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Het was een leuk weekend, afgelo-
pen week. We hadden het ouder-
weekend, 26 uur 100% scouting. 
Het weer was prachtig, de groep 
was heel gezellig en relaxed en ze 
konden nog lekker koken ook, wat 
wil een mens nog meer? Nu dit 
achter de rug is gaan we ons weer 
voorbereiden op NL doet, de actie 
waarbij we onze blokhut een op-
knapbeurt geven en de potgrond-
actie (18 maart).  Voor beide acties 
hebben een aantal ouders zich 
alweer aangeboden ons te helpen. 
Dat is echt super fijn, want vele 
handen maken nu eenmaal licht 
werk. Het is ook een mooi gebaar 
naar onze vrijwilligers die het hele 
jaar al voor de vereniging klaar staan. Iets wat in de huidige maat-
schappij overigens steeds unieker wordt heb ik het gevoel. Iedereen 
is druk en de jeugd moet op zaterdag werken om geld te verdienen 
voor een mobiel en stapgeld. Wat veel mensen zich overigens niet 
realiseren is dat de ervaring die je opdoet als leider bij de Scouting je 
kans op een baan aanzienlijk verhoogd. Werkgevers willen graag men-
sen aannemen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en 
gewend zijn om in een team samen te werken. Dat leer je allemaal bij 
ons. Daarbij leer je ook nog eens om leiding te geven aan een groep. 
Een ervaring waar je de rest van je leven profijt van hebt. Dus waar 
wachten jullie nog op….

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van dit sprokkeltje.
 
Groeten,
Marcel

Voorwoord
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Kerstdiner

Het einde van decem-
ber is weer inzicht dus 
de kerst komt er aan. 
Bij de weks betekend 
dat maar een ding: 
kerstdiner. Maar 
omdat dit jaar de 
eerste zaterdag van de 
kerstvakantie kerst-
avond was hebben wij 
er voor gekozen om 
een heuse kerst lunch 
te maken. Om half 10 
verzamelde de leiding 
zich en werden de 
taken verdeeld. Linda 
en Marielle gingen boodschappen doen en de rest ging ons restaurant 
klaar maken. Hierna konde de koks mutsen op en werd er heerlijke 
soep gemaakt, prachtige kom-
kommer  frikandel/bitterbal 
kerstbomen en heerlijke groene 
pannenkoeken.
De eerste kinderen kwamen 
binnen in hun mooiste kleren. 
We begonnen met echte (kin-
der)champagne en een toost op 
een leuke middag. Na enkele 
gangen werd er een zang wed-
strijd  gehouden, jongens tegen 
de meisjes. De meisjes lieten 
ook ons liedje horen die wij van 
daisy hebben geleerd tijdens 
ons laatste weekend. Nu nog 
snel het toetje, groene pannen-
koeken, roze slagroom met een 
bolletje ijs MMMMMMMM. 
Helaas kwamen de ouders de 
kinderen al ophalen dus moes-
ten we afscheid nemen en wel 
voor 2 weken :,(
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Scouts
Hoi allemaal!

Kerstdiner.
Hier weer een bericht van de 
scouts. We gaan eventjes terug 
in de tijd. Juist ja, terug naar de 
laatste keer groepdraaien in 2016. 
Het stond in het teken van kerst 
en daar past een kerstdiner uitste-
kend bij. Iedere patrouille maakte 
heerlijke gerechtjes. Er was zelfs 
een vouwploeg die van servetten 
leuke kerstbomen vouwden. Tot 
slot hebben we natuurlijk heerlijk genoten van het kerstdiner.

Groepdraaien. Wat een lawaai!!!
Pff…. Wat moet je toch met 28 scouts in zo’n kleine zaal. Jullie be-
grijpen het wel, de wintertijd nodigt niet altijd uit om buiten groep te 
draaien. Dus moeten we met deze grote groep, die samen behoorlijk 

veel geluid kunnen produceren, 
binnen spelen. 
Gelukkig proberen we continu 
uitdagende programma’s te 
bedenken. Zo hebben we laatst 
airhockey gedaan, maar dan in 
het groot. Het was wel even 
opletten voor de vingertoppen, 
want je zou die schijf maar eens 
tegen je vingers aan krijgen. 

ALAAF voor Prins Dirk van Zegveld!
Op donderdag 16 februari werd Dirk verrast door de Prins van de 
Pompers (De vader van Isa van der Hulst). Zij vonden het leuk om 
eens een kijkje te nemen bij de hobby van de jeugdprins. Volgens mij 
hebben wij ze een goede indruk gegeven. We waren net aan het tafel-
voetballen, dus daagden we de prins en de vorst uit om mee te doen. 
De prinses bleef op veilige afstand boven staan kijken. Maar ook zij 
wilde de uitdaging aangaan. Voetballen, zonder met blauwe schenen 
naar huis te gaan. Als afsluiting deden we een rustig potje ‘Wie ben 
ik?’ Hopelijk hebben zij genoten. 
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Installatieweekend 
2017.
Ook hebben we er 
weer een zeer mooi 
installatie weekend 
opzitten. Dit jaar 
gelukkig veel min-
der koud dan vorig 
jaar. Het begon 
vrijdag avond met 
disco zwemmen in 
de IJzeren man  Toen 
we terug waren 
hebben we nog een 
spel gedaan, daarna 
een kampvuur en 
tot slot op tijd naar bed! Of ja, de leiding hoopt altijd dat ze op tijd te 
bed gaan. Toch krijgen ze het elke keer weer voor elkaar om het LAAT 
te maken. De volgende dag verraden zij zich meestal, omdat ze dan 
mega grote wallen onder hun ogen hebben. Gelukkig vielen ze tijdens 
de tocht niet in slaap! Sterker nog, de fietsen is nog nooit zo goed 
gegaan als dit weekend! 

Het zaterdagavond programma was ook weer top. Een nieuwe leiding, 
betekent, een installatie. En wat is er nu leuker dan een leiding mogen 
schminken of geblinddoekt eten geven (en KNOEIEN). Ja, ja, Lonneke 
Swinkels was de klos. Welkom bij onze gezellige club!
Tijdens de installatie moesten de scouts ook spellen onder elkaar uit-
voeren. Zo stond er een flesje bavaria op tafel, ouders niet ongerust 
worden, en kregen de kinderen een lolly. Ze moesten net zo lang op 
de lolly zabbelen totdat hij in de fles paste. Kortom, ook dit was een 
gezellige avond! Na het kampvuur lag iedereen toch echt eerder te 
slapen dan de nacht ervoor. 

Zondag, de dag waarop de wallen van de scouts NOG groter waren, 
zijn de nieuwe scouts geïnstalleerd! Ze hebben laten zien dat ze talent 
hebben in pionieren en ze hebben een ingewikkeld parcours af kunnen 
leggen. 

Kortom: het SW en de RSW die er weer aan staan te komen gaan 
helemaal goed komen met deze nieuwe scouts erbij!
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Stokje Carie

Mijn dochters Fleur en Maartje zijn lid van onze vereniging.
Ik ben, ik denk in 2011 i.s.m. Marcel Kuipers begonnen met wat klus-
jes in en om de blokhut.

Na een officiele klusdag 2012 werd ik uitgenodigd voor een feest die-
zelfde avond.

Ik vond het gehele leidingteam direct zo leuk en enthousiast dat ik 
dacht; ik wil ook wat voor die  club betekenen.
Tijdens dit feest werd ik al gauw door Mark Verstappen gestrikt om 
een keer mee te komen groepdraaien bij de Scouts.
Ik ben er toen vol overtuiging aan begonnen, en merkte dat ik het 
steeds leuker vond om de leden van alles te leren.
Ik heb zelf ook veel  moeten leren hoe het er bij Scouting aan toe 
gaat.

Vooral m.b.t. pionieren,  tochttechnieken en spelavonden.
Na m’n  officiele installatie als leiding  ben ik tijdens mijn eerste kamp 
direct in het diepe gegooid als gevolg van een ongelukje;  maar merk-
te dus ook meteen dat de leiding elkaar goed aanvoelde.
Ik heb al vele leuke weekenden en kampen mee mogen draaien.
We zeggen altijd : as die mennekes mèr lol hebbe.
Sinds begin 2016 ben ik me ook meer gaan richten achter de scher-
men in de vorm van bestuur (onderhoud blokhut).

We hebben inmiddels een gezellige club gevormd van verschillende 
handige klus-vrijwilligers.
Met het zeer geslaagde installatieweekend achter de rug gaan we ont-
dekken wat we dit jaar weer voor leuks gaan meemaken. 
Ik hoop op weer een jaar vol gezelligheid tijdens groepdraaien en 
kampen.

Hierbij geef ik het stokje door aan Julia.
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Ouderweekend

Hallo allemaal,

Op zaterdag 18 februari begon-
nen we om 10:00 uur met koffie, 
cake en gezellig buurten. Daarna 
werden er groepjes gemaakt en 
met de fiets moesten we naar de 
eerste post in
Lierop voor een spel tegen een 
andere groep. Na elke post kre-
gen we een nieuw coördinaat die 
we in de GPS moesten invoeren. 
Ook hadden we een portofoon 
voor meer informatie en elkaar te 
helpen.
Vervolgens werden er in groepjes 
zelf boodschappen gedaan voor 
het gezamenlijke avondeten. 
‘s Avonds hadden we een leu-
ke GPS-tocht in de bossen van 
Heeze met als eindpunt café De 
Zwaan te Heeze. Hier stond ons 
een lekkere kom soep te wachten.
Terug bij de blokhut was er kamp-
vuur en ging het zoals gewoonlijk 
door tot in de laatste uren. Zon-
dagochtend na het ontbijt deden 
we een potje slagbal dat volgens 
mijn mening zeer geslaagd was. 
Zoals altijd was het een gezellig 
en geslaagd weekend.
Iedereen bedankt en met name 
de organisatie voor dit super-
weekend!

Groeten,
Toon Maas

Het waren leuke 26 uren voor 
de ouders van de scoutingleden.
We hebben in deze uren flink 
wat kilometers gelopen en met 
de fiets rondgereden

Qua niveau werden we met de 
fietstocht wel heel hoog inge-
schat
Maar we volgden toch met ple-
zier ons pad

Genoeg actie was er en de zelf-
gemaakte maaltijd hebben we 
ook laten smaken
Alleen van het kampvuur zou-
den we bijna tot het kookpunt 
raken

“s Nachts heerlijk geslapen 
maar wat wil je na die actie en 
die drank
En dan de volgende dag weer 
slagbal en slaan met die plank

Dan nog even poetsen en dan 
voldaan naar huis toe
Nou bedankt allemaal voor de 
gezelligheid en organisatie en 
tot de volgende keer
Houdoe!!

Wilmie Frenken
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Zaterdag 18 februari 10.00 uur het programma 26 uur scouting be-
gint.
Kopje koffie/ thee gedronken, met heerlijke cake.  
Groepen werden ingedeeld door een dart spel.
Toevallig werd ik weer ingedeeld, met dezelfde ouders als bij 100% 
scouting editie een. 
Gps tocht fietsend afgelegd met coördinaten en opdrachten. Rond 
lunchtijd kwamen we aan in de blokhut van scouting Asten, waar ons 
een heerlijk lunch stond te wachten. We vervolgden onze gps tocht 
verder richting Heusden, Someren – Eind en Someren. In Someren 
kregen we als opdracht om voor 10.00 euro een maaltijd op tafel te 
zetten voor 26 personen. Creatief gingen we te werk, en jawel hoor 
voor 10.00 euro heerlijk verse pizza’s gebakken. ’S avonds werden we 
in de bossen van Heeze afgezet voor een gps tocht, met als eindpunt 
café de Zwaan. Na het nuttigen van een heerlijke kop soep en drankje 
naar keuze, werden we met de auto naar de blokhut terug gebracht. 
Heerlijk warm, soms zelfs snikheet, bij het kampvuur gezellig gekletst 
tot in de late uren, werd het tijd voor mijn nachtrust. Na het gezamen-
lijke zondag ochtend ontbijt, hebben we enorm gelachen met het spel 
slagbal. De ene nog fanatieker als de anderen. Voor sommige speelde 
de kater een hele grote rol. Slagbal vergt opletten, rennen, vangen, 
maar niet op je telefoon zitten. Het scheelde niet veel of zijn telefoon 
werd stuk geslagen en dat niet een keer maar zelfs twee keer….

Leiding bedankt, het waren weer 26 uur mooie uren.
Ingrid van Otterdijk  
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Wat was het een super gezellig 
weekend 
Begonnen op zaterdag 18 feb. 
om 10:00 uur met een lekker 
bakje koffie. Daarna de bedjes 
in orde maken en de dag kon 
beginnen. Door middel van 
een ballonnen spel werden de 
groepen gemaakt dat viel nog 
niet mee voor sommige om 
een dart pijltje in de ballon te 
gooien. Eenmaal de groepen 
compleet konden we beginnen 
we kregen per groep een walki talki en een gps. Er was een route uit-
gezet via de GPS (was de bedoeling) maar gelukkig hadden de meeste 
een telefoon bij  en konden we per groep op de fiets vertrekken voor 
een pittig tochtje onderweg een aantal opdrachten moeten doen en 
kregen we nieuwe coördinaten zodat we wisten waar we heen moes-
ten.Uiteindelijk eindigde de fietstocht op het Wilhelminaplein waar 
we nog een opdracht moesten doen ei overgooien (rauw). Dat ging 
sommige heel goed af. 

Ook kregen we daar een envelop met geld en een briefje waar op 
stond waar we voor moesten zorgen voor het eten. Iedereen naar 
de winkel en terug in de blokhut een gezamenlijk buffet gemaakt. 
De buikjes weer rond dan konden we verder met de volgende activi-
teit een tocht lopen met de GPS. Door middel van vragen kregen we 
coördinaten waar we heen moesten en kwamen in Heeze uit in een 
kroegje waar we een lekker warm kopje soep hebben gehad en een 
lekkere borrel. Eenmaal terug in Someren was het nog laat erg gezellig 
en onrustig!!!!!!!!De volgende ochtend weer vroeg uit de veren met 
z’n allen ontbijten en daarna nog een actief spel slag bal maar dat viel 
voor sommige niet mee en 
laten we over de uitslag 
maar niks zeggen. Daarna 
nog alles netjes opruimen en 
konden we weer naar huis. 
Het was een superrrrrrrr 
weekend op naar de volgen-
de!!!!!!!!!!!

Groetjes  Marjon 
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Dat was het dan weer, we 
hebben het overleefd, de 
tweede editie 26uur 100% 
scouting... Veel gelachen, gps 
geprobeerd en vreemde spel-
len gedaan, een eind gefietst..
een buffet bereidt, waypoints 
gezocht in de bossen tus-
sen Heeze en Someren, alles 
gevonden behalve het paaltje 
met de spijkers, genoten van 
het kampvuur en het vele 
gezellige geouwehoer, sommi-
ge voor 3 ...proberen een paar 
uurkes slapen, ontbijtje en bij-
na gewonnen met slagballen.. 
Het was kei mooi, zoals een 
scoutingweekendje moet zijn. 
Bedankt allemaal! 

De leiding

Saskia van Bussel – de Bruijn
Het was super! Dank je wel alle-
maal! Jullie weten ut; alle mannen 
zijn ....... behalve Addie Tielen!!

Ilse van Veggel
Het was super leuk

Scouting Someren
Addie volgende keer mag je weer 
voor me zingen 

Marjon Meeuwis
Het was een super weekend helaas 
nu weer 2 jaar wachten 
Bedankt. 

Claudia Hoppenbrouwers
'T was weer een geslaagd week-
end 26 uur 100% scouting. En we 
hebben weer een klein stukje zelf 
ervaren wat onze kinderen wekelijks 
meemaken. Dank jullie wel allemaal. 
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Half tien was alle leiding er: Iris, Maaike, Fleur, Linda en Renata. De 
standaard bezigheden zoals zolder vrij maken en vegen, toiletten na-
kijken en kookmateriaal in de keuken zetten.Ruim voor tien uur waren 
de eerste enthousiastelingen al aanwezig om hier lekker te komen uit-
razen. Maar hiervoor hebben wij ook weer onze afspraakjes, zodat we 
met z’n allen wel een fijn maar ook beregezellig weekend van kunnen 
maken. Ouders maken de slaapplaats in orde. De pyjama en knuffel 
wordt alvast klaar gelegd. En de opening van ons beverweekend kan 
beginnen. In de kring vertellen we de bevers wat het weekend een 
beetje in gaat houden en wat de bedoeling ervan is. Toen iedereen 
een beetje gewend was begonnen we aan een kringspel; proberen 
een bal tussen de poten van de stoel door te rollen. De bewaker pro-
beert dat te verhinderen. Slaagt een bever erin om de bal tussen de 
stoelpoten door te rollen, dan wordt hij de nieuwe bewaker, hierna 
een tikspel met sop, vaatdoek en vuil. Een zoekspel; een bever ver-
stopt een klein voorwerp op een zichtbare, niet al te opvallende plaats. 
De andere bevers komen terug in de ruimte en gaan op zoek naar het 
voorwerp. Wie het voorwerp gezien heeft gaat op de grond zitten. Zo 
gaat het spel door tot alle bevers op de grond zitten. En tot slot een 
ren spel; vangertje wat de bevers zelf verzonnen.

Ook Emilia wist een leuk spel uit 
te leggen. Dit was nieuw voor de 
leiding. Maar het was wel heel 
erg leuk. Iris had de soep intussen 
warm en de koelkast ook helemaal 
uit gepoetst. We gingen bikken. 
En na de soep kon je een boter-
hammetje bestellen bij de leiding. 
Na de lunch gingen we een grote 
Kerstquiz spelen. Ieder groepje 
onder begeleiding van leiding had 
een toeter, wanneer er rondes zijn 
waarbij je als eerste het antwoord 
wist mocht je deze gebruiken. Of 
je kon naar de kerstmuts rennen? 
Want er was een vragenronde, 
doeronde, plaatjesronde, muzie-
kronde en een bonusronde.

Beverinstallatieweekend ‘16
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Hierna even  pauze en mochten 
de bevers een kerstkaart tekenen, 
kleuren en schrijven.
En als je daarmee klaar was mocht 
je buiten vrij gaan spelen. Als de 
leiding dat zegt, dan mogen de 
bevers doen en laten wat ze zelf 
willen doen.

De leiding bereid zich al voor de 
avond die komen gaat. Renata 
begon met het schoonvegen van 
de kampvuurcirkel. En Linda en 
Iris maakten het beslag om lek-
kere pannenkoeken te bakken. 
En brachten vervolgens al het 
niet bruikbare materiaal uit de 
kampvuurcirkel naar de container. 
Er waren intussen al bevers naar 
binnen gegaan. Er was de moge-

lijkheid om Tina’s te lezen met Fleur onze stagiaire. En als het zover is 
en de tafel gedekt was gingen wij met z’n allen aan tafel. 

Gezellig aan een Kerst feesttafel smulden wij van die lekkere zelfge-
bakken pannenkoeken naar binnen. Met leuke kerstmuziek op de 
achtergrond versierden we onze pannenkoek met poedersuiker met 
behulp van kerstsjablonen. En natuurlijk een heerlijk met sterretjes 
versierde vlaflip als toetje!Hierna Film kijken die Maaike voor ons 
geregeld had. Even een pauze en het vervolg van de film afkijken. Het 
was vroeg donker dus was het op tijd lekker genieten van een zakje 
chips en drinken bij het kampvuur, wat inmiddels al aan was.

En dan volgde er nog een mini bonte avond. We gingen ons wassen, 
schoon ondergoed en pyjama aan! En hielden een pyjama party met 
onze lievelingsknuffel. Een echte knuffelopkomst, want Stuiter had 
ontdekt dat je samen met knuffels leuke dingen kunt doen. Lekker 
luieren... … stuiteren ... ... ... ... ... een knuffel durft alles, toch? 
Bevers gebruiken knuffels vaak om zich mee te uiten. Angst, blijd-
schap, verdriet... een knuffel leeft mee en geeft vertrouwen. Met 
knuffels hebben bevers een sterke relatie. Er volgde een pyjama mo-
deshow over de catwalk met leuke muziek wat Maaike regelde. En 
iedereen kon even gek uit z’n dak gaan.Inmiddels was het laat genoeg 
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en was het tijd om tandjes 
te poetsen. Naar boven en 
even nog schijnen met de 
zaklamp. Hierna moest het 
stil zijn, men mocht niet 
meer schijnen van de lei-
ding en was het de bedoe-
ling om te gaan slapen. De 
bevers waren ook allemaal 
uiteindelijk heel erg moe 
en flink uitgeput met al die 
bezigheden. Maar dat wil-
len ze niet altijd toegeven. 
Linda, Iris, Maaike, Fleur 
en Renata gingen nog even bij het kampvuur zitten om nog wat na te 
buurten en zo nog een klets avondje door te brengen. 
Zondag 18 december 2016  

Om 7 uur waren de eerste bevers wakker en al snel hoorde je alle kin-
dervoetjes rennen over de zoldervloer. Wij stonden om 8 uur op zoals 
in ons programma stond. De ontbijt tafel werd ingedekt en gezellig 
rondom de versierde kerstboom gingen we rustig ontbijten. Boven op 
de slaapzolder moesten de bevers alles netjes bij elkaar leggen de vuile 
was hoorde in de waszak en zo leerde iedereen zijn eigen spulletjes in 
orde te maken. 

Na het ontbijt gingen de bevers met Fleur naar buiten voor een goed 
begin van de dag. Ochtendgymnastiek, de hele kleintjes hebben zelfs 
leren huppelen met Fleur. Daar waren ze heel trots op! Later kwam 
Maaike ook nog mee doen met een bosspel. En hierna nog even vrij 
spelen. De voorbereidingen aan de installatie was intussen ook aan 
de gang. En inmiddels was de tijd verstreken om hieraan te beginnen. 
Wij heette de ouders, broertje(s) en zusje(s), opa’s en oma’s van harte 
Welkom in de Donck om de installatie bij te wonen van vijf nieuwe 
bevers. Koffie en thee was er voor ouders en grootouders met een 
plakje cake en drinken voor de broertjes en zusjes. Hierna de start van 
de installatie, een heel parcours in de blokhut, rondom de kerstboom. 
Waar iedereen om heen zat.Een parcours met verschillende hinder-
nissen om je nieuwe bever scoutfit te verdienen. Voor je rode bever-
blouse, je groepsdas, je dasring en je insignes: Hiermee bewees Emilia, 
Siem, Neeltje, Vera en Anouk om ook een échte Bever te worden.
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Ze moesten laten zien dat ze een flink budget bij elkaar kregen, om 
zoveel mogelijk geldzakjes in de emmer te gooien. Zodat wij veel 
activiteiten kunnen doen. Hierna door om twee touwen de uiteindes 
aan elkaar te knopen. Het werd gelijk getest of het daadwerkelijk 
goed en stevig aan elkaar vast zat.Tussendoor een vraag vanuit het 
dorp Hotsjietonia, je moest een kaart ophalen waar een dorpsfiguur 
op afgebeeld stond. Hiervan moest je een voorwerp gaan zoeken wat 
bij hem/ haar karakter hoorde. Daarna door een donkere kersttunnel 
kruipen om daar ergens je dasring mee naar buiten te nemen. Oeps, je 
wilde niet met lege handjes uit de tunnel komen, want de groepsdas 
moest er later mee vast gemaakt worden. Dus op naar het volgende: 
een toren bouwen, waarvan alle blokken gebruikt moesten worden 
zonder dat die mooie toren omviel. Eenmaal gelukt moest men naar 
de reuze pion, een rondje omlopen en weer door. Men moest omhoog 
tegen de bank oplopen om bij de top je rode beverblouse naar bene-
den te halen. Gelukkig stond daar Fleur bij, want sommige kleintjes 
wilden toch wel graag een veilig handje.En natuurlijk er weer vanaf. 
Na deze sprong weer klimmen naar boven om je groepsdas uit de 
verlichting te halen. Zodat iedereen je goed kon zien werken. (het 
gevoel alsof je piek van de 
Kerstboom af moest ha-
len). Vervolgens kon je via 
een andere bank weer naar 
beneden lopen. En was de 
finish bijna inzicht. 

Hierna kreeg je de rode 
blouse aan, de groepsdas 
van Scouting Someren om je 
nek geknoopt. Kreeg je het 
installatie insigne, speltak 
insigne en de  naamband-
jes van onze groep voor op 
je beverblouse. Allemaal 
geslaagd in het volgende: 
samen werken, knoop ma-
ken, hotsjietonia weetje, 
stevig bouwen, goed klim-
men, los maken en niet bang 
zijn in het donker. Super en 
geweldig gedaan! Daarna 
volgde de felicitaties van 
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de beverleiding en alle bevers. En dan ben je geïnstalleerd en dus 
een echte bever!! Hiep, Hiep, Hoera nu horen jullie er ook écht bij. 
Proficiat; Emilia, Siem, Neeltje, Vera en Anouk met jullie installatie. 
Alle ouders kregen nog een mededeling dat het gebruikelijk is iede-
re zaterdag in je scoutfit naar de groep te komen en een dasring tip 
mee om deze niet makkelijk te verliezen.We maakten tot slot nog een 
groepsfoto! (jammer dat niet iedereen aanwezig was). Maar ja, het is 
traditie. Ouders kwamen de bevers halen, nog wat babbelen met de 
leiding. En dan was het toch tijd voor de leiding om gezamenlijk op te 
ruimen, te poetsen zodat we met z’n allen een uur en klein kwartiertje 
later naar huis konden. De blokhut zoals altijd weer spik en span ach-
ter lieten. Wat een heerlijk gevoel. En wat nog fijner gevoel geeft is 
toch wel de bevers die het allemaal weer naar hun zin hebben gehad. 
Voor degene die aanwezig waren, bedankt voor dit leuke gezellige 
weekend, waar wij weer met elkaar hebben kunnen lachen en plezier 
hebben gemaakt. Maar het is weer voorbij. Het beverweekend. Jam-
muuuuuuuurrrrhhhh! 
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Beverbabbels
s’ ochtend bij het tandenpoet-
sen geeft romy renske een beet-
je tandenpasta. vraagt Renske is 
die pittig?

Anouk zei wij zitten op de basis-
school, echt niet zei Renske toen 
wij zitten op de ranonkel

Anouk als ze het over keelpijn 
heeft , misschien zit er wel iets 
in m’n keel verstopt

Komt Siem Janssen vertellen 
dat zijn broek afzakt zegt Linda 
dan moet je volgende keer een  
riempje omdoen of een kleine-
re broek die niet afzakt... Zegt 
Siem: mama heeft geen broek 
die niet afzakt

Inderdaad de aller leukste en jongste leden van onze Scoutinggroep 
zitten bij de bevers. Ze draaien elke zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 
uur in en om onze blokhut van Scouting Someren. En je kan ze her-
kennen aan hun de knalrode bloes met groepsdas. Daaronder wordt 
veelal een spijkerbroek gedragen. Soms wordt de outfit gecomple-
teerd met een blauwe cap. De bevers spelen leuke spellen binnen en/
of buiten en leren de beginselen van het 'scout zijn'. Want wat is er 
leuker dan avontuurlijk buitenspelen met je leeftijdsgenootjes. Ben 
je niet bang om vies te worden? Wil je nieuwe vriendjes maken? Wil 
je verschillende zaterdagen een tof avontuur beleven. Of wil je meer 
weten over Scouting Someren lees dan meer op onze website. Of kom 
langs en ervaar zelf hoe leuk scouting is. 

Onze Groep de bevers

Maatschappelijke stagiaire
In Nederland volgen leerlingen van het Middelbaar Onderwijs een 
Maatschappelijke Stage (MaS). Op die manier maken ze kennis met 
het begrip  ‘vrijwilligerswerk’ en doen ze ervaring op in de praktijk: 
Door het volgen van een maatschappelijke stage leren ze dat het leuk 
is en voldoening geeft om iets te doen voor een ander. Veel activitei-
ten zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Fleur zelf ook Explo-
rer lid van Scouting Someren heeft gekozen om haar Maatschappelijke 
Stage vanuit het Varendonk College bij Scouting Someren te volbren-
gen. Zij heeft besloten om bij de aller leukste, jongste gemengde spel-
tak stage te gaan lopen. De bevers spelen leuke spellen binnen en/of 
buiten en leren de beginselen van het ‘scout zijn’. Wij hopen dat Fleur 
het naar haar zin heeft gehad met ons gezellige maar ook ondeugend 
groepje bevers. Bedankt Fleur, dat je met veel leerplezier bij ons in de 
Bevergroep hebt geholpen. Het was een goede beoordeling met een 
dikke tien voor inzicht! Neem een kijkje in ons fotoboek en bekijk zelf 
wat voor stoere activiteiten we ondernemen.
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Wat: Installatieweekend
Wanneer: 20,21 en 22 januari
Waar: Someren, Maarheeze, Weert en d’auw Blokhut
Wie: Explorers
Waarom: De nieuwe explorers moesten geïnstalleerd worden. 

Hoe:
Op vrijdagavond kwamen 
we in onze eigen blokhut 
bijeen. Nadat we bijgepraat 
waren onder het genot van 
een kopje koffie kon het 
weekend begin. Traditio-
neel staat op vrijdagavond 
de hike op het programma. 
Omdat de tempraturen on-
der nul lagen, hadden we als 
leiding het vermoeden dat 
er vanavond wel eens goed 
doorgelopen kon worden. 
We dropten de verschillende groepjes in de pan. Ze kregen een tocht 
met een verplichte stop dichtbij het Gat van Roels. Eenmaal daar 
aangekomen bleek een klein ven zo goed dichtgevroren dat je hier 
gewoon overheen kon lopen. Dat moest natuurlijk eerst even getest 
worden, voor een mars kun je onze explorers veel laten doen;). Nadat 
iedereen een kopje warme chocomel op had konden ze beginnen aan 
het laatste gedeelte van de tocht. Zoals het goede leiding betaamt 
zorgden wij op de blokhut voor een lekkere snack en een kampvuur-
tje. Dit keer eens een keer geen frikadellen maar iets echt gezonds: 
broodje worst met ui. Het vuur werd hoog opgestookt, maar dat was 
ook nodig met deze temperaturen. Toen iedereen weer zo’n beetje 
opgewarmd was, zocht iedereen zijn of haar bedje op. Voor sommi-
gen betekenden dat meteen slapen, anderen vonden het nodig om 
(bijna) de hele nacht te kletsen…

Zaterdagochtend = lekker rustig ontbijten. Omdat onze groep flink 
gegroeid is, wordt de ontbijttafel ook steeds groter. Dit past al lang 
niet meer in de keuken dus de zaal werd omgetoverd tot ontbijtzaal. 
Zoals we dat van ze gewend zijn werd er goed gegeten. Dit was ook 
nodig aangezien er voor vandaag een flinke fietstocht en een mega 

Installatieweekend 
Explorers
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spannend spel op het programma 
stonden. Er moest gefietst worden 
naar Weert. Daar werd de groep 
verdeeld in kleinere groepjes. Het 
spel Mister X stond op het pro-
gramma. Één groepje was Mister 
X, zij moesten uit handen blijven 
van de andere groepjes: de poli-
tie. Ze moesten ondertussen wel 
de geldwagen (de leiding) zien te 
vinden om hun buit op te halen. 
Aangezien het op zaterdag in 
Weert best wel druk is, valt dat 
alles nog niet mee. De nieuwe 
explorers hadden nog een extra 
handicap. Zij waren ’s ochtends al 
mooi geschminkt en verkleed. Dit 
leverde dan ook veel bekijks op, 
het was immers nog lang geen 
carnaval. De Mister X’en waren 
duidelijk beter dan de politie en 
gingen er dan ook met de prijs vandoor: eeuwig durende roem. 

Eenmaal terug op de blokhut moest er gekookt worden. Verschillende 
groepjes moesten voor verschillende hapjes zorgen. Een groepje zorg-
de voor verse tomatensoep, andere voor vers gemaakte hamburgers, 
weer een ander groepje maakte de gebakken uien en champignons 
en de leiding maakte zelfgemaakte friet. Alles bij elkaar was dit best 
wel veel, zo veel dat we niet eens aan het toetje toekwamen en dat na 

het opruimen en afwassen het al zo laat was 
dat we meteen door konden met het kijken 
van een film. De een houdt zoiets beter vol 
dan de ander. Al gauw klonk hier en daar het 
gesnurk door de zaal. 

Zondagochtend = het toetje wat eigenlijk 
zaterdagavond op het menu stond opeten. 
Na een paar boterhammen is er natuurlijk 
ook niks zo lekker dan een heerlijke dame 
blanche. Heel leuk zo’n weekend maar het 
geeft ook zo’n rotzooi. Gelukkig zijn we met 
een grote groep en kan iedereen dus ook 
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meehelpen met opruimen en poesten. En het 
spreekwoord, vele handjes maken licht werk, 
is dan ook zeker waar. Rond 12h was alles 
weer mooi aan kant en kon iedereen weer 
huiswaarts keren. 

De rest van de installatie stond voor de 
woensdag daarop op het programma. Hier 
waren ook de ouders van de nieuwe explo-
rers bij aanwezig. De opdracht was het spe-
len van een potje Lingo. Als je daar eenmaal 
achter zo’n desk staat is het toch veel moei-
lijker dan thuis voor de buis. Wanneer een 
woord niet goed werd geraden betekende 
dit een opdracht voor de leden. Zo weten we nu bijvoorbeeld hoeveel 
paaltjes er rondom de grote boom op het veld staan. Al met al sloe-
gen de nieuwe leden zich hier goed doorheen. Dit betekende blouse 
aandoen en de wet en belofte afleggen. Vanaf nu heeft iedereen zo’n 
mooie explorerrode blouse en dat levert mooie foto’s op. 
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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


