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Afgelopen week heb ik samen gezeten 
met een aantal vrijwilligers uit onze 
vereniging om te praten over het alom 
bekende probleem. Hoe komen we aan 
extra leiding voor onze groepen. In dit 
geval ging het met name om onze Wel-
pengroep. In het verleden hebben we 
altijd kunnen putten uit aanwas vanuit 
de oudere groepen maar de zaterdag-
ochtend is voor bijna alle jeugdigen 
een probleem omdat dit ‘het’ moment 
is om wat extra centen te verdienen. 
De doelgroep waarin we moeten zoe-
ken zijn dus niet de jeugdigen, maar 
die hardwerkende ouders die in het 
weekend eigenlijk willen genieten van hun welverdiende rust na een 
5 daagse lichamelijke en emotionele uitputtingsslag op het werk. Nu 
willen we op zaterdag geen mensen in gevaar brengen met een over-
dosis buitenlucht, creatieve uiting of plezier. Dat willen we niet op ons 
geweten hebben, maar we hebben wel een manier gevonden om dit 
op een verantwoorde manier te trainen. We noemen dit de “Scouting 
hulptroepen app”. Iedereen die denkt af en toe de uitdaging aan te 
kunnen kan zich  aanmelden voor deze app-groep. Indien de leiding 
hulp nodig heeft omdat er onvoldoende leiding beschikbaar is doen 
we een oproep in deze app groep. Heb je tijd en ben je beschikbaar 
dan kun je reageren. Kun je niet of heb je een keer geen zin dan hoef 
je helemaal niets te doen. Heb je helemaal geen zin meer dan kun je 
jezelf weer uit de groep halen. Er is dus eigenlijk niets te verliezen. 
Aanmelden kan via info@scoutingsomeren.nl.

PS. Als je geen ouder bent en toch wilt helpen mag dat ook hoor. Je 
moet wel minimaal 17 jaar oud zijn. Mocht je heel enthousiast worden 
en iedere week willen komen, dan kunnen we wellicht een uitzonde-
ring maken.

De zomerkampen staan weer voor de deur en de groepen zijn al volop 
bezig met de voorbereidingen. Ik hoop dat er dit jaar ook weer veel 
kinderen meegaan en dat jullie allemaal een super leuke tijd hebben.
 
Groeten,
Marcel

Mag ik uw aandacht even?
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Renata 30 jaar leiding
Feestavond werd dit jaar geor-
ganiseerd door de Pivo’s met als 
thema Oud & Nieuw. Eigenlijk 
omdat wij elkaar in deze periode 
elkaar niet zien.

Op deze avond werd ik even-
tjes in het zonnetje gezet. Kreeg 
een speldje van de voorzitter 
opgespeld en een mooi boeket 
bloemen overhandigd. Maar ook 
cadeaus ontbraken niet op deze 
avond. Dit allemaal omdat ik 
30 jaar alweer leiding geef aan de jongste groep van Scouting Some-
ren. Linda hield nog een speech en overhandigde een cadeau van de 
Beverleiding en Iris gaf nog een cadeau van alle Pivo’s, Kaderleden en 
Bestuur van Scouting Someren. Een mooie rode map vol geplakt met 
groepsfoto’s van al die jaren. Ik heb deze samengestelde ordner de 
volgende dag rustig op mijn gemakje doorgenomen. Wat een leuke 
tekeningen, plaksels, kleurplaten, felicitaties, foto’s, berichten, steek-
woorden, herinneringen, puzzels en verhalen. Het was ontroerend! 
Iedereen met een heel eigen idee. Maar wel ontzettend leuk gedaan. 
Ik heb genoten van al die mooie creaties en fantastische ideeën en 
hele grappige ontwerpen: goed bedacht, hoe kom je erop? Super! Het 
resultaat is geweldig van alle: 
Bevers; Kars, Rik, Romi, Tijs, Ties, Lars, Lizzy, Elise, Sarah, Thijs, Tim, 
Anouk, Jip en Luuk. 
Welpen en Kabouters: Tom, Mika, Mare, Joep, Ilse, Marit, Roel, Mees, 
Nick, Koen, Gijs, Tim, Isis, Floor, Diego, Tygo, Sanne, Guusje, Wietske, 
Abel, Nick, Bram, Luuk, Benny, Lana en Lynn. 
Scouts: Fleur, Demi, Gwen, Alwin, Luuk, Nina, Bart, Isa, Dirk, Maartje, 
Senna en Tim. Explorers: Rens, Daisy, Maaike, Robin, Wessel, Niels, 
Maik, Noa, Juul, Kim en Annelin. Pivo’s: Julia, Jeroen, Astrid, Maik en 
Maikel. 
Kaderleden en Bestuur: Linda, Marcel, Tanja, Carlo, Angelique, Bart, 
Jeroen, Hein, Geert, Ruud, Irma, Mark, Johan, Bregje, Ivar, Sanneke, 
Elle, Sjef, René, Miriam, Iris, Thijs, Rick, Carie en Monique. 
Allemaal: ontzettend Bedankt! En in het bijzonder Linda en Iris (bever-
leiding). 
En zo zie je maar, er zijn inderdaad meer creatieve handjes binnen de 
Scouting.
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Tijd voor een pilsje vond Linda. Dus….Proost allemaal, op een goede 
toekomst voor deze Vereniging! Want... je bent ook nooit te oud om 
te feesten. De feestavond kon beginnen.

30 jaar geleden:
In november van 2015 was het 30 jaar geleden dat de Bevergroep 
van Scouting Someren opgericht werd. In datzelfde jaar was juist de 
jongste Scoutinggroep ook Landelijk opgericht; ‘de Bevers’ genaamd. 
Vanaf het eerste uur ben ik er bij betrokken geweest. Een hele admi-
nistratie waarbij men terug kan kijken wie en wanneer erbij gekomen 
zijn, wanneer men geïnstalleerd werd, welke zomerkampen meege-
maakt zijn. Maar ook wanneer men overvloog of wanneer men eron-
deruit ging. (nu inmiddels alles in de computer verwerkt). Wij zijn zelfs 
in september 1991 met twee bevergroepen gestart. Het ledental liep 
in dat jaar alleen maar op! Wij dachten toen met twee groepen is het 
een stuk rustiger. Acht jaar lang was dit wel nodig. En toen in oktober 
1999 zijn wij weer naar een groep gegaan. Maar zoals het nu gaat, 
gaat het goed en we hopen het zo nog een hele tijd vol te houden. 
Naast de ledenadministratie vind ik het leuk om creatief bezig te zijn 
voor de Vereniging. Zo kleden we inmiddels onze bovenzaal leuk aan 
met versieringen van thema’s: o.a Pasen, de lente/zomervakantie, Sin-
terklaas, Kerst, Winter en Carnaval. Wat ook altijd leuk is, is om weer 
nieuwe spellen te bedenken en het uitwerken. 
Zo heeft Scouting Nederland in 2010 deze vereniging in een geheel 
nieuw jasje gestoken. Na 25 jaar met Lange Doener in het verhaal. 
Was er een dorp ontstaan met dezelfde naam. Met wel tien nieuwe 
figuren met ieder zijn eigen karakter. Een hele verandering, maar men 
wil ook natuurlijk met de tijd mee. En daarom steek je dan ook tijd in 
om samen met je leidingteam weer iets succesvol van te maken. En zo 
is…  
Dertig jaar toch een hele tijd. Het is zo vanzelf sprekend geworden. 
Als je er bewust bij na gaat denken ga je toch inzien dat het best 
een hele opgave is om iedere week met je medeleiding zo’n (drukke 
groep) een leuke inspirerende middag te beleven. Maar aan stoppen 
denk ik op dit moment niet aan. Ik doe dit omdat ik het mooi vind om 
met de bevers bezig te zijn. Het verveelt nooit. Deze leeftijdsgroep is 
zo boeiend, hun soms confronterende eerlijkheid….Het is dus iedere 
keer anders. Met bevers bezig zijn geeft mij ook energie. Zo lang ik 
alles nog goed kan, voel ik me hierbij nog jong. 
Voor de toekomst weet ik niet echt duidelijk toe te lichten, wanneer 
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ik een keertje ga stoppen. Ik zie wel hoe het gaat verlopen. De Scou-
tingvereniging in Someren kent een gezellige mooie groep mensen. En 
dat is ook heel belangrijk om je als vrijwilliger daarvoor klaar te staan. 
De Bevergroep zal altijd wel blijven bestaan. Is ook niet meer weg te 
denken, zonder die kleur; rood! 
Dus tot op heden stop ik mijn energie in deze leuke groep, omdat 
ik het met heel veel plezier doe. Zo heb ik in die jaren ook heel veel 
gekke, leuke, grappige, niet te geloven, gebeurtenissen meegemaakt. 
Dit jaar nog: Kwamen twee bevers tijdens het vrij spelen de blokhut 
ingelopen op z’n sokjes. Waar zijn jullie laarsjes? In de sloot!! Wij met 
het hele Beverteam naar de sloot. Niets maar dan ook niets zagen wij. 
Alleen maar een hele brede diepe sloot met dus heel veel regenwater. 
Dat wordt dus uit trekken. Van brugje tot aan de bocht, waar de grote 
mega boom stond moesten de laarsjes ergens liggen. En na een kwar-
tiertje eindelijk één laarsje. Ook dit avontuurtje was na een half uurtje 
gelukkig ook gewoon weer opgelost. Eind goed al goed. Hierbij ben ik 
niet zo verschoten als toen een bever van top tot teen onder de mod-
der zat. Ik denk maar zo; dat je als groep van alles mee kunt maken, 
is een goed teken. Dan heb je tenminste altijd plezier, de grootste lol, 
kun je blijven lachen en heb je altijd iets te vertellen. En ik zeg maar 
zo:’ Een zaterdag niet gelachen is een zaterdag geen groep gedraaid.’ 
Zo heb ik inmiddels al heel wat leiding zien komen en gaan. Allemaal 
klaar gestaan als vrijwilliger voor deze vereniging met name: Josephi-
ne, Esther, Jacqueline, Anti, Helga, Sjannie, Helen, John, Bas, William, 
Anka, Carlo, Annuska, Geert-Jan, Mieke, Sandy, Anka, Gerdy, Lieke, 
Agnes, Angelique, Berend, Eline, Dave, Arjan, Marieke, Willem, Koen, 
Paul, Ruud, Irma en Robbie. 
Maar ook zijn er inmiddels 509 beverleden lid geweest, waarvan: 

Stefan, Johan, Willem, Linda, 
Mark, René, Jeroen, Sjef, Ruud, 
Anton, Geert, Mike, Koen, 
Sanneke, Miriam, Rudy, Irma, 
Jeroen, Rick, Julia, Astrid, Teun, 
Maik, Maikel, Rens en Maaike 
die nog steeds lid/leiding zijn 
van de vereniging. En natuurlijk 
onze eigen negentien leden van 
nu!

Verslagje geschreven door; 
Renata Maas- van den Eijnden.
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Je zou het misschien 
niet denken maar 
zelfs de oudste spel-
tak binnen scouting 
leeft toe naar het 
weekend. Stam Op 
Pad 2016 stond weer 
voor de deur. Specu-
laties of we dit jaar 
toch eindelijk naar 
Charleroi zouden 
gaan deden al de 
ronde…wel richting 
het zuiden maar voor 
Maastricht bogen we 
linksaf. Zo kwamen 
we in Berg en Terblijt uit bij de Scoutingblokhut aldaar. Net tijd om 
een broodje te eten stond het eerste onderdeel op het programma. 
Ook dat is meestal een verassing. We zijn met de auto naar Maastricht 
gegaan en hebben daar een stadswandeling gedaan met een dame 
van 84. Ze was nogal geopsedeerd door onze hovenier en de bomen-
kennis. Ze wilde Mark wel in Maastricht houden..voor een nieuwe 
samenwerking. Wat een leuke wandeling, we konden haar maar net 
bijhouden….zowel in haar verhalen als haar snelheid van lopen en 
daarom moesten we daarna even uitrusten op het terras. 

Teruggekomen bij de blokhut mocht het vuur aan…we hebben nog 
even getwijfeld buiten te eten maar de buien kwamen onze kant op 
en hebben ons uren lang niet met rust gelaten. Binnen eten ging ook 
dus de bakplaat deed goed zijn werk. Na enkele uurtjes konden we 
toch nog even doorgaan met de echte scoutingactiviteit, vuur stoken 
en een biertje nuttigen…

De volgende ochtend na voor sommigen een zware nacht door de 
geluiden die geproduceerd werden gezellig ontbeten en klaargemaakt 
voor de wandeltocht. Limburg is net buitenland, niet alleen qua taal 
maar ook qua landschap…een erg mooie route hebben we gelopen, 
zo’n 12 km. Een hapje en drankje gingen er wel in, heerlijk in de zon 
vandaag. Daarna konden we verder naar verassing nummer zoveel…
een rondleiding met proeverij bij de Gulpener brouwerij. Na koffie 

Stamweekend 27 - 28 - 29 mei
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met vlaai een presentatie gehad en de brouwerij bekeken. Deze brou-
werij is nog een echte brouwerij en geen grote fabriek. Met passie 
worden de lekkerste bieren gemaakt dus kon het niet missen dat we 
die mochten gaan proeven. Een proeverijtje waarbij toch velen om de 
tuin werden geleid was een geslaagde afsluiting van deze activiteit. 

Daarna was het alweer avond dus heel kort even tijd om op te frissen 
en opzoek te gaan naar een restaurantje. Dit was op loopafstand van 
de blokhut. Lekker gegeten met z’n allen waarna we de tussenstop 
bij de plaatselijke dorpskroeg hebben gemaakt om daar nog even de 
avond af te sluiten…nou ja….eenmaal aangekomen bij de blokhut 
had niemand zin naar bed te gaan want het weekend was al zo snel 
voorbij… 

Toch nog maar even tijd gemaakt voor slap gezever, sterke verhalen, 
raad de plaat met DJ Hein, loempia’s bakken met Mark die hij ergens 
in de vriezer tegenkwamen en de uitdaging ‘wie valt vandaag het eer-
ste in slaap bij het kampvuur’..waren het gevolg…

Tot in de late uurtjes hebben we veel gelachen. 

De volgende ochtend traditioneel eikes-bakken…koffie erbij en rustig 
ontbijten. 

De blokhut poetsen en helaas was het alweer tijd om richting Someren 
te gaan.
 
Het was weer een 
geweldig mooi 
weekend!Thijs en 
Jeroen bedankt 
voor de organi-
satie en mannen 
weer bedankt 
voor het leuke 
weekend.

Groetjes
Linda
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Zaterdag 20 febru-
ari was het bij de 
Bevers proefjesdag. 
We kregen bezoek 
van Pieter Plof, de 
broer van Professof 
Plof. Professof Plof 
was helaas ziek. Pie-
ter Plof heeft samen 
met de leiding, de 
kinderen allemaal 
verschillende proef-
jes geleerd.

Bijvoorbeeld:
Kun je een satéprikkers door een opgeblazen ballon prikken zonder 
dat hij kapot gaat?

Wat gebeurt er als een ballon 
gevuld met water boven vuur 
houdt?
Wat gebeurt er als je een dicht-
gevouwen bloem (van papier) 
in een bak met water legt?
Kun je een Waxinelichtjes 
uitblazen als er een fles of boek 
ervoor staat?
Kun je een zeepbel in een zeep 
bel blazen op een bordje?

Nadat Pieter Plof weer weg 
was, zijn de bevers beneden 
in de hal nog  gaan ijsklontjes 
sjoelen.

Pieter Plof op bezoek bij de 
bevers
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zoek de 5 verschillen
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Op een mooie zater-
dagmorgen voor tie-
nen begint het alweer 
druk te worden bij de 
blokhut. Het is weer 
zover, Beverweekend, 
voor velen de eerste 
keer en extra span-
nend want ze worden 
geïnstalleerd. Gezellig 
een plekje zoeken 
naast een vriendje 
of vriendinnetje, een 
drukte van jewelste 
op zolder. Nadat we 
de papa’s en mama’s 
weggestuurd hebben kon de leiding wat vertellen. Spannend wat we 
allemaal gaan doen. Eerst zijn we lekker op het veld spelletjes gaan 
doen en daarna vrij spelen. De tijd vloog en het was zo tijd voor de 
lunch. Lekkere boterhammen, en wat hadden we al een honger! Toen 
iedereen klaar was werd verteld dat we een stukje moesten gaan 
wandelen…het was nog een verassing waarheen. Onderweg wist ook 
niemand waar we naartoe gingen, de leiding probeerde daarom een 
grapje uit te halen en liep voorbij waar we naartoe wilden. We gingen 
naar Anouk, een rondleiding op de boerderij. We werden ontvangen 
door de papa en mama van Anouk en mochten overal komen kijken. 

Eerst naar de melkstal 
en melkrobot. Daarna 
naar de grote koeien, 
ze kunnen overal rond-
lopen, naar binnen en 
buiten als ze willen en 
toen naar de kalfjes. We 
mochten zelfs mee een 
pasgeboren kalfje de fles 
geven. Sommige kalfjes 
slurpte onze handen en 
armen naar binnen, dat 
voelde heel raar. Toen 
zijn we nog naar de 

Beverweekend 21 - 22 mei
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wei gelopen waar de koeien rond kunnen rennen en daarna naar de 
pubers. 
Het was heel interessant en we hebben veel geleerd. Daarna kwam er 
nog een verassing, ranja, een ijsje en als klap op de vuurpijl werden er 
nog pannekoeken voor ons gebakken van de verse melk. We konden 
nog super fijn in de tuin spelen en op de trampoline. Wat een leuke 
middag was dit! 

Daarna zijn we terug gaan wandelen en hebben we bij de blokhut 
even uit moeten rusten. Ruud stond bij de blokhut want die kwam 
gezellig met ons de rest van het weekend meedoen. We konden even 
boekjes lezen, lekker luieren en vrij spelen. Toen zijn we buiten frietjes 
gaan eten en als toetje dubbelvla.

Na het eten zijn we een bosspel gaan doen, het was heel spannend 
want er waren tikkers en we moesten proberen met je team zoveel 
mogelijk ballen te verzamelen. 

Na het spel was het al tijd voor kampvuur, super gezellig was het in de 
kampvuurcirkel. We kregen drinken en frikandellen. Maar we waren 
nog niet moe dus zijn we weer in de bossen gaan spelen totdat de lei-
ding het laat genoeg vond. We zijn toen tanden gaan poetsen en veel 
van ons moesten benen en armen wassen..we waren een beetje vies 
geworden. Toen we in bed lagen was het al best laat maar we hebben 
nog wel even gekletst en met de zaklampen mogen schijnen. 

De volgende morgen 
hebben we lekker 
samen ontbeten en zijn 
we ochtendgym gaan 
doen en nog een spel 
in de bossen. Toen de 
leiding de installatie 
klaar had gezet begon 
het helaas te regenen 
maar in de bossen ging 
het wel dus hebben 
we alles in de bossen 
neergezet. Iedereen 
moest om de beurt een 
parcours afleggen en 
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aan het einde verdiende je je scoutfit. Als laatste was Monique aan 
de beurt. Die kreeg andere opdrachten en vragen…en als die niet 
helemaal goed gingen kreeg ze een ei op haar hoofd. Ze was wel een 
beetje vies dus daar moesten we hard om lachen. We hebben nog 
een groepsfoto gemaakt en toen is er helaas alweer een einde geko-
men aan een super leuk weekend. We hebben weer een mooie groep 
Bevers!

Beverbabbels
“Ik zag een mooie vlieg”, zei 
Romi. “Heeft hij lippenstift op?” 
vroeg Rik.

Tijdens het Vrij spelen. “Nu 
kan ik niet zo goed horen”, zie 
Renske tegen Romi, “Morgen 
ga ik naar de dokter dan kan ik 
misschien weer horen”.

“Ik heb zo’n dorst”, zei Renske. 
“Ik kan de dorst niet ophou-
den”.

Een week voor de BDD ver-
telden wij een voorbereidend 
verhaal over wat er volgende 
week gaan beleven. Renata zegt 
kom allemaal op tijd voor het 
avontuur. Waarop Lars D. zegt 
“Heb jij ook geappt”.

Lars liet zien dat hij twee gro-
te stroopkoeken bij had. “Dan 
geef er maar één aan mij zei 
Jens hierop.”

Lars vroeg aan Linda waar is het 
kikkerveldje? “Linda antwoord 
hierop, midden in de blokhut.” 
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Dit jaar is ons weekend niet 
begonnen op zaterdag, maar 
op vrijdag. Een extra lang en 
gezellig weekend zullen we 
het maar noemen!  Om 20:00 
uur verzamelde we in de 
blokhut en nu kon het week-
end echt beginnen. De orga-
nisatie had voor de vrijdag-
vond een mooie quiz in elkaar 
gezet met daarin verschillende 
vragen over hele diverse on-
derwerpen. Tussen de rondes 
door kwam er ook steeds een bierronde voorbij. Het was aan ons om 
te raden van welke brouwer dit biertje was. Nou ik kan je zeggen dit is 
nog niet zo makkelijk. Na de quiz zijn we gezellig met z’n alle aan het 
kampvuur gaan zitten. 

Zaterdagmorgen was het weer vroeg dag, want ook de Welpen kwa-
men groepdraaien. Na het ontbijt zijn we ons klaar gaan maken, want 
er was ons verteld dat we na vertrek pas weer vroeg in de ochtend 
terug zouden komen. Wat zouden we toch gaan doen? Al snel werd 
duidelijk dat we met de bus naar Eindhoven gingen en dat we daarna 
de trein naar Tilburg moesten hebben. Eenmaal in Tilburg aangeko-
men kregen we van de organisatie een blad met en Crazy 88 lijst. We 
moesten proberen zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren voordat 
het 14:30 was. Na de zware treinreis waren we natuurlijk flink uitge-

put, dus voordat we begonnen 
aan de opdrachten gingen we wat 
drinken in een cafeetje. Nadat 
we opgewarmd waren met wat 
koffie en chocolademelk konden 
we eindelijk aan de opdrachten 
beginnen. We hebben verschil-
lende opdrachten uitgevoerd 
zoals: eet zoveel mogelijk Ferrero 
Roché chocolaatjes in een minuut, 
eet een citroen op of ben eerlijk 
tegen de bakker. Om 14:30uur 

PIVO – weekend 2016 
26 - 27 - 28 februari
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hadden we al vele opdrachten uitgevoerd maar nog lang niet alle-
maal. Zo fanatiek als we zijn wilde we eigenlijk door maar de orga-
nisatie had alweer iets nieuws op de planning. Om 15:00uur werden 
we verwacht in de Voltage. De Voltage is een indoorcentrum waar je 
van alles kunt doen. Met de Pivo’s werden we eerst opgehaald om te 
gaan sumoworstelen. We werden allemaal in dikke pakken gehesen 
en  mochten tegen elkaar gaan worstelen. Dit bleek toch zwaarder te 
zijn dan dat we van te voren gedacht hadden. Na het sumoworste-
len hadden we even een korte pauze. Deze pauze konden we in de 
kantine doorbrengen. Gelukkig waren we hier niet de enige want ook 
menig vrijgezellen feest had pauze en hier konden we dan ook flink 
mee meegenieten. Voor de tweede ronde werden we opgehaald om 
te gaan footpoolen. Er was een grote pooltafel gemaakt. De biljardbal-
len in dit spel waren vervangen voor voetballen. Na een potje foot-
poolen hadden we wederom een pauze. Na deze laatste pauze had-
den ze nog een spel in de planning staan. De bungeerun stond op het 
programma. We werden vastgemaakt aan een elastiek en we moesten 
proberen om een klittenband blokje zo ver mogelijk weg te kunnen 
leggen. Omdat de baan aan de andere kant vrij was mochten we hier 
ook gebruik van maken. Op deze baan moest je balanceren op de een 
paal en je moest elkaar er proberen van af te slaan. Voor Maik bleek 
het toch een hele uitdaging om op de paal te kunnen blijven zitten. 
Van al die activiteiten kregen we natuurlijk honger. We zijn terug 
gelopen en eenmaal terug in Tilburg zijn we in een restaurant gezellig 
wat gaan eten. Na het eten hebben we nog even lekker nagetafeld. 
Rond 22.00uur zijn we een kroeg ingedoken in het begin zijn we 
naar de Live geweest en we hebben de avond afgesloten in de Philip. 
Bij terugkomst zijn een 
aantal leden direct gaan 
slapen en een aantal 
hadden de schone taak 
om de snacks nog op te 
eten. Op zondagmor-
gen hebben we met zijn 
alle uitgeslapen. We zijn 
samen gaan ontbijten 
en later hebben we de 
blokhut gepoetst.  Orga-
nisatie bedankt voor het 
mooie weekend !! 
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Ook dit jaar heeft 
de Bevergroep van 
Scouting Someren 
zich opgegeven aan 
de jaarlijkse Bever 
Doe Dag. Het was dit 
jaar voor de dertigste 
keer dat het weer 
georganiseerd werd 
door Scouting Neder-
land. En ieder jaar zat 
er ook dit jaar weer 
een verhaal aan vast.
Tijdens deze Bever 
Doe Dag maakten 
de bevers kennis met 
een houthakker die de boom op het dorpsplein wilde omhakken. Hij 
heeft weinig met de natuur en denkt alleen maar aan het verkopen 
van hout. Gedurende deze dag lieten de bevers aan de houthakker 
zien dat het ook anders kan, en dat de boom van grote emotionele 
waarde is voor hen en de dorpsbewoners.

Een themaverhaal is een belangrijk hulpmiddel om met bevers een 
spannende dag te beleven en hen betrokken te houden. Het thema 
en de activiteiten staan in het teken van de speldraad ‘De Toekomst-

boom’. De speldraad is 
een soort rode draad 
die als basis dient voor 
het thema en de acti-
viteiten van de lande-
lijke Bever Doe Dag.

De jaarlijkse Bever 
Doe Dag vond plaats 
op een mooie geweldi-
ge en prachtige zon-
nige dag op zaterdag 
11 juni 2016 in en 
rondom de Scouting 
blokhut ‘Polderhonk’ 
te Asten.

Bever doe dag 2016
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Tijdens de Bever Doe 
Dag kwamen alle 
bevers uit de regio 
samen om leuke 
activiteiten te onder-
nemen. Zo maakten 
we kennis met de 
diversiteit van Scou-
ting en zagen de 
bevers dat er meer 
was dan alleen hun 
eigen groep. Daar-
naast is een Bever 
Doe Dag een goed 
moment voor publi-
citeit, waarbij je aan 

iedereen kon laten zien wat Scouting in huis heeft en hoeveel meisjes 
en jongetjes zich door middel van uitdagende activiteiten persoon-
lijk ontwikkelen. De volgende bevergroepen waren ook aanwezig: 
Scouting Aarle-Rixtel, Scouting Asten, Scouting Brandevoort, Scou-
ting Brouwhuis, Scouting Deurne, Scouting Lieshout, Scouting Mier-
lo-Hout, Scouting Stiphout en wij dan van Scouting Someren.

Toen de bevers aankwamen op het terrein of bij de blokhut waar de 
Bever Doe Dag gehouden wordt, werden ze opgewacht door de eigen 
leiding. Hierna verwelkomd door de organisatie. Wanneer iedereen 
compleet was, kwam er een houthakker aangelopen. Hij zag er echt 
uit als een houthakker, met zijn geruite blouse en een grote bijl op zijn 
schouder. De houthakker vraagt of iedereen even aan de kant wilde 
gaan, want dan kon hij er beter bij om de boom om te hakken. Hij 
had brandhout nodig voor zijn kachel en om te verkopen. Wij riepen 
dat de boom niet omgehakt mocht worden, omdat hij heel veel bete-
kent voor iedereen in Hotsjietonia. Alle bevers pakten elkaars handen 
vast, zodat de houthakker er niet door kon. Pas als de houthakker zijn 
bijl aan de leiding had gegeven, mocht hij naar het podium komen 
om te praten. De houthakker stelde voor dat ze dan maar een nieuwe 
boom moesten planten. Dan kwam hij die later wel weer omhakken. 
De leiding vertelde dat er niet zomaar een nieuwe boom geplant kan 
worden: een boom heeft heel lang tijd nodig om te groeien. En hoe 
kwam de houthakker dan morgen weer aan zijn hout? De houthakker 
zocht wel weer naar een nieuwe boom, tot alle bomen op zijn. 
De leiding zegt dat het ook anders kan. De houthakker werd door ons 
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meegenomen naar alle activiteiten, zodat hij het met eigen ogen kan 
zien.

Het hele speelterrein is onderverdeeld in een grote verzamelplek voor 
de opening en sluiting en zestien speelvelden. Elk speelveld kwam 
overeen met een plek in het dorp Hotsjietonia en daarmee ook met 
een activiteitengebied. De kinderen waren aanwezig, de groepjes wa-
ren gemaakt en iedereen was klaar voor het spel. Twee groepjes van 
Someren gingen voormiddag de tocht lopen en namiddag de spellen 
op het grasveld. En de andere twee groepjes deden dit dus andersom.

Afsluiting:
De houthakker heeft heel veel geleerd en is veel van bomen gaan 
houden. Hij hakt de boom op het dorpsplein niet om. Bas Bos neemt 
hem straks mee naar het bos om een oude boom om te hakken die 
gevaarlijk is. Voortaan zorgt de houthakker goed voor bomen en de 
natuur, zodat er altijd bomen zullen zijn. De houthakker bedankt alle 
bevers voor hun inzet en geeft ze hun welverdiende herinnerings-
badge. Een speciale badge ontworpen, als leuk aandenken aan deze 
Bever Doe Dag.
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Hoi allemaal,

April is bij ons standaard de maand 
van RSW. En ja hoor, Someren heeft 
zich weer vertegenwoordigd. Wel-
iswaar niet als nummer 1, maar ze 
kunnen wel trots zijn en terugkijken 
op een gezellig weekend.
Rond deze tijd zou je denken: “Yes, 
het wordt mooi weer, we kunnen 
weer naar buiten met groepdraai-
en.” Helaas viel dat af en toe  toch 
tegen. Maar, gelukkig zijn de scouts 
geen watjes. Greppeltocht werd 
hierdoor wel een uitdaging. Na een 
week flinke regenbuien zaten de 
greppels goed vol. Renske en Isa 
van Lieshout dachten dat ze wel 
over een sloot heen konden sprin-
gen. Isa lukte dat ook, maar Renske 
gleed uit en daardoor was er geen 
droog stukje kleding meer te be-
kennen. Een mooi moment wat de 
leiding heeft moeten missen. Ge-
lukkig heeft Fleur alles vastgelegd 
op haar telefoon en hebben we de 
beelden nog!

We hebben dit jaar het meest originele en makkelijkste spel aller tijden 
bedacht. Wat ga je doen als je ziet dat het gras net gemaaid is. Juist 
ja: een zo groot mogelijke grashoop maken. Ongelooflijk hoe actief 
iedereen bezig was. Er werden allerlei trucs bedacht om een zo hoog 
mogelijke hoop gras te krijgen. Isa van der Hulst offerde zich zelfs op 
om op haar rug de grashoop te laten bouwen. Dat was prima, totdat 
de leiding zei dat Isa zelf niet gezien mocht worden en dus ook in-
gebouwd moest worden met gras. Tja, je zou denken dat Isa af zou 
haken… maar nee hoor. Zij werd keurig verstopt onder het gras.  

Het komt ooit voor dat onze blokhut is verhuurd. Geen paniek voor de 
scouts. Dan gaan we gewoon lekker kwalleballen bij het gat van Roels. 
Aangezien we voortaan iemand (genaamd Alwin) in de groep hebben 

rsw
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die zo sterk is als een beer, moest de te sjouwen zak met zand goed 
gevuld zijn. Hmm… toch bleek het voor Alwin geen probleem om de 
zak in zijn eentje te tillen en ermee weg te rennen. Als het om stoeien 
of andere krachtspelen gaat, maakt hij het voor de leiding erg moeilijk 
om eerlijke teams te maken. Aangezien hij bijna even sterk is als alle 
scouts bij elkaar. Zo blijft het bij ‘British Bulldog’ ook moeilijk om hem 
op te tillen. Hij rent dwars door iedereen heen het veld over. Maar er 
is één iemand die hem met een prachtige duik neer krijgt. Ja, ja, onze 
enige echte Dirk Zegveld. Hij verbaasde hiermee de leiding. 

Kortom, er valt altijd wel weer iets bij de scouts te beleven! 
Groeten van de scouts.
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Kijkochtend nieuwe 
kabouters
Net als andere jaren 
mochten de oudste 
(meisjes)bevers, voordat 
ze eind september over-
vliegen naar onze groep, 
alvast een kijkje komen 
nemen bij de Kabouters. 
Wij als leiding hadden 
gezorgd voor een afwis-
selend programma, zo-
dat ze een goede indruk 
kregen van de spelletjes 
en activiteiten die we bij de kabouters zoal doen. Anouk, Lisanne, 
Sarah en Elise wisten de blokhut natuurlijk allemaal al te vinden en 
waren dan ook om 11:00uur allemaal aanwezig en hadden er zin in! 
We begonnen met een kennismakingsspelletje, waarbij we samen een 
groot spinnenweb hebben gemaakt met een bol wol. Daarna was het 
tijd voor een iets actiever spel in het bos, Mastermind met vingerverf. 
In het bos waren 4 schoteltjes met verf verstopt. De bedoeling was dat 
de meiden de juiste code zouden kraken door de verschillende kleuren 
in de juiste volgorde op papier te zetten. Zoals te verwachten zat aan 
het einde van het spel de verf niet alleen aan de vingers, maar ook aan 
neuzen en wangen en dat was natuurlijk net zo leuk! Hierna even tijd 
voor wat drinken en een snoepje en daarna hebben we nog een potje 
levend Memory gespeeld, hier kwam de creativiteit van de kabouters 
weer naar voren, want hier kwamen de nodige grappige dansjes en 

kunstjes voorbij. Al 
met al een geslaag-
de zaterdagoch-
tend. We hopen 
dat Anouk, Lisanne, 
Sarah en Elise het 
ook leuk hebben 
gevonden en zien 
ze graag vanaf eind 
september bij de 
kabouters!! 
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Zomerkamp 2016 Bevers, 
Welpen en Kabouters
Hebben jullie er ook al zo’n 
zin in, Zomerkamp 2016!! Het 
beloofd weer een leuk en gezel-
lig kamp te worden. Een kamp 
boordevol nieuwe spellen, leuke 
uitstapjes en natuurlijk ook een 
kampvuur op zijn tijd. Wij als 
leiding zijn al volop bezig met 
de voorbereidingen. We zijn 
natuurlijk al een keer wezen kij-
ken bij de blokhut in Sevenum, 
welke in de week van 31 juli 
tot 5 augustus even ons nieuwe 
thuis zal zijn, en wij waren erg 
enthousiast over zowel de blokhut als de omgeving. Mocht je ook al 
een beetje nieuwsgierig zijn naar de locatie van het kamp, dan kun 
je vast een kijkje nemen op http://www.jongerengildesevenum.nl. 
Onder het kopje verhuur vind je ook een aantal foto’s van de blokhut. 
Daarnaast hebben we ook al veel nieuwe spellen op papier gezet, en 
zijn we nog druk bezig met de uitwerking hiervan. Zoals jullie al weten 
is het thema dit jaar Cowboys en Indianen. Zijn jullie ook al benieuwd 
wat er dit kamp allemaal weer gaat gebeuren en voor welke uitdagin-
gen we komen te staan, meld je dan snel aan voor zomerkamp 2016 
en maak er samen met ons een onvergetelijke week van! 

Groetjes de bever- , welpen- en kabouterleiding
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Vrijdagavond om 8 uur kwamen de welpen en kabouters weer naar de 
blokhut. Na dat alle bedden klaar lagen werd het tijd om onze nieuwe 
leden te installeren. Ze moesten allemaal een parcours door de blokhut 
afleggen om de verschillende onderdelen van de scoutfit te verdienen, 
dit hebben ze allemaal uitstekend volbracht.  Nog even een kusje en 
een knuffeltje aan de ouders waarna het weekend echt kon beginnen.
Eerst een paar fanatieke tikspelletjes en daarna zijn we met z’n allen 
naar het bos gegaan om kop van Medusa te spelen. In het bos werd er 
niet alleen geschenen door de schijners (tikkers) maar, ook de bliksem 
lichte ons soms bij. Gelukkig was het niet in de buurt en konden we 
lekker verder spelen. Hierna nog een lekker frikadelletje bij het kamp-
vuur en naar bed.

Zaterdagochtend waren de kinderen weer vroeg op. Nog even een 
spel gedaan in het bos en hierna op naar hat gat van Roels waar we in 
groepjes een soort ganzenbord met opdrachten hebben gedaan waar-
bij onder meer mooie liedjes en dansje voorbij kwamen.  
Toen we terug waren op de blokhut hebben we frietjes gegeten. 

Weks Weekend
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‘s Avonds zijn we met zijn allen naar het toneelstuk ze “leefde nog....” 
geweest. Een erg leuk stuk, af en toe een beetje spannend maar voor-
al erg grappig. Tussendoor lekker een zakje chips en pakje drinken en 
hierna weer lekker bij het kampvuur zingen, frikadellen eten en naar 
bed.
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Zondag ochtend waren de kinderen al iets later wakker.  Na een heer-
lijk ontbijt werden er prachtige natuurkunstwerken gemaakt en was er 
nog tijd voor een kort bosspel waarna de ouders alweer hun kinderen 
op kwamen halen.

Bedankt voor het leuke weekend!! Groetjes de Welpen en Kabouter-
leiding
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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
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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


