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De blokhut is geopend! Het was 

een fantastisch mooi feest en het 

was super gezellig. Ik wil dan ook 

iedereen die geholpen heeft bij de 

organisatie enorm bedanken. Na-

tuurlijk ook nog een laatste keer 

een woord van dank aan iedereen 

die geholpen heeft tijdens de bouw 

en aan iedereen die de opening tot 

een groot feest maakte. In alle 

drukte met de opening zijn we he-

laas vergeten om voor een ding 

aandacht te vragen. We hebben 

namelijk in het trappengat van de 

nieuwe blokhut een mooie “Hall of 

Fame” ingericht om alle leden te 

eren die op dit moment meer dan 

25 jaar lid zijn van de vereniging. 

Het is echt een hele mooie hoek 

geworden en ik wil dan ook ieder-

een uitnodigen om een keer te 

gaan kijken naar de foto’s als je in 

de blokhut komt. 

 

Om te voorkomen dat we ons gaan 

vervelen nu de bouw klaar is, staat 

een volgende activiteit voor de 

deur. We hebben ons als vereni-

ging namelijk ingeschreven voor 

het groepsontwikkelingsprogram-

ma van Scouting Nederland. Het 

doel van dit programma is het ver-

zamelen van feedback. Ouders en 

leden zullen daarvoor per mail een 

enquête toegestuurd krijgen. Het 

verzoek aan jullie is om deze zo 

uitgebreid mogelijk in te vullen zo-

dat we een goed beeld krijgen van 

de dingen die we goed doen, maar 

ook van de punten waar we ons 

nog kunnen verbeteren. Wie meer 

wil weten over dit programma van 

Scouting Nederland kan terecht op 

de site van Scouting Nederland of 

bij mij. 

 

Ik wens iedereen een heel leuk zo-

merkamp en heel prettige zomerva-

kantie toe. 

Meneer de Voorzitter 

Hier hiep, hoera… 



Dat de bevers een aantrekkelijke spel-

tak is blijkt wel uit het feit dat Scouting 

Someren haar 500
e
 beverlid heeft mo-

gen begroeten. Dit is een uitstekend 

resultaat in slechts 29½ jaar en belooft 

veel goeds voor de toekomst. Natuur-

lijk heeft de Beverleiding dit niet onop-

gemerkt voorbij laten gaan. 

 

Op zaterdagmiddag 25 april was het 

zover. Die middag verwachte de Be-

verleiding van Scouting Someren in de 

nieuwe bovenzaal  waarschijnlijk het 

500
e
 beverlid van de vereniging. Het 

was de eer aan Sarah van Heugten. 

We overhandigde een bever polo 

scoutfit met een mini oorkonde. En dit 

nieuwe Beverlid wordt nog beloont 

met een gratis beverweekend. De be-

verleiding wensen Sarah veel plezier, 

en we maakten er gelijk een feestmid-

dagje van! Met iets lekkers natuurlijk. 

De oorkonde is later verstuurd met 

naam en datum. 



Lizzy Claessens 

Lars Dijstelblom 

Lenn van Doorn 

Zoë van Doorn 

Sarah van Heugten 

Ties Kolenberg 

Dilano Kramer 

Lynn de Louw 

Elise Waals 

Fijne sneeuwpret met de bevers gehad. Waarbij veel bevers natte sokken aan 

over hielden. Zei Tijs: “Maar die hoef je alleen maar in de droger te doen”. 

 

Komt Renske naar Renata toe met de vraag? “Mijn veters zijn uitgestrikt wil jij 

ze vast maken”. 

 

Tijdens de opening van de blokhut met het loslaten van de ballonnen zei Rena-

ta. “Zeg maar dag ballon”Waarop  het broertje van Ties zegt: “Nu gaat mijn 

ballon naar de maan’. 

 

De bevers waren lekker bij het vrijspelen voor bij de blokhut bij de eerste sloot. 

Waarop Benny in een keer zegt: “Het hout van de brug is helemaal naar deze 

kant toegewaait”. 



Dag 1 

Alle ouders kwamen stapsgewijs voor 

door de dubbele deur naar binnen be-

geleid door Iris en Renata. (beter dan 

vorig jaar, toen alles tegelijk al buiten 

stond). De groep was wel even groot 

als vorig jaar maar het verschil dat wij 

dit jaar meer bekende kinderen (leden) 

hadden. Nadeel hiervan was dat veel 

van onze leden heel erg druk waren. Er 

volgde een korte kennismaking en de 

kinderen werden voorzien van een 

naam-sticker. Kinderen vonden het 

heel leuk dat ze bekende kinderen za-

gen van hun school of van zwemles. 

Zelfs ouders werden enorm verrast dat 

ze elkaar bij Scouting troffen door 

Sjors Sportief. Toen alle kinderen op de 

banken (u-vorm) zaten. Een woordje 

van welkom en wat informatie over 

onze groep. Wat wij zoal iedere zater-

dag beleven bij de Scouting. Ons als 

leiding even voorgesteld. De fluitsigna-

len genoemd. En natuurlijk wat wij 

gaan doen. Een kennismakingsspel met 

de krant gedaan in twee groepen, Iris 

met Maaike en Sjef met Daisy en Re-

nata. Iedere school was een groepje, 

zodat we vier groepjes hadden. Daisy: 

ranonkel, Iris: leerrijk, Maaike: maria 

en Renata: de overige kinderen. Sjef 

maakte drinken klaar en sprong in 

waar nodig was. Er waren estafette 

spelen binnen uitgezet. Twee beneden 

en twee boven. Er was een parcours 

van zaklopen. Men moest blikken om-

werpen. Met een lepel in je hand 

moest je een hindernis afleggen, zon-

der dat het balletje van de lepel valt. 

En met een opgeblazen ballon omhoog 

houdend een parcours afleggen zonder 

dat de ballon de grond raakt. Hierna 



Wat verwachten wij van de leider/leidster 

Een gedeelte van de zaterdag besteden aan het groepdraaien, alsmede 

op zijn tijd een avond voor het bedenken, uitwerken en organiseren van 

het groepdraaien, de weekenden en de kampen. Als staflid hoef je geen 

ervaring met scouting te hebben maar wel bereid zijn om enkele cursus-

sen te volgen. Hier leer je alles over scouting, het begeleiden van groe-

pen kinderen en het bedenken van boeiende programma's.  

 

Wat bieden wij jou  

De welpen en kabouters bieden je een gezellig team, verschillende trai-

ningen en cursussen, gezellige weekenden en kampen. Een echt groeps-

gevoel en een plek om al je creativiteit te uiten. 

 

Vind je het leuk om te werken voor en met kinderen en wil je je inzetten 

voor de jeugd in Someren!! 

 

Neem dan contact op met de leiding van de WEKS en kom een keer kij-

ken op de zaterdag.  

even weer in de kring, men kreeg een 

snoepje en wat te drinken. Daarna wat 

uitleg over het vrij spelen rondom de 

blokhut en de afspraken over grens 

gebieden die wij kennen. Na 25 minu-

ten vrij spelen, was het nog even naar 

binnen gaan. De laarzen uit en de kin-

deren tellen. We missen er één. Op het 

toilet zat niemand. Dus buiten nog een 

paar keer gefloten. En inderdaad er 

kwam een menneke nog aanlopen 

vanuit de bossen achter het water-

meer. Ben er naar toegelopen. Er was 

niets aan de hand. (later de ouders op 

aangesproken). Binnen even bijkomen 

en hebben we met de kinderen het 

spel: ‘wie is de clown’ gedaan. Toen 

het tijd was hopen we dat iedereen 

volgende week het ook weer leuk gaan 

vinden om te komen spelen. 

 

Extra leiding; Sjef en Daisy van de Ka-

boutergroep: Bedankt!  

 

Dag 2 

Wij zijn begonnen in de grote zaal net 

als vorige week. Om ons nog een keer 

voor te stellen. En even uitgelegd wat 

wij deze middag gaan doen. Hierna 

een kennismakingsspel gedaan om een 

naam te noemen en dat kindje moet 

dan naar jouw plaatsje komen. Terwijl 



het weer getikt kan worden door een 

ander kindje. Daarna begonnen wij 

aan een bosspel. In vier groepjes gin-

gen we ‘vlagverovertje’ spelen. De 

gele vlag werd als laatste gevonden. 

Dus dit groepje had zich goed verde-

digd. Voor de tweede keer dat wij dit 

spel speelden werden er tikkers van de 

leiding ingezet. Hierbij had het groepje 

met de blauwe vlag het beste ge-

speeld. Na het rennen en tikken in de 

bossen, mochten de kinderen nog even 

vrij spelen in de buurt van de blokhut. 

Er was een snoepje en wat te drinken 

te krijgen. Hierna nog een leuk bosspel 

gespeeld. Het smokkelspel; in vier 

groepjes spelen wij dit in de bossen 

achter de blokhut. Aan de breedte kant 

van het bos was een leidingpost (links) 

en aan de andere kant (rechts) van het 

bos was een beverpost. De blokhut 

was de gevangenis. Enkele leiding wa-

ren vangers en zijn in het bos. De an-

dere waren op de post. Nu moesten de 

bevers spullen vanuit hun post naar de 

leidingpost gaan halen. Er heen was 

ongevaarlijk, maar terug dan kon men 

getikt worden. Dan ging je de gevan-

genis in. Wie niet getikt werd kreeg 

een levenskaartje, hiermee kon je naar 

de gevangenis om jouw speler te ver-

lossen. Toen er 10 kindjes in de gevan-

genis zaten was het afgelopen. Bij de 

afsluiting waren al zelfs kinderen bij die 

graag iedere week bij Scouting wilden 

spelen. Heel leuk om te horen natuur-

lijk. Daar doen wij het toch voor om de 

kinderen te vermaken zodat zij leuke 



zaterdagmiddagen beleven!  

 

Extra leiding: Sjef, Bregje, Sanneke en 

Daisy; hartstikke bedankt voor jullie 

inzet! 

 

Dag 3 

De derde dag alweer voor Sjors Spor-

tief. We wachtte de ouders op met hun 

kindje, om naar de nieuwe aanbouw 

van de blokhut te begeleiden. We be-

gonnen in de bovenzaal van het nieu-

we gedeelte (wat de zaterdag erop 

geopend zo worden). Wij draaiden hier 

groep, omdat het oude gedeelte ver-

huurd was. Wij zijn weer met een ken-

nismakingsspel begonnen. De kinderen 

zaten in een kring op een stoel. Eén 

van de kinderen moest in het midden 

van de groep staan en diens stoel werd 

weggenomen. Vervolgens riep de lei-

ding:  bijv. alle kinderen uit groep 1 

wisselen of alle kinderen met roze 

laarsjes aan of kindjes van de Ranonkel 

moesten van plaats wisselen. Vervol-

gens probeerde het kindje in het mid-

den een stoel te bemachtigen. Hierna 

werden we in 3 groepjes verdeeld voor 

een speurtocht. Er was een route uit-

gezet met aanwijzingen. Met opdrach-

ten en iets lekkers bij het einde. Er 

moest een spoor van witte pijlen ge-

volgd worden. Vervolgens kwam men 

bij een opdracht om een emmer te 

zoeken. Hoog in de boom hing de em-

mer en daar lag een opdracht kaartje 

in, waarbij de kinderen 8 tennisballe-

tjes moesten vinden. En zo het spoor 



weer verder volgen door het bos. Hier-

na vonden ze een kaartje, waar de vol-

gende opdracht op stond. Zoals draai 

tien rondjes en loop daarna in een 

rechte lijn vooruit. Weer liepen we 

verder om zo de pijlen nog steeds te 

volgen. Waarbij we bij een bankje uit-

kwamen met vellen papier en krijtjes 

wasco. Hier mocht ieder kindje een 

afdruk van een grote eikenboom ma-

ken. De pijlen gingen verder het bos 

in, richting de molen. Aangekomen bij 

molen ‘den Evert’  moesten de kinde-

ren op zoek naar een rode emmer. Zo-

dat de kinderen wisten hoe ze verder 

moesten lopen. Een andere richting en 

een ander spoor van gekleurde drie-

hoek pijltje liepen we zo via een ander 

pad terug richting het kikkerveldje. De 

speurtocht eindigde natuurlijk met een 

spectaculaire schat. Deze kon begraven 

zijn , maar misschien lag hij wel ver-

stopt in een boom. Bij het kikkerveldje 

moest een afwasbak gevonden wor-

den. En daar zat de boodschap in waar 

een schat lag met een tipbericht dat 

men bij sterretjesmos uit kwam. Daar 

in de buurt zou de schat dus eindelijk 

liggen. Merel kwam er als eerste bij uit. 

En inderdaad voor alle kindjes een ver-

assing en iets lekkers. Dat hadden ze 

zeker verdiend. Want wat deden ze 

allemaal fanatiek mee. Toen met z’n 

allen gezamenlijk naar de blokhut te-

rug. Bij de kampvuurcirkel gingen we 

zitten en kregen om beurtjes met 5 

kinderen tegelijk een marshmallow. 

Lekker aan een stokje en dit proberen 

warm en een beetje krokant te maken.  

Gezellig deden we dat zo een paar 

rondes achter elkaar. Er was voor 

iedereen meer dan genoeg. Ook werd 

er door Sjef popcorn gebakken boven 

het kampvuur. Waarbij Iris later mee 

rond ging en de kinderen allemaal een 

handje vol verse popcorn kregen om 

natuurlijk lekker van te smullen mmm-

mm.. 



Best wel grappig, Sjef had hier een 

netje voor wat hij kon afsluiten, zodat 

de popcorn natuurlijk niet alle kanten 

uitschoot. Maar wel erg lekker. De kin-

deren hadden alles opgegeten. En om-

dat er ook nog een jarige bij de bevers 

was, moesten de kinderen dus een 

prooi gaan zoeken. De prooi was een 

verrassingszak gemaakt door Benny’s 

moeder. Iedereen wist al goed de weg 

in de bossen. Dus het zoeken kon be-

ginnen. Hierna deelde Benny in de 

kampvuurcirkel uit. En deden wij tot 

slot de bedank yell uitroepen.  

 

En zo was deze middag ook weer tot 

een einde gekomen. Iedereen had zich 

weer heel goed vermaakt. De Beverlei-

ding bedankten alle leden en kinderen 

die aan Sjors Sportief meededen. Het 

was weer veel voorbereiding, maar als 

je ziet hoe de kinderen hebben geno-

ten. Daar doe je het toch voor! On-

danks de drukte het was weer goed 

verlopen. Wij zijn enorm tevreden. 

Want er waren zelfs heel veel reacties 

van ouders gekomen, dat zij het wel 

leuk vonden om hun kindje lid te ma-

ken van de Scouting vereniging. De 

aanmeldingen liepen al binnen tijdens 

de opening van de nieuwe aanbouw. 

Wat een week later plaats vond. En de 

laatste zaterdag van april konden we 

zelfs het 500 ste beverlid ontvangen. 

Toch hartstikke leuk, terwijl wij in het 

najaar 30 jaar bestaan.  

 

Extra leiding: Sjef en Bregje; heel erg 

Bedankt een zeer fijn dat jullie ons 

weer ondersteund hebben! 



Op zaterdag ochtend om 10 uur kwa-

men alle bevers bij de blokhut bij el-

kaar. Ze waren allemaal weer klaar 

voor een leuk en gezellig weekend met 

alle andere bevers. Eerst werden na-

tuurlijk alle bedden klaar gelegd om ’s 

avonds op te gaan slapen.  

 

Toen dat gebeurt was en alle ouders 

weer naar huis waren ging de leiding 

alle spullen klaar maken voor de mid-

dag en mochten de kinderen even 

gaan vrij spelen. Nadat de leiding alles 

klaar had gingen we een stukje lopen. 

We gingen naar het Bontven. Het was 

een flinke tocht, maar de bevers kun-

nen wel een stuk lopen en iedereen 

heeft het daarom ook gehaald. Maar 

toen we er net waren begon het heel 

hard te regenen. We gingen snel alle-

maal onder de bomen staan. De leiding 

had dekens mee genomen en daar 

hadden we een soort van tentjes van 

gemaakt. Dat hielp wel tegen het nat 

worden. 

 

Toen de bui over was gingen we snel 

een spel spelen. Toen wij aan het lo-

pen waren, had Iris van de leiding alle-

maal dingen in het bos verstopt. Al die 

dingen hoorden bij iemand die in Hot-

sitonia woont. De bevers kregen een 

plaatje te zien van iemand die in Hotsi-

tonia woont, en als ze wisten wie het 

was mochten ze het voorwerp gaan 

zoeken.  

 

We waren bijna klaar met het spel, 

maar toen begon het weer heel hard te 

regenen. De leiding zag dat het nog 

heel lang ging regenen, dus ze gingen 

de auto’s halen. Gelukkig was de lei-

ding van de kabouters er ook nog en 

konden die ook nog mee rijden. Toen 

we terug bij de blokhut waren gingen 

we gezellig binnen picknicken.  

 

Na het eten was het weer droog. De 

leiding ging opruimen en de bevers 

gingen fijn buiten spelen. Toen de lei-

ding er weer helemaal klaar voor was 

gingen we weer een spel spelen. Dit 

keer gingen we een spel spelen met 

allerlei kleuren. In de bossen waren de 

bewoners van Hotsitonia verstopt. Bij 

elke bewoner hoort een kleur. De kin-

deren kregen een kaartje, en daarop 

stond welke kleur ze in de bossen 

moesten gaan zoeken. Sommige waren 

heel moeilijk, maar met wat hulp van 

elkaar kon iedereen de kleuren vinden. 

Er werd tussendoor nog wat fruit uit-

gedeeld, en na het spel mochten de 

bevers weer vrij gaan spelen. ondertus-

sen ging de leiding een overheerlijke 

maaltijd maken. Dit keer werd het ma-

caroni. Iedereen vond het lekker. En na 

de macaroni kwam natuurlijk nog het 

toetje, lekker dubbelvla!  

 

Na het eten deden we nog een bos-

spel. Er werden 6 groepjes gemaakt, 

elk groepje kreeg een eigen kleur. In 

de bossen waren emmers verstopt. 



Elke emmer was punten waard. Er was 

een emmer met 5, 10, 20 en 50 pun-

ten. De emmer van 50 punten was 

natuurlijk het moeilijkste verstopt. 

Iedereen kreeg een kaartje met de 

kleur van het groepje, die kaartjes 

moest je in een emmer doen om pun-

ten te krijgen. Het groepje dat aan het 

einde de meeste punten had, had na-

tuurlijk gewonnen.Na het spel was er 

natuurlijk kampvuur met frikadellen, 

dat hoort er altijd bij! En daarna was 

het alweer tijd om naar bed te gaan.  

 

Op zondag werden we alweer vroeg 

wakker. Nadat we op waren gestaan 

en omgekleed hadden mochten we 

lekker gaan ontbijten. Na het ontbijt 

deden we eerst even met z’n alle och-

tend gymnastiek, dat is gezond. Na de 

ochtend gymnastiek gingen we nog 

lekker bal spelletjes doen zoals 

poortjesbal.  

Na deze leuke spelletjes was het al-

weer tijd voor de installatie van alle 

nieuwe bevers. Ze moesten laten zien 

wat ze allemaal al konden om een goe-

de bever te zijn. Zo moesten ze klim-

men en zicht heel klein kunnen maken 

om met tochten overal door te kunnen. 

Ze moesten ook in het donker de weg 

kunnen vinden, afval opruimen en een 

goede knoop kunnen maken. Dat lukte 

ze allemaal gelukkig goed, en zo heb-

ben we er weer 12 nieuwe geïnstal-

leerde bevers bij!  

 

Na de installatie was het nog even tijd 

voor een groepsfoto, en daarna waren 

alle ouders er en mochten alle bevers 

weer mee naar huis. Het was weer een 

leuk weekend, op naar de volgende! 

 

Groetjes de Bevers 



Met de welpen en kabouters zijn we 

weer een leuk weekendje weg ge-

weest, ditmaal naar Budel. 

Vrijdag avond kwam iedereen aan en 

heeft iedereen zijn of haar bedje opge-

maakt voor de welverdiende nachtrust 

na alle activiteiten. Toen iedereen ge-

setteld was hebben we een spannend 

nateken spel in het donker (met break-

lights) gespeeld op het veld bij de 

blokhut. In de tussentijd werd het 

kampvuur al vast mooi aangemaakt 

zodat we daar nog lekker bij konden 

gaan zitten voordat we ons nestje gin-

gen opzoeken. 

 

Zaterdagochtend na een geweldig fijn 

nachtje slapen hebben we natuurlijk 

een net zo'n of misschien zelfs beter 

ontbijt gehad. Alle welpen en kabou-

ters hebben natuurlijk geluk, want de 

leiding smeert alle boterhammen. Of-

tewel ze worden allemaal op hun wen-

ken bediend. 

 

Na een leuk spel en nog even vrij spe-

len, gingen we ons klaarmaken voor de 

super activiteit van zaterdagmiddag. 

We zijn namelijk naar het openlucht-

museum de Eynderhoof geweest. Zo-

dra we door de ijzeren poort gingen, 

waande we onszelf weer terug in de 

goede oude tijd van rond 1900. Zo 

hebben de welpen en kabouters mooi 

kunnen zien en beleven door zelf ook 

aan de slag te gaan over hoe het er 



vroeger aan toe ging. Twee vriendelij-

ke gidsen en twee vrijwilligers hebben 

ons daar allemaal een stuk wijzer ge-

maakt over de zaken: zoals het malen 

van graan, het zagen van hout, het 

smeden van ijzer en hoe je tonnen 

maakt. Er was zelfs ook nog een klein 

gedeelte van het museum ingedeeld 

over de prehistorie. 

 

Nadat we weer terug waren op de 

blokhut hebben we lekkere frietjes ge-

geten. Toen iedereen vol en rond was 

zijn we niet gaan rennen. Maar heb-

ben we een Quiz met opdrachtjes tus-

sendoor gespeeld. Daarna nog een 

kort bosspel in het donker en natuurlijk 

weer nog even fijn bij het kampvuur 

gezeten. 

 

De tijd vliegt natuurlijk weer voorbij, 

want we zijn al weer bij de zondag-

ochtend. Na het ontbijt werd het voor-

al leuk voor Daisy. Aangezien ze al een 

tijdje het kabouter leiding team kwam 

versterken, was het natuurlijk tijd om 

te kijken of ze klaar was om geinstal-

leerd te worden. Eerst moest ze ge-

blinddoekt een parcour afleggen, op 

aanwijzing van de vele kinderen was 

dit voor haar een eitje. Andere soort 

eitjes kreeg ze later op haar hoofd. Ze 

moest namelijk (veelste) moeilijke vra-

gen beantwoorden. Zodra ze dus een 

fout antwoord gaf kreeg ze van een 

van de kinderen iets over haar heen, 

zoals dus eieren, mayo, curry en vla. 

Maar ze had alles met trots doorstaan 

en is nu dus ook een volwaardig lei-

ding! Terwijl Daisy even ging opfrissen 

hebben de kinderen nog een lintjes 

verover spelletje gespeeld op het veld 

bij de blokhut. In de tussentijd kwa-

men alle ouders weer de kinderen op-

halen en zat het weekend er weer op 

helaas.  

 

Maar niet getreurd, binnenkort weer 

zomerkamp. Tot dan! 

 



 

Hallo beste vriendjes en vriendinnetjes, 

Wij gaan jullie het magische verhaal 

vertellen genaamd ‘Avonturen  bij de 

RSW.’ 

Het begon op  een doorsnee vrijdag-

avond. Wij wisten niet wat ons te 

wachten stond, maar wij wisten wel 

dat het een geweldig weekend ging 

worden. Onze lieftallige scouts werden 

onder verdeeld in twee uiterst gemene 

groepen door onze super lieve leiding. 

Dit vonden wij kwalitatief uitermate 

teleurstellend. Maar afijn de groepen 

heetten de halve appels en de big 7. 

De big 7 Annelin, Kim, Fleur, Niels, 

Marije, Ruben en Nina) waren goed en 

de andere waren gemiddeld ( Lindee-

eey, Karlijn, Kayleigh, Renske, Alwin 

en Bart). Naderhand bleek dat de halve 

appels stukken beter waren als de lei-

ding had ingeschat……… Wij begon-

nen met onze tenten opzetten, de hal-

ve appels hadden de bruine tent, en 

de big 7 hadden de gele tent( een van 

de enigste hele tenten).  

De volgende ochtend werden we 

vroeg wakker omdat iemand een hele 

grote scheet had gelaten in de bruine 

tent, en de mensen in de gele werden 

wakker door het krijsen van hun buur-

tjes. Er werd die ochtend een heus eet-

festijn gehouden dat waardig was ge-

weest voor de goden. Daarna werd er 

een helle tocht gehouden door de 



diepste krochten van de hel. Velen 

hebben geleden maar de beloning was 

het meer dan waard….. bij terugkomst 

werd er opnieuw goddelijk gekookt en 

er werd caramel gemaakt(p.s. de halve 

appels hadden zonnebril-swak). Wij 

gingen natuurlijk op tijd slapen als de 

brave scouts die wij zijn

(ahumhumhum). De volgende ochtend 

was het ontbijt zeer zanderig bij de big 

7, maar bij de halve appels was het 

zoals altijd geweldig. Bij het afbreken 

van het kamp was het zeer vredig tot-

dat ene Patrick uit D ‘end kwam met 

zijn baksteen (dit was zijn beste vrind, 

tevens ook zijn enigste…..). Na het 

afbreken was er nog een laatste spel 

met als prijs een hamburger, deze was 

heel erg vettig(>-<). Toen was het tijd 

voor de prijsuitreiking. De big 7 wer-

den 20
e
 maar (roffelroffel) de halve 

appels  werden 8
e
.  

Dit verslag is geproduceerd door hoog-

geëerde  scouts die iedere seconde van 

dit gave kamp hebben overleefd. 

ANNELIN EN LINDEEEY   

 



 
Want wij leren koele dingen zoals: 

 

hoe wij een vuurtje moeten maken. 

Eerst moesten de kinderen die naar de 

RSW toe waren geweest hun spullen 

opruimen, maar de anderen mochten al 

beginnen met dit gave Piromaanse pro-

gramma gemaakt door wederom onze 

lieftallige leiding. Dit programma be-

stond uit bakstenen, stro, takken en 

lucifer. (dit was de eerste zonde die de 

leiding beging …… de lucifers zorgen 

voor een pyromaantjes scouting 

groep). Dit ging goed totdat de kinde-

ren van de RSW ( “the pyromani-

acs”themself) erbij kwamen. Gelukkig 

is er niemand gesneuveld…… als je 

marshmallows niet meetelt…... R.I.P 

marshmallow Eddard, Rob, Catelijn, 

Joffrey, Tywin en Kili.   

 

Bommen plaatsen ,  zoeken en ont-

mantelen. 

Bij onze gerespecteerde scouts wordt al 

op vroege leeftijd geleerd hoe je een 

bom moet verstoppen voor een andere 

groep. Deze groepen bestaan uit konin-

gen en andere edelen (oftewel levend 

stratego). Het team met de rode kaart-

jes had gewonnen. Er is hierbij niemand 

verloren geraakt.  

Dit valt echter niet te zeggen van het 

spel dat daarna gespeeld werd, Brittish 

Buldog. Hierbij zijn vele gewonden ge-

vallen, kuchkuch. 

Lindy en Annelin (Again) 



 

Scouting Someren heeft het afgelopen jaar een mooie stap gezet met een nieu-

we uitbreiding van ‘d Auw blokhut. Het was een bijzonder druk jaar voor de 

groep, waarin de saamhorigheid heeft bewezen dat samenwerken veel moois 

op kan leveren. Het gebouw werd feestelijk geopend met een gepionierd ob-

ject. (zie foto)  





Zaterdag 18 april was het dan zover. 

Het moment waar we met zijn allen 

naar toe hebben geleefd. Het project 

dat begon met een eerste gesprek van 

de gemeente op 7 juli 2010 leek geen 

einde te krijgen. Maar het is gelukt. 

Het heeft ons bloed, zweet en tranen 

gekost. Maar kijk eens wat het ons 

heeft opgeleverd!!!  

 

Met trots presenteerden we deze dag 

dan ook de nieuwe blokhut. Het was 

een zeer feestelijke dag die om 15.00 

uur begon. Wanneer je de mooi gepio-

nierde poort gepasseerd was, stonden 

de spellen en het springkussen klaar 

voor de kinderen. Iedereen kon een 

kijkje gaan nemen in de nieuwe blok-

hut of gezellig met elkaar buurten on-

der het genot van een drankje.  

 

Onze leden mochten in de bossen op 

zoek gaan naar een prooi. Met daarin 

‘de schaar’ om het lint door te kunnen 

knippen en de blokhut officieel te ope-

nen. De prooi werd gevonden door Isa 

van Lieshout van de Kabouters. Na een 

mooi praatje van onze wethouder Wil-

ly Hanssen en van Marcel, was het tijd 

om ook de verrassing achter het zeil 

bekend te maken. Heb je het nog niet 

gezien? Kom dan nog eens een kijkje 

nemen.  

 

Marcel en Lucien werden bedankt voor 

hun geweldige inzet. Wij zijn erg be-

nieuwd naar de tekenvorderingen in 

hun kleurboek. Zouden zij zich al ver-

veeld hebben??? 

De mooie speechen werden afgesloten 

met een ballonnenwedstrijd. Alle le-

den, maar ook alle kinderen die tijdens 

de opening aanwezig waren, lieten 

tegelijk een ballon los. 100 Ballonnen 

zijn de lucht in gegaan. Op het geza-

menlijk weekend wordt bekend ge-

maakt welke ballon het verste is geko-

men. Dus we wachten nog even in 

spanning af. 

 

De dag bleef nog tot in de late uurtjes 

doorgaan. ’s Avonds werd er namelijk 

volop gefeest. Iedereen die aanwezig 

was, kon zijn zangtalent laten horen 

tijdens een zeer gezellige bierkantes. 

Zeker weten dat sommigen door zou-

den kunnen breken bij ‘SCOUTING 

GOT TALENT’. 

 

Het is een dag / avond / lange nacht 

geweest waar we met zijn allen leuk 

op terug kunnen kijken.  



Bevers 

bevers@scoutingsomeren.nl 

Zaterdagmiddag 

14.00 – 16.00 uur 

 

Renata Maas 

 

 

Welpen 

weks@scoutingsomeren.nl 

Zaterdagmorgen 

9.00 – 11.00 uur 

 

Rudy Weerts 

 

 

Kabouters 

weks@scoutingsomeren.nl 

Zaterdagmorgen 

11.00 – 13.00 uur 

 

Sanneke Krosenbrink 

 

Scouts 

scouts@scoutingsomeren.nl 

Donderdagavond 

19.00 – 21.00 uur 

 

 

 

 

Explorers 

explorers@scoutingsomeren.nl 

Woensdagavond 

19.00 – 21.00 uur 

 

Thijs Verhees 

 

 

Pivo’s 

pivos@scoutingsomeren.nl 

Maandagavond 

19.00 – 21.00 uur 

 

 

 

Jongeren Stam  

jongeren-

stam@scoutingsomeren.nl 

Vrijdagavond 3x/mnd 

19.30 – 21.30 uur 

 

 

 

Stam 

stam@scoutingsomeren.nl 

Vrijdagavond 1x/mnd 

19.30 – 21.30 uur 

 

 

Groepsvertegenwoordigers: 

GVBevers@scoutingsomeren.nl 

GVWelpen 

@scoutingsomeren.nl 

GVKabouters 

@scoutingsomeren.nl 

GVScouts@scoutingsomeren.nl 

GVExplorers 

@scoutingsomeren.nl 



 

d' Auw Blokhut 

Doncksedreef 2 

0493–495342 

 

Secretariaat 

Atalanta 60 

5711 NH Someren 

 

Irma Weerts 

secretariaat@scoutingsomeren.nl 

 

Redactie 

sprokkeltje@scoutingsomeren.nl 

 

Internet 

www.scoutingsomeren.nl 




