zorgen voor de 
leuke sfeer, de gezelligheid en 
de onderlinge samenwerking. Ik 
zou zeggen applaus voor jezelf 
en voor de leiding want ik hoor-
de en zag bij alle groepen dat 
het er enorm gezellig was. Dit is 
iets waar jullie echt  trots op 
kunnen zijn! 
 
Nu de zomerkampen voorbij zijn 
beginnen we weer aan een 
nieuw seizoen. Nu de bouw-
plannen voor een groot deel af 
zijn wil ik dit jaar graag een keer 
een speciale activiteit organise-
ren. Een keer  iets doen wat we 
anders niet doen, maar wel kei 
gaaf is. Het enige probleem is 

alleen dat 
ik nog 
geen idee 
heb 
wat.....  
Het zou 
dan ook 
heel fijn 
zijn als er kinderen, ouders of 
leiders zijn, die enthousiast wor-
den door mijn verhaal en mee 
willen werken aan dit plan. Wel-
licht kun je eens op internet 
zoeken naar ideeën want daar 
staat heel veel geschreven. Idee-
ën kun je sturen aan voorzit-
ter@scoutingsomeren.nl of 
doorgeven aan je leiding. De 
inzender van het beste idee 
wordt geheel volgens traditie 
beloond met een zak chips (die 
dan met de rest van de groep 
gedeeld mag wordenJ) 
 
Ik wens jullie allemaal een heel 
leuk nieuw Scouting Seizoen. 
 

Meneer de Voorzitter 

Het was kei gaafHet was kei gaafHet was kei gaafHet was kei gaaf    



Het Sprokkeltje Pagina 3 

Mexicaans zomerkampMexicaans zomerkampMexicaans zomerkampMexicaans zomerkamp    Bevers 

Zondag 20 juli ons zomerkamp begon! 
Het was 27 graden en zonnig. We gin-
gen naar Boekel. En verbleven drie 
dagen in een Scouting Blokhut met 
twee hele grote zalen. Een grote keu-
ken en natuurlijk een grasveld om op 
te spelen. Het terrein was afgesloten 
en via de achterpoort liepen wij elke 
keer naar de bossen. Een groot natuur 
gebied en ideaal voor bosspelen. Er 
lagen ook verschillende grote vijvers. 
De eerste dag was het nog even een 
beetje verkennen. Alle Bevers sliepen 
in de grote zaal (bij de welpen en ka-
bouters) ging prima, er was ook plaats 
genoeg. We gingen deze middag al 
naar de bossen. Een mooi bosspel ge-
speeld met zes groepjes waar we het 
hele kamp mee speelde. Ook even vrij 
spelen kwam aan bod. Na het avond 
eten volgde er een roulatiespel. En ’s 
avonds weer naar de bossen voor een 
avondspel. Hierna kampvuur met frika-
delletjes bij de Blokhut. En even later 
gingen de Bevers als eerste naar bed, 
want het is toch een druk programma 
geweest. Maar voordat iedereen erin 
lag hielden de Bevers nog een kussen-
gevecht.  
 
De volgende morgen opstaan. Geza-
menlijk buiten ontbijten in onze Mexi-
caanse kleding omdat het prachtig 
weer was. Hierna maar meteen een 
groepsfoto gemaakt. Daarna in de bos-
sen een spel op het veld gespeeld. 
Twee partijen tikken elkaar en slaag je 

erin om de overkant te halen, dan heb 
je een tennisballetje verdiend. Welke 
partij kreeg de emmer als eerste vol. 
Later deden enkele van de leiding mee! 
Iedereen natuurlijk achter de leiding 
aan. Bij de lunch hadden we lekkere 
tomatensoep. En na het eten Zeskamp 
op het terrein. Het avondeten moest 
binnen, want de lucht werd goed don-
ker. Hierna weer naar buiten slagbal 
gespeeld. Weer een bui. Dan maar 
binnen een kaartje schrijven voor aan 
het thuisfront. Hierna hebben we alle 
Bevers even onder de douche gezet. 
Buiten was het al flink opgeklaard. We 
speelden een bosspel in de bossen ach-
terin. Het was een sluipspel de kinde-
ren tegen de leiding om de snoeppost 
van de leiding te vinden, zonder getikt 
te worden door de leiding. Toen het 
steeds donkerder werd en al veel kin-
dertjes bij de start post stonden, zijn 
we terug gegaan. Het kampvuur was al 
aan voor iedereen een zakje chips en 
drinken. Hierna maar weer lekker naar 
onze slaapzak. 
 
De laatste dag gingen we na het ont-
bijt een speurtocht lopen naar het 
dorp. En bij de molen even pauze voor 
drinken en fruit. Achter de molen nog 
een spel gespeeld. Zo weer terug gelo-
pen en bij de blokhut stond de groen-
tesoep al klaar, hierna kon je weer een 
boterhammetje bestellen bij de leiding-
tafel. Na de lunch even vrij spelen. En 
hierna een bosspel spelen. Ieder kreeg 
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een zakje als je bij de eerste post was 
met een waarde van 1 punt. Hierna 
moest je bij post 2 gaan ruilen. En je 
kreeg dan een zakje met iets anders 
erin met een waarde van 2 punten. Bij 
post 3 kon je 3 punten krijgen. Tot slot 
bij de laatste post had je 6 punten, als 
je ook alle posten kon vinden natuur-
lijk. Wie van de eerste 10 kinderen 
waren het eerst bij de 6 punten. Hierna 
weer even vrij spelen zodra het eten 
klaar was gingen we terug naar de 
blokhut. Lekker eten had de leiding 
gemaakt. Na het eten hebben we het 
met de bevers afgesloten. En hebben 
ze zelf nog iets mogen vertellen, wat 
ze het leukst en het minst leuk vonden. 
Tot slot kregen ze allemaal een groeps-
foto als herinnering mee naar huis.  
 
Jullie waren hele leuke kinderen om 
mee te lachen. Zonder jullie had de 

leiding niet zo’n prachtig kamp van 
kunnen maken. Wij hebben er ook 
echt van kunnen genieten. De foto’s 
die gemaakt zijn tijdens het zomer-
kamp krijgen alle bevers nog op een 
CD. 
 
Bedankt!; Alwin, Jasper, Roel, Tom, 
Nina, Anne, Maartje, Ilse, Marit, Xiao, 
Koen, Daan, Kim, Loes, Marije, Demi, 
Mika, Thijs, Mare, Fenna, Nick, Eelkje, 
Mees, Jan, Eva, Quincey, Tom, Nick, 
Sanne, Joep, Bart, Thijs, Isa, Marit, 
Senna, Daan, Kars, Mitchel, Ninte, 
Linn, Anouk, Bryan, Amy en Ilya. 
Bedankt dat jullie er allemaal waren. En 
wij een grandioos zomerkamp konden 
beleven. 

 
De Beverleiding 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
De bevers brachten alle spullen voor het hutten bouwen naar binnen. Zodat de 
leiding alles weer netjes kon opbergen. Bij het uitvouwen en netjes opvouwen 
van de lakendoeken zei    IrisIrisIrisIris:    “Zeg jullie hebben het hele bos meegenomen?” “Zeg jullie hebben het hele bos meegenomen?” “Zeg jullie hebben het hele bos meegenomen?” “Zeg jullie hebben het hele bos meegenomen?” 

Waarop Rik Rik Rik Rik antwoordt:    “Alstublieft”.“Alstublieft”.“Alstublieft”.“Alstublieft”.    
    

Tijdens het groepdraaien heeft RenataRenataRenataRenata haar gewone vrije tijdskleding aan, 
vraagt Bryan; “Waarom heb jij onze scoutingkleren niet aan”. Bryan; “Waarom heb jij onze scoutingkleren niet aan”. Bryan; “Waarom heb jij onze scoutingkleren niet aan”. Bryan; “Waarom heb jij onze scoutingkleren niet aan”. Ik leg hem en de 
andere bevers uit dat ik naast onze blokhut aan het schilderen ben. Waarop Bry-Bry-Bry-Bry-

anananan antwoordt: “Woon jij daar?” “Woon jij daar?” “Woon jij daar?” “Woon jij daar?”     
    

Iris Iris Iris Iris vraagt aan Bryan tijdens het zomerkamp bij de afwas “Wat wil jij later wor-“Wat wil jij later wor-“Wat wil jij later wor-“Wat wil jij later wor-
den?” Bryan: “Ik wil later bij het Zunneke werken”.den?” Bryan: “Ik wil later bij het Zunneke werken”.den?” Bryan: “Ik wil later bij het Zunneke werken”.den?” Bryan: “Ik wil later bij het Zunneke werken”.    

Iris vraagt hierna “Als wat dan?” “Als wat dan?” “Als wat dan?” “Als wat dan?”     
Bryan: “Als kok en ik wil ook graag superheld zijn”.Bryan: “Als kok en ik wil ook graag superheld zijn”.Bryan: “Als kok en ik wil ook graag superheld zijn”.Bryan: “Als kok en ik wil ook graag superheld zijn”.    
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Op zaterdag 6 september zijn de oud-
ste bevers, die met gezamenlijk week-
end overvliegen, een kijkje komen ne-
men bij de kabouters. Dit is natuurlijk 
altijd een spannend moment en niet 
alleen voor de oudste bevers, die dan 
ineens het jongst zijn, maar ook voor 
de oudere kabouters en de leiding 
want we hopen natuurlijk dat ze het 
super leuk vinden bij ons. We zijn de 
ochtend begonnen, net als de bevers 
altijd beginnen, met het openingslied. 
Maar alleen dat is al wennen want wij 
zingen natuurlijk een heel ander lied! 
Gelukkig deden alle oudere kabouters 
goed mee, zodat onze jonge aanwas 
goed kon luisteren. Verder hebben we 
deze ochtend het indianenspel ge-
speeld, de bedoeling is dat je door 
steen-papier-schaar te spelen met je 
tegenstander je van hulpindiaan naar 
werkindiaan naar strijdindiaan en uit-
eindelijk opperhoofd wordt en je dan 
de vlag van de tegenpartij mag zoe-
ken. Het team van het opperhoofd dat 
als eerste de vlag van de tegenpartij 
heeft, wint het spel! De bevers waren 
eerst een beetje afwachtend, maar al 
snel renden ze achter de kabouters aan 
door het bos en deden erg goed hun 
best om de vlag te vinden. Daarna 
hadden we ook nog 2 jarige, dus wer-
den er 2 prooien verstopt en vervol-
gens gezocht. Sanneke heeft uiteinde-
lijk toch maar even meegezocht, want 
Loes en Marije hadden wel een hele 
goede verstopplek gevonden. Na dit 

feestje hebben we nog een aantal klei-
ne spelletjes gedaan, want het was 
alweer bijna tijd om naar huis te gaan.  
 
We hopen dat Guusje, Lynn en Lise 
het leuk hebben gevonden en zin heb-
ben om over te komen naar de kabou-
ters. Wij vinden het in elk geval hart-
stikke leuk dat jullie over komen!   
 

De Kabouterleiding 

Nieuwe kaboutersNieuwe kaboutersNieuwe kaboutersNieuwe kabouters    Kabouters 
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Logboek zondag 20 juliLogboek zondag 20 juliLogboek zondag 20 juliLogboek zondag 20 juli    Weks 

We zijn hier aangekomen met de auto. 
We hebben de slaapspullen uit de auto 
gepakt en toen naar de slaapzaal ge-
bracht. En toen neergelegd. Toen naar 
buiten en in de kring. Toen gingen we 
het ouder kindspel doen met papa’s en 
mama’s. De kinderen hebben gewon-
nen van de vaders en moeders. Eerst 
een rondleiding door de blokhut. Waar 
je niet en wel mag komen. En daarna 
naar het bos. Toen mochten we vrij 
spelen op het grasveld en in de bossen. 
En moesten heel kinderen naar de wc. 
Toen zijn we  weer terug naar de blok-
hut gegaan. Toen hadden we levend 
memory gedaan. Toen zijn we weer 
naar de bossen geweest. Toen hoorde 

we een knal en daarna een gil. En toen 
vonden we een ketting en een stuk 
stof. Toen gingen we het bosspel 
doen. Daarna zijn we weer naar de 
blokhut gegaan. Daar hebben we vrij 
gespeeld en strips gelezen en doen, 
durven of de waarheid met alle meiden 
gedaan. En we hebben Ruud onderge-
stopt met Donald Ducks. Toen gingen 
we wat vreten en dat was macaroni. 
Daarna hebben we een toetje gehad. 
Toen gingen we een naam verzinnen 
voor ons groepje. Van groepje 4 was 
de naam de Bandito’s. En toen waren 
we hier met het logboek.  

Groetjes de Bandito’s 
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‘ 
We zijn naar Boekel toe gekomen 
Het dorp van scouting en plezier 
’t was tussen bossen, van die bomen 
Dat net als in je dromen 
Het avontuur begon… 
 
Ik zat daar lekker bij het kampvuur 
En toen zagen we een tas 
We vonden daar pistolen 
Er zat ook een brief in, 
Die Alwin voorlas 
 
Verzamelen 
We 15 flessen heel het kamp 
Verzamelen 
Heeft ons de oplossing gebracht 

 
We gaan nog langer niet naar huis toe 
En de bevers zijn al weg 
De desperado’s zijn verdwenen 
Waar moet dat toch henen 
In het grote Mexico 
Mexico, Mexicoooo 
 
Bandito’s zijn gekomen 
En nam de koffer mee 
Is het dan nu oké? 
Voor Evita? 
Mexico, Mexicoooo  

Het kampliedHet kampliedHet kampliedHet kamplied    Weks 

(melodie Mexico, zangeres zonder naam)     
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Logboek zondag 27-07-14 
 
We hebben om half elf verzameld op 
de parkeerplaats bij de Donck. Daarna 
zijn we aangefietst. We reden via Hee-
ze naar Valkenswaard en dan door 
Luyksgestel naar Kasterlee (Kasterlee 
ligt in België.) Het was 76KM fietsen. 
Carie kon niet zo goed de weg vinden, 
waardoor wij een heel stuk om zijn 
gefietst. Onder weg hebben we veel 
lekkere meiden gekeken (de jongens). 
Het was veel te ver. Noa vond het een 
mooi groot kampterrein. We kennen 
gelukkig schijten op een gewone pot. 
(Bart.) Bij aankomst op het kampterrein 
hebben we de tent opgezet en ge-
zwommen. Na het opzetten van de 
tent en het zwemmen gingen we eten. 
(Veel te veel!!) We aten nasi en het 
was heel lekker. (Sarcastisch natuur-
lijk.) Na het eten gingen we het rode 
draad spel spelen en een smokkelspel 
spelen (we moesten drank, coke, drugs 

Kamp Kasterlee (BE)Kamp Kasterlee (BE)Kamp Kasterlee (BE)Kamp Kasterlee (BE)    Scouts 
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en tabak smokkelen goede leiding hè). 
En toen hadden we een kampvuur. 
Daarna gingen we heeeeeel lief slapen. 
Kamp Noord: Karlijn, Noa en Bart 
 
------------------------------------------ 
Logboek maandag 28-07-14 
 
’s Morgens werden we wakker van de 
regen. Dat was ongeveer om half 6. 
We gingen aankleden en toen eten, 
daarna gingen we de keukenhoek pio-
nieren. Toen gingen we een fotospel 
spelen in het dorp. Het spel duurde 2 
uur. Toen het spel klaar was gingen we 
eten kopen in de Delhaize. Daarna 
fietsten we weer naar het kampterrein. 
Toen gingen we koken we moesten 
eerst een doos zoeken waarin het eten 
zat. Daarna gingen we het koken. En 
daarna gingen we oefenen voor de 
libdub. En daarna gingen we levend 
cluedo doen en dat was wel leuk. Sa-
men met onze maat  Jeroen gingen we 
met de super coole bakfiets hout 
sprokkelen. Met super veel lol was dat 
minder leuke taakje toch nog super 
gezellig, Met Jeroen aan het stuur een 
2 jongens er langs konden we de 
grootste ladingen  naar het terrein 

brengen. Daarna gingen we samen 
met Mark nog een grote boomstam 
klein maken. Toen we verder het bos 
in gingen omdat er dichtbij geen hout 
meer te halen was kwamen langs een 
blokhut met een hele dikke vrouw in 
een rode jurk. Die zwierde met haar 
armen maar haar vet rollen bewogen 
meer XD. Daarna nog rond het kamp-
vuur met fantastisch stookhout, en 
frikadellen van de barbecue omdat het 
moeilijk is om een frietpan terug te 
vinden.  
Kamp zuid, Annelin, Nina en Martijn   
 
------------------------------------------- 
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Logboek dinsdag 29-07-14 
 
We stonden op en aten een boterham. 
Daarna gingen we een bandenspel 
doen. Daarbij had Zuid gewonnen L. 
Voordat we begonnen met de hike 
hadden we nog een lekkere tosti gege-
ten. De hike was 11 km (als je goed 
liep). Bij de 1e post mochten we bood-
schappen  doen voor het avondeten. Je 
kreeg €8,- om je avondeten te kopen. 
Wij hadden frikadellen, vissticks, kom-
kommer, aardbeien yoghurt en volle 
yoghurt. De volle yoghurt was over de 
datum en er zaten klonten in. Bij de 2e 
post zaten Julia en Johan. Daar kregen 
we onze 3e tocht. Dat was een strip-
penkaart. Bij die tocht waren ver-
dwaald. Een aardige man probeerde 

ons te helpen maar stal onze kaart. 10 
minuten later kwam hij terug en wees 
ons de weg. Uiteindelijk kwamen om 8 
uur bij het kampterrein aan. We had-
den daar heel lekker gegeten. Toen 
gingen we onze friettentjes klaarma-
ken. We zaten nog even bij de lamp en 
gingen toen slapen want we waren 
heel moe van zo’n lange dag hike. 
Kamp noord Maik, Fleur en Kim v O 
 
------------------------------------------- 
Logboek woensdag 28-07-14 
 
Wij werden wakker vanuit een friet-
tentje. We ruimden die tentjes op en 
gingen ontbijten. Daarna liepen we 
weer terug naar het kampterrein en 
gingen we ons omkleden, sommigen 
gingen in het zwembad en anderen 
hadden een tekenplaag en gingen naar 
de leiding om ze te verwijderen. 
Toen iedereen klaar was, vertrokken 
we naar het zwembad in Geel. 
Er was een hoge glijbaan die naar bui-
ten ging en een kleine glijbaan die leid-
de naar een vet gave stroomversnel-
ling. Er was ook een 3 meter bad en er 
was een lage en een hele hoge duik-
plank. Er was een buitenbad en daar 
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lag ook een zandbak bij daar hadden 
de jongens Niels ingegraven tot z’n 
hoofd toe. we hadden ook een appel 
of banaan gekregen bij de handdoek. 
Toen riep de leiding en fietsten we 
weer terug. Op het kampterrein gin-
gen we macaroni eten en daarna oefe-
nen voor de lipdup. Toen gingen we 
lekker bij het kampvuur 
zitten met frikadellen kij-
ken naar de uitslag van 
het fotospel en kamp Zuid 
had gewonnen. Toen riep 
de leiding dat het bedtijd 
was en toen gingen we 
slapen. 
Kamp Zuid: Niels Juul 
Kayleigh 
 
---------------------------- 
Logboek donderdag 31-
07-14 
 
We werden wakker ge-
maakt door Elle ze had 
een verassing voor ons. 
want ik was die dag jarig 

ik werd namelijk 14. Ze hadden Willem 
is jarig en 14 op de tafel geschreven. 
Mijn cadeau was dat Elle en Mark ver-
trokken. Later in de ochtend rond 10 
uur misschien 11 uur en misschien nog 
wel minder. Kregen we de opdracht 
om een stormbaan te maken. ZUID 
had iets gemaakt waar je overheen 

moest klimmen, maar 
daarentegen kwam 
NOORD met een super 
mooie geslaagde storm-
baan. En natuurlijk was 
ZUID weer het slechtste. 
En won Noord de storm-
baanwedstrijd en won 
Zuid hun eigen baan. 
Maar toen tot verbazing 
ging de leiding wat pio-
nieren. Ze hadden een 
balk gespannen boven 
het zwembad. Waar je 
elkaar moest slaan met n 
scoutproof vuilniszak. 
( ook te bestellen in 
scoutshop #Maik ) en 
natuurlijk won kamp 
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Zuid weer en toen kon je ‘s middags 
kiezen uit 2 gesloten kisten en ik 
mocht kiezen uit mijn gat want ik was 
namelijk in gegraven door Martijn. Ik 
(Willem) koos voor B daar was ieder-
een van Noord blij mee want zij kre-
gen de afwas van  de leiding en de 
anderen kregen chips drinken en rotte 
bananen. PS dit was mijn leukste ver-
jaardag ooit. En ’s avonds hebben we 
de libdub opgenomen en pannenkoe-
ken gebakken. Kortom het was een 
gezellige dag.  
 
Ik had n plopgoeie dag met plopkoek 
en plopworst dankzij Jeroen. 
(plopworst verkrijgbaar in winkel) 
(tenzij je kalkoen haat want daar is het 
van gemaakt) aldus Wessel 
Kamp Noord: Kim v K, Willem en Wes-
sel 
 

------------------------------------------- 
Logboek vrijdag 01-08-14 
  
We werden wakker gemaakt door Ju-
lia. Julia zei: we gaan vandaag iets 
leuks doen. Wat gaan we doen vroe-
gen de scouts zich af. Dat is een ver-
rassing zei Julia. Toen we na 2 uur aan 
gefietst waren, kwamen we er achter 
dat we naar Bobbejaanland gingen. 
Sommige wisten dat al maar deden 
alsof ze het niet wisten. Onder het fiet-
sen was Kayleigh gevallen. Martijn was 
in de tussen tijd voor verkeersleider 
aan het spelen. Na een paar minuten 
waren we weer doorgefietst. Toen we 
er eindelijk waren moesten we nog een 
paar minuten wachten op een paar van 
de leiding. Omdat we zo lang moesten 
wachten gingen we voor een meisje 
zingen die jarig was. Toen de leiding er 
eindelijk was mochten we  naar bin-
nen.  We wilden toen gelijk in alle 
achtbanen maar dat mocht nog niet. 
Eerst moesten we een plek afspreken 
waar we deden verzamelen en een tijd. 
Toen mochten we eindelijk ergens in. 
Bijna iedereen ging gelijk naar de Typ-
hoon!!!. Maar sommige gingen ook in 
andere achtbanen. Om 1 uur moesten 
we verzamelen om brood te gaan eten. 
Maar toen moesten we weer wachten 
want ze hadden geen water en ze kon-
den het water van de kraan niet ge-
bruiken want dat was geen drink wa-
ter. Toen moesten we om 4 uur weer 
verzamelen en toen kregen we iets 
lekkers. Om 10 voor 6 moesten we 
weer terug komen want we gingen 
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terug maar eerst gingen we naar de 
winkel om iets lekkers te halen. We 
kwamen aan op het veld en ze vertelde 
ons dat we de kookhut moesten afbre-
ken. Ondertussen moesten kamp Zuid 
nog zijn lipdup doen om dat vorige 
dankzij Jeroen was mislukt. Daarna 
gingen lekker BBQ’en dat vonden we 
allemaal heel gezellig. 
Daarna moesten de kinderen die cor-
vee hadden afwassen en de anderen 
gingen lekker spelen. 
En nu zijn we leuk dit logboek aan het 
schrijven. 
En daarna gaan we lekker bij het kamp 
vuur zitten en dat wordt kei gezellig  
Dit was de beste dag van de hele 
kamp. 
  
Kamp Zuid: Gwen, Stef en Pleun 
 
------------------------------------------- 
Logboek  zaterdag 02-08-2014 
 
Vandaag was dan toch echt de laatste 

dag aangebroken. Op deze laatste dag 
zijn we vroeg opgestaan om alles op te 
ruimen en terug te gaan naar huis. 
Rond 8 uur hebben we de kinderen 
opgeroepen met de taak om hun spul-
len op te ruimen en bij de container te 
zetten en de tent af te bereken. Tus-
sendoor hebben we nog ontbeten. 
Nadat alle tenten afgebroken waren, 
hebben de kinderen nog allemaal ge-
holpen om de rest van het kampterrein 
op te ruimen. Om half 11 zijn de 
scouts aangefietst. Met een paar pau-
zes tussen door zijn ze om 4 uur aan-
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gekomen bij onze eigen blokhut (dit keer zonder te verdwalen!) Na aankomst 
hadden de kinderen over de gehele week iets minder dan 200 km gefietst. Een-
maal aangekomen in Someren werden alle ouders opgebeld en werden de kin-
deren opgehaald. 
 
Het is voor ons een zeer leuk kamp geweest. Het was een kamp op een mooie 
locatie met goed weer, veel gezelligheid en met erg brave kinderen (we hebben 
tijdens dit kamp geen enkel kruisje als waarschuwing uitgedeeld! J ). 
 

De Scoutsleiding 

Tour du lacsTour du lacsTour du lacsTour du lacs    Explorers 

Ook dit jaar hebben we als explorers 
weer een geweldig, pittig, mooi en 
vooral gezellig kamp gehad. Om die 
week in een paar zinnen samen te vat-
ten is eigenlijk niet te doen. Voor heel 
veel dingen geldt: daar had je bij moe-
ten zijn. Maar graag willen we toch het 
een en ander met jullie delen. Daarom 
hieronder per dag enkele quotes van 
onze leden. Zij hebben tijdens het 
kamp lekker oldschool een geschreven 
dagboek bij gehouden. Iedere dag 
moest iemand anders iets schrijven. 
Veel leesplezier.  
 
26/07/2014 – Maik Maas 
‘Zoals gewoonlijk NIET om 07:00 uur 
vertrekken, de foto duurde te lang’  
‘Aangekomen in de Vogezen, rugzak-
ken instellen en kon het lopen beginn-
en’  
‘We moesten meteen beginnen aan 
een van de steilste klimmen, die niet 
voor iedereen was weggelegd.’  
‘Toen we uiteindelijk boven waren 
konden we eindelijk gaan dalen. Dat 

ging helaas via een misselijk keienpad. 
Na 30 minuten afdalen kwamen we 
erachter dat we de verkeerde afdaling 
hadden, we konden weer terug.’  
‘Beneden aangekomen konden we 
eindelijk beginnen aan ons avondeten 
en wel om 22:00.’  
‘’s Nachts hadden we een beetje last 
van onweer, maar redelijk geslapen.’ 
 
20/07/2014 – Daisy Kuipers 
‘De afwas in de ochtend was heel spe-
ciaal. Normaal gezien wassen we na-
melijk niet af met zeep en warm wa-
ter.’ 
‘ We begonnen aan een stom pad met 
kleine rigeltjes, grote rotsblokken, mie-
rennesten en afgronden.’  
‘Lekkere pauze, stokbrood, kruiden-
kaas, tomaten en komkommer.’  
‘We liepen omhoog via een skipiste 
met een skilift ernaast.’  
‘Aangekomen bij het mooie meer ging 
Jort zwemmen en de rest pootje ba-
den.’ 
‘Na het eten hangmatten ophangen. 
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Tim ging weer onder Rens liggen, daar 
kreeg hij later spijt van. ’s Avonds be-
gon het kei hard te regenen. De mees-
te mensen lagen droog, maar Tim die 
lag in een zwembad.’ 
 
21/07/2014 – Marieke Frenken 
‘Regen.’ 
‘Tim zijn spullen waren allemaal nat.’ 
‘Rond 11 uur zijn we aangelopen na-
dat iedereen helemaal was ingepakt 
met regenpakken.’ 
‘We kwamen om half 2 aan op de 
post. Toen bedachten we om een tent 
te maken om droog te kunnen staan. 
Toen de tent stond begon het nog veel 
harder te regenen.’ 
‘We kwamen aan bij een huisje, daar 
konden we al onze natte spullen uit-
hangen om te drogen bij het vuur.’ 
‘We zijn aan het regenwormen ge-
gaan. Uiteindelijk won Maikel, toen 
riep Miriam: ‘Jij ligt hier het hele spel 
te slepen en dan nog winnen ook!’  

‘We konden het afwassen opnieuw 
doen, want dat was niet goed.’ 
‘Na een tijdje zijn we onze hangmat op 
gaan hangen, en hoe! Een wirwar van 
hangmatten door het huisje heen.’ 
 
22/07/2014 – Tim Klessens 
‘Zoals gewoonlijk stonden we later op.’ 
‘Vandaag een kort tochtje, dat kwam 
goed uit want het regende nog steeds.’  
‘Regenwormen.’ 
‘Regenwormen.’ 
‘Boodschappen, uitkijkpunt, snaaien.’ 
‘Bonanza.’ 
‘Toen gingen we eten, we aten heerlij-
ke wraps met sla, komkommer, paprika 
en kip. Hierna hebben we met z’n allen  
GOED AFGEWAST.’ 
‘Ook vanavond hebben we onze hang-
matten in het huisje opgehangen. Wij 
boven op zolder de leiding beneden. 
Het paste net.’  
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23/07/2014 – Rens Maas 
‘De 5e en zwaarste dag is aangebro-
ken.’ 
‘We zijn ook nog iets van 3 keer fout 
gelopen en onderweg hebben we 
moppen getapt.’ 
‘Toen kwamen we aan bij de post waar 
we stokbrood aten, heerlijk!’  
‘Maaike viel geblesseerd uit, dus werd 
ze vervangen door Miriam.’  
‘Na de lunch was het meteen klimmen, 
lang, veel, steil en hoog. Maar wel erg 
mooi. Onderweg nog wat koeien en 
slangen tegen gekomen.’ 
‘Eenmaal aangekomen op de eindplek 
kon iedereen zijn zeil laten drogen. 
Yes!’ 
‘Ook vanavond was het de kunst om al 
onze hangmatten in het hutje op te 
hangen. Dit keer was het meer een 
overdekte picknicktafel. De leiding 
ging in het bos hangen, wij hadden 
een eigen feesttent.’ 

24/07/2014 – Maaike Raijmakers 
‘Dag 6, stokbrood.’ 
‘Lopen, dalen, veel dalen en weer klim-
men, veel klimmen.’  
‘Op een zeer mooie lunchpost even de 
tijd genomen om goed uit te rusten en 
natuurlijk voor het heerlijk stokbrood.’ 
‘Na de lunchpost was het nog onge-
veer 3 kilometer lopen.’ 
‘Aangekomen op onze eindbestem-
ming van vandaag. Dicht bij Gérard-
mer. Er moesten weer boodschappen 
gedaan worden.’ 
‘Tijdens het koken moest er natuurlijk 
weer iets omgegooid worden, dit keer 
waren het de sperziebonen. Ook al 
was het omgevallen het was toch nog 
best wel goed te eten.’  
‘Na het eten gingen we naar het uit-
kijkpunt. Bovenop de toren zag je alles 
waar we gelopen hadden, dat was echt 
een mooi uitzicht.’  
‘Na nog wat gedronken te hebben en 
gekletst gingen we allemaal slapen. 
Behalve Tim en Thijs zij waren druk 
met hout zagen.’  
 
25/07/2014 – Maikel Rietjens & Daisy 
Kuipers 
‘De dag begon rustig. We ruimde alle 
kratten opnieuw in. Ondertussen buts-
te Miriam ons op over de verrassing.’  
‘We gingen klimmen vandaag. Het 
waren aardig pittige parcours.  Miriam 
deed er een paar en nam de taak van 
fotograaf op zich. Tim moest helaas 
afhaken omdat hij tegen een rotswand 
knalde. Maik en Maikel hebben zelfs 
nog de moeilijkste gedaan. Erg leuk.’  
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‘Na de verrassing zijn we spullen gaan 
kopen voor de barbecue. Het barbecu-
eën was een avondvullend program-
ma.’  
 
26/07/2014 – Daisy Kuipers 
‘Regen’ 
‘Nat ons spullen inladen om weer op 
weg te gaan naar Someren.’ 
‘Zonder ontbijt de auto in, doorrijden 
tot het droog was.’ 
‘Onderweg, liedjes zingen, flitspalen 
tellen, liedjes zingen, dancing queen, 
abba, meidenauto + Maik, gezellig, 
kritiek op rijstijl, Django bij Rick en 
Thijs.’  
‘In Valkenburg gingen we naar de Mc 
Donalds. Tim bestelde 10 hamburgers, 
het lukte natuurlijk niet om deze op te 
eten.’ 
‘Onze ouders waren allemaal blij om 
ons weer te zien.’  
Hopelijk heb jullie hiermee een kleien 

impressie gekregen van ons zomer-
kamp. Namens de leiding kan ik zeg-
gen dat het er weer eentje was om te 
blijven herinneren. Gezellig, mooie 
wandeltochten, beetje zwaar, regen 
maar ook mooi weer, goede avond-
maaltijden, leuke klimactiviteit en veel 
stokbrood. Iedereen was na 8 dagen 
weer blij om thuis te zijn. Want van 
douchen was er dit zomerkamp geen 
sprake…. 
 

Groetjes,  
Miriam 

 
 
P.S. Mocht er nog iemand naar het 
Blanche Mer gaan in de Vogezen: 
mochten jullie een barbecuerooster 
vinden, dat is nog van ons… ;) 



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 
 
 
Groepsvertegenwoordigers:Groepsvertegenwoordigers:Groepsvertegenwoordigers:Groepsvertegenwoordigers:    
GVBevers@scoutingsomeren.nl 
GVWelpen 
@scoutingsomeren.nl 
GVKabouters 
@scoutingsomeren.nl 
GVScouts@scoutingsomeren.nl 
GVExplorers 
@scoutingsomeren.nl 
 

SpeltakinfoSpeltakinfoSpeltakinfoSpeltakinfo    
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Bent u lid van de RABO-bank? 
Steun Scouting Someren tijdens de  
RABOBANK Clubkas Campagne. 

  
Uw stem levert geld op voor onze vereniging. 

Breng uw stem uit van 2 t/m 13 oktober . 
  
 

Dank voor uw stem. 



 

Abbé  P ierre Abbé  P ierre Abbé  P ierre Abbé  P ierre 
SomerenSomerenSomerenSomeren 

d' Auw Blokhutd' Auw Blokhutd' Auw Blokhutd' Auw Blokhut    
Doncksedreef 2 
0493–495342 

 
SecretariaatSecretariaatSecretariaatSecretariaat    
Piekenier 10 

5715 CJ Lierop 
    

secretariaat@scoutingsomeren.nl 
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