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Het nieuwe seizoen is al weer een tijdje 
bezig en de geur van versgebakken pe-
pernoten in blokhut kondigde de komst 
van Sinterklaas al weer aan. Dit bakken 
van pepernoten is overigens niet iets wat 
alleen leerzaam is  voor de kinderen maar 
ook voor de leiding. Pepernoten horen 
namelijk zacht uit de oven te komen. Dat 
ligt niet aan de oven :).

Alle groepen hebben inmiddels hun eerste 
weekend al weer gehad of dit staat bin-
nenkort op de agenda. Voor ons liggen nu 
de kerstdagen waar we samen met jullie 
ook weer iets leuks van gaan maken. De ruimte om groep te draaien is 
op het moment in de blokhut helaas wat beperkt omdat we zijn be-
gonnen met de verbouw van de keuken en de natte ruimte. We hopen 
hier in het voorjaar mee klaar te zijn. Verder in deze sprokkel kunnen 
jullie wat foto’s zien van de vorderingen. 

Op 16 en 17 februari staat ook nog het ouderweekend op de plan-
ning. Het zou leuk zijn als we hier nog flink wat aanmeldingen voor 
krijgen (aanmelden kan via de mail welke jullie gehad hebben of via 
een mail aan de leiding). De afgelopen edities waren heel gezellig en 
we hopen dan ook dat er nu weer veel mensen zijn die hieraan willen 
deelnemen.

Ik wens iedereen alvast hele fijne kerstdagen, een gezellig en veilige 
jaarwisseling en natuurlijk een heel goed en gezond 2019.

Marcel

Pepernoten 



HET SPROKKELTJE4

Verbouwing natte ruimte 
en keuken
Zoals jullie weten hebben we 
al lang de wens om de natte 
ruimte onder handen te nemen. 
Het sanitair, tegelwerk en de 
kozijnen waren ver versleten. 
Midden oktober zijn we dan 
ook eindelijk gestart met dit 
grote project. Op dit moment 
hebben we de sloopwerkzaam-
heden min of meer afgerond en 
zijn we bezig met het plaatsen 
van de rioleringen en de lei-
dingen. Hierna volgt nog flink 
wat metselwerk omdat we alle 
deuren breder willen maken, 
maar met een metselkampioen 
in ons midden is dat natuurlijk 
geen enkel probleem. Op dit 
moment zijn we nog op zoek 
naar een tegelzetter welke voor 
een schappelijk bedrag het hele tegelwerk weer spik en span wil ma-
ken. Dankzij alle vrijwilligers die ons helpen bij dit project kunnen we 
de kosten zo laag mogelijk houden.

Mocht er iemand zijn die ons af en toe wil komen helpen met ons 
project dan zijn wij daar uiteraard erg blij mee. We klussen meestal op 
zaterdagochtend en nog 1 of 2 avonden. Aanmelden kan via info@
scoutingsomeren.nl

Alvast bedankt voor je hulp.



HET SPROKKELTJE 5



HET SPROKKELTJE6

Scouts
Het is inmiddels alweer decem-
ber. Na het gezamenlijk weekend 
zijn er weer een aantal leden bij 
onze groep gekomen. We kun-
nen nu al zeggen dat we een 
gezellige club scouts bij elkaar 
hebben! 

De donkere, koude dagen zijn 
weer aangebroken, maar voor de 
scouts is dat geen probleem. Wij 
vermaken ons binnen en buiten 
met leuke activiteiten. Hier een greep uit ons assortiment aan spellen:
Te beginnen met een lekker warm kampvuur dat door de scouts zelf 
werd gemaakt. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn. Gewapend 
met een magnesiumstick en stiekem ook wat lucifers is het de scouts 
uiteindelijk toch gelukt om een vuurtje te creëren en overheerlijke 
marshmallows te roosteren.

We kunnen merken dat de welpen en kabouters af en toe tijd beste-
den aan pionieren. De nieuwe scouts hebben laten zien dat ze dit al 
aardig goed onder de knie hebben! Ook onze oudere leden ‘denken’ 
dit goed te kunnen. We zijn zeer benieuwd hoe de gepionierde keu-
kenhoeken er over een tijdje uit komen te zien. 

De zolders in omgeving Someren zijn inmiddels goed opgeruimd na 
de komst van onze scouts. Tijdens het appel en ei spel werd er onder 
andere een wasmand, mega badmintonset, printer, zeeslag en een 

enorme kapstok weggege-
ven. De scouts konden zelfs al 
langlaufend naar de blokhut 
komen. Maar wat moet je met 
al deze spullen? Daar weet de 
leiding wel raad mee…

Een week later kwamen onze 
scouts in hun mooiste kleding 
naar de blokhut. Tijd voor 
een gokje! De nieuwe blok-
hut werd omgebouwd tot een 
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echt casino. De scouts had-
den middels blackjack, balle-
tje – balletje, paardenrace en 
kop of munt aardig wat geld 
bij elkaar gewonnen. Maar 
wat moet je met al dit geld? 
Precies, uitgeven natuurlijk. 
Aan keuze geen gebrek. Bij de 
bar kon snoep, chips en drin-
ken gekocht worden. Maar ze 
moesten ook nog iets over-
houden voor de uiteindelijke 
hoofdprijzen waar de scouts 
op konden bieden. En tsja.. Wat zouden die hoofdprijzen nou toch 
zijn?

We wensen ouders veel succes met o.a. de kapstok, printer, plank en 
vooral sterkte met het opbergen van de langlaufski’s :)

Sinterklaas is inmiddels het land weer uit, maar bij de scouts is dat 
geen enkel probleem. Of Sinterklaas nu wel of niet in het land is, de 
scouts weten wel raad met een cadeau ruilspel. De opbrengst van 
deze avond: snoep, snoep en nog eens snoep.. en natuurlijk een hele 
gezellige avond!

Groetjes van de scoutsleiding
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Weekend bevers
Het weekend van 24 en 25 november hadden 
de bevers kamp. Het thema van dit weekend 
was sinterklaas. De zaterdagochtend zijn we 
gestart met een spel. Namelijk levend ganzen-
bord. We hebben dit spel gedaan in de bossen 
bij de blokhut. Er was een pad uitgezet en de 
kinderen moesten door middel van een dobbel-
steen voorruit komen. Onderweg hingen er op-
drachten aan de boom, en als ze die goed had-
den uitgevoerd kregen ze pepernoten. Aan het 
einde van het spel mochten ze de pepernoten 
opeten. Na het spel hebben we binnen gezeten 
met de kinderen. Hier hebben we sinterklaas 
muziek aangezet en de kinderen mochten hier 
vrij spelen. Na het vrij spelen kwam de lunch. 
We hadden heerlijke boterhammen, en omdat 
er geen tafel stond hebben we maar gepicknickt op de grond. 

Na de lunch hebben we een uitstapje gemaakt. We zijn naar het huis 
van sinterklaas geweest in Weert. Allereerst mochten we een parcours 
afleggen met een cadeautje in je hand. daarna kwam je uit bij de pak-
jeskamer, de bakkerij, de slaapkamer en uiteindelijk bij de kamer van 
sinterklaas. Verder was er nog een binnen terrein waar je kon kleuren, 
knutselen, lezen en spelletjes kon doen. De kinderen hebben hier een 
hele leuke middag gehad. Maar toen was het alweer tijd om te gaan. 
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Toen we terug waren 
bij de blokhut mochten 
de kinderen nog even 
vrij spelen. En daarna 
gingen we samen friet 
eten. We hadden alle 
friet en frietsaus op de 
tafels gelegd dus het 
was lekkere knoeifriet. 
En na de friet kwam er 
natuurlijk ook nog een 
toetje. Namelijk vanil-
line ijs met aardbeien 
of chocolade saus, en 
spikkels. 
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Na het eten even uitgerust van de drukke dag. Nog bij het kampvuur 
gezeten en natuurlijk hebben de kinderen ook de schoen mogen zet-
ten.

Op de zondagochtend zijn de nieuwe leden geïnstalleerd en hebben 
zij hun scoutfit verdient!

Het was een leuke en geslaagde weekend met de bevers! 
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“26 uur 100% Scouting 
part. THREE”
Na twee succesvolle edities zijn we met een 
nieuwe organisatie aan de slag gegaan om 
een leuk programma in elkaar te zetten. 
Geen tochten die niet te doen zijn, niet bui-
ten slapen, geen wekker om 7 uur maar wel 
een ontzettend leuk programma, een tintje 
uitdaging en expeditie, een vleugje creativi-
teit, een lepeltje samenwerking en heel veel 
humor en plezier, wel Scouting maar voor 
iedereen te doen. Degenen die afgelopen 
edities mee geweest zijn weten een beetje 
hoe het gaat, maar het zou ook leuk zijn als 
we dit jaar aanmeldingen krijgen van ou-
ders, leiding, bestuur, stam, pivo’s en aan-
hang die de uitdaging nog niet aangegaan zijn…

Het weekend begint op zaterdag 16 februari om 10:00 uur en het 
weekend is afgelopen op zondag 17 februari rond de klok van 12:00 
uur.

We vragen jullie aan te melden liefst voor 1 januari 2019, via de 
Doodle (onderstaande link, vul je naam en vinkjes aan :)) 

https://doodle.com/poll/gc2picn4ixfawwg8

Of stuur een mail / app naar: lindaverstappen@scoutingsomeren.nl   
tel 06-44372474

Groeten De Organisatie van ‘part Three’
Linda Verstappen, Rudy Weerts, Ingrid van Otterdijk en Addie Tielen.
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Jaarlijkse Feestavond
Op zaterdag 6 oktober van dit bijna af-
geronde kalenderjaar is de jaarlijkse fee-
stavond gehouden als dank voor de inzet 
van alle vrijwilligers van het afgelopen 
scoutingjaar. De avond startte om 19:30 
met een stukje vlaai en koffie. Veel tijd om 
de koffie op te drinken was er niet want 
er werd direct een spel in gang gezet: een 
crazy-88 spin-off. Met andere woorden; 
foto’s en video’s maken van bepaalde 
voorgeschreven situaties met artikelen die 
voor handen waren. Er waren vier groe-
pen die verdeeld over het dorp haar eigen 
standplaats gemaakt hadden. De meeste 
bij iemand thuis, maar er was ook één 
groep zo slim om in de blokhut te gaan 
zitten. Waar zijn immers meer scouting artikelen dan daar… 

Na een kleine twee uurtjes fanatiek en vooral creatief in de weer met 
attributen en videocamera’s (lees: telefoons) keerden we terug naar 
de nieuwe zaal zodat er een puntentelling gedaan kon worden. Nadat 
de puntentelling en de uitslag bekend was kon het feest beginnen :)
Beetje bijbuurten met zijn allen en halverwege de avond nog even de 
innerlijke mens verwend met de friet en snacks van de frietkar.  
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Onder de pompende beats 
van DJ Hein (en ook Rene 
kon het niet laten om te 
draaien) was het voordat je 
het in de gaten had alweer 
‘’de volgende dag’’’. 

Het was een gezellig en 
geslaagde avond! Organisa-
tie bedankt en op naar een 
mooi, nieuw, avontuurlijk 
scoutingjaar.
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Welpen
Weer een aantal maan-
den zijn voorbij gegaan 
en wat hebben we 
weer veel gedaan bij 
de welpen. 
Na het gezamenlijk 
weekend in september 
hebben we nog steeds 
super veel buiten kun-
nen spelen. De weken 
zijn om gevlogen maar 
we gaan jullie even 
vertellen wat we zoal 
gedaan hebben. 
We hebben eerst nieu-
we nesten gemaakt, 
we hebben nu kleuren 
en zijn onderverdeeld in 4 nesten. Voor ons nest hebben we borden 
gemaakt met allemaal onze naam erop. Het was wat schilderen maar 
ze zijn goed gelukt. 
Ook hebben de nesten en de gidsen (hoofd van een nest) buiten 
het opstellen (wat soms goed gaat en soms nog niet) ook een taakje 
gekregen. Iedere week helpt een ander nest mee ranja maken. Tot nu 
toe gaat dit erg goed. Goed bezig jongens!

Spellen
Tijdens een spel hebben we elkaar beter leren kennen, we moesten 
allemaal eigenschappen opschrijven waarbij we daarna ieder een 
voor een naar voren moesten komen en door een briefje te trekken 
moesten we erachter komen over wie het ging. Sommigen wisten het 
meteen...sommigen dachten het te weten, en anderen helemaal niet. 
Nu nog proberen te onthouden...
Verder worden we steeds beter in trefballen, binnen of buiten, stiekem 
vals spelen of niet, tegen de leiding of tegen elkaar.... Trefbal blijft 
gaaf! Net als British Bulldog, al is dat op nat gras......best nat....

We hebben nog niet veel slecht weer gehad, maar wel een paar och-
tenden dat het fris was. Ook daar weet de leiding iets op te verzinnen, 
een groot spellencirquit met een groot kaartspel, extra leuk om pes-
ten te spelen, pictionairy, memory, groot boter kaas en eieren, groot 
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mens-erger-je 
niet en natuurlijk 
twister. Erg leuke 
binnenochtend 
was het.

Ook het wel 
bekende spelletje 
‘Wie ben ik’ kwam 
weer eens voorbij. 
…. Wie ben ik..of 
wat is het…. Tja…. 
Voor sommigen 
was het moeilijk en 
voor enkelen mak-
kelijk…en ow wat 
is het dan moeilijk 
om toch niet een 
klein beetje voor te zeggen he Thijs vd K… ;-)
Altijd goed om tussendoor te spelen, we hebben erg gelachen. 

Omdat we toch ook echte scouting dingen doen hebben we ook weer 
een pionier programma gehad. De leiding had een opdracht geprint, 
we zijn balken en touw gaan halen en daarna moesten we het in de 
nesten zelf maar uitzoeken. Het was best moeilijk want enkele kno-
pen wisten we nog, maar er zaten ook wat boa constrictors bij die we 
nog nooit gezien hadden. Uiteindelijk heeft ieder nest een ‘A’ kunnen 
pionieren en zijn we hiermee gaan ‘A-lopen’. Twee meter hield ieder 
bouwwerk het toch wel vol…

Heitje voor karweitje
Met heitje voor karweitje in de herfstvakantie hebben we veel geld 
opgehaald om extra leuke dingen te doen. Dit geld word allemaal voor 
ons gebruikt dus al moesten we iedere dag mee opruimen na het eten, 
dat zijn allemaal extraatjes. De vakantie was dan ook de goede tijd om 
klusjes te doen, zelfs bij oma of mensen in de buurt is het gelukt. Su-
per goed jongens wat jullie bij elkaar gebracht hebben, komend week-
end (daarover volgende keer meer) gaan we het al goed gebruiken.

Verhuist...
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We zijn verhuist! 
Ja...nu zullen 
jullie denken 
verhuisd? Met 
de Hut! Eerst 
hadden we een 
hut helemaal 
rechts bij de 
sloot, onder de 
bomen, maar nu 
is er een twee-
de bijgekomen. 
Eigenlijk spelen 
we met goed 
weer het liefst 
in de hut. Maar 
een paar weken 
later kwam de 

leiding ergens achter....er is nog een hut.... maar met vrij spelen weet 
iedereen dat je niet achter het kikkerveldje mag komen (als jullie niet 
weten waar het kikkerveldje is....we nodigen je graag een keer uit om 
het bos mee te verkennen). En ja hoor....hut nummer 3 staat in het 
bos achter het kikkerveldje.... 
Maar goed, voor deze ene keer, als we de fluit horen, mag de hut 
blijven staan... 

Excursie
We zijn op excursie geweest naar de Albert Heijn XL in Helmond. Een 
tijdje geleden kregen we van Ruud de uitnodiging waar we natuurlijk 
op in zijn gegaan. Wat een grote winkel is dit! Eerst zijn we welkom 
geheten door Ruud en met hem mee naar de kantine gelopen. Daar 
werden we in groepjes verdeelt en kregen we uitleg. In de kantine 
kregen we ook drinken en vielen er nog meer dingen op….als je iets 
gestolen had in de winkel komt er een foto van je te hangen… en ze 
kunnen in de pauze tafelvoetballen. Ieder groepje mocht iets anders 
gaan doen en daarna wisselden we door. We mochten Donuts inpak-
ken voor in de winkel, en er daarna van snoepen. Bram vertelde ‘als ik 
op de donut inpak afdeling zou werken kwam ik dun binnen en ging 
ik met een dikke buik naar huis’…. Helaas kunnen we de gebaren van 
hem niet laten zien;-)
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Een ander groepje ging mee 
voor de rondleiding, eerst in 
het magazijn, daarna door de 
winkel en nog bij de emballage 
waar we mee hebben gehol-
pen flessen sorteren. Aan de 
andere kant van de muur ston-
den oudere mensen, die zich 
afvroegen waar al die stemmen 
vandaan kwamen. 
De derde activiteit was een 
scanquiz in de winkel. Je moest 
het alfabet afgaan met de zelf-
scanner en kijken welk groepje 
zo ver mogelijk kwam. Dat was 
nog wel eens best lastig maar 
gelukkig liepen er veel hulplij-
nen op een zaterdagmorgen in 
de winkel. 
Bij afloop kregen we nog een 
lekker appeltje mee en heel 
veel vormpjes om koekjes te 
bakken. Ruud bedankt voor de leuke ochtend en papa van Sem voor 
het rijden!

Leiding
We hebben ook nieuws vanuit het leiding front. Niek moeten we een 
tijdje missen omdat hij voor zijn werk in Duitsland zit. Daar zijn niet 
genoeg medewerkers en dus moet hij gaan helpen. Hij is tussendoor 
nog 1 keer geweest. Niek, we missen je toch wel hoor!

Sinds een paar maanden (net voor de zomervakantie) hebben we ook 
een nieuwe leiding in onze groep die we met installatieweekend gaan 
installeren; Saleh. Bij ons leert hij veel over hoe wij leven en wat wij 
doen en zijn Nederlands gaat iedere week vooruit. Van Saleh hebben 
we ook spelletjes geleerd. Welkom Saleh! 

Wanneer het haar uitkomt hebben we ook al een tijdje hulp van 
Annelin. Kei gezellig en een echte aanvulling van ons team. Vanuit de 
hulptroepen (doorstroom vanuit de explorers) hebben we af en toe 
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hulp nodig 
en daarbij 
is ieder ook 
welkom 
zonder dat 
we tekort 
komen. 
Erg fijn dat 
Annelin ons 
mee komt 
helpen.

Jarigen
Wanneer we 
jarigen in 
ons midden 
hebben gaan 
we altijd 
de prooi 
verstoppen. Welpen verstoppen hun prooi wanneer ze jarig zijn in de 
bossen, samen met twee vrienden. De rest moet deze dan zien te vin-
den, uiteindelijk worden ze beloond. We hebben alweer verschillende 
jarigen gehad en dus zijn we goed verwend. 

Sinterklaas
Op het moment dat dit stukje geschreven word zit hij net op de boot, 
Sinterklaas. Op zaterdagmorgen 1 december hadden twee pieten toch 
gelukkig tijd om bij ons langs te komen. 

Samen met de bevers en kabouters en met hulp van de zwarte pieten 
hebben we leuke sinterklaas spellen gedaan in de blokhut en buiten. 
Leren lopen over de daken en pepernoten tellen en eten. Pakjes in de 
schoen leggen en in de schoorstenen gooien…

Maar zoals wel vaker waren de cadeautjes kwijt… en door de spellen 
hebben de pieten kunnen zien wie goede hulppieten zouden zijn. Stef, 
Rik en Zoë hebben de pieten meegeholpen en weet je waar de ca-
deautjes lagen? In de hut bij de molen! 
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De bevers hebben een leuk cadeautje gekregen om mee te spelen, de 
welpen en kabouters nieuwe softballen, een knuppel en plankje voor 
slagbal en iedereen een dasring met naam. Super handig! 
Dankjewel Pieten en Sinterklaas. 

Dit was een kleine impressie van afgelopen maanden. Er zullen altijd 
welpen zijn die veel vertellen en soms zul je denken…wat doen ze 
toch allemaal…. 
Iedere week proberen we daarom ook wat foto’s te posten op face-
book. 

Op naar het installatieweekend, daarover volgende keer meer! 
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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


