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Hadden we de heg bij de blokhut 
zo mooi aangeplant, wil moeder 
natuur niet meewerken om de 
jonge beukenplanten aan te laten 
groeien. Zo ongeveer de helft van 
de plantjes had het niet overleefd 
waardoor we op een koude zater-
dagmorgen weer opnieuw konden 
planten. Gelukkig heeft Carie onze 
kluscoördinator een aantal opa’s 
weten te strikken die ons willen 
gaan helpen met het onderhoud. 
Ze kwamen voor het eerst bij elkaar 
maar het was al meteen gezellig 
(aanmelden kan nog hoor :) ). Nu 
maar hopen dat het wat droger is 
en dat de nieuwe aangebrachte 
drainage zijn werk doet. Voor ik het vergeet moet ik iedereen die met 
de Rabo Clubkas campagne op ons gestemd heeft nog hartelijk be-
danken. Onze mooie vereniging stond maar liefst op de 4e plek van 
alle verenigingen in Someren-Dorp. Het doet me goed om te zien dat 
zoveel mensen ons een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor. We 
hebben overigens ook nog de originaliteitsprijs gewonnen voor een 
filmpje wat we tijdens het gezamenlijk weekend hadden gemaakt. 
Wat de prijs is weten we nog niet, maar we krijgen hem in het voor-
jaar en het was iets ludieks voor alle leden. Spannend!

De feestdagen staan weer voor de deur en ik weet dat de leiding weer 
van alles aan het plannen is om er een leuke tijd van te maken. Ik 
wens jullie dan ook allemaal veel plezier en alvast hele prettige feest-
dagen en een fijne jaarwisseling en een heel goed 2017. Pas wel alle-
maal op met vuurwerk. Ik wil jullie graag allemaal weer ongeschonden 
zien in het nieuwe jaar!

 
Groeten,
Marcel

Koude handen
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Zwarte pieten!
Op 3 december zijn er twee 
zwarte pieten lang geweest op 
de blokhut. Jammer genoeg 
had Sinterklaas het zo druk 
dat hij twee van zijn beste 
pieten heeft gestuurd. Samen 
met deze zwarte pieten spel-
letjes gespeeld. Gelukkig zijn 
we ook heel erg verwend met 
cadeautjes! Het was weer een 
leuke middag! Dankje wel!
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Scouts
Hallo allemaal,
Hier weer een verhaal van de scouts. 
Inmiddels zijn de overgevlogen welpen 
en kabouters behoorlijk ingeburgerd. De 
verlegenheid is er vanaf en dat betekent 
drukte! Om 18.45 uur is het nog rustig, 
maar zodra om 19.00 uur de blokhut 
gevuld is met 28 jongens en meisjes is de 
ruimte te klein. 

De donkere maanden zijn er weer aange-
komen. Dit betekent dat we meer binnen-
programma hebben. Om de scouts wat 
meer bij te leren hebben we ieder jaar het 
5 weken programma. Tijdens dit program-
ma leren ze pionieren. Met de patrouil-
le wordt een kookhoek gebouwd zoals 
deze ook op weekend wordt gebouwd. 
Tijdens het 5 weken programma wordt 
hij alleen een keertje met pijn en moeite 
opgebouwd en als hij eenmaal klaar is, is 
het alweer tijd om hem af te breken. Ach 

ja, een beetje bezigheidstherapie kan geen 
kwaad. 
Maar onder dit harde werken worden ze wel 
getrakteerd op lekkere pannenkoeken met 
stroop en poedersuiker. Deze worden ge-
bakken door een andere patrouille die leren 
koken. En ze smaken heerlijk! Alhoewel het 
soms meer op stroop en poedersuiker met 
pannenkoeken lijkt. Dan hebben ze heel per 
ongeluk net iets te hard op de poedersuiker-
bus getikt…. 
Dan komt nu het leukste onderdeel. Elk 
groepje komt ook een keer aan de beurt bij 
het leren van tochttechnieken. Johan maakt 
met een spannend verhaal de kinderen weg-
wijs in de wereld van de tochttechnieken. 
Hierdoor lopen ze noooooooooit fout! Aan 
Johan zal het in ieder geval niet liggen. Heel 
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misschien hebben ze 
het altijd iets te gezellig 
tijdens de tocht. 
De laatste twee onder-
delen zijn fakkels maken 
en een fluitkoord kno-
pen. De fakkels worden 
tijdens het zomerkamp 
aangestoken. 

Het 5 weken programma 
wordt afgewisseld met andere 
leuke binnenactiviteiten. Wij 
willen namelijk ook dat de 
patrouilles met elkaar leren 
samenwerken. Een van de 
opdrachten was om samen 
een hoge toren te bouwen 
met lange satéprikkers en 
marshmallows. Een toren 
bouwen lukten ze niet, de 

marshmallows waren al op voordat de toren 
gebouwd was. 

We sluiten dit stukje af met een impres-
sie van de surprise die we op 1 december 
hebben gehad. Elk jaar worden we weer 
verrast door originele surprises van verschil-
lende formaten. Sommige pakken namelijk 
groot uit, anderen houden het klein, mooi 
en bescheiden. Het was weer een geslaagde 
avond.
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Klusouderen

Zaterdag  26 november de eerste klusdag voor de oudere  vrijwilligers.
Samen een paar uur de beukenhaag , die door het overvloedige water 
gesneuveld was, opnieuw aangeplant.  Met veel overtuiging en lol 
gingen ze aan de slag.  Op 10 december wordt de rest van de haag 
aangeplant.  We gaan er samen met een paar mensen van het klus-
team  tegenaan.
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Strokje: Astrid
Scouting is meer als knopen leg-
gen en in een tent slapen.  Dit 
is iets wat ik vaak heb moeten 
uitleggen als ik nieuwe mensen 
leerde kennen. Inmiddels doe 
ik dit niet meer en zeg ik, ik zit 
niet voor niets al meer dan 20 
jaar bij deze vereniging.  Toen 
we vroeger met ons gezin in het 
bos liepen zagen we een groep 
met kinderen lopen met groene 
bloesjes aan.  Ik vroeg aan mijn 
ouders wie dat waren en al snel 
bleek dat mijn moeder leiding 
is geweest van deze groep. Ik 
stond erop dat ik erbij wilde en 
de zaterdag erop draaide ik voor 
de eerste keer mee groep met 
de bevers.  Het zomerkamp is 
elk jaar weer een hoogtepunt en ik kan me nog goed herinneren dat 
ik het eerste Zomerkamp erg spannend vond. Vooral de verhaallijn 
vond ik erg spannend maar door de lieve leiding werd het toch een 
super leuk kamp. Na de bevers ben ik doorgegaan naar de kabouters, 
scouts, exploders en nu inmiddels bij de PIVO’s.  Bij de kabouters 
mochten we eindelijk 5 dagen op kamp in plaat van 3. Tijdens het 
groepdraaien deden we daar ook vele leuke spellen. Na de kabouters  
ging ik door naar de scouts. Bij de scouts mochten we in tenten sla-
pen, dit was eerst wel even spannend maar daarna was het ook erg 
leuk. Bij de scouts ben ik ook elk jaar mee geweest naar de RSW. We 
hadden elk jaar een leuk weekend en we waren ook zo goed dat we 
door mochten naar de LSW. Dit was echt een hele mooie ervaring. Bij 
de exploders gingen we op kamp in buitenland. Mijn eerste kamp was 
anders dan de andere kampen omdat we toen naar Portugal gingen. 
We hebben vele uren gereden maar de plek waar we uitkwamen was 
erg mooi. We hebben daar mooie wandel- en fietstochten gemaakt. 
Het tweede kamp was daarna wel even wennen. Elke dag lopen van 
bestemming naar bestemming. Maar ondanks dat de kampen zwaar 
waren, vergeet ik deze nooit door alle gezelligheid. Toen ze me aan 
het einde vroegen of ik nog een jaar extra wilde blijven omdat we met 
en leden tekort zaten heb ik ook niet lang na hoeven denken. Ook nu 
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ben ik al wat langer PIVO dan oorspronke-
lijk de bedoeling was maar door alle leuke 
activiteiten en het feest dat er aankomt is 
het erg leuk om nog even hier te blijven. 
Tijdens al deze jaren heb ik dus al veel 
dingen beleefd in zowel Nederland als het 
buitenland. Veel activiteiten gedaan, gefeest 
en vooral vrienden gemaakt. 

Naast de leuke activiteiten die we binnen de 
eigen groep hebben uitgevoerd, hebben we 
ook veel andere leuke weekenden gehad.  
Verschillende jaren ben ik met Pasen op 
HIT gegaan.  De eerste jaren deed ik dit 
met Julia maar later ook met een grotere 
groep. Zo ben ik mee geweest op een zeil-
hit, jongerenhike en waterhike. Door al dat 
zeilen tijden HIT worden er ook al enkele jaren zeilweekenden geor-
ganiseerd. De laatste keer ben ik hier ook mee geweest en ook dit was 
weer een erg geslaagd weekend. 

Verder ben ik ook actief als leiding bij de scouts Een aantal jaren ge-
leden kwam ik Elle in het dorp tegen met een groepje kinderen van 
de scouts. Ze waren het appel en het ei spel aan het spelen. Elle vroeg 
me of ik misschien leiding wilde worden want ze hadden nog iemand 
nodig en vooral een vrouw in het leidingteam was erg gewenst. Ik heb 
hier even over na moeten denken omdat ik net met mijn opleiding op 
de PABO begonnen was.  Maar ondanks dat hoefde ik eigenlijk niet 
lang na te denken en ben  ik snel leiding geworden. De eerste keer dat 
ik mee kwam groepdraaien was net voor het zomerkamp. De eerste 
groep heb ik hierdoor maar enkele keren gezien. Na het gezamenlijk 
weekend is het leiding zijn voor mij echt begonnen. Erg leuk om te 
zien hoe kinderen van de kabouters en welpen over komen en ze weg 
ziet gaan naar de exploders. Ze maken in onze groep een grote ont-
wikkeling door in hun zelfstandigheid en het is leuk ze hierin te kun-
nen helpen. 

Ik ben nog lang niet van plan te stoppen met scouting en hoop nog 
vele leuke dingen te gaan doen. Hierbij geef ik het stokje door aan 
Carrie Vossen. 
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Explorers
Na het gezamenlijk weekend is onze groep weer me een aantal leden 
uitgebreid. We vinden het heel fijn dat Gwen, Els, Renske, Fleur en 
Kayleigh vanaf nu ook Explorers zijn. 

We zijn op de woensdagavond begonnen met het maken van pro-
gramma’s en natuurlijk ook de uitvoering daarvan. De afgelopen 
weken hebben we zelfs een driewekenprogramma gehad. Dit beviel 
goed. Hopelijk gaan we dit nog meer zien. Dit keer was het: Wie is de 
mol? 

Tijdens de eerste groep stonden er een aantal spellen op het program-
ma: Mastermind maar het klapstuk was het spiegelen van een aantal 
tafels, stoelen en andere attributen zonder dat je het van elkaar kan 
zien.  Super moeilijk en voor de mol heel gemakkelijk om te saboteren. 
Eigenlijk ging het heel goed, toen het zeil weg gehaald werd dachten 
we dat we de volle punten zouden krijgen. Dit was natuurlijk te mooi 
om waar te zijn. De tafel stond 20 centimeter verkeerd. Dat beteken-
de dat alle andere dingen ook verkeerd stonden. Jammer 0-, Euro voor 
in de pot. 

De tweede groep, moest er een groepsfoto nagemaakt worden. Dit 
wisten we doordat we eerst een geheimschrift ontcijferd hadden. Met 
z’n allen de fiets op en naar de plek waar de foto gemaakt moest wor-
den. Eenmaal terug op de blokhut bleek dat de foto helemaal verkeerd 
is gegaan. Een aantal mensen stonden niet op de plek, maar hoe dit 
nu precies kon, dat wist eigenlijk niemand…

De derde groep stond in het teken van vragen over DE MOL. We 
konden ons geld verspelen of verdubbelen. Van tevoren dachten we 

natuurlijk dat het waar-
schijnlijk wel het laatste 
zou worden. Vanaf de 
zolder moesten we onze 
antwoorden met geld in 
het goede vak gooien. 
Dit ging uiteindelijk, 
misschien vooral per 
ongeluk, toch nog best 
goed. We moesten vra-
gen beantwoorden als: 
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Wat is het lievelingseten van de mol? Waar woont de mol? Wat is de 
lievelingskleur van de mol? 

Als afsluiting van het hele programma moest iedereen een vragenlijst 
invullen met 20 vragen over de mol. Welke kleren had hij/zij aan? 
In welk groepje zat de mol tijdens de foto-opdracht? Had de mol de 
Mastermindcode goed? Voor sommige toch nog best wel pittig. 
Tijdens een zenuwslopende ontknoping kregen de meeste van ons 
een rood scherm te zien. Oftewel, niet gewonnen… Maik van Houts 
kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Hij had de meeste vragen 
goed beantwoord over de mol. Omdat er toch behoorlijk wat geld uit 
de pot was, moest Maik kiezen voor het kleinste cadeautje….. 3 pak-
ken zakdoekjes. Altijd handig!

Dan blijft er nog een vraag over….. WIE IS DE MOL?

Hij heeft ons allemaal goed om de tuin geleid en het heeft Maik heel 
wat geld gekost: Niels Verstappen was DE MOL!

Volgende keer kunnen jullie wat lezen over ons installatieweekend. Dit 
staat in januari op het programma. Wat onze nieuwe Explorers daar 
allemaal moeten doen lezen jullie in het volgende sprokkeltje….
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Oh kom er eens kijken!
Als de dagen korter worden en de ka-
chel gaat weer aan, dan weet je het al: 
Sinterklaas is in aantocht!
De spannendste tijd van het jaar. Sin-
terklaas kwam naar Nederland, en dat 
was een feest. De beverleiding had haar 
best gedaan en de bovenzaal helemaal in 
Sinterklaassfeer te brengen. Vier weken 
lang een gezellig vol programma ge-
draaid.
Met heel veel gezellige sinterklaas ac-
tiviteiten voor de bevers. pietenbingo, 
schoentje knutselen, de grote sint- en 
pietquiz, pietenhindernissen, verlanglijst-
je maken, pietenspelletjes etc. 
Maar wie zoet is krijgt lekkers
Dus we gingen ook nog pepernoten en 
speculaas bakken, overheerlijk onder begeleiding bakken de bevers 
zelf pepernoten of speculaas. 
Dat werd smullen maar!  
De bevers ontdekten ook: bedden op de bovenzaal en overal peper-
noten?
Zwarte Pieten kwamen in de tussen tijd ook slapen in de blokhut. En 
wij zagen gelijk ook dat ze een goede start gemaakt hadden met ’n 
smakelijk pietenontbijtje in onze keuken?
Omdat wij dit ontdekt hadden zijn de bevers gelijk  de schoen (die wij 
de week daarvoor gekleurd en in elkaar geknutseld) bij de kachel gaan 
zetten. Want er is geen Sinterklaasfeest zonder schoencadeautje?

Beverbabbels
Tim: Kijk ik heb een sigretje <-- 
stokje van de lolly

Iemand heeft op de bril ge-
poept! Ik denk zwarte Piet, 
want de poep is zwart! Roept 
Lars door de gang.
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Overvliegers bevers

Hotsjietonia

Na één, twee, drie of drie en een half jaar lang spelen, leren, avontu-
ren beleven, vriendschappen sluiten en mooie gebeurtenissen is het 
tijd om over te vliegen. 
Kars, Rik, Ties, Thijs, Thijs, Sarah, Elise, Anouk en Lisanne zijn aan het 
begin van dit scoutingseizoen al overvlogen, ze hebben nu de be-
verblouse verruild voor een groene blouse. Wij wensen ze heel veel 
plezier bij hun nieuwe speltak, het was erg gezellig jullie als bever te 
hebben gehad.
Het nieuwe seizoen gaan wij met zestien overgebleven bevers aan de 
slag met een kennismaking met Stuiter. Hij heeft een dorp ontdekt. En 
wij gaan kijken wat er te vinden is. Wij gaan op avontuur! 
Het dorp Hotsjietonia is de plaats waar de Bevers van Scouting Neder-
land spelen vanaf 2010. Wij willen onze bevers graag voorstellen aan 
de andere bewoners van het dorp. Dus gaan wij mee op ontdekkings-
tocht in het nieuwe dorp. 
In het nieuwe thema beleven onze bevers geweldige avonturen. Het 
dorp biedt veel mogelijkheden voor nieuwe en uitdagende Scouting-
activiteiten. De activiteiten worden rondom een thema of figuur aan-
geboden. Dit kan zijn in de vorm van knutselen, spel, speurtocht en/of 
andere activiteiten. De meeste activiteiten spelen zich af in en om de 
blokhut. In het dorp wonen tien spelfiguren. Elk figuur heeft zijn eigen 
karakter en zijn of haar favoriete spellen om te spelen. 
Wij wensen alle bevers veel plezier met jullie bezoek aan het dorp 
Hotsjietonia. En wij gaan ervan uit dat wij ook met z’n vieren een 
hartstikke leuke tijd tegemoet gaan. 

Het Beverteam

Het Scoutingspel
Zij spelen het Scoutingspel volgens het thema Hotsjietonia. In het 
dorp Hotsjietonia is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter speelt 
met vriendjes in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de 
inwoners van het dorp. De bevers kunnen zich gemakkelijk met deze 
spelfiguren identificeren. Ze gebruiken hierbij hun fantasie en dat 
levert weer een bijdrage aan hun ontwikkeling. DAT IS HET GOEDE 
LEVEN!
Zet snel een actief en mooi programma op touw en bezorg de bevers 
een waanzinnige dag.
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De bevers!
Bij de bevers ligt de nadruk op het spelen in de natuur. Ze doen 
samen met andere kinderen leuke spelletjes in een veilige omgeving. 
Zo leren ze spelenderwijs samen te werken onder leiding van deskun-
dige vrijwilligers. De bevers spelen in het thema Hotsjietonia en ge-
bruiken hierbij hun fantasie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de 
kinderen.

Het kan gebeuren dat de bevers een nachtje blijven logeren in 
”Hotsjietonia”. Voor jongens en meisjes van een jaar of vier is dat 
natuurlijk een prachtige gebeurtenis.
Ben jij tussen de 5 en 7 jaar? Vind je het leuk om iedere week iets 
leuks te doen en lekker buiten te spelen? Kom dan bij de bevers van 
Scouting Someren! Hier doe je allemaal spannende dingen met kinde-
ren die even oud zijn als jij.

De bevermiddag komt samen op zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur.
Wil jij iets vertellen? Neem dan contact op met de speltak: bevers@
scoutingsomeren.nl

Het komende beverweekend
Deze maand staat er ook nog een Hotsjietonia Bever Installatie week-
end voor de deur. 
De bevers gaan van zaterdagmorgen 17 december tot en met zondag-
middag 18 december één nachtje slapen in onze eigen blokhut. 
We gaan dan een heleboel leuke dingen doen, maar wat; dat blijft 
nog even een verrassing. 

De volgende ochtend staat er nog iets belangrijks op de planning. Dan 
worden de nieuwste bevers geïnstalleerd: Emilia, Siem, Neeltje, Vera 
en Anouk mogen een parcours afleggen om te laten zien dat ze een 
échte bever zijn! Alle ouders en familieleden worden hierbij natuurlijk 
van harte uitgenodigd. 

En als het er weer op zit gaan de bevers meestal vermoeid, maar met 
overvolle verhalen naar huis. Want zelfs maandag hebben ze nog ver-
halen te vertellen over het beverweekend. Super toch! Daar doen we 
het voor. 
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Bezoek van Juul

Zoals jullie waarschijnlijk al wisten is onze kabouter leiding Sanneke 
op 1-11-2016 moeder geworden van een prachtige dochter genaamd 
Juul. Reden voor een feestje. Sanneke kwam een paar weken later met 
Willem en Juul langs tijdens het groepdraaien. Dit vonden de kabou-
ters erg leuk en Juul kwam geen aandacht te kort. Sanneke had voor 
ons ook heerlijke versnaperingen gemaakt met roze muisjes. De ka-
bouters hebben nog allemaal heel zachtjes slaap kindjes slaap gezon-
gen voor de kleine Juul waar na ze ook heerlijk is gaan slapen
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Welpen
Hallo iedereen, mijn naam is An-
nelin en ik ben samen met Renske 
voor mijn MAS-stage mee geweest 
met de welpen op hun installatie 
weekend.

Op de vrijdag avond ben ik pas 
laat aangekomen omdat ik moest 
werken, ik kwam dus pas rond half 
twaalf aan. Voor dat ik aan kwam 
zijn alle nieuwe welpen geïnstal-
leerd en had iedereen nu dus een 
compleet uniform.  Toen ik binnen kwam waren de kinderen al naar 
boven toe en waren ze een beetje rond aan t rennen. Nadat ze een 
beetje rustiger waren geworden zijn de kinderen toch maar in bed 

gaan liggen. Wij zijn toen met 
de leiding buiten gaan zitten 
bij het kampvuur.

De volgende ochtend werden 
we al vroeg wakker door het 
rondgestamp boven ons. Na 
een tijdje zijn we met z´n 
alle opgestaan en hebben we 
ontbeten. Daarna hebben we 
buiten ganzenbord met vra-
gen gedaan. Het was heel erg 
koud maar toch heeft ieder-
een dapper volgehouden. 

Toen we klaar waren met het spel hebben we wat lekkere soep gege-
ten en daarna snel door naar Asten, naar het roofvogelcentrum. We 
kregen daar eerst informatie over de vogels, toen zijn we naar buiten 
toegegaan en hebben we enkele vogels op 
onze arm mogen houden. Daarna hebben we 
een rondje gelopen over het terrein en heb-
ben we best wel wat verschillende roofvogels 
gezien. Toen we alle vogels hadden bekeken 
gingen we weer naar binnen. Hierna zijn we 
weer naar de blokhut teruggegaan. Toen 
we weer terug waren zijn we al snel genoeg 
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gaan eten. Die avond hebben we heerlijke 
frietjes gegeten. Die avond hebben we de grote 
welpenquiz gedaan, met veel verschillende 
vragen over scouting zelf en andere boeiende 
dingen. Daarna hebben we een ´bierpong´ 
toernooi gedaan. Hierna zijn we naar bed toe 
gegaan.

Op zondag zijn we iets later opgestaan. Na het 
ontbijt hebben we buiten nog wat spelletjes gedaan. Toen we daar 
klaar mee waren liep het al tegen twaalf uur aan. We hebben toen 
afgesloten met zn alle.
Dat was mijn weekend met de welpen. Ik heb het erg naar mijn zin 
gehad dit weekend 

Groetjes Annelin 

Maatschappelijke stage 

Vrijdag 26 november was het zover: op weekend met de welpen. Na 
drie keer mee groep draaien ging ik mee op het installatieweekend 
van de welpen.

5 november kwam ik om kwart voor negen aan bij de blokhut. Toen 
werd het programma voor die dag nog snel even doorgenomen, en 
toen kwamen de welpen al voor het groep draaien. We begonnen met 
het openen, daarna hebben de welpen levend stratego tegen elkaar 
gespeeld, toen nog even vrij spelen en toen was het alweer tijd  om af 
te gaan sluiten, er stonden al ouders te wachten… 

12 november stond ik weer om kwart voor negen bij de blokhut. We-
derom even het programma doorspreken, toen werd het alweer steeds 
met welpen die heel graag wouden beginnen. Als eerste openen, 
even trefbal zonder geluid (maar stiekem toch met een beetje geluid) 
en toen zijn alle welpen gaan oefenen met knopen, ze kenden er al 
drie! Na een uurtje oefenen was het alweer elf uur , dus toen was het 
afsluiten en opruimen, en toen weer naar huis.

19 november was het weer kwart voor negen tegen de tijd dat ik bij 
de blokhut verscheen. Zoals de vorige keren even het programma 
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bespreken en toen kwamen er weer die 
niet konden wachten om te beginnen. 
Even openen, en toen buiten in de kou 
allerlei spelletjes en vrij spelen gegaan. 
Toen alle welpen het koud hadden was 
het elf uur en was het dus weer tijd om 

af te sluiten. 

25 november arriveerde om half zeven bij de blokhut, toen heb ik 
samen met Linda alles klaargezet voor de installatie van vijf nieuwe 
welpen. Om zeven uur kwamen de welpen, de ouders van de welpen 
die geïnstalleerd bleven na de spullen klaarleggen nog kijken naar de 
installatie. Nadat alle vijf de welpen hun uniform hadden verdiend, 
gingen de ouders naar huis en gingen wij in het bos kop van Medusa 
doen. Nadat team rood had gewonnen, was het tijd voor kampvuur 
met frikadellen, en daarna was het toch echt tijd om te gaan slapen.

26 november werd de leiding om acht uur gewekt door elf energieke 
welpen die zin hadden om over de slaapzolder te gaan rennen, dus 
toen was het tijd om aan te kleden en klaar te maken om te ontbijten. 
Toen gingen we ontbijten, en daarna levend ganzebord met tussen-
door een warme chocomel pauze en buiten een tijdje vrij spelen, en 
’s middags stond er een roofvogelshow op het programma. Toen we 
na de show weer bij de blokhut waren, gingen we eten, en wat is nou 
een kamp zonder friet . Na de friet hebben we in de blokhut verstop-
pertje gedaan, en toen was het tijd voor Het Grote Welpen Bierpong 
Toernooi en een quiz over scouting. Nog even disco en schoen zetten, 
en toen was ook kamp dag twee tot een goed eind gekomen

27 november was het wederom voor 
de wekker ging weer tijd voor de 
natuurlijke welpen wekker. Opstaan, 
aankleden, klaarmaken en weer ont-
bijten. Na het ontbijt buiten spelletjes 
doen, en toen nog wat soep in de 
kampvuurcirkel en toen kwamen de 
ouders weer om alle welpen op te ha-
len. Dat was het einde van een heel 
leuk en gezellig kamp! 

groetjes Renske
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Kabouterweekend
Daar gaan we weer, op naar 
een weekend vol nieuwe avon-
turen.
Na dat vrijdag avond alle slaap 
spullen klaar lagen konden we 
gaan beginnen met de instal-
latie van onze 3 nieuwe leden: 
Elize, Lisanne en Sarah. Zij 
moesten een moeilijk parcours 
afleggen om hun uniform te 
verdienen daarna moesten ze ook nog de kabouterwet en belofte af-
leggen en eindigen door te schreeuwen. DAT BELOOF IK! Hierna werd 
snel afscheid genomen van de ouders zodat we snel konden beginnen.

We begonnen met een glow ballonnen spel. Hierbij zaten glowsticks 
en opdrachten in iedere ballon  die ze om de buurt kapot moesten 

prikken om de opdracht uit te 
voeren.

Hierna zoals bij een echt scou-
ting weekend hoort, snel naar 
het kampvuur waar de leuke 
verhalen naar boven kwamen 
en er uit volle borst werd ge-
zongen. En toen helaas weer 
naar bed.

Zaterdag ochtend waren de kinderen al weer vroeg waker. Na een 
heerlijk ontbijt zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de 
high tea: fruit salade snijden, sandwiches maken, tekeningen maken 
en pannenkoeken bakken. Van al dat koken kregen we natuurlijk 
honger dus had de leiding de thee gemaakt en konden we aan tafel en 
mmmmmmm dat was smullen.

Daisy had een leuk spel gemaakt voor in de middag. De kinderen 
gingen per volkjes aan tafel zitten en kregen verschillende opdrachten 
van Daisy waaronder, een slinger maken van wel 3 meter, 5 verschil-
lende blaadjes zoeken in het bos, een gedichtje schrijven en nog veel 
meer leuke opdrachten.
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Als avond eten gingen we 
lekker frietjes eten van de tafel 
waarbij Mariëlle van mayo-
naise en curry tekeningen had 
gemaakt.

In de avond had Sjef een leuke 
quiz gemaakt met verschillende 
soorten vragen en opdrachten 
waar fanatiek aan mee werd 

gedaan. En hierna weer lekker bij het kampvuur zitten waar Daisy ons 
een nieuw liedje heeft geleerd. Inmiddels kunnen alle kabouters dit uit 
volle borst mee zingen maar wat het betekend…..? Geen idee.

De laatste dag brak al weer aan je merkte dat de kinderen al een beet-
je moe zijn geworden van dit leuke weekend want vandaag waren ze 
al een stuk later wakker. Ruud had zich deze ochtend aangesloten aan 
het leiding team en was voor ons al begonnen met het ontbijt klaar 
maken. Een lekker en voedend ontbijt met warme chocomelk met 
slagroom.

Nou was het weekend al weer 
bijna voorbij en hadden we 
nog niks geknutseld  voor ons 
nieuwste lid, Juul. We hebben 
vele mooie tekeningen ge-
maakt en kleine lieve muisjes 
voor op het grote beschuit met muisjes. Iedereen was hier zo fanatiek 
mee bezig dat voor we het wisten de ouders al voor de deur stonden  
dus hebben we snel opgeruimd en het weekend afgesloten door het 
nieuw aangeleerde liedje aan de ouders te laten horen.
 
Alle kabouters bedankt voor het leuke weekend,

Groetjes,
Sjef, Daisy, Ruud en Mariëlle 

PS. We hebben het cadeautje aan Juul gegeven en ze vond het 
suuuupppeeer Mooi!!
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PROUD TO BEER VOUDT feest
Bordjes maken, zaal versieren, posters 
plakken en uitdelen, band regelen en 
andere voorbereidingen. Maar na een 
aantal maanden voorbereiding was het 
dan eindelijk zover. 18 november om 
20:00 begon het proud to beer voudt 
feest van de PIVO’s .  Om 18:00 had-
den we met zijn alle al verzameld in de 
blokhut om onze slaapspullen klaar te 
leggen. Vervolgens zijn we naar de Comeet gefietst waar de band al 
druk bezig was met opbouwen. Eenmaal aangekomen was er eerst  
tijd voor friet, want er moest natuurlijk een goede bodem gelegd wor-
den. Na het eten, de soundcheck  en de andere laatste voorbereidin-
gen kon het feest dan echt gaan beginnen. Niet wetende welke groe-
pen er zouden gaan komen, wachten we in spanning af. Om 20:30uur 
begon de zaal toch al redelijk vol te lopen en waren er al verschillende 
vrienden, leden van onze vereniging, Deurne en Someren-eind. Ook 
de band had een delegatie meegenomen waardoor de zaal toch re-
delijk vol stond. Voor een eerste editie hadden we niet te klagen. De 
band speelde leuke, afwisselde muziek en er werd flink gedanst door 
iedereen. Om 02:00uur was het dan helaas alweer afgelopen. Wij 
hadden het goed geregeld want de vrijwilligers van de Comeet gingen 
poetsen en wij konden met zijn alle naar de blokhut. Dit was voor de 
meeste van ons ook maar goed. Bij de blokhut aangekomen hebben 
we nog wat snackjes gegeten en  zijn we snel gaan slapen. Want de 
volgende ochtend moesten we alweer om 09:30uur alle versieringen 
gaan opruimen.  Door een wekker die door iemand vergeten was uit 
te zetten om 06:00uur, was iedereen optijd wakker. Eerste hebben 
we met zijn alle lekker ontbeten en vervolgens zijn we naar de Co-
meet gegaan. Na een uurtje opruimen werd al snel duidelijk dat we 
een leuk bedrag aan het feest over hadden gehouden.  Dit kunnen 
we natuurlijk goed gebruiken voor het 
weekend dat er aan gaat komen ! Ook 
zal er volgend jaar weer een feest geor-
ganiseerd gaan worden.  Ook hierover 
volgt later meer !!  Wij vonden het een 
geslaagd feest, iedereen bedankt voor 
het komen en tot volgend jaar..
 
Groetjes de PIVO’S 
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Stam
Na lang erover gepraat te 
hebben en na vele po-
gingen om een datum te 
vinden is het dan toch 
gelukt om bij kok en stam-
lid Rene te gaan eten. Met 
maar liefst 17 stamleden 
verraste we Rene op zijn 
werk die vervolgens een 
heerlijke maaltijd voor ons 
bereid heeft. De was een 
zeer geslaagd programma 
en zeker voor herhaling 
vatbaar. Prettige feestda-
gen gewenst namens alle 
stamleden!
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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


