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Waar veel jeugdverengingen op 
het moment dalende ledenaantal-
len zien, zijn wij in de luxe positie 
dat het aantal leden juist stijgt. Dit 
komt natuurlijk door de enthousias-
te inzet van ons kaderteam  maar 
zeker ook door de enthousiaste le-
den en ouders die door mond op 
mond reclame doorgeven hoe leuk 
het is. Om die enthousiaste ouders 
nog enthousiaster te maken heb ik 
nog een leuk nieuwtje. Op 7 en 8 
februari organiseren wij voor het 
eerst "26 uur 100% Scouting". 26 
uur 100% Scouting is een activiteit 
welke begint op zaterdag de 7e om 
10:00 uur en eindigt op zondag, u 
raadt het al, om 12:00 uur. Dit 
weekend is echter niet voor de 
jeugdleden maar voor alle ouders 
en partners van de leiding die eens 
een echte scouting ervaring willen 
hebben. Het programma moet nog 
in detail worden uitgewerkt maar 
als we minimaal 15 deelnemende 
ouders hebben gaat het door. Ver-
derop in deze Sprokkel vindt u 
meer informatie. Op de site zal ook 
een link komen om u aan te mel-
den.  
 
Met de bouw blokhut schiet het 
ook al flink op. De officiële opening 
staat gepland op 18 april, maar 

voor die 
tijd moe-
ten nog 
vele kleine 
punten 
worden 
afgewerkt. 
Een aantal 
ouders 
hebben aangegeven ons te willen 
helpen met klussen. Zij zullen dan 
ook binnenkort een mailtje hierover 
ontvangen. Wie wil helpen maar 
zich nog niet heeft opgegeven mag 
dit natuurlijk alsnog doenJ . 
Ik wil bij deze ook nogmaals de 
ouders bedanken die ons hebben 
geholpen bij het sorteren van de 
stenen en het leggen van de stoep. 
Dit was niet de meest leuke klus 
maar door een aantal fanatieke ou-
ders is dit heel erg goed gegaan. 
Het resultaat is dan ook heel mooi 
geworden. 
 
Dan wil ik namens alle leiding en 
bestuur iedereen heel prettige 
feestdagen en een gelukkig en ge-
zond 2015 wensen en ik hoop veel 
van jullie te zien tijdens "26 uur 
100% Scouting". 
 

Meneer de Voorzitter 
 

Luxe problemen Luxe problemen Luxe problemen Luxe problemen     
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Het Gezamenlijk weekendHet Gezamenlijk weekendHet Gezamenlijk weekendHet Gezamenlijk weekend     

Het nieuwe seizoen is gestart. Zoals 
ieder jaar begonnen we hiermee met 
een gezamenlijk weekend. Dit jaar op 
vrijdag 19 september.  
 
We verwachtte om 19.00 uur alle 
Scouts, Explorers, Pivo’s, Jongerenstam 
en Stam met de fiets op het parkeer-
terrein in de Donck. Er was een GPS 
tocht in fietsgroepjes naar Lierop met 
een post, via Mierlo voor een tweede 
post in het parkje en zo naar Helmond 
tot en met de Zandbergen in Stiphout. 
Daar bleven alle groepen ook over-
nachten 
 
Zaterdagmorgen nadat de onderbouw 
leiding alles hadden voorbereid arri-
veerden alle Bevers, Kabouters en Wel-
pen met hun bagage bij de nieuwe 
aanbouw van onze blokhut. 
De luchtbedden mochten ze al op 
pompen zodat men de slaapplaatsen in 
orde kon maken. Er volgde om 10.30 
uur een bosspel voor de Bevers, Wel-
pen en Kabouters. 
 
’s Middags is ervan alles te doen voor 
alle groepen in en om onze Auw en 
Nei blokhut.  
 
En natuurlijk op het speelterrein en in 
de bossen van de Donck. We hebben 
daar een spellenmiddag rondom alle 
feesten die er in een kalenderjaar voor-
bij komen. 
 

Er waren 10 groepjes van 8-10 kinde-
ren (bevers, welpen, kabouters, 
scouts). 

 
Elke post is herkenbaar aan een ver-
sierde aangeklede tafel in dat betref-
fende thema  van Feest. We hielden 
verschillende feestspellen zoals een 
Kerstfeest: Hierbij moest men samen 
een kerstboom pionieren en versieren. 
Een Paasfeest men moest een hinder-
nisbaan afleggen met plastic nepeieren 
en voor de oudere kinderen met een 
rauw ei. Bij Oud en nieuw feest moest 
men een toren maken van champagne-
glazen in de tijd dat de sterrenflikker 
bleef branden. Hierna vanuit het bo-
venste champagneglas alle champagne 
glazen vullen. Bij het Carnavalsfeest 
was er een hele garderobe aan ver-
kleedkleren. Men moet een kaartje 
trekken uit een emmer. Hierop stond 
hoe jij je  
 
moet gaan verkleden. Hierna met je 
groepje een polonaise al zingend om 
het af te sluiten. Ook was er een Ver-
jaardagfeest met kreeg een feestmuts-
je op en als Feestganger, was er een 
chips spel met een route naar de chips-
schaal. Gooit de volgende één dan 
ging er een toeter geluid, mocht je 
geen chips meer pakken, maar weer 
terug lopen. Voor de grotere kinderen 
was het bereiden van een taart zonder 
je handen te gebruiken. Bij het Kampi-
oensfeest mocht je als échte Oranje-
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fan gaan doel schieten, je mocht gooi-
en of schoppen. Bij het Kraamfeest 
hoorde beschuit met muisjes en was 
het beschuit fluiten en voor de grotere 
kinderen vond er een proeverij van 
verschillende babyvoedingen plaats. Bij 
het Sinterklaasfeest was het met ten-
nisballen cadeautjes omgooien, in welk 
cadeau zit de cijfercode om het koffer 
van de Sint open te maken. Voor de 
grotere kinderen was er een opdracht 
die uitgevoerd moest worden om ach-
ter een cijfercode te komen; d.m.v 
waxinelichtje touwtje doorbranden. 
Heb je het cijfercode ontrafeld dan 
vind je de sleutel van het koffer van 
Sint Nicolaas. En wat zit er in het kof-

fer?? Pepernoten natuurlijk! Bij het 
Bruiloftsfeest kreeg men vragen. Bij elk 
goed antwoord mocht je een deel van 
een reuze taart gaan halen. Na afloop 
ontstond er een reuze Bruiloftstaart. 
Op iedere rang van de taart hoorde 
nog acht waxinelichtjes om ze te ont-
steken. Bij Halloween feest was het 
tasten geblazen, via een touw volgen 
de kinderen naar de keuken daar ston-
den verschillende bakjes waar je in 
mocht voelen. Na afloop moest je op-
noemen wat je allemaal waargenomen 
had. Inmiddels was het tijd om te gaan 
stoppen, want de frietwagen was gear-
riveerd. Iedereen had de tien feestspel-
len ervaren. Handen wassen en aan-
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sluiten dus. Wanneer we allemaal lek-
ker gegeten hadden begon het avond-
programma. Met z’n allen gingen we 
ons omkleden en netjes maken voor 
het Galafeest. We hopen dat het heel 
gezellig zal worden, want er zijn nogal 
wat leuke Casinospellen klaargezet. Zin 
in een gezellig avondje uit? Dan was je 
bij Scouting Casino aan het juiste 
adres! Wij boden de kinderen een 
(ont)spannend avondje casino in een 
sfeervolle zaal. Alle groepen kwamen 
om de beurt binnenlopen over de rode 
loper.  
 
Door de beveiliging werd men begeleid 
naar de bar voor een welkomstcocktail, 
hierna kon men fiches gaan kopen bij 
de bank. De leiding zorgden samen 
ervoor dat het onze gasten aan niets 

ontbrak. Men kreeg alle ruimte om 
daar hun energie en inspiratie uit te 
halen.  
 
Alle Explorers, Pivo’s, Jongerenstam 
waren als croupier die in het Casino 
werken het visite kaartje van Scouting 
Casino. Als croupier mochten ze onze 
onervaren spelers speluitleg geven. 
Iedereen leverde met zijn of haar en-
thousiasme een belangrijke bijdrage 
aan een onvergetelijke uitgaansbele-
ving van onze scouting gastjes. En in 
onze compleet stijlvolle en gastvrije 
casino. Iedereen moest zich natuurlijk 
welkom voelen om de spanning van 
het spelen te beleven, te genieten van 
heerlijke drankjes en gerechtjes. 
Na zo’n avond waar veel geld over de 
tafels schoof was er een uitslag. Bij de 
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Bevers: 1e = Bram 2e = Mitchel 
en 3e    = Amy. Bij de Kabouters:    1e = 
Isa 2e = Nina en 3e = Fenne. Bij de 
Welpen: 1e = Roel 2e    = Mika en 
Jan 3e    = Tom K. en Nick. En bij de 
Scouts: 1e = Karlijn 2e    ==== Annelin 
en 3e = Kayleigh. 
 
Hierna mocht iedereen zich even snel 
omkleden om toch ook nog even bij 
het kampvuur te gaan zitten. De bo-
venbouw hielden nog een pittig Clue-
do spel. Het vuur was al aan en de fri-
kadellen lagen al in de frituurpan. Ben-
ny ons beverlid had zijn gitaar meege-
nomen en heeft een leuke act uitge-
voerd voor bij het kampvuur 
(dankjewel Benny). Hierna was het 
snel tijd om de pyjama aan te doen, 
tanden poetsen en de slaapzak in. Als 
we op zondagmorgen weer úitgerust’ 
uit onze tent, hangmat of blokhut 
kwamen gingen we eerst nog een spel 
met de onderbouw doen. Hierna was 
het overvliegen……Bevers naar Wel-
pen of Kabouters, Welpen naar Scouts 
en Scouts naar Explorers, en Explorers 

naar Pivo’s. Bij de leiding vloog Bart 
Loomans uit als Scoutleider. 
 
Om 12.00 uur sloten we zondagmid-
dag het weekend weer af. Nadat de 
jubilarissen o.a  Ruud Urlus en Irma 
van den Einden- Weerts allebei 25 jaar 
lid.  
Maikel Rietjens en Rens Maas allebei 
12,5 jaar lid.  
En de overige zijn 5 jaar lid van onze 
vereniging o.a Tom Kuipers, Fleur Vos-
sen, Stef Ghâler, Maartje Vossen, Isa 
van Lieshout, Tom Lammers en Noa en 
Juul Relou.   
 
Wij bedanken weer alle aanwezige 
leiding en bestuur Marcel, Bregje, Ir-
ma, Gerard, Luciën, Carlo, Willem, Ad, 
Renata, Bart, Johan, Koen, Ruud, Lin-
da, Mark, René, Sanneke, Rudy, Elle, 
Jort, Sjef, Miriam, Anton, Iris, Thijs, 
Rick, Mariëlle, Carie en Jeroen van 
Scouting Someren voor de inzet van dit 
jaarlijkse weekend. Het weer was 
grandioos. En het programma was eens 
iets anders!. Leuk toch?  
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BeverweekendBeverweekendBeverweekendBeverweekend    Bevers 

Het was weer zover, we mochten weer 
een nachtje blijven slapen en voor een 
aantal Bevers was dit heel spannend 
omdat het de eerste keer was. Toen 
rond tien uur de bevers allemaal bin-
nen kwamen druppelen en een plekje 
op zolder hadden gevonden om te sla-
pen werd er nog snel even afscheid 
genomen van papa’s en mama’s.. Tot 
morgen!! Snel genoeg konden we de 
spullen pakken en vertrekken, wat een 
verassing! We zijn naar kinderpretland 
in Weert gegaan waar we met z’n allen 
lekker hebben gespeeld. Tijd om te 
eten en drinken hadden we eigenlijk 
niet…het grote klimtoestel met hinder-
nissen en glijbanen was super gaaf, de 
leiding durfde niet mee van de vrije-val 
glijbaan, haha.. We hebben ook met 
z’n allen een huis gebouwd van de 
grote bouwblokken. Daan had er zelfs 
een strafhuisje bij gebouwd maar dat 

hebben we niet nodig gehad. We heb-
ben ook tikkertje gedaan op het grote 
luchtkussen, dat was echt lachen! 
 
Rond een uur of vier zijn we weer rich-
ting de blokhut gegaan en mochten we 
vrij spelen. De leiding is toen panne-
koeken gaan bakken. Ondertussen zijn 
Ruud en Iris van Schaijk ook nog geko-
men. Na het eten zijn we met de zak-
lampen naar buiten gegaan, iemand 
had zwarte piet in de bossen gezien 
dus zijn we gaan zoeken..maar we 
konden m niet vinden. De leiding had 
allemaal spelletjes klaargezet binnen. 
Op elke tafel lag een ander spel. Erg 
leuk om vanalles te doen. Daarna was 
het tijd voor de cd-tocht. We mochten 
met de zaklamp de speurtocht door het 
bos volgen opzoek naar de schat. We 
hebben een grote ronde door de bos-
sen gelopen en dat was erg spannend. 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
Het was zaterdag 4 oktober: Dierendag en Linda legde vanuit het beverkompas 

over het dorp Hotsjietonia. Zij vroeg wie er in het huis woonde bij het bos. 
Waarop BennyBennyBennyBenny antwoordde: “Bas Bos”. Iris:“Bas Bos”. Iris:“Bas Bos”. Iris:“Bas Bos”. Iris: “Ja Linda het staat erbij geschre-“Ja Linda het staat erbij geschre-“Ja Linda het staat erbij geschre-“Ja Linda het staat erbij geschre-
ven”.ven”.ven”.ven”. “Maar niet iedereen kan lezen! Iris vraagt hierna aan Benny of hij al kan 

lezen. “Ik kan niet lezen, maar wel denken”, zegt Benny“Ik kan niet lezen, maar wel denken”, zegt Benny“Ik kan niet lezen, maar wel denken”, zegt Benny“Ik kan niet lezen, maar wel denken”, zegt Benny hierop. 
 

Samen speelden de Bevers; levend dierenmemory. In opdracht van WietskeWietskeWietskeWietske 
mocht AmyAmyAmyAmy haar dierengeluid maken. Hierna mocht NinteNinteNinteNinte zich laten horen. Ja 

hoor het waren twee dezelfde dierengeluiden. Toch! Het was even stil en hierna 
riep Bryan: “Amy’s geluid klonk iets harder, maar het was hetzelfde”. “Ja Bryan: “Amy’s geluid klonk iets harder, maar het was hetzelfde”. “Ja Bryan: “Amy’s geluid klonk iets harder, maar het was hetzelfde”. “Ja Bryan: “Amy’s geluid klonk iets harder, maar het was hetzelfde”. “Ja 

klopt”, klopt”, klopt”, klopt”, zegt    Amy Amy Amy Amy hierop. NinteNinteNinteNinte zei toch “Nee” Waarop Linda zegt ik hoorde 
volgens mij ook twee keer hetzelfde geluid. Waarop NinteNinteNinteNinte antwoord: ”Och 

jaah”. 



Pagina 8 Het Sprokkeltje 

Aan het einde vonden we de schat, 
deze lag in een kaarsencirkel. Het was 
een doos bevroren frikandellen. Maar 
dat was natuurlijk voor bij het kamp-
vuur! Want bij kampvuur horen frikan-
dellen zeggen de bevers altijd. Het 
vuur moesten was al aan en we heb-
ben nog gezellig een tijdje bij het 
kampvuur gezeten. Toen het tijd was 
om naar bed te gaan mochten we de 
schoen nog zetten. We hebben de 
schoenen bij de kachel in het jonge-
renhok gezet en daar nog liedjes ge-
zongen. Nu maar hopen dat er iets in 
komt… 
 

De bevers waren al vroeg wakker en 
hadden al gezien dat de schoenen alle-
maal door de blokhut gehangen wa-
ren, aan een groot touw en op de bal-
ken! Hoe hebben ze dat toch voor el-
kaar gekregen, en heel de blokhut lag 
ook overhoop, stoelen op de tafels, wc 

papier overal…wat een zooitje. We 
hebben allemaal wat lekkers gekregen. 
Bij de kachel lag nog een brief van 
zwarte piet. Daarna zijn we gaan ont-
bijten en een spel in de bossen. Rond 
elf uur was het tijd voor de installatie. 
Dit keer veel bevers en zelfs een lei-
ding. We moesten allemaal een par-
cours met hindernissen en opdrachten 
afleggen waarbij we onze scoutfit kon-
den verdienen. Maaike moest hetzelf-
de doen maar na elke hindernis nog 20 
rondjes om een pion. Daarna moest ze 
vragen beantwoorden over scouting en 
bij elk fout antwoord kreeg ze een eitje 
op haar hoofd. We hebben allemaal 
nog foto’s gemaakt en zijn toen de 
spullen gaan pakken. Moe maar met 
een heel leuk weekend achter ons 
mochten we naar huis. Het was weer 
een erg gezellig beverweekend! 
 

De beverleiding 

 
Wij hadden een zaterdag een keertje het programma van Stanley Stekker. Een 
figuurtje uit het dorp die graag van alles maakt en uitvindt. Wat voor soort ha-

ren heeft hij “stroomharen”“stroomharen”“stroomharen”“stroomharen” zei BramBramBramBram. 
 

In een kringgesprek over de aankomst van Sint Nicolaas en zijn Pieten werd 
verteld dat Sinterklaas nooit hoeft te wandelen. Nee, Sinterklaas heeft geen 

wandelschoenen, waarop RikRikRikRik antwoordt; “Sinterklaas heeft paard“Sinterklaas heeft paard“Sinterklaas heeft paard“Sinterklaas heeft paard----rijschoenen”.rijschoenen”.rijschoenen”.rijschoenen”.    
Zijn wij tijdens het beverweekend in de speeltuin, waarbij Iris en Maaike boter-
hammen vooraf gesmeerd hadden. En het tijd was voor de lunch zegt Iris: “Dit Iris: “Dit Iris: “Dit Iris: “Dit 
zijn allemaal lege boterhammen”. zijn allemaal lege boterhammen”. zijn allemaal lege boterhammen”. zijn allemaal lege boterhammen”. (ja, de sneeën brood voor kinderen die iets 

willen wat niet gesmeerd was of een snee voor zonder boter). 
 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
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Het weekend van 28, 29 en 30 no-
vember hebben wij met de welpen het 
installatieweekend gehad. Op vrijdag 
om half 8 werden we allemaal door 
onze ouders naar de blokhut gebracht. 
Hier hebben we meteen een slaapplek 
uitgekozen in de nieuwe blokhut en 
snel ons bet neergelegd. Dan nog even 
snel afscheid nemen en toen kon het 
beginnen. 

Eerst hebben we in de blokhut zitvoet-
bal gedaan waarbij elke deur een goal 
was en als je geraakt werd moest je 
wisselen en mocht er iemand anders in 
het veld. Als avondspel hebben we het 
leidingzoekspel gedaan. We kregen 
allemaal een blaadje met daarop alle 
leiding we moesten die daarna zoeken 
in de bossen dit was nog best moeilijk. 
Maar uiteindelijk lukte het wel omdat 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
Tijdens deze middag met intensief spelen, namen wij een jerrykan mee met ran-

ja. WietskeWietskeWietskeWietske wilde graag wat drinken en zei: “Ik weet niet hoe die aan moet”.“Ik weet niet hoe die aan moet”.“Ik weet niet hoe die aan moet”.“Ik weet niet hoe die aan moet”.    
Kars zei tegen Ruud    “Daan gooit mijn jas op mijn veters. En nu zijn ze in één “Daan gooit mijn jas op mijn veters. En nu zijn ze in één “Daan gooit mijn jas op mijn veters. En nu zijn ze in één “Daan gooit mijn jas op mijn veters. En nu zijn ze in één 

keer los”.keer los”.keer los”.keer los”.    
    

Zijn wij ’s avonds in de bossen een CD-tocht aan het lopen zegt Luuk: “Mijn Luuk: “Mijn Luuk: “Mijn Luuk: “Mijn 
sok is alweer uitgevloept”.sok is alweer uitgevloept”.sok is alweer uitgevloept”.sok is alweer uitgevloept”.    

Nadat wij vanuit molen de tocht weer richting de blokhut terug liepen riep 
Daan: “Wij zitten al uren in het bos”.Daan: “Wij zitten al uren in het bos”.Daan: “Wij zitten al uren in het bos”.Daan: “Wij zitten al uren in het bos”.    

    
Gezellig bij een knapperend kampvuurtje, riepen de bevers waar blijven de fri-

Installatieweekend Installatieweekend Installatieweekend Installatieweekend     Welpen 
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de leiding af en toe wat geluidjes  
maakten. Op het blaadje stond ook de 
jongerenstam maar die waren eigenlijk 
het makkelijkst te vinden want die za-
ten gewoon in de blokhut. Na het 
avondspel hebben we nog bij het 
kampvuur gezeten en hebben we wat 
gedronken en we kregen nog een fri-
kadel. Toen moesten we naar bed toen 
iedereen naar de wc was geweest en 
zijn tanden hat gepoetst hebben we op 
de slaapzaal nog een kussen gevecht 
gehouden dit was erg leuk maar we 
werden er wel moe van dus konden 
daarna goed slapen. 
 
Zaterdagochtend stonden we op en 
hebben we ontbeten het was voor 
iedereen een spannende dag omdat 
sinterklaas kwam voor dat hij er was 
hebben we nog in het bos gespeeld. En 
toen we naar binnen moesten war ook 
de kabouters en de bevers er voor sin-
terklaas hier hebben we liedjes gezon-
gen en pepernoten gegeten. Als ca-

deautje kregen we een goocheldoos.  
 
Toen sinterklaas weg was hebben we 
onze goocheldoos opgeruimd en zijn 

BeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbelsBeverbabbels    
kadellen? Die zijn alleen voor de leiding maakten wij het in een grap. “Ik heb “Ik heb “Ik heb “Ik heb 

een frikadel nodig, anders kan ik niet overleven”, een frikadel nodig, anders kan ik niet overleven”, een frikadel nodig, anders kan ik niet overleven”, een frikadel nodig, anders kan ik niet overleven”, zei DaanDaanDaanDaan. 
 

SanneSanneSanneSanne gaat naar Linda toe en zegt: “Ik heb goed nieuws, ik ben sterker dan “Ik heb goed nieuws, ik ben sterker dan “Ik heb goed nieuws, ik ben sterker dan “Ik heb goed nieuws, ik ben sterker dan 
mijn zus Marit. En weet je waarom?” “Ik kan Marit optillen en Marit mij niet!” mijn zus Marit. En weet je waarom?” “Ik kan Marit optillen en Marit mij niet!” mijn zus Marit. En weet je waarom?” “Ik kan Marit optillen en Marit mij niet!” mijn zus Marit. En weet je waarom?” “Ik kan Marit optillen en Marit mij niet!”     

    
Hebben alle bevers de schoen allemaal bij de openhaard gezet. En zijn wij over 
na aan denken, wat zwarte Piet graag zou willen hebben. Een flesje bier jaah. 

Waarop    Ilya Ilya Ilya Ilya roept;    onze papa drinkt die echt heel veel, want die is heel dik ge-onze papa drinkt die echt heel veel, want die is heel dik ge-onze papa drinkt die echt heel veel, want die is heel dik ge-onze papa drinkt die echt heel veel, want die is heel dik ge-
worden”.worden”.worden”.worden”.    
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we gaan eten we hadden sateetjes. Die 
middag kregen we een heel leuk pro-
gramma want mad science kwam langs 
waarmee we allerlei leuke proefjes ge-
daan hebben. er kwam een professor 
koenkabaal en hij deed allerlei proefjes 
met kleurstoffen en met zuren en ba-
sen. Dit was erg leuk ook hebben we 
in een reageerbuisje een regenboog 
gemaakt. 
 
Als avondeten hadden we friet en mi-
nisnacks mmmm erg lekker. Daarna 
hebben we een film gekeken we keken 
mees kees op kamp dit vonden we een 
erg leuke film. We hebben die avond 
ook nog de kop van medusa gedaan 
en aan het kampvuur gezeten en toen 
naar bed we waren allemaal ook heel 
moe van deze drukke dag. 
 

Zondag was de dag van de installatie 
bij ons werden Glenn Tijn en Mitchel 
geïnstalleerd. Maar voor het zover was 
hebben we eerst nog bosspel gedaan. 
Voor de installatie kwamen alle ouders 
ook kijken en er was ranja koffie en 
cake. Als installatie moesten Glenn Tijn 
en Mitchel op een trap een klim par-
cours afleggen en onderweg konden 
ze hun uniform verdienen. Nadat zij 
ook de wet en beloften hadden afge-
legd waren zij geïnstalleerd.  
 
Jammer genoeg was nu het kamp af-
gelopen dus hebben we allemaal onze 
spullen gepakt en werden we weer 
opgehaald. 
 

Groetjes de welpen. 

KabouterweekendKabouterweekendKabouterweekendKabouterweekend    Kabouters 

Het weekend van 14, 15 en 16 no-
vember hebben we met de kabouters 2 
nachtjes in D’auw blokhut overnacht. 
25 Meiden op 1 zolder staat voor ge-
garandeerd plezier!!  En plezier hebben 
we gehad. We zijn het weekend offici-
eel begonnen met de installatie van 
onze nieuwe leden. Mijntje, Isis, Lise, 
Linn, Sanne en Isa hebben hun scoutfit, 
das en dasring natuurlijk eerst moeten 
verdienen door een parcours af te leg-
gen, maar gelukkig hebben ze het alle-
maal gehaald. Na de wet en belofte 
was er nog even gelegenheid tot felici-
tatie en daarna hebben we de ouders 
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uitgezwaaid om het weekend te kun-
nen beginnen. Eerst even allemaal een 
dikke jas en dichte schoenen aan en 
dan vlug het bos in om het dierenge-
luiden spel te spelen. Dit was wel een 
beetje spannend zo in het donker in 
het bos, maar gelukkig kunnen onze 
kabouters heel goed zoeken en kennen 
ze het bos op hun duimpje dus alle 
dieren waren al snel gevonden. Vlug 
naar binnen voor een ouderwetse py-
jama modeshow. Alle dames mochten 
in hun mooiste creaties over de cat-
walk, en er werd gedanst, gelachen en 
gezongen. De leiding had natuurlijk 
ook voor de nodige versnapering ge-
zorgd, want wat is nu een modeshow 
zonder frikadellen!! En toen was het 
toch echt tijd om naar bed te gaan, 
gelukkig werd er helemaal niet gekletst 
en gegiebeld,…ahum ahum….en slie-

pen de dames binnen 2 minuten;).  
 
De volgende morgen was het alweer 
vroeg dag en na een heerlijk ontbijt 
zijn we vlug in de auto gestapt, om 
vervolgens de rest van de morgen en 
middag 1000 keer van de glijbaan en 
in de wildwaterbaan te gaan bij de 
IJzerenman. Ook de kunsten in het 25 
meter bad konden natuurlijk niet uit-
blijven, en wij als leiding hebben kun-
nen genieten van de mooiste en sier-
lijkste sprongen die je maar kunt be-
denken. Nadat we door het raam nog 
hebben kunnen toekijken hoe de die-
renambulance 3 zwanen uit het bui-
tenbad ging redden, was het alweer 
tijd om naar huis te gaan. Bij de blok-
hut hebben we mooie tekeningen voor 
Sinterklaas gemaakt en daarna macaro-
ni gegeten. Na het eten was het tijd 
voor een rustmoment en hebben we 
de kussens en dekens naar beneden 
gehaald om samen onder het genot 
van pepernoten en ranja, de intocht 
van Sinterklaas en zijn pieten te kijken. 
Iedereen had weer even op kunnen 
laden, dus we waren allemaal extra 
scherp voor de ‘alles mag op zaterd-
ag’-quiz die volgde. Wat was iedereen 
fanatiek en wat waren de opdrachten 
en vragen soms moeilijk. Er moesten 
worden uitgebeeld, gedanst en samen-
gewerkt. Na deze bloedstollende quiz 
was het nog tijd voor een kampvuurtje 
en wat liedjes en daarna weer lekker 
naar bed. Gek genoeg was het deze 
avond wel na ongeveer 2 minuten 
muisstil op de zolder van D’auw blok-
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hut, en dat geeft ons als leiding altijd 
een goed gevoel.  
 
De volgende morgen onder het luidge-
zang van Sinterklaas liedjes nog wat 
Sinterklazen en Pieterbazen geknutseld 
van wc-rolletjes, en toen stonden de 
papa’s en mama’s ons alweer op te 

wachten. Bedankt allemaal voor de 
gezelligheid, wij hebben een leuk 
weekend gehad!  
 

Groetjes de kabouterleiding 
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Vanaf juni zijn Rik Hoppenbrouwers, Anouk van de Moosdijk en Luuk Jonkers 
lid geworden, maar nog niet vermeld waren in het vorige sprokkeltje. 
Na de zomervakantie zijn de volgende bevers erbij gekomen: Bram Snijders, 
Sanne Moors, Benny Jansen, Romi van Bussel en Lana van der Sanden 

Welkom nieuwe beversWelkom nieuwe beversWelkom nieuwe beversWelkom nieuwe bevers    BEvers 
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·  
· dat we hard aan het werk zijn deze Sprokkel klaar te krijgen 

· dit dus een hele lange wist je dat gaat worden. 
· dat je deze Sprokkel ook via onze site kunt bekijken als PDF 

· in het sprokkeltje alle belangrijke zaken staan voor de ouders en leden.  
· het gezamenlijk weekend heel erg leuk verlopen is. 

· dat je dit kunt lezen in ons verslagje 
· dat de nieuwe zolder van de aanbouw gezellig was aangekleed.  

· er volop geklust is geweest, om het af te krijgen. 
· wij onze overvliegers; Guusje, Linn en Lise heel veel plezier wensen bij 

de Kaboutergroep. 
· de beverleiding Mitchel heel veel plezier toe wensen bij de Welpen-

groep. 
· En Bryan natuurlijk heel veel plezier met je voetbal carrière. 

· er nu veel nieuwe kinderen lid zijn geworden van onze bevergroep. 
· Bryan, Amy, Ilya, Renske en Vera een broertje hebben gekregen. 

· zijn naam Daley is. 
· wij Leon en Ellen veel geluk wensen met de geboorte van hun zesde 

kindje. 
· de blokhut was weer gezellig aangekleed in Sinterklaassfeer.  

· wij ook heerlijke pepernoten hadden gebakken. 
· er pas geleden zwarte Pieten bij ons op in de blokhut waren. 

· de bevers ontzettend druk waren, tijdens ons weekend 
· dat wij ’s morgens achter de bevermascotte aanreden naar de binnen-

speeltuin. 
· Linda en Iris niet meer overeind kwamen bij het springkussen, omdat er 

wel zes bevers oplagen. 
· na zo’n middag spelen waren ze er niet rustiger van geworden in de 

auto. 
· Wietske en Kars wel heel erg lief, goed luisteren en rustig konden zijn.  

· wij ons zeker allemaal goed vermaakt hadden in Kinder-Pretland.  
· alle bevers zo leuk zijn en niemand die ook maar zeurt om iets of over 

een ander. 
· dat de leiding vanaf zaterdagavond weer hulp kregen van Ruud (oud-

leider) 
·  

Wist je datWist je datWist je datWist je dat    
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·  
· dat Benny zelfs met zijn knuffeltje een gezelschapsspelletje kan spelen. 
· de bevers Renata kwijt zijn geraakt met hun achtervolging spelletje met 

zaklamp in het pikke donker 
· de bevers snel allemaal weer gezamenlijk terug liepen naar de veilige 

plek; onze blokhut waar de bouwlamp aan was. 
· wij na een CD-tocht uitkwamen bij frikadellen van Beckers  

· wij leuke en grappige Sinterklaas verhaaltjes vertelden bij het kampvuur 
· wij vooraf hééél hard gezongen hebben bij de openhaard van verschil-

lende sinterklaasliedjes 
· alle bever schoenen vast gemaakt zaten aan een lang touw. 

· er één leeg schoentje bij was. 
· er gelukkig toch nog een zakje met strooigoed gevonden is. 

· alweer 9 nieuwe bevers op zondagmorgen geïnstalleerd werden in de 
bevergroep. 

· onze groep lekker aan het groeien is, waardoor ook Maaike binnen het 
beverteam geïnstalleerd is. 

· zij tien jaar geleden voor het eerst geïnstalleerd werd als bever en met 
toeval, Linda als beverleidster 

· wij ook afscheid hebben genomen van onze stagiaire Iris Schaijk 
· er een groot Sint-Nicolaasfeest op het programma stond 

· het gezellig naar z’n zin hebben gehad. 
· we nog wel leuke cadeautjes hadden gekregen. 

· het wordt weer winter en lekker koud 
· dat we al weer met zeventien Bevers zijn 

· wij zaterdag 6 december voor het eerst in de nieuwe bovenzaal groep 
gaan draaien. 

· de Kerst er ook alweer aan komt. 
· wij jullie vast een fijne Kerst toe wensen. 

· en een heel gelukkig Nieuwjaar. 
· en dat we jullie gezond en wel weer zien in het jaar 2015! 

· we er dan weer een kei gave tijd van zullen maken. 
· we dan waarschijnlijk wat minder vaak naar buiten gaan 

· ik niks meer weet voor het wist je datje 

Wist je datWist je datWist je datWist je dat    
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Hallo allemaal, 
 
Hier zijn we weer hoor. De donkere 
maanden zijn weer van start gegaan, 
dus het binnenprogramma staat weer 
voor de deur. Ramen en deuren opge-
let, want jullie kunnen weer geraakt 
worden tijdens een gezellig potje tref-
bal!  
 
Maar we zijn ook druk bezig met echte 
scoutingtechnieken. Tijdens het 5 we-
ken programma komen ze allemaal aan 
bod. We leren tochten lopen, een keu-
kenhoek pionieren, lopen met GPS en 
we maken fakkels die we met zomer-
kamp weer aan kunnen steken. 
En vader en moeders opgelet ………  ………  ………  ………  
U kunt uw zoon of dochter gerust een U kunt uw zoon of dochter gerust een U kunt uw zoon of dochter gerust een U kunt uw zoon of dochter gerust een 
kookschort aangevenkookschort aangevenkookschort aangevenkookschort aangeven, want ze kunnen 
koken als de beste. De pannenkoeken 
smaken verrukkelijk. En als eigen crea-
tie brengen ze ook nog eens marsh-
mallows mee. Lekker voor in de pan-
nenkoek.  

Surprise:Surprise:Surprise:Surprise:    

Op 4 december hebben wij de Sint en 
zijn Pieten een handje geholpen. We 
hadden surprise avond. Complimenten 
voor de mooie surprises die zijn ge-
maakt. Het was een zeer gezellige 
avond!  
Hieronder het origineelste gedicht van 
het jaar gemaakt door WESSEL 
    

    
Ook is de scouting elk jaar voor de Ook is de scouting elk jaar voor de Ook is de scouting elk jaar voor de Ook is de scouting elk jaar voor de 

surprise weer helemaal klaar.surprise weer helemaal klaar.surprise weer helemaal klaar.surprise weer helemaal klaar.    
Voor jongen of meisje het maakt niet Voor jongen of meisje het maakt niet Voor jongen of meisje het maakt niet Voor jongen of meisje het maakt niet 
uit, iedereen is blij met een grote buit. uit, iedereen is blij met een grote buit. uit, iedereen is blij met een grote buit. uit, iedereen is blij met een grote buit.     
Zorg dus voor een goed cadeau anders Zorg dus voor een goed cadeau anders Zorg dus voor een goed cadeau anders Zorg dus voor een goed cadeau anders 

ga je eraan of zo. ga je eraan of zo. ga je eraan of zo. ga je eraan of zo.     
Geld op de scouting maakt niet uit, Geld op de scouting maakt niet uit, Geld op de scouting maakt niet uit, Geld op de scouting maakt niet uit, 

helaas heb je voor 3 skeere euro’s nog helaas heb je voor 3 skeere euro’s nog helaas heb je voor 3 skeere euro’s nog helaas heb je voor 3 skeere euro’s nog 
geen halve spruit.geen halve spruit.geen halve spruit.geen halve spruit.    

Toch is het altijd gezellig hier, want de Toch is het altijd gezellig hier, want de Toch is het altijd gezellig hier, want de Toch is het altijd gezellig hier, want de 
leiding heeft altijd bier.leiding heeft altijd bier.leiding heeft altijd bier.leiding heeft altijd bier.    

Dit gedicht verdient een miljoen, maar Dit gedicht verdient een miljoen, maar Dit gedicht verdient een miljoen, maar Dit gedicht verdient een miljoen, maar 
ik krijg nondejeu nog geen halve ik krijg nondejeu nog geen halve ik krijg nondejeu nog geen halve ik krijg nondejeu nog geen halve 

schoen.schoen.schoen.schoen.    
Toch krijgt iedereen wat hij/zij wil an-Toch krijgt iedereen wat hij/zij wil an-Toch krijgt iedereen wat hij/zij wil an-Toch krijgt iedereen wat hij/zij wil an-
ders geef je maar een gil. (Niet letter-ders geef je maar een gil. (Niet letter-ders geef je maar een gil. (Niet letter-ders geef je maar een gil. (Niet letter-

lijk genomen anders is het dadelijk lijk genomen anders is het dadelijk lijk genomen anders is het dadelijk lijk genomen anders is het dadelijk 
weer een chaos.)weer een chaos.)weer een chaos.)weer een chaos.)    

De leiding heeft altijd wel een goed De leiding heeft altijd wel een goed De leiding heeft altijd wel een goed De leiding heeft altijd wel een goed 
idee, helaas doet dan bijna nooit ie-idee, helaas doet dan bijna nooit ie-idee, helaas doet dan bijna nooit ie-idee, helaas doet dan bijna nooit ie-

mand mee.mand mee.mand mee.mand mee.    
Kari is van een zwoele grap, iedereen Kari is van een zwoele grap, iedereen Kari is van een zwoele grap, iedereen Kari is van een zwoele grap, iedereen 

houdt van tomatensap.houdt van tomatensap.houdt van tomatensap.houdt van tomatensap.    
Julia, Astrid en Ellen zijn de knapste Julia, Astrid en Ellen zijn de knapste Julia, Astrid en Ellen zijn de knapste Julia, Astrid en Ellen zijn de knapste 

hier, daarom heeft Johan ze in het vi-hier, daarom heeft Johan ze in het vi-hier, daarom heeft Johan ze in het vi-hier, daarom heeft Johan ze in het vi-
zier.z ier.z ier.z ier.    

Johan heeft altijd een goed idee, maar Johan heeft altijd een goed idee, maar Johan heeft altijd een goed idee, maar Johan heeft altijd een goed idee, maar 
zoals ik al zei doet helaas niemand zoals ik al zei doet helaas niemand zoals ik al zei doet helaas niemand zoals ik al zei doet helaas niemand 

nooit mee. nooit mee. nooit mee. nooit mee.     
Nu moeten we nog wat zeggen over Nu moeten we nog wat zeggen over Nu moeten we nog wat zeggen over Nu moeten we nog wat zeggen over 
Jeroen. Die is eigenlijk gewoon een Jeroen. Die is eigenlijk gewoon een Jeroen. Die is eigenlijk gewoon een Jeroen. Die is eigenlijk gewoon een 

grote … het heeft drie letters en rijmt. grote … het heeft drie letters en rijmt. grote … het heeft drie letters en rijmt. grote … het heeft drie letters en rijmt. 
(dat hoeft hij waarschijnlijk niet te ho-(dat hoeft hij waarschijnlijk niet te ho-(dat hoeft hij waarschijnlijk niet te ho-(dat hoeft hij waarschijnlijk niet te ho-
ren, anders moet ik straks rennen voor ren, anders moet ik straks rennen voor ren, anders moet ik straks rennen voor ren, anders moet ik straks rennen voor 

een draai om mijn oren. een draai om mijn oren. een draai om mijn oren. een draai om mijn oren.     
Veel plezier ermee!!Veel plezier ermee!!Veel plezier ermee!!Veel plezier ermee!!    

Update vanuit de scoutsUpdate vanuit de scoutsUpdate vanuit de scoutsUpdate vanuit de scouts    scouts 



Pagina 18 Het Sprokkeltje 

 
Zoals je kunt lezen is hij vergeten iets 
te zeggen over Mark. In het volgende 
sprokkeltje komt er een gedicht van 10 
regels speciaal over Mark. Gemaakt 
door Wessel.  
 

Groetjes van de scouts! 
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Tijdens het gezamenlijk weekend heb-
ben we afscheid genomen van twee 
leden. Maik en Maikel. We zouden het 
tweetal tekort doen wanneer we hier 
niet even bij stil zouden 
staan……………………………………
……………………………………… 
Maik en Maikel bedankt voor de gezel-
ligheid en sterke verhalen.  
 
We hebben ook weer vijf nieuwe leden 
mogen verwelkomen: Martijn, Robin, 
Addie, Willem en Bart. Zij hebben in-
middels hun plekje bij ons wel gevon-
den en draaien volop mee in het pro-
gramma.  
 
Wat houdt dat eigenlijk in dat pro-
gramma draaien bij de Explorers? Die 
vraag kent een tweeledig antwoord: 
aan de ene kant maken de leden, in 
tweetallen, zelf het programma voor 
een aantal woensdagavonden. Daar-
naast nemen wij als leiding ook een 
aantal avonden voor onze rekeningen. 
Dat heeft dit najaar al heel wat prog-
ramma’s opgeleverd: 
 

· Darttoernooi 
· Dropping 
· Just Dance battle  
· Casinoavond  
· Koken, bakken, braden 
· Fototocht 
· Enz.  

 
 

Afgelopen week zijn we de nieuwe 
leden begonnen met het knopen van 
hun hangmatten. Het is even wat 
werk, maar een goede hangmat is 
goud waard. Terwijl de jongens de ene 
knoop na de andere leggen, bereiden 
de al geïnstalleerde leden het installa-
tieweekend voor. Wat zullen zij dit jaar 
bedenken om van het vijftal echte Ex-
plorers te maken…? Voor nu nog een 
vraag, in de volgende sprokkel meer 
hier over.  
 
Voor nu dan nog even de agenda van 
de komende weken voor de Explorers: 

· 17 december laatste groep van 
2014: Kerstgourmet 

· 7 januari eerste groep van 
2015 

· 30,31 januari en 1 februari 
installatieweekend.  

 
Voor iedereen fijne feestdagen! 
 

Groetjes,  
De Explorers 

Najaar 2014Najaar 2014Najaar 2014Najaar 2014    Explorers 
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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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RABO Club ActieRABO Club ActieRABO Club ActieRABO Club Actie    
Er is dit jaar weer volop gestemd op scouting Someren 

tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Met 315 stem-
men heeft scouting Someren €1575,- opgehaald!!!! 

 
Via deze weg willen we alle leden, leiding, ouders, ver-
zorgers, opa's, oma's en alle andere enorm bedanken 

voor het stemmen op Scouting Someren!! 
 

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT!!!!!! 

BEDANKTBEDANKTBEDANKTBEDANKT        BEDANKTBEDANKTBEDANKTBEDANKT        BEDANKT!!!!!!BEDANKT!!!!!!BEDANKT!!!!!!BEDANKT!!!!!!    



 

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 
 
 

RedactieRedactieRedactieRedactie    
sprokkeltje@scoutingsomeren.nl 

 
InternetInternetInternetInternet    

www.scoutingsomeren.nl 




