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De winter heeft zo zijn charmes 
maar nu ik hier boven mijn pc zit 
te snotteren verlang ik toch eigen-
lijk ook wel weer naar een lekker 
warm voorjaarszonnetje. Dit terwijl 
de winter nog moet beginnen en 
mijn winterbanden pas 3 uur op de 
auto liggen. De eerste kerstbomen 
komen al weer in de woonkamers 
en dat terwijl Sinterklaas het land 
nog niet uit is (dat is dan wel weer 
jammer vind ik). Dat de tijd snel 
gaat realiseer ik me maar al te 
goed. Op 8 januari mag ik al weer 
10 jaar voorzitter spelen bij onze 
mooie vereniging. Een mooi mo-
ment om eens na te denken over 
de toekomst van onze vereniging. Willen we doorgaan zoals we dat 
al lang doen of willen we ons bijvoorbeeld sociaal maatschappelijk 
meer inzetten. Willen we doorgaan me de acties welke we nu doen of 
zijn er andere manieren om een extra centje te verdienen en de jeugd 
bij te brengen dat geld niet uit de lucht of een mobieltje komt vallen. 
Tradities zijn leuk maar het moet natuurlijk wel aansluiten bij de wen-
sen van de jeugd van vandaag. Kortom er is weer genoeg te doen. 
Ideeën en meningen zijn overigens van harte welkom. Deze kunnen 
altijd gestuurd worden aan voorzitter@scoutingsomeren.nl. Rest mij 
iedereen heel prettige feestdagen te wensen en meteen een heel goed 
en vooral gezond 2018.

Marcel

PS. Pas op met vuurwerk!!

Winter
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Gezamelijk weekend 
Op zaterdag ochtend 16 september was het weer zover. Het jaarlijkse 
gezamenlijk weekend! Om 10 uur kwam iedereen naar de blokhut 
toe. 

Voor we het weekend opende hebben we nog een spel gedaan. Dit 
was een spel met koeien. In een groepje moesten we zo veel mogelijk 
koeien verhandelen. Maar dit ging niet zomaar. Als de koe ziek was 
moest je die eerst beter laten maken bij de vee arts. Als je koe weer 
beter was dan kon je hem verkopen bij de handelaar. Dit was soms 
toch nog moeilijker dan gedacht.. 

Tijdens dit spel kwa-
men de scouts en 
explorers ook weer 
aan bij de blokhut. 
Zij kwamen terug van 
een tocht waar ze op 
vrijdag avond al mee 
waren begonnen. 
12.00 uur, het was 
alweer bijna tijd voor 
de lunch. We hadden 
lekker een broodje met 
knakworst. Na de lunch was het nog even vrij spelen. De leiding ging 
alles klaar maken voor de opening van het weekend en voor de rest 
van de middag. 

Na de opening 
van het week-
end werd er 
uitgelegd dat 
we met z’n alle 
te voet naar 
het Slievenpark 
in Someren 
gingen. Hier 
gingen we in 
verschillende 
groepjes spel-
letjes doen. 
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Dit waren spelletjes zoals 
wc rollen uit rollen en 
tellen hoeveel velletjes 
er waren, we moesten 
iets ruiken en raden wat 
het was, en we moesten 
bijvoorbeeld smarties 
van het ene bakje in 
het andere krijgen en 
dat zonder de bakjes en 
smarties met de handen 
aan te raken. Dit ging bij het alle groepjes wel goed. Het was een leu-
ke en gezellige middag in het park.

Aan het einde van 
deze middag liepen 
we weer terug naar 
de blokhut. Hier 
was de frietwagen 
ondertussen al geko-
men. Dat was voor 
iedereen weer lekker 
smullen!

’s Avonds deden we 
nog een spel. Bij dit 

spel werden er 2 groepen gemaakt. De ene groep ging achter in het 
bos zitten, en de andere groep ging voor aan in het bos zitten. Ieder-
een kreeg een kaartje. Hierop kon staan het cijfer 2 tot en met 10 of 
een boer, vrouw of heer. Je moest iemand tikken van het andere team 
en degene met het hoogste kaartje won die van de ander. Het was de 
bedoeling om zo veel mogelijk kaartjes van het andere team te win-
nen.

Na dit avond spel hebben we nog even bij het kampvuur gezeten. 
Toen was het alweer tijd om naar bed te gaan. 
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Zondag 
Na het ontbijt deden we nog een laatste spel. Dit was een spel met 
verschillende dieren. We moesten alle dieren gaan zoeken in het bos. 
En het groepje die alle dieren als eerste had gevonden had gewonnen. 
Na dit laatste leuke spel was het tijd voor het laatste onderdeel van 
het weekend, namelijk het overvliegen. Hierbij gaan de oudste kinde-
ren van een groep naar de volgende groep. Ze moeten dan een soort 
hindernis baan afleggen. Als dat goed gaat komen ze bij de volgende 
groep. 

Nadat iedereen was geweest, die moest overvliegen, was het helaas 
alweer tijd om het weekend af te sluiten. 

Het was weer een geslaagd weekend!
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Explorers
Het nieuwe scoutingseizoen is weer begonnen. Na het gezamenlijk 
weekend hebben we weer 5 nieuwe leden mogen verwelkomen bij 
onze groep. Nina, Loes, Marije, Alwin en Bart welkom bij de Explorers. 
In januari gaan we op installatieweekend en hopen we dat we jullie 
kunnen installeren tot echte Explorers. De voorbereidingen daarvoor 
zijn inmiddels begonnen en het belooft heel wat te worden. 

In de zomervakantie is er ook gewerkt aan nieuwe ledenaanwas. Mi-
riam en Jan hebben een dochter gekregen: Nanne. Een delegatie van 
de Explorers is haar komen bewonderen en hebben een berg cadeaus 
gegeven. Ze zijn allemaal geslaagd als babysitters —> Zie foto’s. 
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Op 15 december hebben we geholpen bij de koopavond van de OVS. 
We helpen dan mee met de afzettingen. Hiervoor krijgen we een bij-
drage in onze kas, waardoor we wat extra dingen kunnen doen. 

Zoals eerder gezegd gaan we in januari op installatieweekend, daar-
over in het volgende sprokkeltje meer. 

Groetjes, 

De Explorers 
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Bevers
Maatschappelijke stage
De gemeente Asten en Someren 
willen die jongeren kennis laten 
maken met vrijwilligerswerk. Een 
maatschappelijke stage vanuit 
het Varendonck College. Marije 
Amting zelf ook lid van Scouting 
heeft gekozen om zijn maat-
schappelijke stage van schooljaar 
2017-2018 bij Scouting Someren 
te volbrengen. Zij heeft besloten 
om bij de jongste speltak die 
Someren heeft ‘de Bevers’ stage 
te lopen. Inmiddels heeft zij 
haar stage na het beverweekend 
afgerond. Wij de Beverleiding 
van Scouting Someren bedanken 
Marije voor haar goede inzet 
binnen de bevergroep. En wij 
vinden het hartstikke fijn dat zij 
de Bevergroep heeft uitgeko-
zen voor haar maatschappelijke 
stage.  

Nieuwe Bevers en geïnstalleerd: 
Als echte bevers: Noah, Tim, 
Victor, Pim en Bo. ….Een hele 
beleving, gezien ze nu echt deel 
maken van het spel dat scouting 
heet. Allemaal van harte Ge-
feliciteerd met jullie installatie. 
Als je lid bent van de Scouting, 
krijg je 4 keer per jaar ook je 
eigen blad, ‘de Beverpost’ thuis-
gestuurd. Dit blad staat vol met 
leuke spelletjes, verhalen, teke-
ningen en knutselwerkjes.

Wie O, wie komt ook een keer-
tje mee groep draaien met ons??
Ben jij tussen de 4 en 7 jaar? 
En ben je niet bang om vies te 
worden. Wil je iedere zaterdag 
een tof avontuur beleven. Wil je 
nieuwe vriendjes of vriendinne-
tjes maken. Neem een kijkje in 
ons fotoboek en bekijk zelf wat 
voor stoere activiteiten we on-
dernemen. Ook zijn wij te zien 
op Facebook. Of kom langs en 
ervaar zelf hoe leuk scouting is. 
En zie hoe gaaf Scouting is! 

Zomerkamp:
Het is ieder jaar weer het hoogte 
punt bij Scouting; het jaarlijkse 
Zomerkamp. Zoals ieder jaar 
gaan wij ook dit jaar met de 
Welpen en Kabouters op kamp. 
Jaarlijks gaan wij naar een an-
dere blokhut toe. Wij verblijven 
dan voor de bevers een halve 
week. Van zondag 15 juli t/m 
dinsdagavond 17 juli. Ook is er 
ieder jaar weer een ander thema. 
Je kunt er alvast over nadenken 
of je (ook) dit jaar erbij wilt zijn. 
Twijfel niet om bij onduidelijkhe-
den even contact met ons op te 
nemen.
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Beverweekend
Zaterdagochtend 
om 10.00 begon het 
weekend voor de Be-
vers. Na hun spullen 
uitgepakt te hebben 
was het tijd om af-
scheid te nemen van 
de papa’s en mama’s. 
En de opening van ons 
weekend kan begin-
nen. We vertelden de 
bevers welke afspra-
ken/regels we hebben 
tijdens dit weekend. 
We begonnen de 
ochtend met leuke 
pietenspelletjes waarbij de bevers pepernoten konden verdienen. Na 
nog even vrij gespeeld te hebben was het alweer tijd voor een lekkere 
lunch. We aten tomatensoep (met heel veel balletjes) en boterhamen. 
S’ middags begonnen we met een sinterklaasganzenbord. Dit ganzen-
bord liep door de hele blokhut heen en er een rondje buiten omheen. 
Na een tijdje waren we allemaal klaar met het ganzenbordspel en zijn 
we fijn gaan vrijspelen. Van al dat spelen had iedereen wel honger 
gekregen en zijn we samen pannenkoeken gaan eten en als toetje was 
er nog vanille en chocoladevla.

S’ avonds hebben we nog gezellig buiten bij het kampvuur gezeten 
met iets lekkers. Helaas was het alweer bijna bedtijd. Toen we onze 

pyjama`s hadden aangedaan, 
werd er ook nog aandachtig 
geluisterd naar het verhaal dat 
Marije voorlas over sinterklaas. 
Na het mooie verhaal, zijn 
we samen onze schoen gaan 
zetten bij de kachel en zongen 
we nog een paar sinterklaas-
liedjes. Nu was echt tijd om te 
gaan slapen.
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Zondagochtend waren de bevers al vroeg wakker. Ze wilden heel 
graag gaan kijken of zwarte piet iets in hun schoen had gedaan. Sa-
men gingen we kijken bij onze schoenen en zagen dat er cadeautjes, 
snoepgoed en een brief in de schoenen zaten. De tafel werd gedekt 
en gezellig gingen we ontbijten. Na het ontbijt gingen de bevers met 
Monique en Marije naar het kikkerveldje voor een partijtje trefbal en 
speelde we spelletjes op de slaapruimte. Intussen waren Iris en Re-
nata bezig met de voorbereidingen voor de installatie. We heette de 
ouders, broertje(s), zusje(s) van harte welkom om de installatie bij te 
wonen van vijf nieuwe bevers. Koffie en thee was er voor ouders en 
ranja voor de broertjes en zusjes. Hierna begonnen we met installatie, 
een parcours met verschillende hindernissen/opdrachten om je nieuwe 
bever scoutfit te verdienen. We hebben nog een groepsfoto gemaakt 
en toen is er helaas een einde gekomen aan een super leuk weekend
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Stam
Het is alweer een tijdje gele-
den en omdat iedereen altijd 
het excuus ‘druk’ te pas en 
onpas gebruikt maar het toch 
leuk is ook iets over onze 
oudste speltak, en inmiddels 
zelfs de grootste speltak wat 
te lezen zal ik proberen een 
niet al te lang verhaal te ver-
zinnen. En ik beloof jullie, ga 
proberen dit toch weer vol te 
houden. Omdat het mooi is 
om verhalen te schrijven maar 
vooral de waargebeurde met 
mooie herinneringen. 

Op het moment dat ik dit typ, 28 november 2017 hebben we 25 
Stamleden die de eerste vrijdag van de maand, in het wat we noe-
men ‘jongerenhok’ bij elkaar komen. Deels nog actief als leiding en 
bestuur, klussers, maar allemaal al een lang scoutingverleden. Vooral 
om bij te kletsen, maar af en toe ook wat te ondernemen. Sommige 
‘oudere’ leden plannen door het jaar heen wat extra activiteiten zoals 
een weekendje Zeilen in Friesland, de tweejaarlijkse beruchte Scout-in, 
Scarhunt, en de nu al fameuze dorpsquiz. Hierover volgende edities 
meer. Vaste prik is ook het jaarlijkse SOP-weekend. Stamus op Pad wat 
alweer een tijdje geleden is, 23-24-25 juni. Maar dat maakt het niet 

minder leuk om er weer 
eens wat van te lezen. 

Dit jaar was de organisa-
tie in handen van Geert, 
Stefan en Johan. En ieder 
jaar weet de organisa-
tie er weer een origineel 
weekend van te maken 
wat al maanden van tevo-
ren begint met het raden 
van de locatie. Nederland, 
België, Duitsland….wordt 
het Charleroi of toch Co-
chem…We verzamelden 
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op vrijdagmorgen vaste prik 
met koffie, thee en iets lekkers 
waarna de groepen gemaakt 
werden middels een sms. Op 
naar de auto met envelop en 
het puzzelen kon beginnen. 
Van de ene locatie opzoek 
naar de volgende en wanneer 
je aankwam zo snel mogelijk 
een foto maken en de volgen-
de puzzel oplossen. Een mooie 
route die ons leidde naar het 
zuiden. Uitgekomen bij een 
uitkijktoren, de SAS4-toren in Dessel waar we onze lunch hadden. Na 
de lunch door naar Fort Breendonk waar we een rondleiding kregen. 
Dit fort is tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt als werk- en door-
gangskamp al was het fort oorspronkelijk gebouwd als verdedigings-
werk rond Antwerpen. Volgens de gids de snelste rondleiding die hij 
ooit gegeven had. Bedankt fijn verkeer in België… Maar zeer indruk-
wekkend en erg de moeite waard.

Hierna zijn we doorgereden naar ons verblijf voor dit weekend. Tij-
dens de rondleiding door de verhuurder vroeg Geert naar de douche… 
‘douche?’ …..dat was niet gebruikelijk bij blokhutten in België… Dan 
maar het kampvuur aan, stinken we uiteindelijk allemaal hetzelfde… 
maar aan dit weekend zouden nog wel meer luchtjes komen. 

Iedereen verdeelt over de 
snurk- en niet snurkka-
mer en de bakpan klaar-
gemaakt voor een mooi 
avondje bbqen, stoken 
en ouwehoeren. 
De volgende ochtend 
lekker rustig buiten 
ontbeten en op naar het 
treinstation. Op naar 
Antwerpen…de enige 
hint voor de activiteit 
was dat nog niemand het 
ooit gedaan had, al was 
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Jort het ooit van plan 
geweest. Eerst maar 
eens een cafeetje 
opgezocht voor een 
kop koffie of iets an-
ders waarna we toch 
besloten ook eerst 
ergens een brood-
je mee te pakken 
omdat we tijdens de 
activiteit een paar 
uur onder de pan-
nen waren…nou ja..
onder de grond…
oftewel onder de 
stad in de Ruien van 
Antwerpen….jawel lieve mensen…het Riool… 

Na een rendac pak aan te hebben gekregen en laarzen vervolgen we 
onze weg met onze ongeveer 80-jarige gids onder de grond, eerst 
tien meter met een bootje, wat bijna Eftelingwaardig was waarna we 
te voet onze weg vervolgden. Ook de leeftijd van onze gids lijkt een 
herhaling van een eerder SOP-weekend. Al moeten we toegeven dat 
ook deze gids nog erg kwiek en gedreven was. 

We hebben ontdekt dat er ook onder de grond zich veel afgespeeld 
heeft en dat er nog steeds leven is…al is dat dan op vier poten met 
een staart.. (Miriam…;-) 

Geboeid door de nieuwe inzichten en verhalen, de geur en de ge-
schiedenis was het hierna tijd voor een Belgisch biertje. Maar tegen 
de avond begon het wat af te koelen dus ook binnen smaakten ze niet 
minder. Ons avontuur ging verder in het restaurant waar sommigen 
wel en sommigen geen eten kregen. Gelukkig onze tafel wel. Hierna 
zijn we teruggegaan naar Beveren waar we even gezocht hebben naar 
een cafeetje of iets dergelijks en belandden op een jubileumfeest van 
de plaatselijke jeugdsoos. Verschillende muzieksoorten wisselden zich 
af waarna we toch unaniem besloten terug te gaan naar de blokhut 
waar nog genoeg hout aanwezig was om de rest van de avond flink 
kampvuur te stoken…dat hebben we dan ook gedaan. Sterke verhalen 
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en verzoekplaatjes wisselden zich in rap tempo af maar ook aan deze 
avond kwam weer een eind. 

Na een paar uurtjes slaap, een kleine sopbeurt met een washandje of 
een emmer buiten de blokhut was het weer tijd de driepoot te testen 
of na de laatste sateetjes van die avond ook de eikes deze ochtend 
nog gebakken konden worden. 

Na het ontbijt was het tijd de blokhut op te ruimen en te poetsen.. en 
we vervolgden ons avontuur richting Nederland. Onderweg nog een 
kleine stop bij een speciale hamburgertent en hierna richting Someren. 
Weer een weekend voor op het lijstje…en nogmaals organisatie be-
dankt. 

Mooi weekend met een mooi clubke.. 
Namens de Stam
Linda
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Beverbabbels
Tijdens het gezamenlijk week-
end; Mamma zegt: “dan 
gaan we even afscheid nemen 
Anouk” Maar wat is dat mam-
ma. Afscheid nemen?” “Dat zal 
ik wel even uitleggen dan begin 
ik jouw met een hele grote 
knuffel te geven......

Tijdens de spellenmiddag met 
de onderbouw. Komt een 
groepje bij Daisy en Renata en 
zegt: ….Is dit zoek je neus? Nee 
hoor hier mag je je reukvermo-
gen testen.

Geef ik Renske een handdoek 
zodat ze haar snoet kan afdro-
gen. “Ik ben geen hond!”

In het Slievenpark komt Thijs 
aanlopen met zijn groepje 
waarop hij zegt: “Ik ken hier de 
weg uit mijn blote ei

Tijdens gezamenlijk weekend is 
Sanneke een spel aan het uitleg-
gen, genaamd koehandel. Tim 
vraagt is dit met echte koeien 

Als we bij het kampvuur zitten 
zegt Siem tegen Renata. Stook 
dat kampvuur uit!

Bo zegt dat luisterpiet heel goed 
kan luisteren omdat hij altijd 
goed naar papa en mama heeft 
geluisterd. 

Sinterklaas middag
Op 2 december zijn er 
twee zwarte pieten lang 
geweest op de blokhut. 
Jammer genoeg had Sin-
terklaas het zo druk dat hij 
twee pieten had gestuurd. 
Deze twee pieten konden 
nog wel wat van ons leren 
vond Sinterklaas. Samen 
met deze twee pieten zijn 
we een toch gaan lopen. 
Tijdens deze toch kwamen 
we allemaal stukken van 
een schatkaart tegen. En 
hier stond op waar we de 
cadeautjes konden vinden! Het was weer een leuke middag! Dankje 
wel!
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Installatieweekend 
kabouters
Vrijdag 17 November

Het was weer zover, het installatieweekend van de kabouters. Ditmaal 
werden we als leiding ondersteund door maar liefst 2 stageloopsters 
(Nina en Loes) en onze nieuwe hulpleiding (Fleur). Terwijl de kinderen 
aankwamen en al hun slaapspullen aan het klaarmaken waren, was 
de leiding de laatste puntjes op de i aan het zetten voor de installatie. 
Ditmaal werden er 3 nieuwe 
kabouters geïnstalleerd: Romi, 
Evy, en Suzette. Gelukkig voor 
ons lukte het ze alle drie om te 
installatie parcours te voltooi-
en en mochten ze hun uniform 
aantrekken om als laatste nog de 
wet en de belofte af te leggen. 

De kabouters werden nu in 3 
groepen verdeeld en elke groep 
ging een ander spel doen en 
daarna werd er dan doorge-
draaid. Het eerste groepje moest buiten in het donker, maar wel met 
zaklamp, opzoek naar reflectoren met een code. Wanneer ze er één 
gevonden hadden, moesten ze binnen in de krant de code opzoeken. 
Dan kwamen ze uit bij een opdracht die ze moesten doen, zoals gooi 
een bal 25 keer over of ren een estafette rond de blokhut.

Het tweede groepje ging in de keuken spelletjes pelen. Zoals bijvoor-
beeld twister, memory, en ‘Help moeder, we zitten in de knoop’.

Het laatste groepje begon aan het een 
spannende escaperoom. Doormiddel 
van allemaal opdrachten, puzzels, en 
aanwijzingen moesten ze proberen 
te ontsnappen uit de nieuwe blokhut. 
Geblinddoekt werden ze naar de keu-
ken gebracht, hier stond een laptop 
klaar met een kleine uitleg en de eerste 
hint. Als eerste moesten ze opzoek naar 
de sleutel om de keuken uit te komen. 
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Deze kon gevonden worden 
in een koffer met een cijfer-
slot. Maar de juiste combina-
tie moest weer uitgerekend 
worden door andere opdrach-
ten te voltooien. Wanneer ze 
keuken uit waren, moesten ze 
de voetstappen volgen naar 
het waslokaal. Hier waren er 
weer een hoop andere hints, 
bijvoorbeeld een krant met 
gemarkeerde woorden, een 
raar woord op de spiegel 
geschreven, en hingen er over letters en cijfers. Wanneer ze dit alle-
maal uitgevogeld hadden, kwamen ze terecht in het jongerenlokaal. 
Hier was een ook opdracht waarbij ze zorgvuldig een blanco papier 
boven een kaars moesten houden. Wanneer dit goed gebeurde, kwam 
er hierop een geheime boodschap tevoorschijn. Als laatste kwamen 
ze boven terecht, hier werkte de lampen niet. Dus moesten ze in het 
donker met breaklights een geheimschrift ontcijferen. De oplossing 
moesten ze dan vertellen bij de deur. Indien deze klopte, ging de deur 
open en waren ze ontsnapt uit de escaperoom. Gelukkig was het ze 
ook allemaal gelukt.

Uiteraard is een scouting weekend niks zonder een kampvuur. Ofte-
wel hebben we nog lekker warm gezeten terwijl er werd gezongen 
en gekletst. Na een lange avond was iedereen wel moe en gingen we 
slapen.

Na het ontbijt gingen we snel al weer aan de slag voor de lunch. 
Aangezien de kabouters dit helemaal zelf gingen maken, in de vorm 
van een High Tea. Dit deze we weer in kleinere groepjes, omdat het 
anders wel heel druk zou worden achter het fornuis. Aangezien er 
onder andere pannenkoeken (het lekkerste van alles!) werden gebak-
ken door de kabouters. Deze gingen daarna beleggen, oprollen en aan 
kleine stokjes rijgen. Ook werden er kleine sandwiches gemaakt door 
zorgvuldig het brood en beleg te snijden en deze daarna mooi op te 
dienen. Als laatste werden er ook nog lekkere spiesjes gemaakt van 
allemaal verschillende soorten fruit. Dit hadden ze allemaal zelf bereid. 
Waarvan we daarna dus lekker hebben gesmikkeld. 
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Nadat iedereen zijn buik goed gevuld 
was, gingen we allemaal de auto in. We 
vertrokken richting het buitencentrum 
de Pelen in Ospel. In het mooie aan-
gelegen natuurgebied gingen we ont-
dekken of de kabouters uit het goede 
boswachtershout waren gesneden. Met 
een boswachtershandboek en boswach-
tersjas vol met gadgets maakten we 
een stevige wandeling door de natuur. 
Intussen moesten we allemaal opdrach-
ten doen zoals het identificeren van de 
lokale flora en fauna. Helaas hadden we 
maar weinig dieren gezien, wel diverse 
sporen van bijvoorbeeld paarden en 
honden. En van de laatste ook nog de 
poep. We waren net op tijd terug bij 
het buitencentrum, want het begon net te regenen. Eén van de groep-
jes had ook nog een liedje gemaakt en deze gezongen voor de rest in 
het amfitheater. 

Eenmaal terug bij de blokhut gingen we alweer eten, ditmaal lekkere 
frietjes met snacks en natuurlijk alle saus op de tafel in de vorm van 
leuke tekeningen. 

Wat we natuurlijk niet vergeten waren maar nog een tijd voor had-
den gehad, was de intocht van onze goed heiligman Sint-Nicolaas. De 
blokhut was als een bioscoop ingericht en op een groot scherm heb-
ben dit wat later op de dag nog teruggekeken en meteen alle liedjes 
meegezongen. 

’s Avonds hebben we een extra 
grote versie gespeeld van Mens 
erger je niet. De regels waren ook 
iets anders, want bij het gooien 
van bepaalde cijfers moesten er 
opdrachten worden voltooid. Zoals 
bijvoorbeeld het geblinddoekt proe-
ven van verschillende etenswaren. 
De één natuurlijk lekkerder dan de 
ander. Of bijvoorbeeld het proberen 
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te omschrijven van woord, zonder het woord zelf te gebruiken en niet 
te vergeten het wurmen van de ene kant naar de andere kant van de 
blokhut.

Om de dag af te sluiten zijn we weer bij het kampvuur gaan zitten. 
Hier hebben we meteen een nieuw sinterklaas lied geleerd. Aangezien 
we de oude al allemaal kenden. Net voordat we gingen slapen moes-
ten we natuurlijk ook nog de schoen (of laars) zetten, gelukkig hebben 
we nog een openhaard in het jongerenlokaal. Zodat de pieten goed 
wisten waar ze moeten zijn. 

Nog voor het ontbijt gingen we dus ook kijken of ze het ook daad-
werkelijk gevonden waren, maar alle schoenen en laarzen waren 
verdwenen. Gelukkig ontdekten we al snel een spoor van muntjes 
naar boven. Die gekke pieten hadden al onze schoenen en laarzen 
boven neergezet. Maar ze waren wel zo lief om overal pepernoten in 
te doen. 

Terwijl de kinderen een spel gingen spelen, kon de leiding al begin-
nen met het poetsen van de blokhut. Want het was weer een bende, 
zoals het hoort. Toen alle ouders alle kinderen weer hadden opgehaald 
waren we dan ook zo klaar. Dit onder andere door onze erg goede on-
dersteuning. We hopen dan ook dat jullie allemaal net zo leuk week-
end hebben gehad als ons!

Groetjes de 
kabouterleiding,
Daiss, Ariel, 
San1, Flora, 
Loesappelmoes, 
Nien, en Sjefke
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Scouts
Hallo hallo,
Hier komt weer het laatste nieuws van de 
scoutsgroep. Na gezamenlijk weekend zijn 
er weer een paar gezellige nieuwe scouts bij 
gekomen. Van harte welkom bij onze club. 
We zijn al een aantal weken samen groep 
aan het draaien en wij kunnen jullie zeggen: 
“Het is een hartstikke leuke en gezellige 
groep.” Soms een beetje druk, maar wat wil 
je met meer dan 20 kinderen in één zaal. 
Tja, want de herfst is aangekomen en met 
de winter in aantocht betekent het toch echt 
dat we meer binnen groep zullen draaien. 

Gelukkig weten 
wij ons binnen ook prima te vermaken. Wat 
dacht je van een potje Air-hockey. Met hou-
ten blokken in de hand moesten de scouts 
proberen om een houten schijfje achter de 
lijn van de tegenstander te kaatsen. Uiterst 
geconcentreerd streden de verschillende 
teams tegen elkaar. Tijn kwam tot de ontdek-
king dat hij hier wel heel erg goed in was! 
Hij liet bijna geen schijven aan hem voorbij 
gaan. Er werd gespeeld met gevaar voor ei-
gen leven. Het kwam namelijk af en toe voor 
dat een scout even een vinger moest koelen, 
omdat hij of zij tussen het blokje en de schijf 

kwam. Gelukkig kunnen ze allemaal tegen een stootje en speelden ze 
daarna weer vrolijk mee. 

Sinds enkele weken zijn de scouts ingedeeld in patrouilles met ieder 
hun patrouilleleider. Met hun patrouille gaan ze alle onderdelen van 
het 5 weken programma af. Deze bestaan uit: koken, een kookhoek 
pionieren, uitleg over tochttechnieken, een patrouillevlag maken en 
nog een onderdeel waarbij de scouts iets maken. Tochttechnieken is 
hierbij niet altijd favoriet, maar het blijkt toch echt hard nodig te zijn 
als ze tijdens een tocht goed willen lopen. Laten we hopen dat er dit 
keer super goed opgelet wordt door alle patrouilles, zodat de leiding 
een keer NIET op zoek hoeft te gaan naar een verdwaald groepje.  
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5 Weken programma wordt 
afgewisseld met andere leu-
ke spellen of activiteiten. Zo 
hebben we laatst een eigen 
kampvuurtje mogen maken. 
Het is zeker niet onze bedoe-
ling om de scouts op te leiden 
tot pyromaan. Nee, wij wil-
len ze juist laten ervaren dat 
‘zomaar een vuurtje maken’ 
niet vanzelf sprekend is. En 
‘oefening baart kunst’ zullen 
we maar zeggen. De eerste 
keren leek het alsof enkele patrouilles dachten dat ze rooksignalen af 
moesten geven, doordat ze er veel nat spul en bladeren op gooiden. 
Daarna bedachten ze om te beginnen met heel klein en fijn gehakt 
hout zo dun als slierten en het zo steeds verder uit te bouwen. En ja 
hoor, iedere patrouille kreeg het voor elkaar om met hun gemaakte 
vuur een touwtje door te branden. Wanneer dit gelukt was mochten 
zij een stok zoeken waaraan ze een bolletje brood kregen. Dit werd 
heerlijk afgebakken in onze buitenoven (het kampvuur).
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Op dit moment is iedereen volop bezig met het maken van een surpri-
se en zijn wij erg benieuwd met welke kunstwerken zij aan zullen ko-
men op donderdag 7 december. Dan houden wij surprise bij de scouts. 
Hopelijk heeft iedereen een mooi gedicht gemaakt. Degene die geen 
gedicht heeft, mag zijn of haar zangtalent eens laten horen door een 
heel mooi Sinterklaasliedje te zingen. Ook daar zijn wij wel benieuwd 
naar. 

Donderdag 30 november komt Jeroen voor de laatste keer dit jaar 
groepdraaien. Gelukkig komt hij in Maart 2018 weer terug. Hij gaat 
heel even op reis. Wij wensen hem heel veel plezier. 

Jullie horen het, wij vermaken ons weer prima bij de scouts. Op naar 
het installatieweekend in januari! 
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Welpen
Iedere zaterdagochtend iets voor negen komen ze weer richting de 
blokhut gerend. Boordevol energie, soms denken we wel eens… ‘heb-
ben ze alles opgespaard voor de zaterdagmorgen’.. Dan is het weer 
tijd voor twee uurtjes Welpen, uurtjes die altijd te snel gaan. Maar 
wat vinden de mannen er eigenlijk zelf van? In dit Sprokkeltje schrij-
ven en tekenen ze het zelf.

Tim en Mikay
Scouting Someren. Scouting is superleuk omdat we altijt leuke spelle-
tjes doen zoals kop van de duza (kop van Medusa) en brities bulldogs. 
Soms gaan we ook hutten bouwen met pelets en takken. Scouting is 
super leuk, ik zit er al een paar jaar op. Te end!!
Bastiaan en Niels
Scouting is heel heel heel heel leuk want we mogen vaak vrij spelen 
en leuke spelletjes doen. En als we spelletjes spelen doen we vaak 
brities buldock. Met vrij spelen dan spelen we vaak in de hut.

Luca en Ties
Scouting Someren is leuk en hutten bouwen  + we hebben veel vrien-
den. Scouting kamp is leuk, het is een cool avontuur en we hebben 
veel lol. De leiding is cool en das leuk. We doen veel spelletjes. Spelen 
is leuk en Scouting is cool. Klaar.

Jens en Thijs
We zitten allebei al best lang bij scouting. We hebben eerst bij de 
bevers gezeten. Jens; ik ben erbij gekomen omdat papa er al heel lang 
bij zit. Bij de bevers was het kei leuk. We hebben veel lol gehad wan-
neer we mochten blijven slapen. Met het gezamenlijk weekend zijn 
we overgevlogen. Thijs al eerder dan Jens. Bij de welpen beginnen we 
altijd met opstellen. Dat gaat meestal niet zo snel. Daarna doen we 
veel spelletjes, vooral buiten. In december wordt ik (Jens) geïnstalleerd 
en dan krijg ik de blouse net als Thijs. We spelen graag met de andere 
jongens. Ook het vrij spelen is altijd heel leuk.
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Siem en Sander
Siem
Ik zit al een jaar op scouting en vind het elke keer weer superleuk. Op 
kamp is het ook superleuk. Op kamp gaan we altijd leuke dingen doen 
zoals naar junglebook kijken, leuke buitenspelletjes doen. Op gewone 
scouting zaterdagen gaan we altijd eerst opstellen en daarna mogen 
we even vrij spelen in het bos, dan gaan we altijd hutten bouwen. We 
doen ook nog leuke spellen. Kortom scouting is leuk.

Sander
Scouting Someren is leuk, ik zit al een half jaar op scouting. (Niek en 
Teun vangen is leuk) Elke zaterdag is het. We krijgen snoep en drinken 
en we gaan soms op kamp. 

Kian en Bram
Shouting is heel leuk want we doen altijd leuke dingen zoals kop van 
mudeza en verstopertje in het donker en Arno is een hele leuke leider 
en alle andere leiders zijn ook leuk. We doen altijd stoeien met Niek 
op het grasveld en vrij spelen. Dit is onze schouting. Einde. 

Rik en Thijs van de Kruijs
Hoi allemaal wij zijn van de welpen het is heel leuk. Niek vangen is het 
leukste, huten bouwen is ook leuk kop van muduza is ook leuk en we 
doen leuke spellen. We worden vaak verwent we krijgen bijna nooit 
straf en ik vind het heel leuk hier. 
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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
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www.scoutingsomeren.nl


