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De afgelopen maanden hebben wij 
een wisseling van de wacht gehad 
in het bestuur van onze vereniging. 
Willem heeft door de drukte in zijn 
eigen gezin zijn functie neer moe-
ten leggen waardoor er een vaca-
ture ontstond. Gelukkig waren er 
veel gegadigden die bereid waren 
om zijn plek in te nemen. Het is 
nu eenmaal erg gezellig tijdens de 
bestuursvergaderingen. We hebben 
ervoor gekozen om een 7e persoon 
toe te voegen aan het bestuur zo-
dat we met een oneven aantal zijn. 
Dit om er voor te zorgen dat we bij 
een stemming nooit geen gelijke 
stand krijgen. Niet dat we ooit tot 
stemming zijn gekomen, maar je weet nooit waar het goed voor is ;-).

Op 12 maart hebben we weer onze jaarlijkse potgrondactie. We zien 
dat er altijd een aantal leden zijn die op voorhand al een flink aantal 
zakken verkopen aan familie, vrienden en buurtgenoten. Hier zijn we 
echt heel blij mee en we hopen dat jullie dit allemaal gaan doen! Deze 
zakken komen we indien gewenst thuis bezorgen dus jullie hoeven 
er niet zelf mee te sjouwen.  De prijs is dit jaar 4,50 voor 1 zak en 12 
euro voor 3 zakken. Bestellingen kunnen jullie doorgeven aan 
potgrondactie@scoutingsomeren.nl. Op de website komt hierover ook 
nog informatie.

Ik wens jullie allemaal veel Scouting plezier.

Groeten,
Marcel
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Wisseling van de wacht

Uiteraard willen we Willem enorm bedanken voor zijn bijdrage in 
het bestuur al die jaren! Als lid van de Stam blijft Willem overigens 
wel bij de vereniging. Nieuw in bestuur zijn Sanneke (Kabouter leid-
ster) en Carie (Scouts leider). Sanneke gaat de rol van groepsbege-
leider vervullen en Carie gaat het onderhoud aan de blokhut coör-
dineren. De samenstelling van het volledige bestuur en hun taken is 
terug te vinden op onze website.
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6 Weken programma scouts
Om ons voor te bereiden op het 
installatie weekend en om alles 
nogmaals door te nemen staat 
het 6-weken programma weer op  
de planning. Tijdens dit program-
ma hebben we pannenkoeken 
gebakken, dasringen gemaakt, 
fakkels gemaakt, leren pionieren 
en de tochttechnieken geleerd.  
Het pannenkoeken bakken was 
erg in trek en na een aantal 
weken hadden we erg lekkere 
pannenkoeken. De tochttechnie-
ken en het pionieren worden geteste tijdens het installatieweekend. 
Eens kijken of ze de tochten in een keer goed kunnen lopen en of dat 
alle nieuwe leden de knopen kennen om geïnstalleerd te worden

Installatieweekend 2016 
Eindelijk was het zo ver het installatieweekend. De nieuwe leden heb-
ben alles goed kunnen oefenen zodat ze geïnstalleerd kunnen worden.  
Na dit weekend heeft eindelijk iedereen dezelfde blouse aan waardoor 
we echt een groep worden. Hieronder hebben verschillende kinderen 
iets over het weekend geschreven.
 
Vrijdagavond Installatieweekend: 
We kwamen bij de blokhut aan en moesten meteen onze spullen op 
zolder neer leggen. We moch-
ten ze niet meteen uitpakken 
omdat we gingen zwemmen. 
Toen iedereen er was gingen 
we ons verdelen in de auto’s 
wij gingen bij mark in de auto 
en dat is altijd een feestje met 
die harde muziek en lekker 
dansennnnn……. Toen we 
een maal bij het zwembad aan 
kwamen (ik weet niet of we 
reclame mogen maken want 
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het was bij de IJzerenman in weert )  gingen meteen in de glijbaan en 
toen we er uitkwamen zagen we de leiding in de stroomversnelling 
tegen en Pleun kon het niet laten om een leiding te soppen en Maikel 
was de klos. Pleun dook het water en pakte Maikel bij zijn schouders 
en duwde hem onder water :D . we kamen ook iemand tegen dat was 
ook niet normaal ze zaten gewoon te kussen iehw. Het was natuur-
lijk heel gezellig en we probeerde ook nog Jeroen te soppen maar hij 
kwam er goed van af HELAAS :(. Jammer genoeg moesten we gaan 
we vonden het niet leuk want het was heel gezellig en we wouden 
nog een keer Jeroen proberen te soppen maar helaas. Weer bij mark 
in de auto (een afterparty)  gingen we terug naar de blokhut. We 
deden verstoppertje in het donker en was gieren en brullen van het 
lachen. Toen gingen we lekker  warm naar het kampvuur lekker fri-
kandellen en kaassoufflé gegeten en daarna moesten we helaas gaan 
slapen alleen we gingen niet echt slapen. Nep voor de leiding. Maar 
toch uiteindelijk gingen we toch maar slapen.Groetjes Gwen en Pleun

Zaterdag installatieweekend: 
Toen ze ons wakker maakte moesten we ons klaar maken voor de 
tocht. We moesten warme kleren aan doen omdat het koud kon 
worden. Toen we klaar waren 
met eten mocht de eerste groep 
vertrekken. De eerste tocht ( de 
helikopterroute) was het moei-
lijkst hierdoor duurde het even 
voordat alle groepen er waren. 
Bij de tweede post kregen we 
soep en een appel. En bij de 
derde post kregen we drinken. 
Toen we terug waren kregen 
we warme chocolademelk.  Daarna gingen we zelf wraps maken. Het 
was heel  lekker. Na het koken mochten we nog even oefenen voor de 
bonte avond. Na dat we klaar waren met oefenen hadden we de bon-
te avond in het jongere hok. Bij de bonte avond had iedere patrouille 
een eigen optrede. De ene patrouille had een dansje op 10.000 lucht-
ballonen, de andere had op psy een playback optreden. Toen iedereen 
geweest was gingen we naar het kampvuur en kregen we nog frikan-
dellen. En toen moesten we slapen maar natuurlijk bleven we nog heel 
lang op. Groetjes Nina en Nina
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Zondag installatieweekend:
Toen we wakker waren en ons 
klaar hadden gemaakt voor de in-
stallatie. Mochten de kinderen die 
overvlogen nog even oefenen met 
pionieren.  En de andere scouts 
mochten de spullen klaarzetten 
voor de installatie. Toen kwamen 
de ouders met broertjes en zusjes 
( oooooh, nu al? ) we moesten 
klaar gaan zitten en werden naar 
voren  geroepen.  Toen moesten 
de kinderen gaan knopen.  Als je klaar was mocht je je blouse halen 
en mocht je wachten tot iedereen klaar was met knopen. Toen moest 
je naar boven door te klimmen over de bank en moest je over de zelf-
gemaakte  trap (NIET  LUXE) naar beneden.  Toen kreeg je je das en 
das ring. Toen moest je je pet blindelings pakken (terwijl je ouders je 
aanwijzingen gaven) vanaf  een touw wat jeroen de hele tijd omhoog 
hield en heen en weer deed zwaaien. En toen kreeg je je pet. Zo was 
je uniform compleet!!!!!  HET WAS EEN TOP KAMP!!! Groetjes Isa& 
Senna( Scouts)
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Groot feest bij de bevers!
Het was in november 2015 groot feest bij de jongste Scoutinggroep 
‘de Bevers’. De Bevergroep van Scouting Someren bestond 30 jaar. Dit 
werd gevierd met een jubileumweekend in november en een pro-
gramma vol feestspellen etc… 

De Bevers kent een rijke historie en neemt een bijzondere plaats in 
binnen het jeugdwerk. Het is tenslotte de basis van Scouting. De 
groep is in juni 1985 ook landelijk opgericht. Sindsdien zijn er tot van-
daag ruim 500… kinderen lid geweest van onze groep in Someren.

Beverbabbels
Na afloop van een voorleesver-
haal ging het over dromenland. 
Lars antwoordde dat nachtmer-
rieland ook bestaat.

Jip vraagt aan Ties en Lars; 
“Zullen we een spelletje met z’n 
drieën doen?”Lars antwoord: 
“Nee ik ben scheids”.

Iris vraagt of we nog iemand 
missen. Waarop Ties antwoord: 
‘Renata’. Hierop reageert Rens-
ke “Wie is Renata”???

Nieuwe bevers
Jip van de Ven

Luuk van Bussel

 Wie O, wie?
Ben je niet bang om vies te 
worden? 

Wil je iedere zaterdag een tof 
avontuur beleven?

Wil je nieuwe vriendjes of 
vriendinnetjes maken?

Neem een kijkje in ons fotoboek 
en bekijk zelf wat voor stoere 
activiteiten we ondernemen.
Ook zijn wij te zien op Face-
book.
Of kom langs en ervaar zelf hoe 
leuk scouting is.

En zie hoe gaaf Scouting is! 
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Wist je dat?
- Wij heerlijke pepernoten hebben gekregen.
- Maar Sinterklaas het toch te druk had om aan te komen
- We nog wel leuke cadeautjes hebben gekregen.
- Er pas geleden zwarte pieten bij ons op in de blokhut waren.
- Dat de bevergroep een leidster rijker zijn.
- Haar naam Monique is.
- En al je vriendjes en vriendinnetjes ook bij scouting mogen komen 
kijken.      
- Dat het begin van dit jaar de winter toch begonnen is. Het daarom 
ook erg koud is buiten.
- Het met de bevers kei gezellig is om mee groep te draaien.
- Dat het Carnavalsfeest bij de Scouting een andere opzet had dit jaar.
- Dat de Bevers weer een leuke Paastocht gaan lopen.
- Er veel gedaan moest worden om chocolade eitjes te vinden.
- Dat de Bevergroep voor de dertigste keer de Bever Doe Dag organi-
seert en beleefd.
- Er dan ook weer een heel leuk thema is.
- Het weer een leuk avontuur gaat worden.
- De voorbereidingen aan het zomerkamp ook weer begonnen zijn.
- Dat de Bevergroep voor de vijfentwintigste keer op zomerkamp 
gaan!
- Het thema al bekend.
- We natuurlijk een fantastisch kamp van zullen maken.
- De foto’s laten zien dat wij erg vrolijke bevertjes erbij hebben.
- Dat er weer een leuke kleurplaat is toegevoegd aan ons clubblaadje!

Even voorstellen
Beste ouders, 
Ik ben Monique Raafs en ben 25 jaar en woon in 
Someren. 
Ik ben afgestudeerd als pedagogisch medewerker 
in de Kinderopvang. In mijn vrije tijd ben ik graag 
met mijn sport zwemmen bezig, met mijn vrien-
dinnen op pad en ben regelmatig bij mijn oppas-
kindjes te vinden. 
Sinds eind november draai ik elke zaterdag mee 
groep bij de bevers.  

Mocht je me iets willen vragen, spreek me gerust even aan.
Groetjes Monique
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Carnaval bij de Bevers & WEKS
Op 6 februari was het weer tijd voor ons jaarlijk carnavalsfeestje. 
Spelletjes gepeeld en gedanst natuurlijk. Het was weer heel leuk!
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Het is 11 uur en de leiding fluit 2 keer. Vanuit het bos en vanaf het 
grasveld komen de meiden aangestormd om een kring te maken en 
het openingslied te gaan zingen. We hebben er allemaal weer zin in 
na zo’n lange kerstvakantie. Wat gaan we deze ochtend toch weer 
beleven? Zouden we gaan knutselen? Een bosspel gaan doen? Of 
toch een ren-spel op het gras? Het is even afwachten tot we geopend 
hebben en dan vertelt de leiding wat er deze ochtend op het program-
ma staat. We gaan eerst een Cluedospel in het bos spelen, YES klinkt 
het vanuit de kring! Daarna gaan we binnen nog een quiz doen en als 
er nog tijd is kunnen we nog even vrijspelen. De kinderen stemmen 
er mee in en de groepjes voor het eerste spel worden gemaakt. De 
groepjes gaan gewapend met een envelop en antwoordformulier het 
bos in en verspreiden zich. Twee kinderen mogen in de buurt van de 
leiding blijven om de post te beschermen, als zij een kindje van een 
andere groep tikken moet deze zijn spelkaart inleveren en terug naar 
zijn eigen post. Maar als het hen lukt om voorbij de tikkers te komen 
en de leiding van een ander groepje weten te bereiken krijgen zij een 
hint, die ze weer in kunnen vullen op het antwoordblad van hun eigen 
groep. Wie ontdekt er als eerste welke zanger in Someren op zou ko-
men treden, en wat deze zanger kwijt is geraakt waardoor het concert 
niet door zou gaan en, misschien nog wel het belangrijkste, waar is 
deze persoon in kwestie dit voorwerp kwijt geraakt? Al met al een ze-
nuwslopend en spannend spel, maar gelukkig wisten we het hele mys-
terie te ontrafelen. Aangezien het best koud was deze ochtend besloot 
de leiding het tweede programma onderdeel binnen voort te zetten, 
zodat iedereen zijn voeten en handen weer even op kon warmen bij 
de verwarming. Na een kort spel levend memory, waarbij de meiden 
weer grappige dansjes en uitspraken verzonnen hadden was het tijd 
voor een quiz. De quiz bestond uit verschillende onderdelen, er was 
een ronde vragen, een ronde uitbeelden, een ronde tekenen en als 
laatste een ronde zoveel mogelijk… De groepen waren super fanatiek 
en iedereen deed zijn best om de meeste punten in de wacht te sle-
pen, maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar 1 de winnaar zijn!! Het 
was weer een geslaagde zaterdagochtend en alle kabouters vertrokken 
weer naar huis. Een week gaat vlug dan zijn we terug,…..

Gewoon een zaterdag 
ochtend bij de kabouters
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“Jingle Bells, Jingle Bells” 
“Ooh Dennenboom, Ooh 
Dennenboom, wat zijn je 
takken wonderschoon” 
klonk het vanuit D’auw 
Blokhut. Alle Welpen 
en Kabouters kwamen 
deze laatste zaterdag-
avond voor Kerst in hun 
mooiste en feestelijkste 
kleren naar de blokhut 
om hier met elkaar, en 
natuurlijk ook met de 
leiding, te gaan genieten van een heerlijk kerstdiner. De meiden had-
den er natuurlijk extra werk van gemaakt door hun haren mooi in te 
vlechten of op te steken en sommige hadden er zelfs speciaal voor de 
gelegenheid krullen in gezet en er daarna glitters in gespoten. Maar de 
heren mochten er zeker ook zijn in hun nette colbertjes, vlinderdasjes 
of gewoon een stoere kersttrui! De tafel was mooi gedekt, de kaarsjes 
en sfeerverlichting brandden en de heerlijke geur van vers bereid eten 
kwam je tegemoet, dus alle ingrediënten voor een gezellig kerstdiner 
waren aanwezig. De Welpen en Kabouters hebben dan ook heerlijk 

genoten van een 5-gangendiner, ter-
wijl er ondertussen een aantal zang en 
danswedstrijdjes werden gehouden en 
er leuke moppen werden verteld. Er is 
dus flink gezongen, gedanst, gelachen 
en vooral heerlijk gegeten!! 

Kerstdiner weks
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Een traditie die heel wat jaren geleden 
is begonnen bij de Explorers is er nog 
steeds. Knakenweekend! Hoe werkt 
dit: iedere groep neemt iedereen 50 
eurocent mee. De leden stellen een 
penningmeester aan die dit bijhoudt en 
beheert. Na ieder scoutingseizoen wor-
den er twee of drie leden aangewezen 
die van dit verzamelde geld een week-
endje organiseren. Dit betekent dat je 
het eerste jaar bij de Explorers nog niet 
mee gaat op Knakenweekend dit omdat 
je nog niet een heel jaar gespaard hebt. 
Voordeel is wel dat je nadat je bent 
overgevlogen nog wel één weekendje 
tegoed hebt met je oude groep. Dit was 
ook weer het geval in het weekend van 
19,20 en 21 februari. Dit keer waren 
Daisy, Marieke en Maaike de organisa-
tie. 

We begonnen op vrijdagavond met het 
spel: Scouting draait dooooooorrrrr. Een spel waarbij er steeds door-
gedraaid werd in de teams. Je speelde iedere keer dus spelletjes in een 
verschillend team om voor jezelf punten te verdienen. De klassiekers 
op ut matje, alfabetspel, een quiz en ranking the explorers kwamen 
voorbij. Door de veelzijdigheid werd dit een avondvullend program-
ma. Uiteindelijk kwamen Miriam en Martijn uit op een gedeelde eerste 

plek. Na een over-
tuigende presentatie 
van Martijn mocht 
hij aan de haal gaan 
met de winst. 

Bij knakenweekend 
hoort ook traditie-
getrouw een andere 
activiteit: film kijken 
tot je niet meer kan. 
Voor de een geldt 

Knakenweekend Explorers
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dus dat er na 2 minuten al gesla-
pen wordt voor andere pas om 4 
uur ’s nachts. Desalniettemin zat 
iedereen de volgende ochtend 
om 9 uur weer fris en fruitig aan 
het ontbijt. We werden voorbe-
reid op het programma: een es-
caperoom. Deze zat in het oude 
postkantoor in Breda. De twee 
teams werden opgesloten in een 
kamer waar een mysterie opge-
lost moest worden. De bedoeling 
was om dit binnen één uur op te 
lossen. Het moet gezegd worden 
het ene team was net wat sneller 
dan het andere team. Met onze 
speurtechnieken is dus niks mis. 
Het is alle explorers gelukt om 
uit te breken. 

De lunch werd mede mogelijk 
gemaakt door smeerduo R&M. 
Voor al uw belegde broodjes en 
meer!

’s Middags stond er een ander 
spel op het programma: Crazy 
88. De explorers werden ver-
deeld in twee groepen. Zij kregen een lijst met 88 crazy opdrachten 
die uitgevoerd moesten worden in Breda. De jury hield alles nauwge-
zet in de gaten en zo werd ook dit spel een succes. 

Rond half 5 gingen we weer huiswaarts. In onze keuken werden zelf-
gemaakte pizza’s gemaakt. Thijs legde Tim uit hoe je op ambachtelijke 
wijze pizzadeeg maakt. Tim staat nu bekend als de beste pizzabakker 
in Someren en omstreken. 
Goed werk heeft tijd nodig, dit is zeker het geval met pizza’s, maar 
ze waren heerlijk. Dit zorgde er ook voor dat het een avondvullend 
programma werd met tussendoor een darttoernooitje. 



18 HET SPROKKELTJE

Na het afwassen, opruimen, het terug kijken van de filmpjes en foto’s 
en de prijsuitreiking (die ontzettend lang duurde door Tim zijn speech) 
kon er begonnen worden aan de slechtste film ever: The Hungover 
games. Volgens mij is er daarna nog een film gekeken maar dat heeft 
niet iedereen meer bewust meegemaakt. 

Zondagochtend is traditiegetrouw ontbijt je rijk ochtend. Alles wat 
over is aan boodschappen MOET op. Zo hadden we nog wat pizza’s 
en andere etenswaren. Bovendien moet de blokhut weer netjes achter 
gelaten worden. Daarna kon iedereen moe en voldaan weer naar huis. 
Top weekendje! Volgend jaar mogen de nieuwe explorers ook voor de 
eerste keer mee op hun knakenweekend. Voor Maik en Maikel was 
het nu dan ECHT hun laatste explorerweekendje. 

Heel veel lieve groetjes van de Explorers!



Nadat iedereen gearriveerd was en de 
oude leden gedag hadden gezegd te-
gen de papa’s en mama’s kon het ka-
bouter weekend beginnen. We gingen 
snel van start, want er was een druk 
programma. Als eerste moesten er 14 
nieuwe kabouters (en ook een paar 
oude kabouters) geïnstalleerd worden. 
Gelukkig heeft iedereen het parcours 
goed afgelegd en de wet en belofte 
duidelijk uitgesproken. Na de felici-
taties en het afscheid van de papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s, broers en zusjes 
konden we beginnen met de rest van 
het programma. De leiding vertelde 
dat iedereen goede schoenen en een 
dikke trui en jas aan mocht gaan doen 
en een zaklamp mee mocht nemen, er 
stond namelijk een spannend bosspel 
op het programma. De uitleg van het 
spel duurde wat langer dan normaal, dit kwam omdat het een nieuw 
en moeilijk spel was met verschillende programma onderdelen. Tijdens 
het spel moest er gewerkt worden met het seinen van morse codes, 
waarbij een rood en groen licht aangaf of het begrepen was of op-
nieuw geseind moest worden, daarnaast moesten er geluiden gemaakt 

en geraden worden en 
vragen beantwoord 
worden. Het kwam tij-
dens dit spel vooral aan 
op teamwork, concen-
tratie en vooral veel en-
thousiasme. Gelukkig is 
vooral dat laatste aspect 
in onze kaboutergroep 
in grote getalen aanwe-
zig!! Tegen het eind van 
het spel begon het he-
laas te regenen en zijn 

Installatie weekend 
Kabouters
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we vlug naar binnen gegaan. Nadat 
iedereen zijn pyjama aan had gedaan, 
werd er even wat gedronken en een 
snoepje gegeten en was het tijd voor 
een dansspel en nog een klein kussen-
gevechttoernooi. Na nog wat kletsen in 
bed was iedereen snel in dromenland. 
De volgende ochtend na een heerlijk 
ontbijt hebben we een spel gedaan 
waarbij er materialen, een opdrach-
tenlijst en een kookwekker uitgedeeld 
werden. De bedoeling was dat je met 
je groep in 1,5uur tijd zoveel mogelijk 
opdrachten uitgevoerd moest heb-
ben. In welke volgorde en wie welke 
opdracht zou doen mocht je helemaal 
zelf weten, zolang je er maar zoveel 
mogelijk op de goede manier uit zou 
voeren. Het was grappig om te zien 
hoe alle groepen verschillend aan de 
slag gingen. De ene groep voerde de ene na de andere opdracht uit in 
groepsverband en andere groepen deelde de opdrachten op onder de 
verschillende teamleden. Er werden kledingslingers gemaakt, kinderen 
gemummificeerd en levende piramides gebouwd. Na al dit harde wer-
ken was het tijd voor een heerlijke lunch met een broodje knak en een 
beker chocomel. ’s Middags zijn we met z’n alle naar de ontdekfabriek 
in Eindhoven geweest. Bijna alle kinderen (inclusief leiding) was hier 
nog nooit geweest, en het was SUPER GAAF!!! We mochten zelf een 
film maken, konden piepschuim snijden met een hete ijzerdraad, er 

was een 3D printer en 
we hebben zelf robots 
en hondjes gemaakt 
van oude apparaten die 
we uit elkaar konden 
schroeven en er daar-
door weer iets nieuws 
van konden maken. 
We hebben heel veel 
geleerd en vooral veel 
ontdekt door te doen!! 
Bij thuis komst lekker 
frietjes gegeten en even 
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een momentje voor onszelf gehad. 
De leiding kon ondertussen het avond 
programma, een minute-to-win-it quiz 
variant, klaar gaan zetten. Er konden 
iedere ronde satéprikkers ingezet en 
verdiend worden, door aan te geven of 
je met je groep dacht dat een kind de 
gegeven opdracht binnen de gegeven 
tijd uit kon voeren. Kan Isa binnen 1 
minuut met 1 hand een doos tissues 
leeg trekken? Kan Isis binnen anderhal-
ve minuut met een rietjes 10 smarties 
van de ene naar de andere tafel over-
brengen? Of kan Floor in anderhalve 
minuut 5 snoepjes uit een bak water 
vissen? Iedereen deed super goed zijn 
best en zat op het puntje van zijn stoel 
van de spanning. Na een spannend 
spookverhaal bij kaarslicht van Mari-
elle en een grappig verhaal bij kaars-
licht door Sanneke, was ook deze gezellige dag voorbij. De volgende 
ochtend hebben we na het ontbijt nog kerstlichtjes en een kerstster 
geknutseld en toen was het helaas alweer tijd om naar huis te gaan. 
Aan al het leuke komt een einde, maar de volgende keer wordt het 
gewoon weer net zo leuk of zelfs nog leuker:)!!! 
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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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