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De kampen zitten er weer op en 
het nieuwe scouting seizoen is weer 
begonnen. Langzaamaan gaan we 
weer plannen maken voor het nieu-
we seizoen. Een leuk punt op de 
agenda is nadenken over een leuke 
activiteit voor ons 60 jarig jubileum 
volgend jaar. Wat het gaat worden 
weten we nog niet maar we probe-
ren er iets leuks van te maken, want 
een degelijke mijlpaal kunnen we 
natuurlijk niet zomaar voorbij laten 
gaan. De kampen waren overigens 
allemaal zeer geslaagd. Ik ben bij 
alle groepen op bezoek gegaan en 
als ik de reacties van de kinderen, 
die ik gesproken heb, mag geloven 
vonden ze het allemaal erg leuk. Het weer was niet altijd even goed, 
maar zoals we altijd zeggen, het is altijd Scouting weer en je moet er 
zelf iets van maken. Natuurlijk wil ik ook alle leiding wederom har-
telijk bedanken voor hun inzet. We ervaren dit altijd als iets vanzelf-
sprekends maar dat is het zeker niet. Natuurlijk zijn er ook een aantal 
leden en ouders die regelmatig helpen, maar zonder de vaste leiding 
welke elke week klaar staat kunnen we al deze leuke activiteiten voor 
jullie en jullie kinderen niet organiseren. 

Ik wens jullie allemaal een leuk nieuw Scouting seizoen en hoop jullie 
allemaal met het gezamenlijk weekend te zien.

 
Groeten,
Marcel

Voorwoord
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Kampverslag Nistelrode 
2017. Made by de scouts!
Zaterdag en zondag:
De eerste dag, met de eerste 
overwinning
Op zaterdag 29 juli 2017 verza-
melde een groot gedeelte van de 
scouting groep zich bij de Donck 
om hun bagage af te leveren voor 
het aankomende zomerkamp. 
Naast de bagage was het ook 
eigenlijk de bedoeling om een 
formulier met gegevens af te 
leveren met de nodige informatie, 
maar dit plan bleek te mislukken, 
aangezien dat veel van de scouts 
dit vergeten waren.  Uiteindelijk, 
nadat alle bagage eindelijk inge-
pakt was, en al op weg naar het 
kampterrein in Nistelrode, was dit 
het einde van de dag voordat we 
zouden vertrekken. 

Nadat alle voorbereidingen klaar waren, konden we allemaal de vol-
gende dag rustig op weg naar onze bestemming. In het begin was  
het weer erg in ons voordeel, maar na wat kilometers achter de rug te 

hebben, begon de eerste regen te vallen. 
Na de regen voor enige tijd verdragen te 
hebben, namen we een pauze om meer 
voorbereid verder te gaan met dit weer. Zo-
dra de meeste hun jassen of regenkleding 
aan hadden getrokken, gingen we weer 
verder met onze tocht, maar deze regenkle-
ding bleek onnodig aangezien de zon snel 
hierna weer te voorschijn kwam. 

Toen we uiteindelijk na onze fietstocht 
aankwamen bij het kampterrein, en ieder-
een hun fiets had weggezet, moesten we 
bijna per direct beginnen met het opzetten 
van onze tenten, waarin we de rest van de 
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week door zouden moeten bren-
gen. Ondertussen was de andere 
helft van de groep al begonnen 
met het opzetten van onze kook-
hoeken. Toen dit bijna tot een 
einde was, was het al tijd om te 
eten.  Zoals vaker gedaan, was 
onze eerste maaltijd pannenkoe-
ken. Jammer genoeg was niet 
iedereen zo goed in het maken 
van lekkere, dunne pannenkoe-
ken. (*Quincey) Tot mijn grote 

spijt was deze pannenkoek al opgeëist, een zeer ongelukkig besluit, 
voordat de dikte van de pannenkoek bekend was. Uiteindelijk waren 
de meeste pannenkoeken al heerlijk opgegeten, terwijl de monster 
pannenkoek nog onaangeraakt was. Jammer genoeg dacht de leiding 
dat ik, Marije, dapper genoeg was om de pannenkoek te bestrijden, 
maar ik was niet moedig genoeg om het monster te verslinden, dus 
riep ik de hulp in van de dapperste superheld van het kamp, de maker 
van de meest monsterlijke pannenkoek die deze 14 willekeurige men-
sen ooit hadden gezien. Nadat de dappere strijdster, Quincey, betaald 
werd met een nog volle rol double stuffed Oreo, was ze berijd om 
haar super eetkunsten in de strijd te gooien om ieders grootste nacht-
merrie te verslaan, een ongare dikke pannenkoek. Na kotsneigingen 
overwonnen te hebben, had ze het monster verslagen, en Marije was 
haar erg dankbaar, aangezien zij nooit zo super zou zijn geweest om 
zoiets dappers te doen. 

Na het heerlijke avondmaal, gingen wij  
nog een spel doen. We hebben geleerd 
hoe we om moeten gaan met valse 
identiteiten, waar superhelden natuurlijk 
vaak mee te maken krijgen. De meisjes 
waren natuurlijk veel beter, maar de 
jongens zouden nooit zo geweldig en 
lief zijn als de meiden, en de meiden 
uit medelijden ze hadden laten winnen, 
hadden zij de punten gekregen. En zo 
kwam er een einde aan onze eerste dag, 
waarin eigenlijk alleen Quincey al echt 
een superheld was.

Maandag :
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Vandaag  zijn we met de fiets naar het dorp geweest, we hebben daar 
verschillend tochtjes gedaan, waarmee we eten konden verdienen. Je  
kreeg eerst de coördinaten en daar moest je heen lopen via de kaart. 
Dan hingen daar vier verschillende briefjes met verschillende kleuren. 
Als je daar dan  een van pakte liep je terug naar de post. Daar kreeg 
je te horen wat voor ingrediënten  je kreeg. Ze hadden vier gerechten 
samengesteld je kon delen krijgen van gerechten, het kon bij elkaar 
passen of het was niet lekker bij elkaar maar iedereen heeft goed 
gegeten. Na het eten deden we het rode draad spel je moest een bal 
doorgeven zonder je handen te gebruiken je moest hem zo minmoge-
lijk te laten vallen. Bij het avondspel moest je superhelden smokkelen 
zonder ontdekt te worden. Na het spel zijn we bij het kampvuur gaan 
zitten hebben we nog frikadellen gegeten en toen naar bed gegaan.

Dinsdag:
Vandaag gingen we hiken. Je moest 5 
verschillende tocht technieken gebrui-
ken: grades met een kompas, bolle-
tje pijltje, ANWB route beschrijving, 
oliaatje,  windrichtingen.We kwamen 
op een verzamelpunt na de tocht,van-
uit daar zijn we naar de slaap locatie 
gelopen maar dat hoge gras zat vol 
met teken. Dus zijn we ergens anders 
onze friettentjes gaan opzetten.Nog 
even bij het kampvuur zitten en naar 
bed gegaan.

Woensdag:
We werden wakker in een friettentje, 
en gingen alle spullen opruimen. Toen 
we alles opgeruimd hadden liepen 
we weer terug naar het kampter-
rein, daarna gingen we ontbijten. We moesten na het ontbijt onze 
spullen gaan pakken om naar het zwembad in Oss te vertrekken. In 
het zwembad waren 3 glijbanen, een stoomcabine, een bubbelbad 
en duikplanken. Ruben viel en moest naar het ziekenhuis. Om 5 uur 
gingen weer terug naar het kampterrein, jammer genoeg begon het te 
regenen en hard te waaien maar daar hadden we een goede oplossing 
voor bedacht namelijk: een film kijken. We gingen de film the legend 
of Tarzan kijken, Isa heeft de halve film geslapen. We gingen naar de 
tenten om 12 uur was Marije jarig en gingen we voor haar zingen. 



HET SPROKKELTJE 7

Donderdag :
We werden wakker en we moesten meteen de kookhut af gaan bre-
ken omdat we vlotten gingen bouwen. Het regende heel hard dus zijn 
we monopoly gaan spelen. Toen gingen we de spullen pakken om op 
het vlot te gaan varen. Gelukkig werd er goed geknoopt en hebben 
we de overkant van het meer droog weten te bereiken. ’s Avonds 
hadden we een barbecue en kwam het bestuur met nog enkele andere 
mensen een kijkje nemen op ons mooie kampterrein. Daarna deden 
we nog een leuk avondspel. Het ‘koersenspel’. Iedereen was zeer 
gedreven om hun producten voor de laagste prijs in te kopen en voor 
de hoogste prijs te verkopen. Degene met de hoogste winst waren de 
winnaars.  Een leuk en erg tactisch spel.

Vrijdag :
Vandaag was de dag waar je heel het kamp naar uitkijkt. De ‘verras-
singsdag’. Na een lange fietstocht (die nog langer werd, omdat we 
verkeerd waren gefietst) kwamen we aan bij ‘Hemelrijk’. Het kwam 
ons allemaal bekend voor, omdat we hier natuurlijk een aantal jaren 
geleden met heel Scouting Someren zijn geweest. We zijn de uitda-
ging aangegaan in het klimpark. De achtbaan is meerdere malen ge-
test en ondanks het wat koudere weer konden we het niet laten om te 
zwemmen in het meer. Het was weer een mooie dag! Die werd in de 
avond nog afgesloten met leuke stukjes van iedere patrouille tijdens 
de bonte avond. Daarna werd er door iedereen flink meegezongen 
met de muziek! Tja en ook aan deze dag is een einde gekomen.

Zaterdag:
Wat vliegt zo’n week toch weer voorbij. Na alles opgeruimd te heb-
ben, begonnen we aan de terugreis. Met de ogen nog half open 
probeerden we allemaal zo 
goed mogelijk op te letten, 
zodat er geen ongelukken 
kwamen. Uiteindelijk kwa-
men we aan bij de blokhut 
waar onze ouders klaarston-
den om hun lieftallige kin-
deren weer mee naar huis te 
nemen. 

Het was weer een hartstikke 
mooi en geslaagd kamp!
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Zomerkamp bevers & Weks
Zondag 23 Juli
Alle kinderen kwamen rustig 
aan, vol met energie en 
hadden zin in het kamp. Ze 
kregen een pilletje voor de 
jungle koorts. Toen gingen 
we het ouderspel doen. 
Het was kinderen tegen de 
ouders. Je moest onder 4 
tafels door, daarna lag er een 
boter kaas en eieren veld en 
moest je proberen 3 op een 
rij te krijgen. De kinderen 
hadden gewonnen, jeuh!!!. 
Toen gingen we de ouders 
knuffelen en toen gingen ze naar huis. We gingen afspraken maken 
en werden in groepjes verdeeld. Wij werden in de Sarawaka stam 
gezet. Daarna gingen we een rondleiding doen en daarna gingen we 
vrij spelen. Toen gingen we een heel groot kaartspel doen in het bos. 
Groepje 4 had gewonnen. Bastiaan en Jens hadden een parachute 
gevonden. Die moesten we uit de knoop halen. Toen kwam iedereen 
kijken en lieten ze hem zien. We gingen weer vrij spelen. Omdat het 
regende gingen we binnen het namenspel doen. Groepje 6 had ge-
wonnen. Daarna gingen we lekker macaroni eten en als toetje hadden 
we vanille vla met yoghurt en ranja siroop. Toen begonnen we met dit 
logboek schrijven.

Groetjes de Sarawaka stam,
Linn, Vera, Evy, Bastiaan, Ties en Sanne
 
Maandag 24 Juli
Na het roulatie spel gingen we vrij spelen. Toen begon het met regen 
en gingen we binnen een Quiz met kleuren doen. Toen het weer een 
beetje droog was gingen we buiten in het bos dieren overtekenen en 
Luca had gewonnen. Want we moesten de dieren in het bos zoeken 
en Tessa kon heel mooi tekenen. En toen ging het weer regenen en 
hebben we binnen ra ra wie ben ik gedaan. De avond krant was ook 
nog binnengekomen. Fenna las hem voor, er stond in dat Ranger Jones 
zaterdag boven het regenbos vloog en daarna vermist is geraakt. We 
denken dat de parachute van hem was. Morgen gaan we daarom een 
brief schrijven naar de politie. Toen het spel was afgelopen hadden we 
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geen kampvuur omdat het heel hard ging regenen. Toen gingen we 
maar slapen.

Toen het ochtend was stonden we op en gingen we kleren aan doen 
en tanden poetsen. Daarna gingen we ontbijten en daarna hadden 
we vrij gespeeld en daarna gingen we een dierenpootjes toch lopen 
en toen kwamen we bij een speltuin. Daar mochten we even vrijspe-
len en daarna deden we een spel met slangen, giraffen en leeuwen. 
En net voordat het regende waren we bij de blokhut en toen we daar 
waren gingen we soep eten voor middag eten. Daarna deden we 
een spel binnen, daarmee moesten we geheimentaal ontcijferen en 
toen we alle zinnen hadden moesten ze in de goede volgorde gezet 
worden. Wij hadden het klaar en gingen we een brief aan de politie 
schrijven over de parachute die we hadden gevonden in het bos. Toen 
mochten we vrijspelen. Daarna deden we een spel met pionnen en 
tennisballen en een team moest pionnen zoeken en het ander team 
moest tennisballen zoeken. Het team van de pionnen had gewonnen. 
Na het spel gingen we avond eten en tessa ilya tessa en hadden we 
aardappelplakjes met hamburger, sla, komkommer, en tomaat. Daarna 
gingen we toetje eten en we mochten kiezen tussen perzik en aard-
beien yoghurt.

Gemaakt door de Bami stam,
Ilya, Rick, Emma, Tessa, en Bram.
 
Dinsdag 25 Juli
Met de welpen en kabouters gingen we slagballen. Maar Teun was 
vergeten om alles op te tellen dus we weten niet wie er gewonnen 
heeft. Toen ging en we bij het kampvuur zitten en kregen de bevers 

frikadellen want die gingen 
bijna te bed. Toen gingen 
de welpen en kabouters 
kop van Medusa doen. Het 
was super leuk en we deden 
ruim een half uur. En toen 
gingen we bij het kampvuur 
zitten, en kregen we frika-
dellen. En tenslotte gingen 
we te bed.
Iedereen was moe en som-
mige moesten wakker ge-
maakt worden. Toen gingen 
we aankleden en ontbijten. 
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Eerst gingen we vrij spelen en gingen we een of andere pot zoeken. 
Luca had tenslotte de pot gevonden en mocht deze voorlezen. Toen 
moesten we een recept bij elkaar flatsen tegen het leptospira virus. 
Toen hebben we papegaaien geknutseld van handen en de Bevers een 
slang geknipt. Eerst gingen we lunchen en toen gingen we een par-
cours doen met een lange buis. We gingen de medicijnen terugbren-
gen en toen kwam Dr. Eumers. Die gaf een ons een pilletje tegen het 
leptospira virus. Toen gingen we binnen rustig lezen. En toen gingen 
we pannenkoeken eten en daarna dit logboek schrijven.

Groetjes de Wayuu stam
Isis, Merel, Elise, en Nino
 
Woensdag 26 Juli
Na het roulatiespel gingen we vrij spelen. En toen werd er gefloten 
en gingen we de film kijken. De film was Kuifje en het geheim van de 
eenhoorn. De film was leuk, vooral toen de man met de bazooka in 
het zijwagentje zat. We kregen ook popcorn en cola of fanta en Isa 
stootte de beker van Ilse om. En Elise die van Merel. Na de film gin-
gen we bij het kampvuur zitten. Er werden verhalen verteld door Ties, 
Ruud, Ilse (super leuk verhaal), en Isa. Teun keek naar een filmpje van 
een tractor die doormidden ging. Na het kampvuur gingen we te bed. 
En toen was Isa haar super schattige aapje kwijt. 

We stonden op, kleden ons aan gingen tanden poetsen. En toen 
gingen we boterhammen eten met speculaas. En daarna gingen we 
zwemmen in Weert bij Roompot. Het zwemmen was super leuk. Ma-
risa deed alle leiding 
soppen. Niek was 
butler 1, Ruud butler 
2, Teun butler 3, Linda 
butler 4, Daisy butler 
5, en Mariëlle butler 
6. Anouk had Daisy 
gekieteld. Ilse, Fenna, 
Isa, en Marisa kregen 
een gratis kruiden 
bubbelbad. 
Toen we terug waren 
van het zwemmen 
kregen we te horen 
dat er een leiding fuif 
was. Toen gingen we 
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oefenen voor de leiding 
fuif. Tijdens het oefenen 
kregen we klitten contro-
le. Toen gingen we han-
den was en eten. Toen 
kregen we nasi, sate, 
kroepoek, en gebakken 
uitjes. En als toetje kre-
gen we dubbelvla. Maar 
Teun deed het pak schud-
den, dat was niet zo slim. 
Toen begonnen we weer 
aan het roulatiespel.

Groetjes de kruiwagen 
stam (Yaminawa stam),
Ilse, Luca, Anouk, en Marisa
 
Donderdag 27 Juli
Na het roulatiespel hebben we bonte avond gehad. Iedereen had een 
act, Ties was de presentator. Het stukje van Fenna, Isa, Isis, Ilse, Tessa, 
en Marisa ging over oude dames die elkaar later weer tegen kwamen 
en terug keken op hun tijd bij de scouting. De Popo G deden een lied-
je: padvinder scoutingboy. Elise, Rik, Amy, en Thijs deden een stukje 
over feestje, dat was het halve deel. De pissige eendjes deden Happy 
Birthday maar dan met eigen tekst. (Linn, Manon, Ilya, Mreel, Anouk, 
Lise)

Toen liepen we naar het kampvuur en we hadden geen frikadellen ge-
had. Daar hadden we liedjes gezongen en spookverhalen verteld. En 
we kregen zoutjes en frisdrank. Ook foca (fanta en cola samen). Toen 
gingen we te bed.

Toen werden we wakker gemaakt door Marielle met 2 deksels van 
pannen en dat was niet fijn. Toen gingen we ons aankleden en ontbij-
ten. * Er waren een paar kinderen te laat. Daarna gingen we vrijspe-
len, na het vrijspelen was er een zeil met zeep, bezems en een spons. 
We gingen dweilhockey spelen. Daarna gingen sommige binnen teke-
nen en sommige gingen buikschuiven.

Toen gingen we middag eten, tomatensoep met balletjes die naar 
kwakworsten smaakte. En boterhammen. Daarna gingen we vrij 
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spelen. Toen gingen we groepjes maken voor de toch en liepen we de 
toch. En aan het einde van de tocht kwamen aan op een plek waar we 
een groepsfoto maakte in de boom. Toen gingen we ook nog ranja 
drinken en meloen eten. Daarna nog vrij spelen en met touwen klim-
men. Toen gingen we weer aanlopen richting de blokhut. Daar gin-
gen we weer vrij spelen. Er was toen ook een brief van Ranger Jones. 
Daarin stond we hem moesten helpen maar we weten nog niet hoe. 
Daarna gingen we BBQen. Dat was heel lekker. En als toetje ijs met 
slagroom erop (op je kop). Daarna gingen we het logboek schrijven.

Groetjes de Iban Stam,
Lise, Fenna, Thijs, en Kian.

*Net voor het ontbijten, toen zagen we uit pannenkoeken gesneden 
letters en daar stond bedankt voor het eten. Dit dus door Ranger Jo-
nes gedaan.
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Kamplied bevers & Weks

We zitten nu hier
We gaan wat beleven  
We zijn weer op kamp
Het wordt vast weer leuk 

We zijn hier in bakel 
Middenin in de jungle
We zijn goed beschermd
Tegen de jungle koorts, daar kre-
gen we een pilletje voor. 

Want, 
Wij vonden een parachute 
Ja, wij vonden een parachute. 

We vonden ook een helm 
En dat was nog eens wat 
De ranger was vermist 
Toen het zaterdag was 

We schreven een brief 
Ook al wisten we niet veel 
Er was post 
Die de po-po ons bracht 

Oh, wat was ik blij

Ja, vonden de pot 

Toen kwam de dokter 

En die hielp ons

(Melodie van hakuna matata)
GESCHREVEN door Bevers, Welpen en Kabouters

We zijn hier in bakel 
Ranger jones is vermist 
We zijn hier in bakel 
We helpen hem snel 

Maak je geen zorgen 
We helpen hem wel 
T gaat ons lukken ja 
Ranger jones, hier in bakel 

Op- kamp –in- bakel 
Op- kamp- in -bakel 
Op- kamp –in- bakel 
Op- kamp 

Maak je geen zorgen 
We helpen hem wel 
T gaat ons lukken ja 
Ranger jones, hier in bakel 

Hier- in- bakel 
Hier- in- bakel 
Hier- in- bakel 



HET SPROKKELTJE14



HET SPROKKELTJE 15



HET SPROKKELTJE16

Koen in Canada
Hallo allemaal,
Zoals  beloofd zou ik nog wat laten 
weten hoe het met Koen gaat in dat 
verre Canada. Nadat we vertrokken 
waren, zijn wij 5 dagen bij Koen ge-
weest. Hij heeft het daar enorm naar 
zijn zin, samen met zijn maatje Sam.
Hij woont er in een appartement in 
een rustig dorpje  Cornwall op het 
Prins Edward Island. Dat eiland, ca 2/3 
van Nederland groot, is verbonden 
met een brug van 14 km lang met het 
vaste land en heeft ca 220000 inwo-
ners. Dus je begrijpt wel dat het daar 
rustig is om te wonen.

Het eiland staat bekend om zijn aardappelen en Kreeft. Die worden 
door heet canada en Amerika vervoert. Daarom is Koen soms wel 2 
tot 3 weken niet op het eiland omdat de afstanden enorm zijn.
Ik mocht zelfs 1 dag met Koen meerijden om aardappelen weg te 
brengen. Sam ging natuurlijk ook mee. Gelukkig waren we ’s avonds 
al weer op het eiland.

Koen heeft ons mooie 
dingen laten zien op het 
eiland. Je hebt er een mooie 
haven en het sprookje Anne 
of the Green Gables dat 
geschreven is op het eiland 
en waar ook een film van is 
opgenomen in 1985.

Jullie krijgen allemaal de 
groeten van hem en mis-
schien komt hij nog eens 
terug voor een vakantie.
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Zomerkamp Bevers
Ook dit jaar gingen wij 3 
dagen op zomerkamp in 
Bakel, samen met de wel-
pen- en kabouters. Maar 
zij gingen nog een paar 
dagen door. Het thema 
van dit jaar; Avonturen in 
de Jungle. Met zijn wilde 
dieren spreekt de jungle (of 
het oerwoud/ regenwoud) 
altijd tot de verbeelding. Er 
was veel te ontdekken, we 
namen onze verrekijker mee 
en lette vooral goed op!  In 
het thema jungle valt genoeg te leren over de dieren die in het oer-
woud leven. Maar ook waardering voor de natuur en het belang van 
het bos voor de dieren die er leven kwamen aan bod! 

Alle bevers werden ontvangen door een safariman en er was een 
tropenarts bij. Een mooie locatie midden in de Jungle. Een denkbeeldig 
oerwoud in een mooi amazonegebied waar wij vele spellen kunnen 
spelen op zoek naar avontuur. Met achter de blokhut het tropische 
regenwoud en links daarvan een mooi uitzicht over de Savanna; een 
tropische graslandschap met her en der verspreid staande bomen. 
We gingen zoals gewoonlijk dan eerst de slaapplaatsen klaar maken. 
Hierna dronken we met z'n allen een bakkie koffie of thee. Daarna 
waren de ouders uitgenodigd om gezamenlijk het ouderspel te doen. 
Broertjes en zusjes of opa en oma mochten toe juichen. Na afloop kon 
men afscheid nemen van elkaar. 

Voor iedereen begon het zomerkamp op zondag 23 juli om 13.00 uur. 
Iedereen kwam natuurlijk in zijn/ haar jungle pakje al aan. Helemaal 
in het thema net als de leiding was dit een geweldig begin van ons 
zomerkamp. Maar .........er heerste wel op het moment een jungle-
koorts? 
Daarom was de tropenarts; assistent in opleiding bij ons op bezoek. 
Vanwege haar brede kennis van ziektes, virussen en infecties. Liet ze 
ons weten dat de kinderen allemaal een pilletje moesten innemen. Om 
ze te beschermen tegen de junglekoorts, die in Nederland zeldzaam 
voorkomt, maar wel besmettelijk was. En omdat de bevers in contact 
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kunnen komen met de dieren uit de Jungle, maken ze verhoogde kans 
op deze besmetting. 

Een besmetting met de leptospira bacterie leidt niet altijd tot sympto-
men of andere aandoeningen. Soms is het niet merkbaar dat de ziekte 
verwekkende bacterie in het lichaam aanwezig is. De complicatie kun-
nen ook zeer ernstige vormen aannemen. Veelal zijn het optreden van 
koorts, gevolgd door hoofd- spierpijn. Geelzucht kon zelfs optreden 
als de lever ontstoken ging raken. En dat wil de leiding niet meema-
ken dat alle kinderen één voor één ziek werden. Hoewel de ziekte de 
laatste tijd bekend is, bestaat deze al ruim 40 jaar. Andere ziektes die 
je kon oplopen o.a tularemie, modderkoorts. 

Voor de bevers was het zomerkamp dinsdagavond om 19.00 uur 
afgelopen. Het begon allemaal dat de leiding de hulp nodig had van 
onze leden van de jongste speltakken, want een klein tijgertje was 
ziek en moest geholpen worden. Hij kon alleen beter worden door een 
medicijn te slikken wat gemaakt werd van een heel zeldzaam plantje. 
Daar gingen onze jungle avonturiers naar op zoek! Dat betekende dat 
je dwars door de jungle zult moeten reizen en onderweg grote avon-
turen beleefde. Met een landkaart in je hand, kwam je samen met 
de andere langs krokodillen, slangen, spinnen en andere gevaarlijke 
dieren. Wij kwamen zelfs bijna in contact met Ranger Jones, die de 
jungle op zijn duimpje kent. Maar hij raakte wel besmet en daardoor 
de jungle koorts opliep. Zou het lukken om hem ook te redden? Er 
was een antibiotica behandeling voor bijv. amoxilline, doxycyline of 
peniciline een antibiotica kuur voor een volledig herstel. Onze jungle 

avonturiers gingen er 
100% voor. Natuurlijk 
werd je beloond met 
een verrassing als je 
het Jungle-avontuur 
overleefde! Iedereen 
had zich vast thuis al 
voorbereid! Want wij 
hadden een vol draai-
boek, dus niemand 
had zich vast niet 
verveelt!

Tijdens de tocht die 
door het amazone 
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gebied liep, moesten de bevers in groepjes met welpen kabouters een 
weg af lopen. En een berg op, best wel zwaar klimmen. En op de top 
van de berg weer naar beneden rennen. Kijk uit! Kijk uit! Onderaan de 
berg is een sloot. We zullen moeten springen. Gelukt. We lopen verder 
door het oerwoud. Tjonge, tjonge. Er zijn een boel muggen hier. Ga 
weg muggen. Jaag die muggen weg. Sla weg die muggen als ze op 
je gaan zitten. Pas op hoor. Dat gaat beter. Héé we komen nu bij hele 
dichte struiken. We moeten op onze buik kruipen om er doorheen te 
komen. Door de modder. Zo we zijn aan de andere kant van de strui-
ken. En wat is dit? We zijn bij de rivier aangekomen. We zullen moe-
ten zwemmen. Klaar om in het water te duiken? Klaar? Opgelet! Duik! 
Daar gaan we, we zwemmen de rivier over. Onze  roestige pijlsnelle 
verrekijker wordt nat. En een beetje roestiger. Maar we hebben het 
gelapt. Zo, nu tegen de waterkant opklimmen. Hoei! Kijk daar eens. 
Een troep olifanten. We gaan er op onze tenen langs. Zet hem op! 
Gelukkig. Nu zijn we de olifanten voorbij. En wij zijn nu bijna bij de 
blokhut. Een jungle tocht met opdrachten. Zonder fouten nog even in 
de bijgelegen speeltuin gespeeld. Totdat het ging regenen, snel terug 
rennen naar de blokhut. En daar stond het eten al klaar.

We hoopten er samen met jullie een geweldig zomerkamp van te 
maken, wij hebben er in ieder geval heel veel zin in gehad. Gelukkig 
waren de kinderen goed beschermd tot de laatste dag. Er waren wel 
veel kindjes gestoken door jungle muggen. Gelukkig zijn er verder 
geen symptonen en aandoeningen aangetroffen. 

Groetjes, de Tropen-
arts (in opleiding) 
vanuit de Jungle.
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Explorer actie bij
‘’Die Heise Bierfesten’’
Op zondag 27 augustus hebben de 
Explorers een actie gedraaid bij ‘’Die 
Heise Bierfesten’’, de  Somerense 
variant van de wellicht bekende Bier-
feesten in onder andere München. Er 
is ons gevraagd of wij wilden helpen 
begeleiden op de ‘’Kinderweide’’, dit 
is een buitenverblijf op het festival 
met allerlei spelen voor – je raadt 
het al – kinderen. Om onze kas te 
spekken zodat we ons een extraatje 
kunnen veroorloven in de zin van een leuke activiteit of  iets leuks op 

een weekend of kamp hebben wij 
deze kans aangenomen.  We zijn 
dan ook met 8 leden en twee be-
geleiders gaan helpen bij de spelen 
op de kinderweide. Enkelen van 
de acht kunnen nu de titel dragen 
‘’Professioneel –popcorn-en-suiker-
spin-bakker’’ en anderen waren erg 
actief bij spelen zoals de schuim-
party of de trampolines.  Dankzij 
het mooie zonnige weer was het 
dan ook erg druk bezocht. Na een 

uurtje of zes in de avond sloot de Kinderweide en is er de mogelijk-
heid geboden om een frietje of ander lekkers te eten. Voor sommigen 
zat de dag erop, 
anderen bleven nog 
‘even’ hangen op 
het druk bezochte 
festival.
Nogmaals bedankt 
voor jullie inzet! 
Volgens ons was 
het een gezellige 
en goed verzorgde 
actie.
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Terug naar af 2.0 Explorers
Dit jaar hebben we weer te-
rug naar af gedaan. We zijn 
van Oosterhout, via Lommel, 
naar Someren gelopen.
We moesten om 07.30 uur 
op het Wilhelminaplein 
verzamelen. Toen iedereen 
aanwezig was hebben we 
zoals ieder jaar een groeps-
foto gemaakt. Toen was het 
tijd om richting Oosterhout 
te vertrekken. In Oosterhout aangekomen gingen we boodschappen 
doen voor het avondeten.  Na de supermarkt gingen we lopen richting 
Breda waar we gingen slapen. Na al een aantal uren lopen was het 
toch eindelijk 15.30 uur. Tijd voor onze lunch. Na de lunch was het 
nog maar een uurtje lopen tot de eindbestemming. Daar aangekomen 
begon het te regenen. We hebben toen met z’n allen een zeiltje boven 
ons vast gehouden om onder te schuilen. Tijdens het schuilen kwamen 
we ook nog even een naakte man op een fiets tegen. Toen de bui min-
der was geworden, gingen we eten. Na het avondeten was het alweer 
tijd om de hangmatten op te gaan hangen.

De volgende ochtend was het na een stevig ontbijt weer tijd om te 
gaan lopen. Volgens de meeste was dit de zwaarste dag van de hele 
week. Ook het weer zat niet mee, het heeft bijna de hele dag  gere-
gend. Ook vandaag hadden we weer een late lunch doordat we erg 
vaak pauze namen om onze regenjassen aan en uit te doen. Vlakbij de 
eindbestemming hadden we de mogelijkheid om te gaan zwemmen 
bij recreatieplas t’zand, maar door het weer was dit niet zo’n goed 
idee. En dus hebben we een heel mooi afdakje gemaakt waaronder 

we konden schuilen tijdens 
het eten. Na lekkere appel-
taart met slagroom ( uit de 
vriezer bij de Lidl ), was het 
even droog en dus tijd om 
de hangmatten op te gaan 
hangen en lekker te gaan 
slapen. 
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S’ochtends werden wij 
heel rustig gewekt door 
Jort. Tassen inpakken, 
hangmatten opruimen, 
ontbijten  en weer klaar 
om te gaan wandelen. 
Nadat Kim, Martijn, Ad-
die en ik de groep kwijt 
waren omdat ik misselijk 
werd, begon het heel 
hard te regenen. Maar 
wij liepen gewoon door omdat het inmiddels al half 3 was en we nog 
niet geluncht hadden. Bij de lunchpauze kregen we de gelegenheid 
om boodschappen te doen. Wij kozen voor hamburgers omdat we die 
natuurlijk nog niet gehad hadden dit kamp. Ook kon de appeltaart 
niet ontbreken. S’avonds kwamen we aan in Poppel waar we gingen 
koken onder een klein afdakje. Nadat we nog even gezellig gekletst te 
hebben gingen we verder het bos in om te gaan slapen.

Inmiddels is het alweer dag 4. We moesten vandaag naar Reusel lo-
pen. Tijdens het lopen kwamen we erachter dat we niet over het pad 
konden wat we in gedachten hadden en dus moesten we een heel 
eind omlopen door een aantal weilanden. Toen we in Lage-Mierden 
aankwamen zagen we een hele leuke buurtsuper waar ze erg lekkere 
broodjes en appelflappen verkochten. Nadat we met de hele groep de 
winkel leeg hadden gekocht, konden we weer verder. Toen we op een 
heel lang fietspad met hele leuke jongens op fietsen (toch Martijn?) 
liepen, kwamen we erachter dat we Addie misten.  Even later bij de 
Emté kwam Addie weer terug en is Kaylie naar huis gegaan. Toen was 
het nog maar een stukje lopen naar de slaapplaats. We sliepen in Reu-
sel bij de stenen 
der zaligheid. Daar 
hebben we gezellig 
gekookt.

De volgende dag 
was het weer tijd 
om te gaan. We 
liepen naar Lommel 
(zonder rugzak!!!).  
Dit maakte het 
lopen een stuk fij-
ner en leuker. Ook 
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kwamen we een stuk sneller  op de eindbestemming waardoor we nog 
tijd hadden voor een potje Kubb.  Vandaag had de leiding voor ons 
boodschappen gedaan en dus aten we macaroni zonder appeltaart 
als toetje, maar toch smaakte het goed. We hebben nog gezellig met 
een paar mensen bij ons kampvuurtje, of eigenlijk kaarsen, gezeten en 
toen was de dag alweer voorbij. 

De volgende dag was het zover! RUSTDAG! We gingen naar de vosse-
meren, een zwembad in Lommel. Dit was maar een halfuurtje lopen 
dus dat was fijn. We hebben de hele dag gezellig gezwommen, en ge-
doucht want dat was wel nodig.  Nadat we een gezellige dag hadden 
gezwommen heeft de leiding voor pizza gezorgd.  Dit was toch wel de 
lekkerste maaltijd van de hele week. 

Vrijdag, nog 2 dagen lopen tot we thuis waren. We zijn een stukje 
weggebracht met de auto omdat de afstand anders te groot werd. 
Toen we bij de Achelse kluis waren afgezet, kon het wandelen begin-
nen. De hangmatten en zeiltjes mochten in de auto blijven dus dat 
scheelde wee r in gewicht. Toen we op de lunchpost even moesten 
wachten op de leiding hebben we ijsjes gegeten bij het kraampje wat 
daar stond. Toen was het nog even bikkelen totdat we in Heeze aan-
kwamen. We sliepen op een scouting camping dus we konden gerust 
barbecueën. Ook kwamen Marcel, Bregje, Tom en Lizette namens het 
bestuur langs. We hebben nog bij ons kampvuurtje gezeten totdat we 
gingen slapen om de volgende dag naar huis te lopen.

De laatste dag! Iedereen was best moe van het lopen en was dan 
ook blij om weer naar huis te gaan.  Toen we bij camping de kuilen 
aankwamen hebben we de ouders gebeld dat we over een half uur-
tje thuis zouden zijn. Toen 
we het wilhelmina plein 
aankwamen was iedereen 
gesloopt en blij dat ie er was. 
Na nog een groepsfoto ge-
maakt te hebben zijn er nog 
wat mensen naar de queen 
gegaan om daar de week af 
te sluiten. In totaal hebben 
we 117 km gelopen. 

Groetjes 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


