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De zomervakantie is voorbij en 
we zullen het weer met de herin-
neringen moeten doen. Ik hoop 
dat bij iedereen die mee op kamp 
is geweest de herinnering aan het 
zomerkamp ergens hoog in de top 
3 staat. Tijdens de kampbezoeken 
kreeg ik in ieder geval de indruk dat 
de kinderen het allemaal erg leuk 
vonden. Helaas gaat de vakantie 
voorbij en zijn de scholen alweer 
begonnen. De kinderen moeten 
allemaal weer wennen aan een 
nieuwe klas en een aantal ook aan 
een nieuwe groep bij Scouting. Net 
als de nieuwe klas op school is het 
overvliegen eng en spannend maar 
ook wel weer heel leuk. Ze gaan er 
namelijk dingen doen die doe je nog 
niet eerder deed. Ze leren er dingen bij en worden uitgedaagd om hun 
grenzen te verleggen. Wij als leiding proberen dit voor hen zo leuk 
mogelijk te maken hierbij hebben we wel jullie hulp nodig. Zoals jullie 
namelijk al eerder hebben kunnen lezen doen wij mee aan het pro-
gramma groepsontwikkeling van Scouting Nederland. Hierbij leren wij 
aan de hand van de informatie de wij van jullie krijgen, wat jullie van 
Scouting vinden en waar wij ons kunnen verbeteren. We zijn tenslotte 
maar een enthousiaste (maar super ervaren) groep vrijwilligers die zich 
realiseert dat dingen altijd beter kunnen. We hopen dan ook dat jullie 
allemaal meewerken aan het groepsontwikkelingsprogramma zodat 
wij leren hoe we NOG beter kunnen worden.

Menneer de voorzitter
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HEt is weer voorbij die 
mooie zomer

Ik wil alle vrijwilligers wederom enorm bedanken voor hun hulp, 
wens jullie allemaal een heel mooi Scoutingjaar en hoop jullie vaak 
te zien in de blokhut.
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Beverdoedag 
Dit jaar werd de Jaarlijkse Be-
ver Doe Dag gehouden in ons 
bosrijke Someren. In het prachti-
ge natuurgebied van de Donck. 
Waar onze blokhut van de Scou-
tingvereniging ligt. Die zaterdag 
in alle vroegte rond de klok van 
08.00 uur waren de leiding van 
de bevergroep van Scouting 
Someren al in weer om alles 
klaar te zetten, zodat het een 
geslaagde Bever Doe Dag kon 
worden. De weergoden waren 
niet zo goed begonnen. De temperatuur was wel heel erg lekker. Wij hadden 
in ons hoofd precies wat we wilden gaan doen. Banken en tafels werden 
klaar gezet. De thermoskannen koffie en thee werden klaargezet om straks 
te vullen. Alle materialen die wij nodig hadden werden uit de kast gehaald. 
Op het grasveld  zou alles gaan plaats vinden. En in de bossen voor het grote 
bosspel. 

Het programma. De Bever Doe Dag is een regio activiteit en hierbij kunnen 
alle groepen uit de regio Helmond meedoen als ze zich hebben opgegeven. 
De volgende groepen kwamen binnen druppelen: Brandevoort, Brouwhuis, 
Deurne, Gemert, Lieshout, Mierlo-Hout, Stiphout, St.Jozef en Someren. 

De dag was begonnen, maar intussen was de regen ook begonnen. En het 
zag er naar uit dat dit nog aan hield tot half elf- elf uur. Wij besloten in een 
korte vergadering om de tocht en het bosspel allebei tegelijk in de voormid-
dag te spelen. De spellen gingen wij ’s middag maar pas uitzetten, vanwege 
het weer. Dan waren we namiddag met alle groepen klaar om tegelijkertijd 
op het grasveld en bij de blokhut te spelen. Hier was ruimte genoeg voor. 
We waren er snel mee eens en begonnen met de inleiding van de dag. Alle 
bevers kwamen bij de blokhut aan waar de Bever-Doe-Dag gehouden werd. 
Ze werden verwelkomd door de hun eigen beverleiding. Tijdens het inchec-
ken kregen alle bevers een sticker met zijn naam op de blouse. Waarbij je 
ook kunt zien in welke groep de bever hoort. De kinderen worden in groep-
jes van zes verdeeld. Met iedere groep ging een leiding mee. En zo waren 
we deze dag samen met ongeveer honderd bevers. 

Een themaverhaal maakt het voor bevers gemakkelijker om zich in te leven 
in wat er gebeurt en de spanning vast te houden tijdens de Bever-Doe-Dag. 
Hiermee werd er een opening gepresenteerd. Met als thema: Anansi. 

Hierna gingen de groepjes van Linda en Maaike aan de Spinnentocht begin-
nen. Waarbij je goed moest kijken, waar het spinnetje in het web zat. Want 
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daar moest je heen lopen. Ook waren er veel denk- doeopdrachten in de 
tocht verwerkt in het thema. De groepjes van Iris en Renata begonnen aan 
de het bosspel. Hierna was het wisselen. Anansi liep ook overal rond. En had 
van die rare streken. Waarbij we ook de hele dag moesten opletten. Ook 
kwam deze morgen ‘t Contact om foto’s te maken. En de fotograaf van Siris 
kwam ook nog om een paar plaatjes te schieten. Het zonnetje scheen intus-
sen vrolijk en de temperatuur steeg zelfs geleidelijk, zodat de perfecte om-
standigheden ontstond. Het werd tijd om lekker je lunch pakketje op te gaan 
eten. Iedereen had tegelijk pauze. Leuk was het als je ziet hoe verschillende 
bevers met andere bevers contacten zoeken en bij elkaar gingen zitten. Na 
te hebben genoten van onze broodjes en pakje drinken en iets lekkers, was 
het even vrijspelen. De beverleiding van andere groepen zetten alle spellen 
uit bij de blokhut en op het grasveld. De spellen waren voorbereid door de 
beverleiding van de andere groepen. Zo waren er tien activiteitgebieden uit-
gezet. En iedereen was weer klaar voor de spelen. Deze middag was er een 
limonadepost bij de blokhut, waar je zoveel bekers kon tappen als je dorst 
had. Hierbij stond een doos met appels, waarbij je tussendoor een heerlijke 
appel kon nemen.

Nadat de kinderen klaar zijn met de activiteiten op een speelveld, hebben ze 
een stuk puzzel verdiend met een afbeelding van ……. erop. Wanneer de 
bevers alle puzzelstukken hebben, komen ze weer bij elkaar. De puzzel zal 
gemaakt moeten worden. Om de beurt mochten er aan paar bevers probe-
ren. Nu moeten ze nog bedenken wat ze met Anansi zullen doen. Rebbel 
zegt dat het beste is wanneer Anansi terug gaat naar Ghana, omdat het hier 
te koud voor hem is. Het is natuurlijk niet leuk wanneer hij ziek zou worden. 
Steven en Sterre gaan hem gelijk met de boot terug brengen, waarbij ze de 
bevers uitzwaaien.

Alles kwam goed! Anansi is veilig gevangen, zodat Steven en Sterre de spin 
terug naar Ghana kunnen brengen. Omdat deze dag goed is afgelopen, 
hebben alle bevers die hieraan hebben deelgenomen een herinneringsbadge 
verdiend. Deze waren bij de Scout Shop niet genoeg op voorraad en zullen 
later overhandigd worden. (inmiddels zijn de badges in de zomervakantie 
bezorgd). Er werden nog chips-
zakjes uitgedeeld om mee naar 
huis te nemen.
Alle Bevers bedankt voor deze 
leuke, interessante, plezierige 
vermaakt dag.

Zonder jullie opkomst was er 
ook geen Bever Doe Dag. Het 
was alweer een hele tijd geleden 
(13 jaar) dat het in Someren 
gevierd werd. 
Tot volgend jaar allemaal.



- We alweer bijna in de maand oktober zitten.
- De klok alweer bijna een uur achteruit wordt gezet.
- Het dan een uur eerder donker is.
- Het wordt weer bijna herfst en de natuur er ook heel mooi op veranderd.
- Wij kei veel zin hebben in het nieuwe seizoen.
- We er dan weer een kei gaaf jaar van zullen maken.
- Het met de bevers kei gezellig is om mee groep te draaien.
- Wij hopen dat jullie er ook al veel zin in hebben.
- In het sprokkeltje staan alle belangrijke zaken voor de ouders en leden. 
- We binnenkort op weekend kamp gaan.
- De nieuwe bevers dan ook geïnstalleerd worden.
- We in eigen blokhut lekker binnen slapen.
- Zaterdag 3 en zondag 4 oktober voor de bevers einde dit seizoen is.
- Er tien bevers na dit seizoen overvliegen naar de welpen en kabouters.
- Wij afscheid hebben genomen van onze oudste bevers; Daan, Wietske, 
Amy, Ilya, Anouk, Luuk, Sanne, Benny, Lana, Lynn en Bram.
- Wij ze veel Succes wensen de komende jaren bij de Welpen en Kabouters.
- Het beverprogramma op de site te vinden is.
- De foto’s laten zien dat wij erg vrolijke bevertjes erbij hebben.
- Dat landelijk de Bevergroep in juni al 30 jaar bestaat.
- De bevergroep in Someren ook 30 jaar bestaat in november van dit jaar.
- Dit gaan wij vieren met een heel speciaal leuk weekend.

Tijdens het beverweekend waarbij 
de voorstellingen van de 
Speledonckers aan de gang waren 
zei Ties tegen Linda: ‘Zullen wij 
gaan ontdekken waar het geluid 
vandaan komt?’ 

Linda: Hé Benny, hoe is het met 
jouw? Waarop Benny antwoordde: 
‘Ja goed en met jou?’

Als echte bevers: Romi van Bussel, 
Tijs Jonkers, Lenn van Doorn, Ties 
Kolenberg, Zoë van Doorn, Lars 
Dijstelblom, Lizzy Claessens, Elise 
Waals, Lynn de Louw, Sarah van 
Heugten en Dilano Kramer.
….Een hele beleving, gezien ze nu 
echt deel maken van het spel dat 
scouting heet.

Wist je dat?

Beverbabbels

Nieuwe bevers

Geïnstalleerd

Joep Aldenzee

6 HET SPROKKELTJE



Mini Kennedymars

Laatste keer groep

Nieuwe bevers
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26-07-2015  De T-Rexxen

We kwamen met onze ouders en 
broers en zusjes naar de blokhut en 
moesten met de hele zware tas naar 
de slaapzaal.  We gingen naar de balie 
en wisten niet waar we onze snoep 
moesten laten, Ruud pakte toen de 
snoepjes af voor de gezamenlijke pot. 
Daarna hebben we de bedden opge-
maakt. Roel had wel drie knuffels bij, 
zeehond, beer en Spike. Daarna zijn 
we wat gaan drinken en de ouders te-
gen de kinderen moesten een race doen. Zoals altijd en heel logisch hebben 
de kinderen gewonnen. Omdat de ouders verloren hadden moesten ze naar 
huis. Maar we waren toen gelukkig wel met de leiding. Daarna mochten we 
vrij spelen en de omgeving verkennen. Daarbij is Nick uit een boom gevallen 
maar gelukkig was het niks ergs.  Toen hebben we een tikspel gedaan waar-
bij we kwartetten moesten verzamelen  en de leiding kon ons toen tikken. 
Omdat ze in de oertijd allemaal grottekeningen maakten hebben we daarna 
met houtskool tekeningen gemaakt. Toen begon het helaas te regenen. 
We zijn wie ben ik gaan doen en hebben kei hard moeten lachen, we waren 
oermensen, leiding ruud, koekiemonster…
Daarna hebben we gegeten, macaronie en vla vlip…

Hierna zijn we roulatieprogramma gestart. In de bossen zijn we een handels-
spel met wisselkoersen gaan doen. We moesten met geld zoveel mogelijk 
grondstoffen en producten kopen of verkopen tegen een zo gunstig mogelij-
ke wisselkoers. Graan, paard, pan, hout, knoflook en prei. 
Hierna hebben we gezellig bij het kampvuur gaan zitten. 

27-07-2015 De Dino’s

Het was 7 uur in de ochtend, en de kleine scouting kindertjes worden wak-
ker. Nadat we gewassen en gestreken waren was  het tijd om te eten. We 
konden alleen niet drinken want Sjef was weg.  Help, waar is Sjef nou??? 
Maar we moesten verder, en besloten toch maar de groepsfoto te maken, 
zonder Sjef. 

Na het maken van de groepsfoto zijn we een tocht gaan lopen. D.m.v. 
vragen te beantwoorden wisten we welke richting we op moesten. Uiteinde-
lijk kwamen we aan op een speelveld waar we lekkere appeltjes kregen, en 
Mark had in zijn duim gesneden haha. 
Na de tocht hebben we lekker soep gegeten met boterhammen. Daarna was 
het tijd voor het 6-kamp. Voordat het 6-kamp kon starten vonden we nog 

ZOMERKAMP BEVER & WEKS
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een spoor van botjes. Het waren leuke 
spellen zoals; groente snijden, stokken 
zoeken en brood bakken, botten wer-
pen, estafette en een dino-spel. 
Tussen de spellen door hebben we ook 
nog een brief gevonden. Hier stonden 
wat tekeningen in die ons wezen naar 
een groot bot. 

Na de spellen hebben we ons eigen-
gemaakte brood met knakworsten opgegeten. Tijdens het maken van het 
logboek van vandaag kwam Nick Snijders terug vanuit het ziekenhuis waar 
bleek dat hij toch zijn arm gebroken had, de arme jongen!

De bevers zijn gaan douchen en de welpen en kabouters het roulatiepro-
gramma. Hierna kon de rest douchen. We kregen een brief met hele gekke 
tekens waardoor we Sjef terug hebben gevonden aan een boom met een 
blinddoek voor en een touw om zich heen. Hij zei dat de holbewoners oeki-
boekie praatte en hij er niet veel van snapte, hij was wel door hen meegeno-
men. Het waren drie holbewoners. Toen we hem losgemaakt hadden gingen 
we naar het kampvuur. 

28-07-2015 De Sabeltandtijgers

Vanmorgen ontbeten. Daarna hebben 
we zoekspellen gedaan in de bossen en 
veel vrij gespeeld.
Een mooi kaartje naar thuis gestuurd, 
getekend en geschreven.
Vanmiddag hebben we een spel ge-
speeld dat wij zieke mensen waren en 
besmet waren door middel van stipjes 
op het gezicht. uiteindelijk waren we allemaal beter door het tegengif.
Tussendoor hebben we een korte fruitpauze gehad met meloen.
Voor de drive-in bioscoopavond hebben we zelf auto’s geschilderd.
Doordat de holbewoners ons bestek hadden gestolen, moesten we vandaag 
alles met onze handen eten, erwtje voor erwtje en lekker met je vingers de 
pudding uitlepelen.

Daarna hebben we het roulatieprogramma gedaan, logboek, kamplied, cor-
vee en kampspel. De bevers zijn vandaag naar huis gegaan. We zijn toen op 
het veld tienbal gaan doen en stand in de mand. Daarna zijn we film gaan 
kijken, de Croods, over holbewoners. Toen zijn we in de bossen kop van 
medusa gaan doen en nog even kampvuur met frikandellen. Daarna was het 
bedtijd….
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29-07-2015 De Oerleeuwen

We stonden op en het was Speculoos-
jes of speculaasjesdag!!! Na het ontbijt 
hebben we onze spullen gepakt en een 
spelletje gedaan. Voor Teun hebben 
we toen een kaartje geschreven en 
een filmpje gemaakt. We zijn naar de 
Ijzeren man gewandeld. Je kon van de 
glijbaan, aan een touw slingeren, in de 
stroomversnelling, in het bubbelbad, in de golven en niet te vergeten in het 
peuterbadje…..
Toen we terugkwamen lag er een vuilniszak onder de goals met het bestek 
erin wat we kwijt waren. Er zat ook een brief bij waarop stond bestek niet 
goed en pannen niet goed…. Toen hebben we lekkere nasi gegeten die de 
mama’s van Sanneke en Marielle en Rudy voor ons gemaakt hadden. En 
toen zijn we het roulatieporgramma gaan doen. 

30-7-2015 De Mammoeten

Vanmorgen buiten ochtendgym gedaan op blote voeten en pyjama. Alle 
meisjes moesten een palmboomstaartje op de hoofd. Sjef was zijn telefoon 
kwijt maar Sanneke had deze gevonden bij het kampvuur. Op de telefoon 
staat een filmpje (die hebben we met z’n allen gekeken) Hierop stond een 
holbewoner die tegen de telefoon aan het meppen was met zijn knuppel. 
Na het ontbijt hadden we een terugkerend evenement: een kussengevecht, 
waarbij Jan zijn kussen bleef haken zodat hij meteen verloor. Xiao de krach-
tige had na alle rondes gewonnen. Na de lunch gingen we met zijn allen 
naar het andere bos voor Jan’s verjaardag (dus prooi verstoppertje) daarna 
hadden we een boerenspel waarbij je door 5 spellen te spelen punten kon 
verdienen zodat je attributen kon kopen om je boerderij uit te breiden.

Toen kamen we terug 
en zat er een brief bij 
het kampvuur waar op 
stond dat we botten en 
geld moesten brengen 
naar de oermens zodat 
sommige kinderen de 
slaapzak terug krijgen. 
Wij hebben ook al-
lemaal een brief ge-
schreven. Hierna lekker 
BBQ’en. Er zijn ook een 
paar dappere Weks die 
heerlijke sprinkhanen 
op hadden gegeten.



Kamplied bevers & weks
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Een frisse morgen op het kamp,
Gewoon speciaal,…
Ik zie de meeste mooie padvinders,
Met iedereen, samen en ik!

Weet niet wat Sjeffie doet,
Ik vraag komt hij uit de oer
Was er nou met hem gebeurd

En hij zei
Ik wil terug naar het kamp
Oh oh oh
Wat is er aan de hand,….vandaag

En ik zei
Praat oertijds met me
Even oertijds met me
Ons gevoel zegt mij dat wij van-
avond samen kijken naar het kam-
pievuur
En naar de botten die we dan gaan 
zoeken
En daarna samen super “vroeg” naar 
bed ;)!!
Mmm…..mmmm

Ik voelde dat het slecht zat
Ik zag ze zo boos kijken.
Ik kan niet geloven dat het echt was 
wat wij daar toen zagen
Het leek een mix van dieren, mensen 
en meer.
Oh oh oh
Maar het waren holbewoners.

Praat oertijds met me
(Melodie van Parijs- Kenny B)

GESCHREVEN door Bevers, Welpen en Kabouters

En hij zei
Ik wil terug naar het kamp
Oh oh oh
Wat is er aan de hand,….vandaag

En ik zei
Praat oertijds met me
Even oertijds met me
Ons gevoel zegt mij dat wij van-
avond samen kijken naar het kam-
pievuur
En naar de botten die we dan gaan 
zoeken
En daarna samen super “vroeg” naar 
bed ;)!!
Mmm…..mmmm

Het komt goed (6x)

Praat oertijds met me
Even oertijds met me
Ons gevoel zegt mij dat wij van-
avond samen kijken naar het kam-
pievuur
En naar de botten die we dan gaan 
zoeken
En daarna samen super “vroeg” naar 
bed ;)!!
Mmm…..mmmm



Kamplied scouts
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Als een scout wil chillen, is 't 
geen probleem
Dan ga ik erheen, ik kom niet 
alleen
Want ik heb chips en snoepjes, 
ik heb chips en snoepjes

Als een scout wil chillen is 't 
geen probleem
Dan ga ik erheen, ik kom niet 
alleen
Want ik heb chips en snoepjes, 
ik heb chips en snoepjes

Als een scout wil chillen en ze belt m'n nummer
Dan ga ik wel komen want ik ben nu hier.
Nu ben ik bij de tent, nu sta ik voor de hudo
Op wat voor manier , want waar is  mijn wc papier

Nou ik verhoog het tempo, bezwete hoofden, grote ogen, ik ga lekker
Ik heb m'n schoenen vies, verslapen niets knuffel iets, het wordt steeds gek-
ker.
we zijn met zn allen, we klieren jeroen, met pokkenvirus, of in het water. 
En je ma zegt ze heb veel lol, veel suc6, en de rest doen we later. 

Als je scout wil chillen, is 't geen probleem
Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen
Want ik heb chips en snoepjes, ik 
heb chips en snoepjes.

Als je scout wil chillen, is 't geen 
probleem
Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen
Want ik heb chips en snoepjes, ik 
heb chips en snoepjes.

chips en snoepjes 
(Melodie van Lil Kleine - Drank & Drugs)

GESCHREVEN DOOR PLEUN VAN DE VEEKE



HET SPROKKELTJE 13

Alle scouts zeggen ja tegen 
C,O,L,A, waar is de chips ligt 
het soms in de la
We koken in onze kookhut , 
maar we maken geen hutspot 
Vegetarisch zijn er ook altijd 
een paar , daar maken we ook 
iets voor klaar 
Eyjongens  schuif op, we ko-
men binnen met zn allen
We zitten aan ons zelf gepio-
nierde tafel , eten daar ijs met 
een wafel 
Ik ken scouts zoals jij en ik 
vraag ze elke keer.
Morgen gaan we weer opnieuw.
Dat maakt niet uit want ik vind het wel goed zo
Ik bel jullie en ik zeg kom langs yoo, misschien dat mijn maag niet vol houd.
Je ruikt chips en cola als ik langsloop

Als je scout wil chillen, is 't geen probleem
Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen
Want ik heb chips en snoepjes, ik heb chips en snoepjes.
Als je scout wil chillen, is 't geen probleem
Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen
Want ik heb chips en snoepjes, ik heb chips en snoepjes.

Als je scout wil chillen
Als je scout wil chillen

Wil chillen, wil chillen
Wil chillen, wil chillen

Als je scout wil chillen.

WAT WAS HET WEER 
GEWELDIG.
GROETEN VAN DE 
SCOUTS



Korte samenvatting van een week in de bossen:

Zoals elk jaar begint 
het Explorer zomer-
kamp traditiegetrouw 
met een groepsfoto 
omstreeks 07:00 op 
het bordes van het 
gemeentehuis in So-
meren. Echter regen-
de het pijpenstelen 
zodat er noodge-
dwongen geschuild 
moest worden in 
auto’s en onder de 
balkonnetjes van de 
lokale winkels. Na 
een minuut of 20 te 
hebben geschuild 
werd de kans op een 
‘droge’ foto gegrepen en kon de jaarlijkse traditie voortgezet worden. Hierna 
kon de reis van ±2.5u beginnen; op pad naar de Eifel!

De leden hebben zich onderverdeeld over de auto’s op basis van muzieks-
maak (ABBA, Hollandse hits, of Duitse Schlager).  Na ongeveer 1.5u is er 
een korte stop gehouden om een bakkie te doen en vlaai te eten ter ere van 
de verjaardag van Miriam. Vervolgens werd de weg vervolgd en eindigde 
dit plezierritje in Daun. Naast de boodschappen in de lokale Lidl werd er 

ook even genoten van langs 
scheurende Rallye auto’s van 
de Eifel-Rallye, om vervol-
gens de hike te beginnen met 
leuke start van ruim 15km. De 
geplande grillhut i.c.m. ge-
plande slaapplek was helaas 
al bezet dus is er afgeweken 
van de planning; het werd een 
doodlopende straat vlakbij een 
steengroeve. Gelukkig waaide 
het hier niet en was het ook 
niet koud… Na een stevige 
maaltijd, warme kop thee en 

Zomerkamp Explorers 2015 
“EifelSTEIG’’
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wat sterke verhalen is iedereen 
zijn hangmat in gekropen. De één 
wat soepeler dan de andere, voor 
sommige is het immers de eerste 
keer in je eigen hangmat.

Na een rustige nacht brak er een 
zonnige zondagochtend aan. Er 
werd ontbeten en achter de rug 
van Miriam om foto’s gemaakt 
voor in het cadeau van haar trou-
werij. Uiteindelijk bij de lunch-
post aangekomen kregen we van 
Miriam een cursus ‘’Hoe beleg ik 
mijn broodje?’’ en ‘’Hoe maak ik 
chocomelk?’’. Afijn, een stevige 
lunch, wat ‘gezever’ en verder 
lopen. Pittig dagje van weder-
om ruim 15km, maar de moeite 
waard: een hut ter beschikking 
waar lekker droog gekookt kon 
worden terwijl het buiten regen-
de.

Maandag werd er gelopen naar ’n parkeerplaats net boven ‘Klooster Him-
merod’, een rustige – grote – plek waar uitgebreid de tassen gestald konden 
worden om ook lekker te eten. Na wat gezellig rond het ‘kampvuur’ (lees: 
citronella kaars) gezeten te hebben, werd het hazenpad richting bed gekozen 
vanwege opkomende regen.

Dinsdag, dag 4 alweer! Na een ontbijtje op dezelfde parkeerplaats begon de 
tocht door het mooie Klooster Himmerod. Tijdens deze tocht werden er laag-
vliegende vliegtuigen én slangen gespot. Vervolgens werd de parkeerplaats 
van een leegstaand hotel omgetoverd tot Explorer-lunchplaats. De ‘lopers’ 
waren er eerder dan de auto, zodoende was er tijd voor wat vertier zoals het 
spelletje Qwixx (ja Rens je hebt gewonnen…….). Na de lunch bestaande uit 
stokbrood gezond werd er in een keer doorgelopen naar het eindpunt, Land-
scheid. Hier heeft Dokter Jort zijn werkervaring toegepast door een aantal 
blaren te verzorgen, toch wel handig! Vervolgens werd er gegeten, gedron-
ken en kroop iedereen zijn of haar hangmat in.

Woensdag werd het ritueeltje weer toegepast: opruimen, ontbijten & aan-
lopen. Na een rustige tocht is er geluncht bij een zeer praktische speeltuin: 
Robin wast zijn kleren met wat shampoo en Rick laadt zijn telefoon op aan 
een verdwaald stroomkastje. 



Enkele weetjes van 
het kamp:

-‘’Jij krijgt die lach niet van 
mijn gezicht’’ (John de Bever: 
jij krijgt die lach niet van mijn 
gezicht)

-‘’EifelSTEIGGGGGG!!!’’

-‘’Netjes netjes’’

-Jort&Rick Kubb-kampioenen, 
klassementsleiders en tevens 
organisatoren voor Scout-
Kubb-2016.

-‘Kinderspielplatz, kein 
Grillplatz!!’ 

-Tim (sorry Martijn)  McDo-
nalds euroknaller koning

-Bakkerij in de garage

-Eindbaas slang gespot
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In de avond werd er lekker gegeten en 
een spelletje KUBB gespeeld. Na wat 
drinken en lekkere pistache nootjes 
(schil niet weggooien Bart!!) is een 
ieder te bed gegaan.

Donderdag, Barbecue-dag! Na een 
tocht inclusief uitkijktoren was het 
eindpunt een grote speeltuin met twee 
grillhutten. Na een spelletje KUBB 
werd de barbecue aangestoken en het 
eten voorbereid. Helaas waren – naast 
de muizen – er ook andere aanwezigen 
in de hut, waardoor wij moesten ver-
kassen. En vervolgens nog een keer…. 
Tja..  Toen moesten we genoegen 
nemen met een picknick bankje aan 
de overkant van de straat. Omdat het 
al redelijk laat was werd er gekozen 
om de spullen in de auto te leggen om 
deze de volgende dag af te wassen.

De vrijdag begon als ouderwets; Na 
enkele keren aandringen van de leiding 
kozen de leden ervoor om voet bij stuk 
te houden door op het enige bankje 
te BLIJVEN zitten wat aanwezig was. 
Dit betekende lopen zonder ontbijt!!! 
Echter had Jort onderaan de berg een 
fijn ontbijtplekje geregeld in de zon 

met verse koffie en donuts! Hij had alleen wel beter de wespen weg kunnen 
laten…. Afijn, daar hebben 
we zo onze manier voor…. 
Na ons ingesmeerd te hebben 
(de zon scheen!!!) werd er via 
een aantal flinke klimmen de 
weg naar het eindpunt ver-
volgd: Trier! Uiteindelijk aan-
gekomen in de Flodder-wijk 
van Trier was hier voldoende 
tijd om te KUBBEN en te bar-
becueën alias kliekjesdag. 



HET SPROKKELTJE 17

Jort verzorgde de barbecue op zijn 5 pits fornuis (drumstel!), Miriam en Rick 
regelden de treinkaartjes en de leden verzorgde gezamenlijk de afwas. 

De laatste dag stond in het teken van ontbijt, stukje lopen en vervolgens met 
de TREIN via Trier terug naar Gerolstein. Dit uur hebben we Martijn (alias 
Martrein) niet gehoord, zo gelukkig was hij. In de trein hebben we het kamp 
geëvalueerd en aangekomen in Gerolstein werden de auto’s opgepikt in 
Daun. De leden hebben zich vermaakt met Schlager cd’s kopen op de markt 
en grote ijsco’s halen. Nu kon de rit naar Someren beginnen. Uiteraard wel 
met tussenstop bij de McDonalds. Na een groepsfoto en wat na buurten 
op het Wilhelminaplein ging iedereen moe en voldaan naar bed… uhm ik 
bedoel naar de Explorer afterkamp!!!

Iedereen bedankt! Het was weer een geslaagde en gezellige week!



Dit jaar was het weer tot het 
laatste moment een verassing 
wat we zouden gaan doen. 
In de blokhut een goei bakje 
koffie met cake, de aanhanger 
laden…want wat moest er 
toch weer een hoop mee en 
de auto in….tomtom op Poel-
dijk….waar in hemelsnaam is 
Poeldijk…

Nou, hoe verder we reden hoe 
duidelijker het werd. De kas-
sen kwamen in zicht en ergens 
daartussen bevond zich nog een scoutingblokhut. Aangekomen en alles even 
bekeken hebben we eerst geluncht. Om daarna af te reizen naar onze poli-
tieke hoofdstad voor een rondleiding over het binnenhof. Druk doende met 
wat op zaterdag de veteranendag zou zijn konden we niet overal terecht. 
Toch hebben we genoten van het verhaal over het ontstaan van onze rechts-
staat en het debat in de tweede kamer met een kamerlid. Het was dorstig 
weer dus nog even een terrasje opgezocht. Daarna zijn we terug gegaan om 
onze avond door te brengen met barbequeen, kampvuur en het nuttigen 
van de nodige gele rakkers. De plaatselijke scouts zijn ons komen vergezellen 
en tot in de late uurtjes zijn we doorgegaan. We hadden geen bonte avond 
gepland maar Geert en Johan hebben uiteindelijk toch nog hun toneelstuk-
je opgevoerd. Joep Meloen kon er smakelijk om lachen…jullie zullen wel 

denken, wie was Joep Meloen…
nouw…die zat daar bij scouting…

Vroeg uit de veren vandaag want 
er stond weer vanalles op het 
programma. Eerst een goed ontbijt 
en daarna zijn we naar de duinen 
gereden om een flinke wandeling 
te maken door een van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland. 
Op de afstand hadden we ons 
uiteindelijk een beetje verkeken. 
We wilden die middag nog naar 
de veteranendag gaan kijken wat 
indrukwekkend had moeten zijn 
maar heel Den Haag zat dicht, 
geen enkel tram reed en dus 

Stamus op Pad 26-27-28 juni 
2015 POELDIJK – Westland
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uiteindelijk maar Leiden in gegaan om daar 
de stad een beetje te bekijken. Veteranen 
genoeg….geen defile of parade…Ook erg 
mooi…

Teruggekomen bij de blokhut was het tijd 
om even te relaxen…en ons op te maken 
voor de avond. Na geïnformeerd te hebben 
waar we goed konden eten zijn we naar de 
‘Watertuin’ gereden, je raadt het al…een 
eettent in een kas. Voor ieder wat wils, rui-
me keuze uit een natje en droogje en zoveel 
je maar op kon. Om dat allemaal te laten 
zakken zijn we het dorpsfeest in Honselers-
dijk onveilig gaan maken. Tentje..bandje..
biertje…polonaise op de topper ‘Er staat een 
paard in de gang’… Erg gelachen daar en flink gefeest.
Bij de blokhut hebben we nog van het kampvuur genoten.. 

Zondagochtend toch enigszins vermoeid opgestaan, ontbijtje en wederom 
weer op naar het strand van Scheveningen waar we zijn gaan vliegeren…of 
beter gezegd, Powerkiten…
Gelukkig was het niet zo druk want nadat onze instructeur verschillende 
vliegers neergelegd had en ons had laten proberen mochten we zelf aan 
de slag. Eerlijk waar…hoe gaaf is vliegeren….!  We hebben ons een hele 
tijd over het strand laten trekken (ik was blij dat Marcel me vasthield an-
ders hadden ze me in Noordwijk kunnen gaan halen). Na deze inspannende 
activiteit hebben we 
een heerlijk bordje 
vis gegeten en terug 
gegaan naar de blok-
hut. Het meeste was 
al opgeruimd dus na 
de laatste dingetjes 
konden we na een 
weer enorm mooi 
gezellig weekend de 
rit terug naar Some-
ren maken. 

Lucien en Erik, 
bedankt voor het 
regelen van het 
Stamweekend! We 
hebben genoten!



Ik ben bij scouting gegaan toen ik een 
jaar of 5 was. En ik heb het altijd heel leuk 
gevonden. Ik heb ook al verschillinde kam-
pen meegemaakt bij alle speltakken en ze 
waren allemaal geslaagd.

Nu zit nu alweer vijf jaar bij de pivo’s, daar 
zitten we elke woensdag een paar spelletjes 
te spelen buurten en wat dingen regelen 
voor van alles en nog wat. Deze avonden 
vind ik altijd reuzen gezellig.

Ook is er in de nieuw blokhut een jongere 
hok gemaakt. Daar heb ik veel aan mee-
geholpen o.a. de vloer leggen en de bar 
maken. Daarna ben ik in een groepsraad uit 
geroepen tot ‘’Bier mester’’ dit houd in dat 
ik ervoor moet zorgen dat er genoeg drank 
staat voor tijdens de inloop dagen en als er 
groepen draaien.

Sinds twee jaar ben ik ook leiding 
van de scouts. Ik ben erbij gekomen 
omdat Chantal stopte. Toen ben ik 
na gezamenlijk weekend begonnen 
als leiding. Een paar maanden daar-
na was het installatie weekend we 
zijn toen naar de daar ben ik toen 
s’avonds geïnstalleerd. Ik vind ik zeer 
leuk om leiding te zijn. Sinds dien 
heb ik 2 zomerkampen mee gemaakt 
van de scouts die waren beide zeer 
geslaagd. De laatste is bij de scouts 
weer een nieuwe leiding erbij geko-
men, en aan hem draag ik het stokje 
over.

Alsjeblieft maikel.

Het stokje van Jeroen Weerts
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’s Ochtends vroeg vertrok de eer-
ste helft met auto’s naar het mooie 
Friesland. Na een lange rit daar te 
zijn aangekomen begonnen we, zoals 
gebruikelijk, met een terrasje in Sneek. 
Hierna gingen we op excursie bij slijterij 
de Weduwe Joustra waar het welbe-
kende Beerenburg vandaan komt. Hier 
hebben we veel van opgestoken en 
op het einde goed afgesloten met een 
lekkere proeverij. Vervolgens belan-
den we weer op een terras en hierna 

sloot de tweede helft van het gezelschap ook aan bij de friettent. Nu de hele 
groep compleet was kon het zeilen beginnen. Alle spullen waren in de boten 
geladen en we konden op weg naar onze eerst slaapplek. Vanwege de lage 
windkracht zijn we op motorkracht met de vier boten aan elkaar gekoppeld 
naar de eerste haven gevaren. Daar aangekomen na een mooi boottochtje 
met mooi weer ging iedereen zich opfrissen voor de eerste stapavond. De 
kroeg/discotheek waar we opstap gingen was vroeger een melkput, maar 
tegenwoordig omgebouwd naar gezellige kroeg waar we het zoals gewoon-
lijk weer lekker laat maakten. Zaterdagochtend waren we natuurlijk weer 
kei fit! Gezellig met z’n allen weer de boten op en met een temperatuur van 
26 graden met veel zon lekker dobberen en zwemmen in het Sneekermeer. 
Uiteindelijk zijn we door gevaren/gezeild naar Sneek waar we in de haven 
aanlegde. Nadat we daar lekker gegeten hadden in een restaurant gingen 
we, na ons eigen opgefrist te hebben, opstap in Sneek. Ook daar hadden we 
weer een mooistapavond beleeft. Wederom laat thuisgekomen, maar de dag 
erna na een stevig ontbijt weer flink er tegenaan. Die zondag was het weer 
helemaal opgeslagen. De zon was weg, de warmte was weg en daarvoor in 
de plaats was er regen en veel wind. De wind gaf ons een prima zeilweer. 
Wat ging het hard en wat een mooie ervaring leverde het op. Ondanks 
het slechte weer was de pret weer niet te stoppen. Na een geweldige dag 
eindigde we in de haven waar het allemaal begon. Daar even te hebben 
uitgerust vertrokken we moe 
en voldaan terug naar huis. 
Het was een geweldig week-
end en goed georganiseerd. 
Iedereen en met name de 
organisatie, bedankt voor dit 
gave weekend en tot volgend 
jaar!!!

Groetjes, Maik Maas

Zeilweekend 
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Speltakinfo
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

Scouts
scouts@scoutingsomeren.nl
Dondagavond
19.00 - 21.00 uur

Explorers
explorers@scoutingsomeren.
nl
Woensdagavond
19.00 - 21.00 uur

Pivo’s
pivos@scoutingsomeren.nl
Woensdagavond
19.00 - 21.00 uur

Jongeren Stam
jongerenstam
@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

Via www.scoutingsomeren.nl kan iedereen foto’s bekijke van bijvoobeeld 
onze zomerkampen. in 2013 is besloten om deze foto’s achter een wacht-
woord te plaatsen. Dit om de privacy van de kinderen te waarborgen en 
eventueel misbruik van de foto’s door andere tegen te gaan. Het wacht-
woord is weer gewijzigd. om op de webiste toegang te krijgen tot de 
besloten fotopagina’s moet je in de linker bovenhoek inloggen als “jeugd-
lid”. Het wachtwoord is “jungle2015”.

Inloggen om foto’s te bekijken



abbé pierre 
Someren

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
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