
HET 
SPROKKELTJE

Herfst EDITIE
Jaargang 24 (2015),
Nummer 4

Het clubblad van de 
abbé pierre groep 



abbé pierre 
Someren

Inhoud

Tot in 2016
Sinterklaas of toch niet?
Installatieweekend Explorers
Heitje voor Karweitje
Chocolade ochtend
Wist je dat?
Beverbabbels
Kerstpuzzel
Hallo Hallo,
Beverweekend
Renata 30 jaar leiding
Welpenweekend
Gezamelijke weekend
Surprise surprise
Speltakinfo

2 HET SPROKKELTJE

3
4
6

10
10
12
12
13
14
16
19
20
23
25
26



Direct na de start van het nieuwe 
seizoen zijn we gestart met het 
groepsontwikkelingsprogramma van 
Scouting Nederland. Een groot aan-
tal van jullie hebben hiervoor de en-
quête ingevuld waarvoor dank! Uit 
de resultaten van de enquête bleek 
dat we het nog niet zo slecht doen. 
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpun-
ten maar op alle punten scoorden 
we boven gemiddeld. Ik denk dat 
dit een mooi compliment is voor al 
onze vrijwilligers die dit samen toch 
maar even mooi presteren.

Met de resultaten van de workshop 
in de hand zijn we een groot deel 
van de leiding een workshop gestart waarin we voor vijf vooraf opge-
geven thema’s hebben gezocht naar de beste manier om ons hierin te 
verbeteren. Per thema hebben we vervolgens een actiepunt eruit ge-
zocht wat we ook echt zijn gaan uitwerken. Een van deze punten zult 
u als ouder direct terug zien in de vorm van een digitale nieuwsbrief. 
Over de andere punten leest u meer in (toekomstige) sprokkeltjes en 
de nieuwsbrieven.

Na het succes van “26 uur 100% Scouting” begin dit jaar hebben we 
nagedacht over een vervolg. We willen niet dezelfde opzet doen om-
dat er dan alleen maar vergeleken gaat worden en dan valt het altijd 
tegen. Om deze reden zitten we nu te denken aan een “26 uur 100% 
techniek” weekend voor alle leden vanaf de welpen/kabouter leeftijd 
en ouder. In dit weekend zou het spelen met techniek centraal moeten 
staan. Echt concrete plannen zijn er nog niet maar als er ouders zijn 
die goede ideeën hebben of hieraan mee willen werken dan hoor ik 
het graag. Opgeven kan via info@scoutingsomeren.nl. 

Ik wens iedereen alvast hele fijne kerstdagen, een gelukkig en een 
gezond 2016.

Meneer de voorzitter
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Sinterklaas of toch niet?
28 november kwa-
men alle bevers 
welpen en kabouters 
naar de blokhut om 
samen een gezellige 
Sinterklaasochtend te 
vieren. Het was een 
drukste van jewelste 
en de spanning was 
bij iedereen om te 
snijden! De leiding 
had voor deze och-
tend een bingospel 
in elkaar gezet, want 
we wisten natuurlijk 
niet of de Sint of zwarte piet tijd zou hebben voor een bezoekje aan 
onze blokhut. Alle kinderen werden ingedeeld in groepen en werden 
met een bingokaart het bos ingestuurd. Het was de bedoeling om 
zoveel mogelijk voorwerpen te gaan verzamelen en zo als eerste de 
bingokaart vol te hebben. Op de bingokaart stond ook een zwarte 
Piet, maar deze kon niemand vinden. Totdat er ineens 2 echte zwarte 
pieten door het bos liepen, dat was wel gezellig! Iedereen kon de piet 
dus afstrepen op de bingokaart. De 2 Pieten wilde wel even binnen 
kijken naar de mooie versiering in de blokhut, en zo konden ze me-

teen horen of 
alle kinderen 
mooi konden 
zingen. Na wat 
gezellig kletsen 
en heel veel 
lekkere peperno-
ten vroeg zwarte 
Piet of iemand 
de cadeautjes 
al af had kun-
nen strepen op 
de bingokaart, 
maar dat was 
tot nu toe nog 
niemand gelukt. 
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De Piet zei dat dat 
ook niet kon, omdat 
zij die pas net in het 
bos verstopt had-
den. Dus we trokken 
allemaal onze jas 
weer aan en gingen 
samen met de pie-
ten op zoek naar de 
cadeautjes. Ze waren 
wel super goed ver-
stopt, maar gelukkig 
hadden we uiteinde-
lijk alle 5 de jutezak-
ken gevonden. We 

namen afscheid van de Pieten en de cadeautjes werden uitgedeeld. Er 
was een cadeautje voor iedereen! De bevers kunnen thuis gaan kleuren 
en Lotto spelen, de kabouters moeten in de keuken aan de slag om zelf 
taai taai poppen te gaan maken en de welpen mogen zelf een houten 
auto/vliegtuig in elkaar gaan zetten en deze daarna beschilderen. Na 
een Sinterklaas-stoelen-dans was het alweer tijd om naar huis te gaan. 
SINTERKLAASJE DANKJEWEL EN TOT VOLGEND JAAR! 
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Op vrijdag 27 november was het dan eindelijk zover. Het jaarlijkse 
installatieweekend van de Explorers stond op het punt van beginnen. 
Langzaam druppelden de leden met hun hikerugzak binnen. De een 
toch wel een beetje zenuwachtig over wat er zou gaan gebeuren. De 
ander vol enthousiasme over al datgene wat dit weekend zou gaan 
komen. Één ding stond vast: dit zou voor de nieuwe leden een week-
end worden om nooit te vergeten. 

Nadat iedereen 
afscheid had geno-
men van zijn of haar 
ouders kon het start-
schot gegeven wor-
den door de al geïn-
stalleerde leden. Bij 
de Explorers is het zo 
dat zij de twijfelach-
tige eer hebben om 
voor de nieuwe leden 
een installatie te be-
denken die het gehele 
weekend duurt. Dit 
jaar probeer ik de 
installatie samen te 
vatten in een aantal zinnen. Ieder nieuw lid kreeg een eigen dakpan 
(!). De bedoeling was dat deze het gehele weekend bijgehouden zou 
worden door zijn of haar eigenaar. Mocht iemand van de oude leden 
toch de dakpan te pakken krijgen dan betekende dit een kruisje, ieder 
kruisje was dan weer goed voor een opdracht. Enkele opdrachten die 
gedurende het weekend de revue gepasseerd zijn: koffie zetten, drin-
ken halen, afwassen, je gezicht helemaal onder geschminkt, een super 
fout kostuum aan enz. Liet je je dakpan kapot vallen dan moest je in 
één keer alle opdrachten uitvoeren.

Nadat alle nieuwe leden goed geïnformeerd waren kon er gestart 
worden met de tocht. Iedereen werd ergens achter de Blauwe Kei in 
Mierlo gedropt met een kaart en een oliaatje. Gemakkelijker kan bijna 
niet. Na een kwartiertje puzzelen hadden alle drie de groepen de lijn 
die ze moesten lopen gevonden en konden ze op pad. Ergens dicht-
bij het Bontven stond de leiding met een grote pan warme chocomel 
iedereen op de wachten. Voor de zekerheid waren er twee fietsen 

Installatieweekend Explorers
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ingeladen om de groepjes tegemoet te kunnen fietsen. Miriam en Rick 
stapten vol goede moed op de fiets. Ze zouden snel alle drie de groep-
jes tegenkomen want de tocht was én niet moeilijke én al helemaal 
niet lang. Na een klein kwartiertje fietsen over de Strabrechtse Heide 
waren de eerste twee groepjes gepasseerd. Het derde groepje kon dus 
niet lang meer op zich laten wachten zou je denken….. Je raadt het al, 
verkeerd gelopen. Na wat telefonisch overleg en 10 kilometer fiet-
sen vonden we ook groepje drie. Er werd nog eens uitgelegd hoe ze 
moesten lopen en dit keer zou het helemaal goed komen. Immers bij 
het bord links is toch niet zo’n hele moeilijk opdracht… Behalve als je 
Marieke heet. Dan doe je juist het omgekeerde. Door dat te doen kom 
je niet bij het Bontven uit maar ergens op de Provinciale weg. Zucht! 
Gelukkig eind goed al goed. Rond 
1h zat iedereen opgewarmd in de 
blokhut om nog een nachtfilm te 
kijken. Tenminste diegene die hun 
ogen open konden houden. 

Zaterdagochtend 8h betekent 
ontbijten. Omdat Sinterklaas op 
bezoek kwam bij de Bevers en 
de Weks ontbeten we in dezelfde 
zaal als waar er geslapen was. Na 
ongeveer een uurtje ventileren 
was de putlucht verdwenen en 
kon er ontbeten worden. Rond 
half 11 startten het zaterdag pro-
gramma. De groep werd gesplitst 
en beide groepen moesten zich 
melden op een andere locatie. Het 
ene groepje bij het gemeentehuis 
en het andere groepje bij Hennie. 
Eenmaal daar was er helemaal 
niemand van de leiding te bekennen en ze hadden ook nog eens hun 
telefoon af moeten geven… Wat nu? Ergens in de verte ging een 
telefoon over. Op allebei de plekken was een telefoon verstopt waar 
naar toe werd gebeld. Jawel, ze zaten in het spel: The Phone. Dit hield 
in dat ze de hele dag door opdrachten kregen via de gevonden tele-
foon. Soms moesten de groepjes samenwerken maar uiteindelijk kon 
er natuurlijk maar één groepje de winnaar zijn. Eerste opdracht was 
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voor het ene groepje het vinden van een kluis en voor de andere een 
sleutel. Vervolgens moesten ze op zoek naar elkaar om de kluis open 
te maken en om de volgende locatie te vinden. Op deze manier be-
landden ze in Asten. Daar moesten een aantal hele moeilijke puzzels 
opgelost worden. Dit lukte helaas niet zo heel goed. Vanaf een gehei-
me plek kon de leiding alles in de gaten houden en kregen de groepjes 
de opdracht om naar Liessel te fietsen. Na een goede lunch verplaats-
ten het spel zich naar Deurne waar verschillende knutselspullen ge-
vonden werden. Deze knutselspullen waren nodig om eenmaal weer 
terug op de blokhut een mooi schoentje te knutselen. Ook de Explo-
rers dachten namelijk dat ze lief genoeg waren geweest en dat Sinter-
klaas en Zwarte Piet wel iets in 
hun schoentje zouden doen. 

Om 19h stond er een heerlijke 
dampende pan macaroni op tafel. 
Jort had zijn best gedaan en het 
was weer een culinair hoogstand-
je. Na de afwas en het opruimen 
stond er nog een bosspel op het 
programma. Mastermind voor 
Explorers. Jort en Rick zaten ver-
stopt met de kleuren en Miriam 
zat lekker warm in de blokhut 
met de code die gekraakt moest 
worden. Niet ieder groepje had 
even snel door wat de bedoeling 
was, maar nadat er wat verbond-
jes gesloten waren werden de 
twee codes toch nog binnen an-
derhalf uur gekraakt. Net op tijd 
want het begon te regenen. 
Nadat iedereen voorzien was van wat drinken kon HET onderdeel van 
de installatie beginnen. De playbackshow! Normaal kun je je hier op 
voorbereiden. Dat was deze keer niet het geval. Iedereen kreeg van 
de jury een liedje toebedeeld en moest het er zo goed mogelijk van af 
brengen. Alle 10 de nieuwe leden hebben staan shinen op het zelf-
gemaakte podium. De sfeer zat er goed in en al helemaal toen we op 
de helft van de show een gastoptreden kregen van Martrein met het 
nummer: Kedengedeng! Wat een avond en wat een talent hebben 
we binnen onze groep. Na lang juryberaad werd uiteindelijk Lindy 
als winnaar aangewezen, er kan er immers maar één de winnaar zijn. 
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Voor diegene die nu echt nog niet moe waren werd de Explorerbio-
scoop opgebouwd maar voor een groot gedeelte was het bedtijd. 

Om half 9 ging de wekker en was het tijd om op te staan. We begon-
nen dit keer niet direct met ontbijten maar er moest eerst opgeruimd 
worden. De nieuwe leden kregen de opdracht om voor ongeveer 
40 personen een ontbijtje voor te bereiden. Wie zouden er toch op 
bezoek komen? Jawel alle ouders en broertjes en zusjes stonden voor 
de deur. Zij kwamen gezellig met ons mee ontbijten. De nieuwe leden 
moesten uiteraard bij hun ouders plaats nemen. Op deze manier kon-
den ze mooi alvast vertellen hoe leuk het weekend wel niet was ge-
weest. Na een heerlijk ontbijt was het tijd om de blouse aan te trekken 
en om de wet en belofte af te nemen. Eindelijk mogen we nu zeggen 
dat Niels, Annelin, Lindy, Noa, Juul, Kim, Wessel, Tom, Karlijn en Maik 
ook officieel Explorers zijn. Welkom bij onze Explorergroep, we gaan 
er een heel mooi jaar van maken. Dit installatieweekend was in ieder 
geval al een heeeeeeeel goed begin.

Groetjes, 
De Explorleiding
Thijs, Rick, Jort en Miriam 
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Ook dit jaar stond de herfstvakantie van de welpen en kabouters niet 
alleen maar in het teken van chillen en relaxen er moest ook gewerkt 
worden om een extra centje voor de vereniging op te halen. De kin-
deren hebben weer allerlei karweitjes gedaan voor ouders, vrienden, 
familie en buren. Er zijn weer heel wat bladeren opgeveegd, tuintjes 
geschoffeld en lege flessen weggebracht. Maar ook dit jaar hadden 
we weer veel geluksvogels die gewoon betaald krijgen voor gezellig 
kletsen of thee drinken met een koekje erbij, zulke karweitjes vindt 
natuurlijk iedereen wel leuk om te doen! Maar er worden ook altijd 
grappige karweitje gedaan, karweitjes die wij als leiding tegen kwa-
men tussen al die tientallen karweitjes die onze leden ook dit jaar weer 
gedaan hebben waren; kat knuffelen, koeien binnen halen, printer 
repareren, friet halen en oma verhuizen! 

Het blijkt wel, de kids van scouting Someren zijn van alle markten 
thuis en steken graag de handen uit de mouwen. Wij willen al onze 
leden bedanken voor hun bijdrage, want door jullie inzet hebben wij 
met de welpen en kabouters dit jaar weer een mooi extraatje opge-
haald. En dat betekend dat we weer wat extra leuke dingen kunnen 
doen aankomend jaar!

Heitje voor Karweitje

Een keer iets anders, leek ons als leiding wel leuk voor de zaterdag-
ochtend. Vandaar dat we Chocolatier Peter Vossen uitgenodigd had-
den om een workshop chocolade maken te komen geven. Peter was 
zaterdagochtend 17 oktober al vroeg in de blokhut om alles klaar te 
zetten en de leiding vast de nodige instructies te geven, zodat alle 
welpen en kabouters hun eigen chocolade tablet konden gaan ma-
ken. Eerst mochten de welpen aan de slag. Zij konden allemaal een 
tekening uitzoeken die ze vervolgens met een klein spuitzakje witte 
chocolade over mochten trekken. Deze moest even uitharden, daarna 
kregen alle kinderen een grotere spuitzak bruine chocolade om vervol-
gens de mal verder uit te vullen met chocolade. Even goed schudden 
en trillen, zodat alle chocolade gelijkmatig verdeeld was, en dan moes-
ten de vormen een klein half uurtje in de koelkast en Voilà een schitte-
rend resultaat. De kabouters gingen, na een korte uitleg van Peter, ook 
meteen enthousiast aan de slag. Helaas ging dit niet helemaal zonder 
knoeien (al dan niet opzettelijk hè Mariëlle), maar dit mocht de pret 

Chocolade ochtend
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niet drukken of ja dit maakte de pret eigenlijk alleen maar groter. Ook 
alle kabouters zijn geslaagd als chocolatiers, want iedereen is met een 
mooi en vooral erg lekker kunstwerk naar huis gegaan! Peter bedankt 
voor de tijd, uitleg en vooral je enthousiasme!
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- Rik en Elise een beverstelletje zijn.
- Het hele weekend vol lekkere traktaties was.
- Wij zoveel op ons programma hadden staan, maar het ijstoetje on-
der het volgende spel aten.
- Dat dit het 110 de slaapweekend is van de bevergroep.
- Dat we hard aan het werken zijn om nieuwe spellen te maken
- De bevers samen met de welpen en kabouters twee dwaze Pieten 
moesten zoeken
- Maar oh nee, waar was Sinterklaas toch?
- De bevergroep een nieuwe leidster heeft
- Haar naam Monique Raafs is
- Dat volgend jaar de dertigste Bever Doe Dag georganiseerd wordt
- En deze zal plaats vinden op zaterdag 11 juni 2016 in….
- En dit jaar iedereen zijn badge verdient heeft
- De kerst er ook alweer aan komt.
- Wij jullie vast een fijne kerst toe wensen.
- En een heel gelukkig Nieuwjaar.
- Dat 2015 er weer bijna op zit
- Dat je op de website alle informatie kunt vinden
- En nieuwe bevers van harte welkom zijn

Joep: ik schrik me een hoedje
“Wat gaan we doen als de klok 
wordt verzet?” Vraagt Linda. 
Sarah: “Dan gaat de hond naar 
opa en oma”.

Elise vraagt tijdens de cd-tocht. 
“Waarom moeten we alleen 
maar cd’s zoeken.” Tijs ant-
woord hier op: “Dat we an-
ders geen liedjes meer kunnen 
luisteren.”

Tijdens het gekleurde sokken 
spel zei Renske dat ze haar 
blouse uit wilde doen want het 
was ijswarm. 

Wist je dat?

Beverbabbels
Ties zegt dat we bier neer moe-
ten zetten bij de schoen tijdens 
het schoenzetten. Linda vraagt 
waarom geen ranja? Omdat 
ranja voor kleine kinderen is en 
bier voor grote mensen.

Tijdens het memoryspel in de 
bossen was het moeilijk om het-
zelfde kaartje te vinden.
Waarop Ties zei:”Misschien 
heeft een konijntje die meege-
nomen?”
“Maar waarom denk je dat?” 
vroeg Linda.
“Omdat het konijntje dat een 
mooi kaartje vind!”
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Daar zijn wij weer! De laatste keer toen 
wij een stukje schreven voor het sprok-
keltje vroegen wij ons af of de welpen en 
kabouters al zin hadden om bij ons in de 
groep te komen. Nou, volgens ons is dat 
geen probleem geweest. 

Na een paar rustige namenspelletjes, kwa-
men ze met krantenmeppertje al helemaal 
los. Oh nee hoor, ze zijn echt niet bang 
om een oudere scout net iets harder met 
de krant te raken. En zo hoort het ook! 
Het is weer een drukke en vooral gezellige 
groep. De eerste maanden konden we nog 
naar buiten en was er niets aan de hand. 
Maar bedenk eens hoe het is als je 23 
drukke, enthousiaste, gezellige scouts bin-
nen in de blokhut hebt en dat 2 uur lang 
…… Tja, dan is de zaal eigenlijk te klein.

Inmiddels hebben we patrouilles gemaakt. 
De afgelopen weken zijn we gestart met 5 weken programma. Dit 
is een roulatie programma dat  bestaat uit 5 verschillende onderde-
len. Elke week krijgt een patrouille een ander onderdeel. Ze leren de 
tochttechnieken. Dit kan maar niet vaak genoeg uitgelegd worden, 
want het blijft toch lastig om een tocht foutloos te lopen. Ze maken 
een eigen dasring. Buiten worden fakkels gemaakt. Heerlijk toch met 
dit weer! Een ander onderdeel is pionieren. En het laatste onderdeel is 
koken. (Vaak favoriet.) 
Fleur en Renske zullen jullie even vertellen hoe dat koken gaat.

Pannenkoeken bakken met: Fleur en Renske
Deze week in “pannenkoeken bakken met”,  gaan we kaneel pannen-
koeken bakken.
ingrediënten: 4 eieren, 1 l melk, 500 g meel en natuurlijk kaneel.
Bereiding: doe alles in een pan. (mag afgewassen zijn, niet noodzake-
lijk)
Goed kloppen zodat de klontjes eruit zijn (ook niet noodzakelijk, maar 
wel lekkerder)
Pak een pan, doe er boter in en zet hem op het vuur (ook niet nood-

Hallo hallo,
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zakelijk, als je Alwin heet mag je iets meer 
boter gebruiken) 
Wanneer ze bruin gebakken zijn mogen ze 
van het vuur en kan je ze decoreren met 
VEEL poedersuiker, stroop en voor Jeroen 
met extra veel zout.
Nu zijn de pannenkoeken klaar om te serve-
ren. Eet smakelijk!

Het 5 weken programma wisselen we af 
met leuke binnenspelen. Zoals bijvoorbeeld 
‘Wedden dat’. 
Demi en Isa kunnen heel goed beschrijven 
hoe dat het er bij de scouts aan toe gaat.
“Pas geleden hebben we een spel wedden 
dat gedaan. Je moest dan in een groep-
je allemaal opdrachten uitvoeren binnen 
1 minuut. Met de opdrachten kon je geld 
verdienen. Het waren allemaal verschillende, 
gekke, onnozele, grappige opdrachten (zoals altijd). We moesten bij-
voorbeeld Jeroen zijn sok likken wat verschrikkelijk vies was, want vol-
gens mij wast hij bijna nooit zijn sokken. Ook moesten we rollen over 
de grond met een tweetal op elkaar geplakt. Na afloop van scouting 
hadden we mega veel blauwe plekken en de dag erna spierpijn. Na 
afloop hadden sommige mensen opeens een snor! Er zat namelijk ook 
een opdracht bij: teken geblinddoekt een snor! Bij sommigen was het 
geen snor meer te noemen, ze leken meer op zwarte piet. Degene die 
na afloop het meeste geld had gekregen voor de opdrachten won.”

Over zwarte piet gesproken. Drie 
december hebben we weer een 
leuke surprise avond gehad. Er zijn 
veel mooie, vieze, grote en kleine 
surprises gemaakt. De pan met pe-
pernoten hebben ze ook weer leeg 
gekregen. 

Jullie horen het, wij vermaken ons 
wel weer bij de scouts. Op naar 
het installatieweekend in januari!!!! 
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Het scoutingseizoen is alweer een tijdje geleden begonnen en na 
het gezamenlijk weekend hebben we leuke zaterdagen gehad bij de 
bevers. Eindelijk was het weer zover, beverweekend! Op vrijdagavond 
om 19:00 moesten we allemaal verzamelen in de blokhut. De hele 
blokhut was mooi versierd want deze week was het feest. De bever-
groep bestaat in Someren 30 jaar! En omdat Sinterklaas ook al in het 
land is hadden we al twee redenen voor een feestje... De derde was 
misschien wel het meeste bijzonder. Renata is al 30 jaar beverleiding, 
hoe bijzonder en wat een lange tijd! En hoe blij zijn we dat ze er nog 
steeds bij is en elke zaterdagmiddag weer tot een feestje maakt. 

Renata bedankt voor alles wat je al voor ons gedaan hebt en we ho-
pen dat je er nog heel lang bij zult zijn!!

Voor een paar bevers was het heel bijzonder want we begonnen met 
de installatie van Tim, Thijs en Anouk. Tijdens een aantal hindernissen 
en opdrachten in de blokhut konden ze overal een deel van de scoutfit 
verzamelen. Alledrie hebben ze dit super gedaan en nadat iedereen 
een flink applaus gaf mochten we nog een keer van de glijbaan. Nu 
was het wel tijd geworden om alle papa's en mama's weg te sturen 
en verder te gaan met het weekend. We hebben een paar afspraakjes 
gemaakt en daarna leuke spelletjes gedaan waaronder ballonnen trap-
pen. Het was een gezellige boel binnen...Ondertussen was er buiten 
een tocht uitgezet, we moesten met de zaklamp de cd's volgen. De 
tocht liep helemaal door de bossen langs de molen. Naast het kikker-
veldje lag een kring met kaarsjes. Middenin lagen glow in the dark 
armbandjes...hoe gaaf in het donker! Niemand was bang...de leiding 
kon niet bijhouden en zo liepen we vooruit in het donker in de bossen. 
Omdat het al donker was 
gingen we kampvuur ma-
ken maar toen begon het 
te regenen. We zijn bin-
nen verder spelletjes gaan 
doen en toch probeerde 
de leiding het vuur aan te 
krijgen. Uiteindelijk werd 
het droog en konden we 
bij het kampvuur nog wat 
snoepen. Ondertussen heb-
ben we alle sinterklaaslied-
jes gezongen die we maar 

16 HET SPROKKELTJE

Beverweekend



konden bedenken, zo hard 
als we konden. Pas toen het 
heel laat was gingen we 
naar bed. Nadat we alle-
maal onze tanden hadden 
gepoetst mochten we in het 
jongerenlokaal bij de ka-
chel de schoen zetten. Ook 
daar hebben we nog liedjes 
gezongen. Toen snel naar 
boven want we konden nog 
heel even kussengevecht 
doen.....daarna was het 
toch echt bedtijd...

Zaterdagmorgen ontdekten we dat sommige bevers hun knuffels kwijt 
waren....we zijn snel beneden gaan kijken, daar hadden rommelpiet 
en pietje paniek een boodschap achtergelaten. Ze waren de cadeau-
tjes kwijtgeraakt...Snel zijn we gaan kijken..daar vonden we onze 
knuffels, ze stonden allemaal op de kop en heel de gang stond over-
hoop. Sommige kindjes hadden een snoepzak...maar niet overal zat er 
wat in de schoen. Uiteindelijk vonden we overal zakjes snoep en had 
iedereen iets. 

We zijn gaan aankleden en boterhammen gaan eten. Hele lekkere 
speciale boterhammen. Daarna hebben we hindernissen afgelegd die 
Pieten ook moeten kunnen om cadeautjes te gaan bezorgen...een hele 
klus maar het ging goed, iedereen verdiende een Pietendiploma. Om-
dat de zon scheen zijn we daarna buiten renspellen gaan doen op het 
veld. Heerlijk weer en lekker vermoeiend. Ook mochten we nog even 
vrij spelen. Al snel was het lunchtijd en kregen we broodjes knak...
Na het eten werd het wat minder fijn weer. Deze middag hebben we 
in de blokhut allerhande spellen gedaan die met feest te maken had-
den. Samen hebben we ook nog cupcakes gebakken en versierd. Toen 
het droog was zijn we nog lekker naar buiten geweest en hebben we 
het Gekleurde Sokkenspel gedaan, Kars en Sarah hebben geholpen 
door de 'Zwarte Sokkendieven' te zijn, voor hen was het uitkijken 
geblazen dus moesten we steeds heel hard rennen...wie o wie had de 
juiste kleur sok aan .....
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Daarna mochten we allemaal even doen waar we zin in hadden...we 
zijn met z'n allen in de blokhut politie en boefje gaan doen...wat een 
dolle boel!

Omdat we weer honger hadden.....(mwa....bijna niet want we hadden 
al zoveel lekkers gehad..) zijn we pannekoeken gaan eten. We moch-
ten er zelf vanalles op doen...daarna moest de leiding opruimen en 
gingen we weer boeven vangen..
Als afsluiting hadden we nog allemaal grappige spelletjes, balonnen 
blazen, balonnen doorgeven met onze voeten...de grote ren je rot 
sinterklaasquiz...
En daarna was het nog tijd voor het toetje....ijs met feestversiering!

Heel moe...maar na een supergaaf weekend met z'n allen was het 
weekend om 19:00 afgelopen. Verhalen hadden we genoeg te vertel-
len...maar of dat vandaag nog gelukt is....

Groetjes
De Beverleiding
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Renata bedankt voor alles wat je al voor ons gedaan hebt en we 
hopen dat je er nog heel lang bij zult zijn!!
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Op 13-14 en 15 novem-
ber zijn wij met de wel-
pen op instalatie weekend 
geweest. Op vrijdag 
werden we door onze ou-
ders om acht uur gebracht 
zij hebben met ons onze 
bedden voor het weekend 
klaar gemaakt en na dat 
ze ons veel plezier hadden 
gewenst gingen zij weer 
naar huis.
De leiding opende toen 
het weekend ze hebben 
alle regels uitgelegd en 
verteld wat er dit week-
end allemaal ging gebeu-
ren. Toen we hier mee 
klaar waren zijn we een 
bosspel gaan doen het was al heel donker en koud buiten dus eerst 
moesten we ons hier goed voor klaar maken, dikke trui aan en een 
goede jas en natuurlijk onze zaklamp.
We gingen een smokkelspel waarbij we cd’s moesten smokkelen van 
de blokhut naar het kikkerveldje. Onze groep werd in tweeën gedeeld 
en de ene helft moest smokkelen en de andere helft was de douane. 
De smokkelaars moesten hun zaklamp inleveren dit vonden we wel 
even eng omdat het zo donker was in de bossen maar wij zijn stoer 
genoeg dat we dit als snel niet meer vonden. De bedoeling was dat 
de smokkelaars de cd’s voor zich hielden en zo naar het kikkerveldje 
liepen als de cd dan licht gaf omdat de douane er op scheen was je af 
en moest je een nieuwe cd gaan halen de groep met de meeste cd’s 
op het einde had gewonnen.

Na het spel zijn we bij het kampvuur gaan zitten die had de leiding al 
aangestoken. Al snel ging het buiten regenen waardoor we niet goed 
meer bij het kampvuur konden zitten. Dus zijn we binnen gaan zitten. 
Hier kregen we nog minisnacks en wat te drinken, maar omdat het 
nog geen bedtijd was gingen we nog een potje trefbal doen daarna 
waren we zo moe dat we meteen wilden slapen.

Zaterdag stonden we op en hebben we ons opgefrist en ontbeten. 
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Daarna hebben we buiten vrij gespeeld. Totdat de leiding ons riep en 
zij dat we in de auto moesten gaan zitten. We reden toen naar Aar-
le-rixtel waar we de biggetjes routen hebben gelopen. op het begin 
van deze route waren we op een boerderij bij een klooster. Hier waren 
allemaal koeien waar we even naar konden kijken en ze ook wat hooi 
konden voeren. 
We liepen verder en konden toen ook nog een grot in waar een beeld 
stond van Maria met allemaal kaarsjes erbij. Nog even verder kwamen 
we langs een grote zandberg waar ze een glijbaan van gemaakt heb-
ben hier zijn we natuurlijk ook vanaf gegaan. Ook kwamen we een 
vlot tegen waarmee we over een Breede sloot konden jammer genoeg 
zat deze vast en konden we hem niet gebruiken. Ook kwamen we bij 
een varkensstal uit waar we naar binnen konden en daar naar de var-
kens konden kijken en ook stond er allemaal informatie bij waardoor 
wij nu alles van varkens weten. Toen we weer verder liepen kwamen 
we langs een schommeltouw over een sloot hier hebben wij even 
geschommeld. Daarna kwamen we weer terug op de kloosterboerderij 
waar nog even bij de koeien hebben gespeeld. Daar kon je ook kalfjes 
zien het was heel grappig omdat ze aan je hand of aan je laars begon-
nen te zabbelen ook was er een stier deze was heel groot.

Toen we weer terug bij 
de blokhut waren gin-
gen we eten we aten 
frietjes met kroketten 
of hamburgers. Na 
het eten gingen we de 
sinterklaas intocht kijken 
die voor ons was opge-
nomen dit was erg leuk 
nog even te zien. Ook 
wilden we na de intocht 
nog bij het kampvuur 
gaan zitten maar het 
regende heel hard. Toen 
hadden Rudy en Mark 
voor ons een afdak ge-
maakt zodat we droog 
bij het vuur konden 
zitten. Maar we waren 
zo moe van de hele dag 
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dat er zelfs al een paar jongens in slaap vielen. Dus zijn we naar bed 
gegaan.

Zondag hebben we na het ontbijt een potje balverstoppertje gedaan 
met de hele groep. Daarna was de installatie. Sem, mikay, tim, bram, 
benny, tygo en luuk werden geïnstaleerd. Nadat de installatie was 
afgelopen werden we allemaal opgehaald door onze ouders.

Groeten de Welpen
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Net als altijd startte we dit gezamenlijk weekend met de bovenbouw, 
leden vanaf de Scouts om 19:00 bij de blokhut. Traditie is om deze 
nacht ergens anders door te brengen. Groepen werden verdeeld, de 
tochten uitgedeeld en het avontuur van vanavond kon beginnen. Om 
zeker te weten dat het dit jaar goed zou gaan toch nog even alle extra 
gecheckt. Op het programma stond een fietstocht, bij elke post volg-
de het volgende deel van de tocht maar iedere keer een andere tocht-
techniek. Met als hoogtepunt in de bossen bij De Pan een touwbrug 
over het water. 

De tocht eindigde in de bossen in Cranendonk. Daar heeft bij aan-
komst iedereen zijn tentje opgezet of hangmat opgehangen. Onder-
tussen was ook het vuur aan, de frietpan brandde, marshmellows en 
drinken was er in overvloed. Het werd een gezellig avondje en nadat 
de jeugd naar bed was is heeft de leiding het nog wel even volgehou-
den.  

De volgende ochtend na het opruimen samen ontbeten en terug naar 
de blokhut. Daar aangekomen waren de bevers, welpen en kabouters 
er al. Die zijn het ‘gekleurde sokkenspel’ in de bossen gaan doen. Tik-
ken en getikt worden...en daarbij werd er ook door de leiding en de 
tikkers van sokken geruild waardoor het nog veel spannender werd. 
De Scouts hebben de tenten opgezet, en de explorers de hangmatten 
opgehangen. Al snel was het tijd voor de lunch. Omdat het voor ok-
tober uitzonderlijk weer was konden we lekker buiten zitten. Daarna 
volgde de offici-
ele opening door 
de voorzitter, de 
vlaggen werden 
gehesen en het 
middagpro-
gramma werd 
uitgelegd. Bij de 
blokhut bleven 
er een aantal het 
overvliegen op-
bouwen. De rest 
ging te voet naar 
het Jasper. Daar 
aangekomen 
kon iedereen 

Gezamenlijk weekend
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even uitrusten, wat drinken en een appel eten en werd er het ‘Vieze 
Handenspel’ gespeeld. In teams met ieder een kleur moest je men-
sen van een ander team proberen uit te schakelen door met je hand 
je kleur verf op diegene te smeren. Maar het doel van het spel was 
om weer beter te worden door de medicijnman en met je hele team 
opzoek te gaan naar de schat. Iedereen deed fanatiek mee...het leek 
wel carnaval zo gekleurd als iedereen was. Na afloop zijn we terug-
gelopen. Daar stond de frietkar al klaar en zijn we lekker gaan eten. 
Na het eten hadden we nog een druk programma, de onderbouw is 
heen kussengevecht toernooi gaan doen en de bovenbouw een touw-
trektoernooi. De blokhut was ondertussen omgebouwd tot bioscoop. 
Relaxed samen film kijken..De rest is naar het ‘Gat van Roels’ gefietst 
om daar Cluedo te gaan spelen. Wat is een kamp zonder kampvuur....
een betere afsluiting van een mooie dag is er niet...
Het bleef nog erg gezellig tot in de late uurtjes...

Zondagochtend is het altijd druk...aankleden, wassen, spullen oprui-
men, ontbijten, tenten afbreken...iedereen loopt overal...jong en oud, 
alles door elkaar...een gezellige mooie club..
De bevers, welpen en kabouters hebben nog een spel gedaan in de 
bossen, er moesten stukken strips gezocht worden en zo snel mogelijk 
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de hele strip bij elkaar puzzelen. 
Tegen elf uur kwamen er al ouders...het overvliegen stond weer klaar. 
Dit keer weer een spectaculaire Wipe-Out hindernisbaan op het veld. 
Deze werd moeilijker, natter en viezer naarmate de de groepen ouder 
werden. Een modderbad, evenwichtbalk met hindernis, balk, klimbaan 
en glijbaan...
Ter afsluiting de oorkondes van dit jaar...leden en leiding werden naar 
voren geroepen. Meneer de Voorzitter bedankte iedereen nog voor de 
inzet het afgelopen jaar en daarna hebben we afgesloten. Een mooi 
einde van een Scoutingjaar en zeker een goed begin. 

Iedereen bedankt voor dit mooie weekend, een vereniging om trots 
op te zijn..

Op donderdag 3 december was het weer tijd voor de jaarlijkse surpri-
se van de jongerenstam. Na een zenuwslopend dobbelspel ging ieder-
een met mooie cadeaus naar huis. Een gezellig avondje in ons mooie 
Jongerenhok! 

surprise surprise
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Speltakinfo
Bevers
bevers@scoutingsomeren.nl
Zaterdagmiddag
14.00 - 16.00 uur

Welpen
weks@scoutingsomeren.nl
Zaterdagmorgen
9.00 - 11.00 uur

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

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

Via www.scoutingsomeren.nl kan iedereen foto’s bekijken van bijvoor-
beeld onze zomerkampen. In 2013 is besloten om deze foto’s achter een 
wachtwoord te plaatsen. Dit om de privacy van de kinderen te waarbor-
gen en eventueel misbruik van de foto’s door anderen tegen te gaan. 
Het wachtwoord is weer gewijzigd. Om op de website toegang te krijgen 
tot de besloten fotopagina’s moet je in de linker bovenhoek inloggen als 
“jeugdlid”. Het wachtwoord is “jungle2015”.

Inloggen om foto’s te bekijken

Volg ons nu ook op facebook.
www.facebook.nl/scoutingsomeren

Stam
stam@scoutingsomeren.nl
Vrijdagavond 1x/mnd
19.30 - 21.30 uur



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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