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De zomervakantie raast voorbij en 
terwijl ik aan het genieten ben van 
mijn vakantie in Oostenrijk wordt ik 
alweer gevraagd een tekst te schrij-
ven voor het nieuwe sprokkeltje 
wat rond het gezamenlijk weekend 
uit moet komen. Tijdens dit week-
end vliegen de oudste leden weer 
over naar de volgende groep waar 
ze nieuwe activiteiten en uitda-
gingen krijgen die passen bij hun 
leeftijd.

De zomerkampen waren ook dit 
jaar allemaal weer een groot suc-
ces. De Bevers, Welpen en Kabou-
ters zaten dit jaar in een blokhut in 
Sevenum. De Scouts hadden hun 
tenten opgezet in de bossen van Mook en de Explorers hadden een 
trektocht door het Zwarte Woud in het zuiden van Duitsland. Ik wil 
iedereen die hieraan meegeholpen heeft dan ook hartelijk bedanken. 
Wij als leiding vinden het allemaal maar heel normaal dat we dit alle-
maal belangenloos doen maar, in de huidige maatschappij wordt het 
steeds lastiger om dit soort enthousiaste en gemotiveerde mensen te 
vinden. Jullie begrijpen natuurlijk al waar ik heen wil met mijn betoog 
maar dat zal ik jullie deze keer besparen ;-). Ik ga weer zwemmen!

Ik wens jullie allemaal een heel leuk Scoutingjaar!

Marcel

De vakantie is weer voorbij
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Zomerkamp explorers 2016

Na maanden voorbereidingen, honderden whatsAppberichten en die 
laatste hiketassencheck konden we op zaterdag 30 juli gaan beginnen 
aan ons zomerkamp. In alle vroegte verzamelden we op het Wilhemi-
naplein om te vertrekken naar Kaldenkirchen in Duitsland. Daar moest 
echt afscheid genomen worden want vanaf hier zouden we onze reis 
vervolgen per trein. Eindbestemming: Rötenbach in het Zwarte Woud. 
Zaterdag = Treindag. De treinreis die  om 7h begon eindigde om 17h 
in Rötenbach. De hele dag in de trein maar dan ben je ook ergens, het 
mooie Zwarte Woud in Duitsland, dichtbij de Zwitserse grens. Kortom 
het beloofde een mooie week te worden. 

De eerste tocht was er eentje waarbij het zweet net op je rug kwam 
te staan. Een kleine klim van zo’n twee kilometer. Aangezien het al 
laat was, kon er direct daarna begonnen worden met koken. Voor de 
eerste keer koken op die brandertjes en met die pannetjes is toch wel 
even wennen. Algauw lagen de sperziebonen op de grond…. Krijg je 
weerstand van! Ook de eerste nacht (weer) in zo’n hangmat is toch 
eventjes wennen. Het ophangen was vooral voor de nieuwe Explorers 
een avondvullend programma. Maar uiteindelijk had iedereen een 
goed slaapplaatsje en kon de nacht beginnen. Thijs en Tim hadden 
het weer druk ’s nachts. Er werden door hen ’s nachts heel wat omge-
zaagd en dat beloofde niet veel goeds voor de rest van de week. 
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Zondag = Aaah-zo-voelt-die-rugzak-op-je-rug-dag. Het echte hi-
ken kon beginnen. Vandaag een lekker tochtje van zo’n 14 kilometer 
waarbij de verrassing op het einde zit: een hele steile klim. Vandaag 
zouden de hikerugzakken, de beenspieren en de regenhoezen echt 
op de proef gesteld worden. Extra element tijdens deze tocht was 
een onweersbui met flink wat regen. Tijdens de lunch kon er  nog 
geschuild worden bij de plaatselijke supermarkt maar daarna was het 
echt doorbikkelen in de regen naar de eindbestemming. De eindbe-
stemming voor deze avond was een hut waarin we alle spullen droog 
konden leggen en niet geheel onbelangrijk: een barbecue! Avondeten 
was dus geregeld. 

Maandag = wasdag. Ik hoor jullie denken: nu al? Ja nu al. De moge-
lijkheid deed zich voor om ons te wassen met lekker koud grondwater 
en je weet niet wat je de rest van de week nog tegen komt hè. Dus de 
sneldrogende handdoekjes de minishampoos en de washandjes wer-
den voor de dag gehaald. En eerlijk is eerlijk je wordt hier wakkerder 
van dan van de koffie van Tim. Na een stevig ontbijt (die Duitse boter-
hammen van twee dagen oud zijn goede training voor je kaakspieren) 
kon de tweede tocht beginnen. Het zonnetje scheen, de lucht was 
blauw oftewel prima hikeweer. En zo vertrokken we naar onze derde 
slaapplaats boven aan de Titisee. Het was heerlijk weer en omdat we 
voor de middag al een heel stuk gelopen hadden konden we lekker 
lang lunchen in het zonnetje. 
Eenmaal aangekomen op onze slaapplek hadden we nog wat uurtjes 
te tijd voor het avondeten en dat betekent dus: spelletjesmiddag. 
Qwixx, Boe-
renlummelen 
en Kubb werd 
meerdere keren 
gespeeld. Teveel 
winnaars om 
hier te noe-
men… 

Dinsdag = 
rustdag. Ik hoor 
jullie denken: nu 
al? Ja nu al. We 
zaten dichtbij de 
Titisee en daar 
is van alles te 
beleven. Na een 
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steile afdaling van 
zo’n twee kilome-
ter kreeg iedereen 
de tijd om het 
dorp op eigen 
gelegenheid te 
ontdekken. Voor 
de een hield dat 
in dat er ijs gege-
ten werd, voor de 
ander een heuse 
fotoshoot in het 
water en weer 
andere aten een 
schnitzel waar 
normaal een heel 
weeshuis van kon 

eten. Kortom een goed ingevulde rustdag. Na de steile klim van weer 
twee kilometer omhoog kon het Explorertoernooi weer beginnen: 
boerenlummelen en Kubb zijn echt het populairst en werd dan ook 
menigmaal gespeeld. Helaas gooide de regen roet in het eten, maar 
binnen een mum van tijd waren er zeiltjes gespannen in de bossen en 
konden we daaronder beginnen aan onze avondmaaltijd. Dat is pas 
echt scouting, de regen op het zeil en daaronder op twee brandertjes 
een heerlijke maaltijd maken. ’s Avonds probeerde iedereen weer de-
zelfde bomen te vinden om de hangmat aan te hangen, maar in zo’n 
bos is dat toch moeilijker dan je in eerste instantie denkt. 

Woensdag = Oh-wat-is-het-hier-mooi-dag. Vandaag stond weer een 
mooi tochtje op het programma. Toen we eenmaal Titisee door waren 
kwamen de mooie vergezichten en konden we de hele dag genieten 
van het prachtige landschap. Het weer werkte goed mee en dat lever-
de heel wat mooie selfiemomentjes op. 
Het lopen ging wederom goed, dat betekende dat we extra veel tijd 
hadden om op adem te komen tijdens de lunch. Er werd wederom 
goed gezorgd en binnen een mum van tijd had iedereen een heerlijk 
broodje gezond. Na wat zonnebaden vervolgden we onze toch naar 
de slaapplek op ongeveer 1200M hoogte. Eenmaal daar konden we 
nog een paar uur genieten van een prachtig uitzicht en het geluk was 
aan onze kant want het was helemaal niet koud daar boven op die 
berg. 
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Donderdag = wakker-worden-van-een-koe-dag. Het leuke aan hi-
ken en slapen in de bossen is, dat je ’s ochtends wakker wordt en 
denkt: hebben wij hier gisterenavond ook gezeten? Toen zag het er 
echt anders uit! Zo, ook deze ochtend. Bij daglicht zie je pas goed hoe 
iedereen zijn hangmat heeft opgehangen en hoe de omgeving eruit 
ziet. Dit keer werden we verrast door een aantal koeien (met bel!) 
met daarbij een aantal kalfjes. Bovendien lagen gezellig op een rij en 
hingen we boven een voetgangerspad. Ook vandaag was het weer 
heerlijk weer, dus ontbijten met de zonnebril op en nog even genieten 
van het prachtige uitzicht. 
Vandaag was het maar een kort stukje en omdat we gisteren veel 
geklommen hadden, was het vandaag vooral dalen. Dalen richten het 
dorpje Stegen. Aldaar draaiden de plaatselijke supermarkt een to-
pomzet en kon iedereen even afkoelen tijdens de lunch want het was 
HEET! Niks zo verraderlijk als het weer: er kwam regen aan. Snel naar 
de slaapplek dus. Omdat daar geen auto kon komen moest er nog 
een keer extra gesjouwd worden maar dan had je ook wat. We zaten 
weer bij een prachtige hut. En dat kwam net vanavond echt heel goed 
uit. Vanaf een uurtje of 5h heeft het aan een stuk door geregend tot 
’s ochtends vroeg. Dat betekende dat we moesten koken en slapen 
in dat kleine hutje met 19 man. Gezellig zo lekker knus op elkaar. De 
leiding kwam al snel tot de conclusie dat 19 hangmatten in zo’n hutje 
toch echt niet past dus zochten zij een slaapplekje in het bos (hangmat 
ophangen voor gevorderden in de regen!) en konden de leden  een 
indeling maken in het hutje. In het donker zie je niet zo goed hoe ie-
dereen nu precies ligt, maar toen ’s ochtends in alle vroegte de eerste 
wandelaars langs 
kwamen moes-
ten zij toch even 
stil staan en kij-
ken hoe dat nou 
gedaan was… 
Talentjes hoor 
onze Explorers. 
Iedere centime-
ter benutten!
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Vrijdag = zwem-
dag. De regen 
had geen goed 
gedaan voor de 
tempratuur maar 
ja, zwemdag is 
zwemdag. Na een 
wandeling van 
een uur kwamen 
we aan bij het 
zwembad bij een 
tempratuur van 
zo’n 16 graden. 
Dat betekende 
dus een privébad 
voor ons. Eerlijk is 
eerlijk de meeste 

van ons hebben langer onder de douche gestaan dan dat ze in het 
zwembad hebben gelegen maar dat was evengoed fijn. Toen iedereen 
voor zo’n 2 euro aan douchemuntjes had verbruikt en weer lekker 
rook kon de zon gaan schijnen… Prima weer voor weer een spelletje 
kubb, boerenlummelen of toch nog een keer zwemmen. ’s Avonds 
hadden we een speciaal programma. Aangezien iedereen toch weer 
lekker fris was en het de laatste avond van ons zomerkamp was gin-
gen we uiteten. In een kleine kebabzaak in Kirchzarten stapelden we 
alle hikerugzaken en aten we ons helemaal ziek aan de kebab. Heerlijk 
als je zelf niet hoeft te koken en af te wassen. Leuke bijkomstigheid 
was ook dat we nog een echte avondhike tegoed hadden. We moes-
ten nog een klein stukje lopen naar onze slaapplek. De laatste keer 
in die hangmat en dit keer een kort nachtje want morgen stond de 
treinreis terug naar huis op het programma. 

Zaterdag = (net als vorige week) treindag. In het holst van de nacht, 
het was zelfs nog een beetje donker stonden we op om ervoor te 
zorgen dat we op tijd bij het treinstation waren. Na een week waren 
we nu allemaal professionals in het inpakken van onze hikerugzak, dus 
waren we ongeveer een uur te vroeg op het treinstation… Gunstig 
voor de bakker dichtbij want iedereen kon nog even een lekker pud-
dingbroodje scoren. 
De rest van de dag stond in het teken van treinen, overstappen, sta-
tions, spelletjes in de trein, slapen in de trein en de trein missen. Dat 
laatste maakt het altijd spannend maar zoals altijd komt alles goed en 
kwamen we met z’n allen om 17h aan op station Kaldenkirchen. Daar 
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stonden alweer wat ouders ons op te wachten om ons veilig naar het 
Wilhelminaplein in Someren te brengen. Daar moest nog even een 
laatste kampfoto gemaakt worden en toen kon iedereen lekker naar 
huis richting: papa, mama, douche en bed…. Of toch afterkamp?  

We hebben weer een superkamp gehad met een hele leuke en gezellig 
groep. Ach, je had er bij moeten zijn.. Maar gelukkig hebben we de 
foto’s nog! 

Maik, Rens, Juul, Kim, Niels, Bart, Noa, Annelin, Maaike, Marieke, 
Robin, Martijn, Karlijn en Tim bedankt voor jullie gezellige inbreng en 
voor de leuke week! 

Speciale dank voor Mark voor de hulp en gezelligheid!

Groetjes, 

De Explorerleiding
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Easy Sudoku from
www.SudokuPuzz.com

1 3 8 5 2

2 8 5 9 6

1 8

9 1 5 2

3 2 4 9

4 2 5 7

1 8

9 6 2 4 7

3 2 1 8 9
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Zomerkamp Bevers
Als Bevergroep gingen wij voor de 25e keer op zomerkamp. Dit jaar 
naar de grote Tempel van Manitou en begroeten daar het blanke Op-
perhoofd en bedenken een stamnaam zoals platvoeten en winnetoes 
en roken met een rietje de vredespijp. Later strijdtekens voeren door 
iedere stam.
Alle bevers welpen en kabouters hebben de proeven van het sluipwe-
zen goed afgelegd, zodat we allemaal rasechte indianen werden. 

Er waren ook vreemde indringers gesignaleerd en een bespieder 
van….!
Tamtam(alle bevers) naar het jachtveld voor de verbroedering. Wij 
moesten uitkijken voor kleine Bizon, rode Adelaar, Vlugvoet, grijze Uil, 
Arendsoog, en zwarte Slang?

De laatste middag besloten de bevers vanavond de bleekgezichten(ou-
ders) te overvallen. En gaan hierna de vredespijp roken met als slot 
een gezellig verzoeningskampvuur. Jammer van het weer, want het 
bleef de laatste dag regenen. 

Alle kleine dappere krijgers bedankt dat jullie met ons het zomerkamp 
mee hebben beleeft.
Dank aan goede bleekgezichten

Beverbabbels
“Waar heb ik mijn mobiel ge-
laten” vroeg Iris. Wij de on-
derbouw leiding: “Tussen jouw 
broodje”.

Een vraag vanuit de leiding 
: “Waar is het gezamenlijke 
snoep vanuit de Blokhut geble-
ven?” “In de snaailaai”riep San-
neke hierop!” Iedereen: “”Waar 
is de snaailaai???”

Linda tegen Siem “Waar is jouw 
brillendoos”. Siem: “In mijn 
wc-tas!”

Ties: “Ik kan eigenlijk niet tegen 
mijn verlies, maar vandaag 
wel!”
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Zomerkamp Scouts 
Hoi allemaal,
Lees hier ons verslag van een geweldig scoutskamp 2016. Mede mo-
gelijk gemaakt door onze vele scouts en leiding!

Zondag
Wij zijn s’ochtens  om 10 uur aangefietst richting Mook. En daar be-
gon het avontuur tijdens het fietsen zijn er natuurlijk nog wel mensen 
gevallen. Demi en Gwen waren bijna tegen elkaar aangefietst het ging 
net goed. We waren nog geen honderd meter verder en Demi lag al 
op de grond.    Toen ze was opgestaan zijn we naar het kampterrein 
gereden. Nadat we even hadden rond gekeken gingen wij de tent 
opzetten. Wij (Alwin en Bart)hadden de tent al binnen 40 minuten 
klaar (de anderen deden er  1.5 uur over).  Omdat wij met z’n tweeën 
waren hadden we ook heel veel plek in de tent. Het enige wat daarbij 
wel tegen viel was dat we elke dag corvee hadden. Toen we de kook-
kisten hadden gepakt gingen we pannenkoeken bakken.   Maar niet 
iedereen  kon de kookkist omhoog krijgen dus ging Alwin zich weer 
uitsloven door de kookkist alleen te dragen. Na het afwassen gingen 
we hout halen voor het kampvuur.  Het was een gezellige dag. (De 
Lonely Boys)

Maandag
Zondag avond hebben we net als bij Wie Is De Mol een code spel 
gedaan. Bij de scouting versie worden de codes op cd’s  geschreven 
en moest je de goede codes proberen te pakken want daarmee kon 
je geld verdienen, maar er zaten ook cd’s bij die je geld aftrek gaven. 
Je moest dus een tactiek bedenken om zoveel mogelijk geld te ver-
dienen en 
het was een 
erg spannend 
spel.  Na het 
cd spel gin-
gen  we naar 
het kampvuur 
toe. Er wer-
den weer de 
gebruikelijke 
frikadellenron-
des gedaan en 
toen moesten 
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we naar onze tent toe en toen kwam Bart nog even bij ons chillen 
omdat Alwin wou gaan slapen. Dat was ook heel gezellig. 
Maandagmorgen gingen we eerst het gebruikelijke doen zoals ontbij-
ten en aankleden, en daarna gingen we onze keukenhoek pionieren. 
Onze keukenhoek stond er vrij vlug al en daarna was het alweer tijd 
om te gaan lunchen. Toen iedereen klaar was gingen we op de fiets 
naar het dorpje Malden. Daar deden we een fototocht en toen die 
afgelopen was mochten we in de supermarkt eten kopen. Toen gin-
gen we masterchef doen en wij hadden van onze aardappels heerlijke 
frietjes gemaakt. Daarna deden we een rode draad spel en dat was het 
spiegelspel. Je team werd onderverdeeld in 2 groepen en beide groe-
pen kregen dezelfde attributen. De ene groep zette het neer en gaf 
aanwijzingen aan de andere groep aan de andere kant van het zeil, 
en het moest zoveel mogelijk hetzelfde staan en voor alles wat goed 
stond kreeg je vijf euro. Toen gingen we weer naar het kampvuur 
en moesten we gaan slapen want dinsdag gingen we hiken en daar 
moesten we goed uitgerust voor zijn. (Renske en Nina.)

Dinsdag
De hike van zomerkamp 2016 was dit jaar erg spectaculair. We begon-
nen met onze tassen inpaken voor de hike.  We startten de hike met 
de knopenroute. We gingen een steile berg op en daar was de eerste 
post. De steile berg was erg zwaar om te beklimmen met een hike 
rugzak , maar we werden beloond met het mooie uitzicht van Moo-
kerheide. Het waren prachtige heuvels vol met heidebloemen met een 
mooie paarse kleur. Vervolgens kregen we de volgende tocht techniek 
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uitgelegd. We maakten ups  en downs in de bergen van Mookerheide. 
Ondertussen liepen we een keertje fout, oeps, maar gelukkig werden 
we wel meteen opgehaald en kregen we de goede weg toegelegd. 
Voor we naar de volgende post konden lopen , moesten we eerst 
langs Schotse Hooglanders zien te komen. Dat was voor sommige nog 
wel spannend. Bij een van de stops gingen we boodschappen doen 
voor het avondeten. De tocht was verder nog best wel zwaar, maar 
heel erg mooi. Dus we vonden dat de leiding erg mooie gebieden 
hadden uitgestippeld voor de tocht. We waren allemaal erg blij dat 
we de eindbestemming hadden gehaald. We sliepen in een natuurge-
bied ergens in de bossen, waar ook wilde dieren leefden. De leidingen 
maakten het eten klaar wat we die dag hadden gekocht. Het was erg 
lekker na zo’n lange tocht van 15 kilometer. We moesten daarna onze 
friettentjes opzetten waarin we deze nacht zouden gaan overnachten. 
Helaas hadden we last van een regenbui, dus waren sommige van  ons 
nat geworden. Maar het was een geslaagde hike. (Isa v. H en Els)

Woensdagavond + Donderdag
Woensdag avond hebben we een spel gedaan dat ook in het program-
ma wie is de mol voorkomt. 
Het was het spel met de biljetten in 3 stukken geknipt. 
Je kreeg 3 stukken van een biljet, maar allemaal met  een verschillende 
waarde. Je moest 3 stukken van hetzelfde biljet krijgen door te hande-
len.
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Bij het kampvuur kregen we te horen of je afviel in het spel of dat je 
door was.
Daarna gingen we allemaal naar onze tent.

De volgende ochtend regende het waardoor de sportdag in het water 
viel.Daarom gingen we een  film kijken in een zelfgemaakte bioscoop, 
de banken waren gemaakt van tafels en stoelen. We kregen popcorn 
en chocomel. we hebben uiteindelijk 2 films gekeken : het regent 
gehaktballen en frozen. Maar voor het kijken van de film hebben we 
eerst een rode draad spel gedaan.
Je moest een zin doorvertellen, maar ondertussen komt er ook van de 
andere kant  een zin aan dus er gingen 2 zinnen door elkaar heen. Dit 
was het spel met de brug dat is een spel die ook in de  serie wie is de 
mol voorkomt. Na het spel  hebben we een eliminatie ronde gedaan.
die avond gingen we voor het avondeten barbecueën.
Na het avondeten gingen we een spel doen namelijk zeeslag.
Toen het spel was afgelopen gingen we naar de luifel en gingen we 
feesten.Er was goede muziek en we zongen kei hard mee. (Marije en 
Maartje)

Vrijdag (verrassingsdag)
S’morgens hadden we ons vaste ritueeltje van opstaan, aankleden, 
tanden poetsen, ontbijten…..
Na het ontbijt gingen we de kookhoek afbreken.
Toen vertelde de leiding dat we zouden gaan kanoën! Dat vond ieder-
een super leuk natuurlijk!



HET SPROKKELTJE16

Rond 13:00 werden wij verwacht bij ons “verrassings uitje”.
Eenmaal daar vertelde een meneer ons hoe we de kano konden bestu-
ren.
Ik zat samen met Renske, Alwin en Bart in de kano.
En natuurlijk, onhandig als we zijn, viel onze kano als enige om… 
Toen we weer veilig aan land waren, stonden er allerlei spellen klaar 
op het veld.
touwtrekken, ski lopen en nog een paar leuke activiteiten.

Toen we weer terug waren van het kanoën, gingen we onze tenten 
opruimen zodat deze zeker droog meegenomen konden worden.
Na het inpakken van de tenten aten we nasi.
Na het eten was het zover, de laatste stemronde van ‘wie is de mol?’.
We gingen een voor een naar een tafel waar je je formulier kon invul-
len, en liepen daarna langs een pad met theelichtjes richting de kamp-
vuurcirkel. Daar stonden onze zelfgemaakte fakkels.
Toen iedereen het formulier had ingevuld, werden de stemmen geteld.
Maar….  Natuurlijk hielden we de bonte avond voor de uitslag zodat 
we nog lekker extra lang konden wachten.
Op de bonte avond werden 3 super leuke toneelstukjes opgevoerd.  
Na de bonte avond werd de uitslag bekend gemaakt.
In het andere groepje was Marije de mol en had Gwen gewonnen, en 
in onze groep was Nina K de mol en had ik gewonnen.
Na de uitslag gingen we met z’n alle slapen in de luifel omdat de ten-
ten al opgeruimd waren.
Dit was mega gezellig natuurlijk! (Fleur)
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Zaterdag
Pff. Daar waar we de heenweg vol energie waren om lekker 50 km 
te fietsen, viel de terugweg behoorlijk tegen. Weer 50 km, maar wel 
met volop wind tegen. Elle en Isa fietsten voorop, maar zij kregen de 
wind niet uitgezet. Dus het werd bikkelen en afzien. Maar… eindelijk 
kwam daar het plaatsje DEURNE!!!! Daar aten we friet. Iedereen kreeg 
zijn friet helemaal op. (Hmm we hadden natuurlijk brandstof nodig.) 
Dacht je dat we na Deurne wind mee zouden krijgen? Nee hoor, we 
bikkelden gewoon weer verder. Tot daar in de verte D’auw Blokhut te 
zien was. Met het laatste beetje energie dat we hadden, hielden som-
migen nog een eindsprint. Na de evaluatieronde werd het toch echt 
tijd om naar huis te gaan.

Iedereen bedankt voor dit mooie kamp!

Groeten van de Scouts.
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Zomerkamp Bevers & weks 
Logboek Zondag 31 Juli
We kwamen van thuis naar de blokhut in Sevenum. Toen gingen we 
alles goed neerzetten, zoals de bedden, de kleren, en toiletspullen. 
Daarna gingen de ouders een spel doen, maar dat hadden ze niet 
goed gedaan. Want het ging nog regenen later. Ze moesten een an-
ti-regendansje doen: Oenga Boenga Floenga Flav. Toen gingen ze weg 
en mochten ze nog allemaal knuffels en kusjes geven. We gingen een 
rondje maken om alles te leren kennen. Daarna gingen we naar de 
totempaal en gingen we daar een groepsfoto maken. Er was een indi-
anenstam kwijtgeraakt. Vier dagen waren ze al niet gezien. Woensdag 
was de laatste dag dat ze gezien waren. Misschien zijn ze op vakantie. 
Daarom gaan we een briefje ophangen met de vraag: Kom maar naar 
de blokhut in Sevenum. Wij zitten hier van Scouting Someren op kamp 
en wij willen graag jullie vriendjes worden. Toen gingen we terug naar 
de blokhut. Daar hebben we een spelletje gedaan waar we een india-
nendrop moesten bouwen. Toen gingen we zaklopen en Nick Snijders 
viel net voor de finish en dat zag er grappig uit. Toen begon Sjef heel 
irritant te doen met zijn waterpistooltje. Daarna mochten we vrij spe-
len. Na het spelen gingen we eten, macaroni. Hij was heel lekker. Toen 
gingen we het logboek schrijven en gingen Marit en Ilya Rondrennen.
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Logboek Maandag 1 Augustus
(Zondagavond)
Eerst gingen we een spel doen met opperhoofd zilver oog (Ruud), 
toen we terug waren vond Nick Snijders een rode brief en daar stond 
op: Wij veren nodig. Toen hebben Sjef en Sanneke het kampvuur 
aangestoken. Toen kregen we frikandellen met mayo en curry. Daarna 
gingen we naar bed.

(Maandag)
We werden wakker gemaakt door Sanneke. Daarna gingen we aan-
kleden, tandenpoetsen, en ontbijten. Toen gingen we een toch lopen. 
En Daisy had hele muziek opgezet. Tijdens de toch moet je plaatjes 
volgen en opdrachten uitvoeren. Toen we bij de plek aankwamen 
kregen we drinken en snoepje. En daarna gingen we een spel doen. 
De cowboy moest de indiaan vangen in een speelveld van rijen kinde-
ren. Daarna liepen we terug naar de blokhut. En toen gingen we soep 
eten. Toen gingen we een spel doen en dan kreeg je 4 streepjes rood, 
blauw, groen, oranje op je gezicht. Toen gingen we om het kampvuur 
onder de piano doen en toen had Ilya gewonnen. Toen gingen we 
T-Shirtjes verven. Daarna gingen we heel lang vrij spelen. De welpen 
gingen ondertussen naar het bos. Toen gingen we eten, heel lekkere 
aardappeltjes, hamburgers, sla, komkommers, en rauwkost. Toen per-
zik of aardbeien yoghurt. Daarna gingen we het roulatiespel doen. In 
de tussentijd vond Mare een gele brief.
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Logboek Dinsdag 2 augustus
(Maandagavond)
In de Brief stond dat er om 9 uur s ‘avonds geen cowboys bij de wa-
termolen waren en dat we daar veren op konden halen. Na het roula-
tiespel zijn we even gaan douchen. Om 9 uur zijn we naar de water-
molen vertrokken. We hebben daar 5 blauwe veren gevonden voor 
de blauwe arend. Hierna hebben we nog kop van medusa gedaan. En 
nog bij het kampvuur gezeten.

(Dinsdag)
Opstaan. Eten.. en spelletjes spelen! Tijdens het spel hadden Mare 
en Marisa een boomstronk met tekst gevonden. Hierop stond dat we 
spelletjes moesten spelen om veren te verdienen. Hierna gingen we 
lunchen soep en knakworst! Na het eten gingen we 5 kamp doen om 
veren te verdienen. In de pauze van de 5 kamp hebben Linda en Iris 
getrakteerd voor hun verjaardag. Hierna hebben we jongen tegen de 
meisjes gedaan en de meisjes hebben gewonnen. Daarna pannenkoe-
ken eten. Na het eten gingen de bevers naar huis.

Logboek Woensdag 3 Augustus
(Dinsdagavond)
We gingen een film kijken. Eerst gingen we Pokémon kijken. En daar-
na gingen we Pocahontas kijken. Toen gingen we naar het kampvuur 
en liedjes zingen er kwamen er vreemde en gingen mee doen. We 
gingen ook nog frikandellen eten. Toen gingen we slapen. En toen het 
12 uur was gingen we voor Iris zingen omdat ze jarig was. Daarna zijn 
we wel gaan slapen.
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(Woensdag)
We zagen dat er op ons getekend was. En dan stonden er cijfers en 
letters. En toen kwam er een zin uit. En dit is de zin! Ugh, wij jullie 
horen zingen, en dat wij terug komen. En daarna gingen we eten. Na 
het ontbijt gingen we zwemmen. Tijdens het zwemmen ging Marielle 
foto’s maken onder water. Na het zwemmen ging Justin Bieber, die 
eigenlijk Mees was oefenen. We hebben ook nog op doeken getekend 
als laatste gingen we wraps eten!!!

Logboek Donderdag 4 Augustus
(Woensdagavond)
Justin Bieber kwam optreden (Mees). We deden de playback avond 
van Quincey en Floor. Breakfree, Sexy als ik dans, Drank en Drugs, 
3 Biggetjes, Pak maar mijn hand, Psy, Samen voor altijd, Bewegen is 

gezond, Toeter op 
mijn waterscoo-
ter, We will rock 
you, en Can’t stop 
this feeling. En de 
winnaars waren 
Nick en Mees. Toen 
gingen we naar 
het kampvuur en 
liedjes zingen zoals 
het kamplied. Toen 
hoorden we muziek 
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van de cowboys. Toen gingen we zoeken en zagen buiten een houten 
pijl en veren en zagen nog meer pijlen en gingen het volgen. Toen 
kwamen we bij de totempaal uit en zagen een bijl er in en een bordje. 
Er stond: we hebben de blauwe arend. En toen gingen we terug naar 
het kampvuur en gingen we slapen.

(Donderdag)
We werden wakker van het liedje Wakker Worden! Van Jochem My-
jer. Ruud had dit heel hard opgezet. Toen gingen we tanden poetsen 
en naar de wc. Tijden het ontbijt kregen we lekkere pannenkoeken. 
We moesten dichte schoenen aantrekken en gingen we naar het bos 
om een spel te spelen. Je moest een team tikken en weer een ander 
team kon jou tikken. Daarna zijn we vrij gaan spelen. We gingen weer 
terug naar de blokhut om te lunchen. Toen gingen we het evolutiespel 
spelen. Daarna gingen we terug en zagen we een bord van de cowboy 
hangen: Je moet 50 magische veren bij de totempaal leggen na zons-
ondergang. Z.V.G. (Zonder vriendelijke Groeten) de Cowboy. Toen 
kregen we stukken meloen. Sommige kinderen hadden zelfs 3 stukken 
op. Toen gingen we slagballen. Team zonder lintje had gewonnen met 
23 punten meer. Nog kort vrij spelen en gingen we weten. Nasi met 
kroepoek, saté en een ei. Met nog ijs met slagroom als toetje. We 
deden nog een loterij voor de laatste (halve) ijsjes. En een loterij voor 
een mond vol slagroom en toen gingen we dit logboek schrijven.
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Kamplied bevers & weks

We zijn op kamp in Sevenum,
Ze zijn verdwenen, indianen uit 
het dorp.
Waar zijn ze heen, we gaan ze 
zoeken.
Nog geen idee! Maar we verzin-
nen wel een plan. 

Start een speurtocht naar het 
dorp
Veren zoeken in het bos
Want we gaan ze samen helpen, 
nou en of oeh
En als ik dan weer een veer vind, 
voor de indianenstam
Dan is de dank weer wat groter, 
geef niet op

Onder de pion lag er een brief
Daar stond geschreven haal de 
veren
Naar de watermolen allen
Daar gaan we dan, gaan we dan, 
gaan we dan

Doe maar met ons mee en zing 
zing zing
Het gaat heel gemakkelijk
En dans, dans, dans
Klap mee in het ritme
Van je een, twee, drie
We gaan nog niet naar huis toe 
dus blijf dansen.

(Melodie van Can’t Stop The Feeling - Justin Timberlake)
GESCHREVEN door Bevers, Welpen en Kabouters

Stop niet met zingen,
Doe mee en zing dit lied.
Stop niet met dansen,
Doe de zon-nen-dans, kom op.

Oeh, de deur was niet op slot
Ze kwamen binnen en stiften op 
ons af
T was met een reden, ze vroegen 
hulp
We bieden hulp, cowboys, ze 
gaan er aan

Start een speurtocht naar het 
dorp
Veren zoeken in het bos
Want we gaan ze samen helpen, 
nou en of oeh
En als ik weer een veer vind, voor 
de indianenstam
Dan is de dank weer wat groter, 
geef niet op

Onder de pion lag er een brief
Daar stond geschreven haal de 
veren
Naar de watermolen allen
Daar gaan we dan, gaan we dan, 
gaan we dan
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Doe maar met ons mee en zing 
zing zing
Het gaat heel gemakkelijk
En dans, dans, dans
Klap mee in het ritme
Van je een, twee, drie
We gaan nog niet naar huis toe 
dus blijf dansen.

Stop niet met zingen,
Doe mee en zing dit lied.
Stop niet met dansen,
Doe de zon-nen-dans, kom op.

Stop niet met zingen,
Doe mee en zing dit lied.
Stop niet met dansen,
Doe de zon-nen-dans, kom op.

We zoeken, we zoeken
We zoeken, we zoeken
We zoeken de veren

Doe maar met ons mee en zing 
zing zing
Het gaat heel gemakkelijk
En dans, dans, dans
Klap mee in het ritme
Van je een, twee, drie
We gaan nog niet naar huis toe 
dus blijf dansen.

Let nu eens op
(we gaan ze vangen)
We helpen Blauwe Arend
(we gaan ze vangen)
We helpen Blauwe Arend
(we gaan ze vangen)
We helpen Blauwe Arend
(we gaan ze vangen)
We helpen Blauwe Arend
Kom maar op
Blauwe Arend is geholpen
Ze zijn gevangen
Blauwe Arend is geholpen, 
dank je
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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



HET SPROKKELTJE 27

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


