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Dat vrijwilligerswerk niet altijd even 
leuk is bleek vanavond maar weer. 
Net als ik mijn tas wil gaan inpak-
ken voor het jaarlijks uitje met onze 
Stam groep hoor ik dat het riool in 
de blokhut verstopt zit. Helaas lag 
het deze keer niet aan een pro-
bleem met het persriool maar zat 
er een verstopping in de afvoer 
van de nieuwe blokhut. Tijdens de 
bouw hadden we hier een mooi 
ontstoppingspunt gemaakt maar dat 
ligt onder de stoep. Dat werd dus 
graven. Gelukkig is Lucien niet bang 
voor wat rioolwater en heeft Carlo 
een lange ontstoppingsslang zodat 
na 2 uurtjes zwoegen de klus weer 
geklaard is. Nu vlug deze tekst afmaken, de tas inpakken en naar bed 
zodat ik morgen fit aan het Stamus op pad weekend kan beginnen. 
Voor jullie allemaal staan de zomerkampen weer voor de deur. Ik wens 
jullie allemaal nu alvast heel veel plezier tijdens het kamp. 
 
Groeten,
Marcel

Zomer
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RSW 2017
Hallo allemaal,
In de meivakantie zijn de scouts op RSW (Regionale Scouting Wed-
strijden) geweest. Het thema van dit weekend was superhelden (bin-
nenste-buiten) met onze grote held Harry!

Wij : Nina, Loes, Quincey, Marije, Xiao, Isa en Senna.
En het jongens groepje van onze scouting: Alwin, Bram, Koen, Nick, 
Tom, Diego, Mees en Ruben.

Op vrijdag ergens in 
het begin van de mei-
vakantie, reden wij 
naar Stiphout. Toen 
we daar aan kwa-
men gingen we ons 
inschrijven en kregen 
we te horen dat wij 
groepje 23 waren. 
We gingen naar onze 
plek en we verdeel-
den onze taken. Isa 
en Quincey gingen de 
dennenappels en de rest van het zand wegharken. En de rest bracht 
onze spullen naar ons terrein. Toen we de tent op hadden gezet kre-
gen de buren van ons al ruzie, iedereen luisterden niet naar hun pl 
(patrouilleleider) en wij namen het voor hem op. Waardoor de rest van 
hun groepje boos op ons werd. Toen we alles hadden afgerond gingen 
we het avondspel doen. Eerst deden we wat losse spelletjes op een 
grote zandvlakte, toen we hiermee klaar waren werden we uit elkaar 
gehaald en moesten we mee doen aan een quiz, echter deed niemand 
hier echt serieus aan mee en gingen we gewoon weer met ons ei-
gen groepje bij elkaar staan en hebben we nog wat gekletst. Daarna 
moesten we naar de tent, en onze buren gooiden dennenappels naar 
onze tent. Gelukkig gingen onze buren slapen maar wij gingen zoals 
gewoonlijk nog lang niet slapen. Wij gingen eten en kletsen en blijk-
baar iets te hard want de volgende morgen stond in de kampkrant dat 
onze buren dachten dat we aangevallen werden door wilden honden, 
zo hard zaten wij te kletsen. De volgende ochtend moesten we de 
kookhoek opzetten, alles verliep erg goed en we waren als een van 
de eerste klaar. Het ging zo goed dat we voor de overwinning wilden 
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gaan, maar toen we die dag de tocht 
moesten lopen ging het allemaal fout. 
We snapten er helemaal niks van, en 
toen hadden we er ook geen zin meer 
in dus toen maakten we het vooral 
gezellig en gingen we ergens zitten 
eten en klooien. Toen we eindelijk 
terug mochten naar het kampterrein, 
gingen we ons eten maken, dat waren 
wraps. Toen gingen we naar de wc en 
sloten we Senna op in een dixie, Senna 
vond dat niet leuk maar wij lachten ons 
kapot. Toen we ons eten op hadden 
en afgewassen hadden gingen we het 
avondspel doen, we zongen de hele 
tijd en hadden het echt super gezellig! 
We hadden ook een knikkerbaan ge-
maakt voor dennenappels. Toen gingen 
we het avondspel doen, dat waren alweer allemaal kleine spellen in 
1 groot spel, we hadden hier best veel punten mee verdiend. Toen 
gingen we weer naar onze tent en hadden we het weer heel gezellig. 
We aten nog wat en gingen daarna gewoon slapen. De volgende dag 
moesten we al onze spullen inpakken en buiten de tent neerzetten, 
vervolgens moesten we onze kookhoek en onze tent afbreken, ook 
hiermee waren wij een van de eerste die klaar waren. We brachten 
al onze spullen terug 
naar de aanhanger en 
deden weer een spel. 
Toen kwam de uitslag 
van RSW, uiteindelijk. 
Wij waren 8e gewor-
den en we hebben ook 
nog de “fairest play” 
trofee gewonnen. Toen 
gingen we naar huis. 
RSW was super gezel-
lig!!!

Groetjes: Xiao, Isa & 
Senna, van de scouts.
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Dat is vreemd! Kom je op Scouting en zie je de leiding in een lange 
witte jas. Waar zou dat nou goed voor zijn? De middag stond in het 
teken van proefjes doen. Vandaar dus de witte jas die de leiding aan 
had. Op zaterdag 25 maart was er voor de Bevers een hele bijzondere 
opkomst. Deze opkomst had de leiding allerlei mooie proefjes klaar 
gezet voor de bevers. De Bevers experimenteerde in sub-groepjes aan 
tafel hun beproevingen. 

In een interactieve show met Pieter Plof werden de proefjes uitge-
voerd en vragen beantwoord. Het was de broer van Professor Plof die 
bij ons op bezoek kwam. Hij stelde zich voor als Pieter Plof en was 
gestuurd door zijn broer de Professor, want hij lag ziek in bed en hoest 
en proest nog wat af. Hierdoor kon hij dus beter bij Rozemarijn blij-
ven, de goed voor hem zorgde. 

Vandaag gingen de Bevers experimenten doen. Het is al een keer 
eerder geweest dat Pieter Plof het over moest nemen. Alleen hij ziet 
niet altijd de gevaren in van zijn experimenten, want hij maakte zijn 
koffertje open en al meteen ging het mis, een kleine ontploffing als 
vuurwerk. Maar wees niet bang! Pieter Plof weet alles over brandvei-
ligheid, 112.... We gingen meteen bespreken wat we moesten doen 
in geval bij brand. Wat we kunnen doen om te blussen. Hoe we veilig 
de bovenverdieping  kunnen verlaten en waar de verzamelplaats is!  
Pieter Plof had de hulp van de Bevers nodig. Zo wilde hij kunnen zien 
of er wind is en wilde hij een blikje laten bewegen zonder dat je het 
aanraakt? De Bevers leerden drijven en zinken, de wind en bellen........
Alle bevers mochten een koker van papier maken en hiermee ontdek-
ken of je door een hand heen kan kijken? En ontdekken of je op een 
leeg velletje papier dezelfde tulp als waar je 20 seconden naar geke-
ken had? 
 
Want wat gebeurd er als je een ballon gevuld met water boven vuur 
houdt? Of statische maakt en kijken wat het bij een straal water doet? 
Maar ook plakkerig kan worden zodat het aantrekkingskracht krijgt! In 
sub-groepjes mocht ieder voor zichzelf bellen blazen in een glas water 
en ontdekken wat het doet met een druppeltje afwasmiddel erbij? En 
hoe maak je een draaikolk? Ook hebben de bevers ervaren een zeep-
bel in een zeepbel te blazen. In de zaal was het net of je in een aquari-
um was. Dat geluid!! Alle bevers waren net visjes.  

Leerzame proefjes met pieter plof
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Er zijn heel wat testjes gedaan:  
• Kun je een waxinelichtje uitblazen als er een fles voorstaat? En als je 
een boek ervoor zet? 
• Wat je pupillen doen in het donker? En kan een pingpongballetje 
blijven zweven?  
• Kan lucht opraken? En wat doet een spekje als je het vacuum zuigt? 
• Wat gebeurt er als je over een stukje papier blaast? Zo werkt een 
vleugel van een vliegtuig! 
• Kun je een pijl onder water heen zien en veranderen van richting? 
De bevers geloofden niet dat de pijl de andere kant op wees, zij 
dachten dat Pieter Plof met zijn grappen het blaadje omdraaide. Maar 
gelukkig na nog een poging met de leiidng erbij geloofde de bevers 
hem. 
• Maar hoe werkt een raket? En kun  je papier droog houden onder 
water? 
• Hoe kun je een glas water op z'n kop houden? Of kan water om-
hoog stromen?  

We kwamen tijd te kort want ook buiten was het een stralende zon-
nige dag. Dus wij ook nog met de Bevers naar buiten wilden. Pieter 
Plof kapte de middag af met de keet "Toedeledokie". En buiten werd 
het laatste kwartiertje dan vrij spelen, want we hadden heel wat op 
te ruimen. Hartstikke leuk zo'n proefjesmiddag. Maar het geeft alleen 
zo'n rotzooitje. 

De Bevers hebben 
de proefjes goed 
uitgevoerd zoals 
ook te zien is op de 
foto. Het bezoek 
van Pieter Plof was 
dus zeer geslaagd. 
Het was met al een 
hele gezellige op-
komst. 

Tot de volgende 
keer maar weer!  
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Start van Sport- en Cultuurimpuls.  
Is een project voor alle basisschool kinderen om kennis te maken met 
verenigingen en zo hun sociale vaardigheden op te doen.    
De organisatie van Leef Sportief & Creatief in Someren heeft zijn in-
schrijvingen begin april laten starten. Er waren 2 kindjes van de Ra-
nonkel, 11 van Leerrijk en 10 van de Mariaschool. Vanuit groep 3 wa-
ren er 3 kinderen. Vanuit groep 2 waren er 10 kinderen. En uit groep 1 
ook met 10 kinderen die zich hadden aangemeld bij de Bevergroep.
Misschien heb je altijd wel eens met een ander klasgenootje(s) in de 
bossen willen spelen of samen een gaaf bosspel willen beleven in de 
mooie gezonde natuur van de Donck. En wie weet vinden ze het heel 
leuk. We laten ze verrassen en ontdekken wat ze graag in de vrije tijd 
kunnen doen. En hiervan waren dus 23 kinderen die zich hebben op-
gegeven om met de bevergroep mee te draaien. Zodat ze een ervaring 
mee krijgen hoe het bij Scouting is. 

Zaterdagmiddag 15 april 
de eerste bijeenkomst 
met extra leidinghulp van 
Gwen.
Wij ontvingen iedereen bij 
de dubbele deuren van ‘d 
Auw blokhut. We verwel-
komen de ouders met hun 
kind(eren) en gelijk werd 
iedereen voorzien van een 
naamsticker. De kindjes die 
kwamen kijken herkende 
als enkele gezichtjes, want 
onze eigen leden vonden 
het ook erg spannend en heel leuk om de kinderen te begeleiden. 
Inmiddels was iedereen neergestreken op de banken. We openden 
niet met ons openingslied, maar met een woord van welkom. We 
stelden ons voor, waar we zijn, wie we zijn, en wat we hier elke week 
zowel doen! We stelde een paar algemene vragen wie er hier al eens 
ooit geweest is. En wie er wel eens in de bossen had gespeeld. Tot 
slot vertelde we de belangrijkste afspraakjes die er altijd zijn. Hierna 
begonnen we met een kennismakingsspel, zodat de kinderen en de 
leiding elkaar al een beetje leerde kennen. Hierna in sub-groepjes liep 
men een rondleiding in en rondom de blokhut en een rondje door de 
bossen binnen de grenzen (sloten) om een beetje wegwijs te maken.

Leef creatief en sportief bevers
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Dan was het tijd voor een bosspel. Iedereen wist ongeveer de weg 
een beetje. Vlag veroveren was hiervoor gekozen. In vier groepjes 
speelden wij dit met onze stuiter bevervlaggen.
Het winnende groepje werd bekend, daarom werd er afgefloten en 
intussen stond de ranja klaar en was de keuze uit een lekker snoepje 
uit de snoepbak. Het was tevens tijd om even te ontspannen, vrijspe-
len in de bossen of op het grasveld. Daar mocht je intussen alweer 
op spelen. En op nieuw gras beweren de bevers natuurlijk dat ze daar 
heel hard op kunnen rennen en vallen...
Bij de afsluiting kreeg iedereen een overgebleven sprokkeltje van 
enkele jaren geleden mee naar huis. Dan kunnen ze nog wat na lezen 
wat Scouting zoal nog meer doet. 

De week hierna op 
zaterdagmiddag 22 
april volgde de twee-
de bijeenkomst. Met 
Karlijn als extra hulp 
bij het leidingteam. 
Wij ontvingen net als 
de vorige week ie-
dereen bij de dubbele 
deuren van ‘d Auw 
blokhut. Verwelkomen 
de ouders met hun 
kind(eren). Bij aan-
komst weer een stic-
ker.  En er kwam zelfs 
iemand mee kijken 
van de organisatie van dit project. Na een korte opening speelden we 
poortjesbal (kringspel) en hierna het regenboogspel (tik spel).  
Net als vorige week was het weer lekker om naar buiten te gaan. Eerst 
even vrij spelen. En hierna een gezamenlijk bosspel; het emmer pun-
tenspel met tikkers. Hiermee hadden de kindjes van de Mariaschool 
de meeste punten verdiend. Super gedaan! Jongens en meisjes. Een 
applausje waard. Daar doe je het toch voor.    
Inmiddels was het tijd om bij het kampvuur plaats te gaan nemen, 
want we gingen marshmallows bakken. De grote groep wordt in twee 
groepen verdeeld. Eerst de ene groep en hierna kwam de andere helft 
aan het kampvuur staan.   
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Na het woord van afsluiting kreeg iedereen weer een sprokkeltje mee 
naar huis. We bleven totdat alle kinderen opgehaald waren. En voor-
dat wij gingen opruimen hebben we nog bij het kampvuur zelf wat 
marshmallows gebakken en gelijk geëvalueerd over de twee bijeen-
komsten van Leef Sportief en Creatief in Someren. 
Alle kinderen die eraan deelnamen aan het programma wat de bever-
leiding had opgezet. Bedankt allemaal! Gwen én Karlijn jullie hebben 
ons enorm geholpen. Bedankt voor de vrijwillige inzet! 
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Beverbabbels
Het sneeuwt buiten. Emilia, 
waarom wilde jij niet naar bui-
ten. Dadelijk ben ik een skelet.
 
Na een middagprogramma van 
Professor Plof proefjes gingen 
de kinderen naar buiten vrij 
spelen. Hierbij zagen ze Renata 
aanlopen. En Anouk reageerde 
"Hee Renata ik heb jouw al lang 
niet meer gezien. Waar was jij 
de hele tijd?   

Wij vertellen dat Fleur met ons 
weekend meedraait. Fleur die 
vind ik zo schattig zegt Anouk. 

Tijdens ons weekend onderweg 
naar pretland, vraagt Siem H. 
in de auto aan Iris: In welk land 
zitten we nu? 
Inderdaad Limburg!

Waren we met een fanatiek spel 
bezig roept Luuk: "We kunnen 
nog eens driede worden". Vlug 
opschieten! 

Tijdens het groepdraaien: 'Blijf 
jij ook tot vanavond'. 

Tijdens de pauze in de speel-
tuin: 'Wanneer gaan we naar de 
scouting'. 

Op een draaischijf in de 
speeltuin: 'Niet te lang draaien 
Maaike, want anders krijg ik 
hoogtevrees'. 

Terug van weggeweest moch-
ten de bevers na het avondeten 
even buiten gaan spelen: Staan 
ze met z'n allen tegen de dub-
bele deuren 'Maar de deur zit 
op slot'. Zegt Iris hierop; 'Dan ga 
je toch door de andere deur?'. 
(die wagenwijd open stond, 
want hierdoor zijn wij binnen 
gekomen).  
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Ontwikkelingen binnen 
scouting someren
Hallo allemaal,

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen bij 
Scouting Someren. Sinds vorig jaar ben ik aangesteld als praktijkbege-
leider voor Scouting Someren. Door alle drukte afgelopen jaar heb ik 
helaas weinig aandacht kunnen besteden aan het begeleiden van de 
leiding. Gelukkig is die periode voorbij. De eerste gesprekken hebben 
reeds plaatsgevonden met Scoutsleiding. Het valt niet mee om zulk 
team, dat bestaat uit 9 personen, bij elkaar te brengen op 1 avond. 
Gelukkig was men bereid om op een woensdagavond te komen om 
van gedachten te wisselen met elkaar. We hebben gesprekken gehad 
over het nut van de trainingen die Scouting Nederland voorschrijft en 
over de competenties/modules die daar tegenover staan. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat een leidingteam alle competenties/modules 
in hun bezit krijgt en dat tenminste 2 of 3 personen ze ook allemaal 
heeft. Waarom? Dat is noodzakelijk om verder te kunnen gaan om de 
kampcursus te volgen. Deze bestaat ook uit een aantal competenties/
modules en een volledig weekend op Regioniveau. Met het denkhoe-
denspel van Bono hebben we een aantal stellingen besproken, die de 
Scoutsleiding zelf had aangegeven.

Dit zijn de zes denkhoeden van De Bono:
Witte hoed kale feiten en cijfers Je gaat uit van objectieve informatie.

Rode hoed gevoel en intuïtie Je reageert emotioneel (zonder een reden te 
hoeven geven).

Zwarte hoed negatief / pessimistisch Je bent advocaat van de duivel.

Gele hoed positief / optimistisch Je bekijkt het van de zonnige kant en zoekt naar 
de voordelen.

Groene hoed creatief Je mag freewheelen in je manier van denken (vrij 
associëren, alternatieven bedenken).

Blauwe hoed beschouwend, controlerend Je houdt het proces in de gaten.
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Deze avond is voorbij gevlogen en ieder heeft hier een goed gevoel 
aan overgehouden. Begin juli komt de regiocoach een kijkje nemen bij 
de Scouts en zal wellicht met enkelen personen in gesprek gaan.

Onderstaande modules worden aangeboden door het trainingsteam 
van Scouting regio Helmond.
Module 1: Spelvisie en spelaanbod 
Module 2: Scouting in de samenleving 
Module 3: Scouting Academy 
Module 4: Leeftijdseigen kenmerken 
Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën 
Module 6: Programmeren 
Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces 
Module 8: Veiligheid 
Module 9: Presenteren en uitleggen van activiteiten 
Module 10: Gewenst gedrag 
Module 11: Evalueren van activiteiten 
Module 12: Gespreks- en overlegvaardigheden 
Modules - Op kamp 
Module Organisator 

Na de vakantie wil ik met andere groepen in gesprek gaan om hun 
deskundigheid te vergroeten.

Groetjes Gerard
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Koen
Hallo allemaal,

Als jullie dit lezen, zijn wij waarschijn-
lijk in Canada op bezoek bij Koen. 
Koen is enkele jaren leiding geweest 
bij de Bevers. Tot september vorig 
jaar was hij leider van de Welpen. Hij 
kwam meestal samen met zijn maatje 
Sam om met de kinderen te spelen. Hij 
is vorig jaar in oktober vertrokken naar 
Canada om daar een nieuw bestaan 
op te bouwen. Hij is een vrachtwagen-
chauffeur met hart en ziel en hij vindt 
Nederland te klein. De afstanden die 
hij daar rijdt zijn enorm. Alles is daar 
anders. Zo mogen de vrachtwagens 
110 km/u rijden, mogen ze 13 uur op 
1 dag rijden, zelfs zonder te stoppen. 
Natuurlijk gaat dat niet omdat zijn ma-
tje Sam ook meegegaan is en uitgela-
ten moet worden. Hij heeft het enorm naar zijn zin. We zullen in de 
volgende Sprokkel foto’s laten zien hoe het daar is. 
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Het is vrijdag avond, alle kabouters en wel-
pen zijn al bij de blokhut voor weer een ge-
weldig weekend. Vanavond installeren weer 
een aantal nieuwe leden:………. Zij moeten 
onder kritisch oog van hun ouders, broertjes, 
zusjes, oma’s, opa’s,  mede kabouters/wel-
pen en natuurlijk  de leiding  een erg moeilijk 
parcours afleggen om het uniform te verdie-
nen. En om een echte welp/kabouter te wor-
den hebben ze nog op zijn allerlei hardst de 
wet en de gelofte afleggen. Nu alle kinderen 
er helemaal klaar voor zijn kunnen we begin-
nen. Niet en Teun gaan alvast de tocht voor 
vanavond uitzetten terwijl de rest een aantal 
kleine spelletjes met de kinderen speelde.  Toen het donker genoeg 
was gingen we met de auto naar ’t gat van roels om daar een span-
nende reflectoren tocht te lopen, eigenlijk was er niks spannends aan 
de toch maar met de fantasie van de kinderen was het toch een beetje 
spannend. Teun en Niet hadden in de bossen stukjes aluminiumfolie op 
gehangen, als je hier met je zaklamp op scheen reflecterende dit waar-
door je de weg kon vinden. Gelukkig hadden beide groepjes de weg 
terug gevonden en konden we terug naar de blokhut om daar nog bij 
het kampvuur te zitten onder het genot van een glaasje fris en heerlijk 
frikandeletjes. De meest kinderen waar inmiddels moe dus ging ieder-
een naar bed. Helaas voor de leiding waren de kinderen zaterdag al 

WEks weekend
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weer vroeg wakker. Na een 
ontbijt gingen we een spel 
doen. De kinderen werden 
in 4 teams verdeeld en ko-
zen zelf een naam: cater-
pie, scouting power 100%, 
de weks en de unicorns. In 
deze groepjes moesten ze 
verschillende spelletjes doen 
van zolang mogelijk om een 
pion draaien tot een zo mooi 
mogelijk natuur kunstwerk 
maken. Er werd enthousiast 
mee gespeeld. Als middag 
eten een boterham met ham-
burger mmm  heerlijk. Hierna 
gingen we richting de molen 

waar de molenaar ons rond leiden in en rond de molen hij vertelde 
hoe de molen vroeger werkte 
en liet de molen ook draaien 
om het te zien.  Het was heel 
mooi maar sommige kinderen 
vonden het boven in de molen 
wel heel hoog.

Na het eten gingen we naar 
een prachtig toneelstuk van 
de speledonckers waar vol 
interesse werd gekeken naar 
mowgli, balkon,  shirkhan en 
de andere dieren en mensen 
uit jungle ook.  Hierna gingen 
we nog lekker bij het kamp-
vuur zitten met weer heerlijke 
frikandeletjes.
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Zondag ochtend sliepen de kinderen iets langer uit. De kinderen had-
den niet meer zoveel zin om spelletjes te spelen dus zijn ze van blokjes 
houd prachtige huizen gemaakt. Het was al veel te snel 12 uur wat 
betekende dat de kinderen al weer naar huis gingen, de leiding ging 
nog snel poetsen waar na het voor ons ook weer afgelopen was. Wij 
hebben het heel leuk gehad en hopen dat de kinderen het ook leuk 
hebben gehad.
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Beverweekend
WEEKEND!! Deze keer zijn we vrijdagavond begonnen met het week-
end, gewoon een keertje voor de verandering ;). De kinderen hebben 
samen met papa of mama de slaapplek klaar gelegd. Naja eigen de 
ouders en de kinderen zijn al lekker gaan spelen. Afscheid nemen en 
de papa’s en mama’s naar huis toe sturen! 

Heel het weekend stond vol 
gepland met allemaal leuke 
spelletjes, maar ook hele leuke 
verrassingen. Het weekend zijn 
we begonnen met een spel met 
de figuren van Hotsjietonia. 
Zodat de kinderen meer leren 
over alle mensen die hier in het 
dorp wonen. Na het vele ren-
nen zijn we natuurlijk ook moe 
geworden en zijn we bij het 
kampvuur gaan zitten. Lekker 
een zakje chips eten en cola of 
fanta drinken! Na al deze inspanningen was het tijd om naar bed te 

gaan. Tandjes en gezicht poetsen 
en naar bed! Na nog heel veel 
geklets zijn ze uiteindelijk alle-
maal heel lief in slaap gevallen.

De volgende dag was aange-
broken en het zat vandaag vol 
verrassingen! Na het ontbijt zijn 
we begonnen met een klein spel-
letje, genaamd levend kwartet. 
Na dit spel kwam de Rabobank 
met een hele leuke verrassing! 
We hadden met de clubkas actie 
de originaliteitsprijs gewonnen. 
Dit waren hele lekkere ijsjes! Dat 
was smullen. 
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Na dit lekkere ijs zijn we in de auto 
gestapt en naar de volgende verras-
sing! De speeltuin! Hier hebben we 
heel de middag kunnen klimmen, 
glijden, zwieren en zwaaien en klaute-
ren. We hebben ons allemaal heel erg 
goed vermaakt! Na al deze inspan-
ning hebben we allemaal erge honger 
gekregen. Dus inpakken en naar de 
blokhut. Iris ging samen met Anouk, 
Tim en Jens frietjes halen. Dat werd 
smullen. Helaas was na het eten het 
weekend alweer voorbij en kwamen 
de papa’s en mama’s weer. 
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HIT mook 2017
Wij zijn dit jaar op HIT mook geweest. HIT is een nationaal scou-
tingkamp op verschillende plekken in Nederland. Wij hebben voor 
de Deutschland Dropping Race gekozen. Hierbij ga je verspreid over 
4 dagen 50 km lopen.  Wij zijn samen met Karlijn, Martijn, Maik en 
Annelin op HIT geweest en volgend jaar gaan we zeker weer!

Vrijdag:
Wij kwamen vrijdagavond 
aan. Alle andere mensen 
waren al  rond de middag 
begonnen maar wij moesten 
nog naar school. Nadat we al 
onze spullen hadden uitge-
pakt, gingen we samen met 
de anderen rond een kamp-
vuur zitten. Hier hebben we 
ook Jan ontmoet. Jan is het 
meest besproken onderwerp 
geweest van onze groep  van heel het weekend. (toch kim?) Nadat we 
even met iedereen gepraat hadden, gingen we landverovertje doen. Je 
kon ervoor kiezen om mee te gaan met een dropping, maar wij von-
den het leuker om eerst iedereen te leren kennen. Toen we ’s avonds 
aan het kampvuur zaten bleek dat alles toch net even iets anders was 
dan wij gewend waren. Er werden flessen cola doorgegeven en ie-
dereen nam gewoon een slok. Wij sloegen liever een ronde over. Ook 
was er een ‘beerput’ wat dus blijkbaar gewoon een hudo was, en wij 
waren de enige met een zachte ‘g’. 

Zaterdag:
Zaterdag ochtend was het tijd om onze spullen weer te pakken. Toen 
we alles hadden ingepakt konden we gaan ontbijten. Ook hier was 
alles net iets anders. Zo dronk iedereen een voor een uit dezelfde 

pak melk en was chips bij het ontbijt 
ook heel normaal. Nadat we iedereen 
Brabantse woorden hadden voorgelegd 
en gevraagd hadden wat deze beteken-
den, was het tijd om te gaan. Wij wer-
den door Jo-Anne weggebracht met de 
auto. Toen we op de plek van bestem-
ming waren, werden we in een klimgor-
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del gehesen en moesten we kratjes 
stapelen en vervolgens weer op het 
bovenste kratje gaan staan. Toen we 
dit allemaal gedaan hadden mochten 
we gaan. Het enige probleem was dat 
we niet wisten hoe een kompas werk-
te, en dus moesten we gokken waar 
het noorden zou zijn. Uiteindelijk zijn 
we goed gelopen want we kwamen 
bij de volgende post aan. Hier moch-
ten we een potje bubbelvoetbal spelen. Na de tocht kwamen we aan 
in Kleve. Hier hadden we 30 minuten om zoveel mogelijk foto’s te 
maken van verschillende dingen. Daarna hadden  ze een tocht ge-
maakt waarbij je ver-
schillende spellen moest 
zoeken. Na het avond-
eten zijn we naar de 
slaapplek gelopen waar 
een heel groot paasvuur 
was. Hier hebben we de 
hele avond bij gezeten 
en toen was het weer 
tijd om te gaan slapen.
 
 
Zondag
Nadat we waren op-
gestaan en hadden ontbeten werden we opgesplitst in 2 groepen. De 
groep waar wij bij zaten werden met de auto afgezet op een parkeer-
plaats. Hier moesten we met een soort fiets verder. De fiets stond op 
een spoor. We zijn hiermee naar de locatie
gefietst waar de andere groep zat te wachten. Zij waren nu aan de 
beurt om terug te fietsen. Ondertussen gingen wij lunchen. We kre-
gen een boterham met ei. Toen we klaar waren moesten we met z’n 
alle via een gps naar een locatie in een bos lopen. Daar mochten we
luchtbuks schieten. Er hingen ballonnen aan een touw die we moesten 
raken. In die ballonnen zat de route naar de volgende post. Voor het 
eerst hadden we een tocht helemaal goed gelopen. We hadden tus-
sendoor alleen wel wat pauzes gehouden, waardoor de leiding
ons opbelde of we verdwaald waren. Uiteindelijk zijn we op de post 
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aangekomen. Daar kregen we het laatste deel van onze tocht. Hierbij 
moesten we een QR code scannen. De leiding zei er wel bij dat we 
door moesten lopen. Deze tocht verliep goed. Toen we eindelijk
op het kampterrein aankwamen was iedereen al bezig met afwas-
sen. Dus wij hebben snel ons tentje opgezet en waren gaan koken. ’s 
Avonds hebben we nog even bij het kampvuur gezeten en zijn daarna 
naar ons tentje gegaan. Daar hebben we nog even gekaart en zijn
daarna gaan slapen.

Maandag
De laatste dag was alweer aangebroken. We hadden lekker ontbe-
ten met de eieren die er nog over waren van de dag ervoor. Daarna 
hadden we ons tentje ingepakt en zijn met de auto op een locatie 
afgezet. Dit was ons startpunt van de tocht. Toen we bij de eerste post 
aankwamen, kregen we een helm op en een tuigje aan. We moesten 
zo van een brug naar beneden abseilen. Daarna liepen we verder. We 
moesten naar een gezamenlijk terrein lopen waar alle kampen van hit 
bij elkaar kwamen. Voordat we aankwamen moesten we natuurlijk
nog eerst even op een familiefoto. Op het terrein kregen we 2 bonne-
tjes. Een voor een ijsje te halen en een voor een saté met een stukje 
brood. Het kamp werd afgesloten met een optreden van elk kamp. 
Wij deden de macarena. Hierna werd de winnaar bekend gemaakt
van de DDR. Daarna ging iedereen naar huis toe.

Wij hebben een super leuk weekend gehad!
Kim & Fleur
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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


