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Nog even en
dan ...op
kamp!
Met o.a. Wij staan voor aap / Insignewerk / RSW
themagroep / Vraag maar raak! / Koken met Ruud
Explorers naar Schotland ...en nog veel meer....

Van de redactie

“Wie wat bewaart, hééft wat.....”
Wisten jullie dat Scouting Bekkerveld een heel rijk archief heeft?
Er is in een periode van ruim 70 jaar, van de oprichting van de
Hubertusgroep tot aan het hedendaagse Bekkerveld, veel bewaard
gebleven. Foto’s, dia’s, logboeken, oude insignes en badges, kasboeken,
notulen, groepsbladen, kampherinneringen, noem het maar op.
Er is zelfs zoveel materiaal dat we een héééél dik boek zouden kunnen
schrijven.
Het archiveren van al die spulletjes neemt de nodige tijd in beslag, alles
moet ingedeeld worden op jaartal of periode en met enige zorg behandeld worden. Heel veel documenten moeten worden ingescand, omdat
het papier te broos is geworden. Zo proberen we de historie van Bekkerveld levend te houden
Maar.....terug naar vandaag, want voor je ligt weer een kersvers exemplaar van de Scout Shout. En vergeet niet: Jullie kunnen ook geschiedenis schrijven, dus klim in de pen!!
Veel leesplezier!
De redactie
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Voorwoord
De Scout Shout is weer een goede reden om jullie even bij te praten.
Op de achtergrond gebeurt er een hele hoop binnen scouting waar
jullie meestal niet heel veel van merken, maar soms wel leuk is om te
weten.
Wisten jullie bijvoorbeeld dat alle leden van onze vereniging inspraak
hebben in ons beleid?
Onze jongste bever tot ons oudste staflid hebben een stem in onze
groepsraad. Gelukkig hoeft een bever of verkenner niet naar onze
groepsraad te komen om hun stem te geven (ik denk ook niet dat ze
dat heel leuk zullen vinden). Om hun stem toch te laten gelden hebben wij oudervertegenwoordigers. Dit zijn ouders die een leeftijdsgroep
vertegenwoordigen in onze groepsraad.
Verderop vertelt Anouk, de vertegenwoordiger van de kabouters &
welpen, wat meer over zichzelf en haar rol. Er zijn vacatures voor de
leeftijden bevers, verkenners & gidsen en explorers, de eerdere ouders
hebben inmiddels andere functies, waardoor deze plaatsen vrij gekomen zijn.
Vorig jaar heb ik jullie al eens verteld over een mogelijke fusie met
Scouting Kaplaan Berix. Wat ik jullie echter nog niet verteld heb is dat
de groepsraad gekozen heeft dit niet te doen.
Een meerderheid van alle groepsleden vindt dat een fusie niet nodig is.
De groep is van mening dat wij op dit moment sterk genoeg zijn om
alleen verder te gaan en daarbij onze identiteit kunnen behouden zoals deze nu is. We blijven lekker veel samenwerken met Kaplaan Berix
en andere groepen in de regio om leuke activiteiten te kunnen organiseren.
Dat het met onze groep goed gaat en we alleen maar sterker worden
blijkt uit een echte opsteker. Wij hebben onlangs ons 100ste jeugdlid
ingeschreven.
Hoewel bij veel verenigingen het ledenaantal daalt, groeit deze van
Scouting Bekkerveld. Hierdoor ga ik mijn belofte aan de staf nakomen
door te trakteren op vlaai in de eerstvolgende groepsraad.
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Als jullie nu nog meer vriendjes en vriendinnetjes meenemen, trakteer
ik graag nog een keer, desnoods aan de hele groep, zullen we zeggen
bij 125 jeugdleden ;-) !
De redactie van de Scout Shout is altijd heel blij met nieuwe stukjes.
Deze komen vaak van de staf- en jeugdleden, maar zelden ontvangen
ze deze van ouders. Leuk om ook eens scouting vanuit jullie perspectief
te kunnen ervaren, dus stuur eens een leuk stukje naar de redactie!
Tot slot heeft de groepsraad eerder besloten om onze site te laten vernieuwen, inmiddels is het resultaat zichtbaar voor iedereen. Kijk snel
op www.scoutingbekkerveld.nl om onze vernieuwde site te bekijken.
Vooral leuk om eens over al onze vrijwilligers op ons smoelenblad te
lezen, maar ook handig om te kijken of er nog belangrijke dingen op
de agenda staan.
Daarnaast gaan wij ons best doen om regelmatig, hopelijk wekelijks,
leuke kleine nieuwsstukjes en foto’s te plaatsen. Daarnaast kom je ook
meer te weten hoe scouting Bekkerveld eigenlijk werkt, kan je de vorige
Scout Shout downloaden en nog veel meer.
Veel lees-, kijk- en spelplezier!

Alex Swarte
Voorzitter groepsvereniging
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Welpen en het natuurinsigne

Dit voorjaar zijn we met de welpen bezig geweest met het natuurinsigne. We zijn gaan kijken op een biologische boerderij en hebben daar
gezien hoe een koe gemolken wordt. We mochten ook de melk proeven!
In de poel bij de boerderij zijn we op zoek gegaan naar de verschillende
diertjes die daar leven.
Ook hebben de welpen zelf meelwormen gehouden in het lokaal. Iedere
opkomst keken ze of de meelwormen
nog leefden, al een pop gevormd
hadden en of er misschien al torren
waren. Toen bijna alle meelwormen
waren uitgegroeid tot torren zijn ze
in de natuur vrij gelaten. Ze wisten
zelf een goede plek om de torren vrij
te laten.

Foto’s van luc lodder welpen op hei - facebook

Foto door Luc Lodder

Op de derde insigne opkomst zijn we met de welpen naar de Hei
gegaan. Ze hebben van alles verzameld en ontdekt. Gelukkig was het
weer goed en bleven de welpen bijna allemaal droog. Er waren er
maar twee die natte voeten gekregen hebben in de Rode Beek.
Aan het eind van de opkomst kregen de welpen hun Insigne. Ze hebben het allemaal meer dan verdiend!
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Beverweekend

Bij Scouting Bekkerveld hebben ze geen gewone bevers meer, maar
Superbevers. Het weekend van 16 en 17 mei kwam juffrouw Sparkel
op bezoek om de bevers alles te leren over hoe ze superhelden of heldinnen kunnen worden.
We begonnen met het
maken van de super
outfit. Alle bevers hadden mooie maskers,
fantastische capes en
prachtige polsbandjes,
maar alle superhelden
verdienen wat plezier dus
we zijn met zijn allen
naar speeltuin ‘t Olifantje
gegaan. Na een lange dag
spelen en superheldentraining krijg je honger.
De bevers aten dan ook allemaal hun bordje frietjes met appelmoes en
een knakworst leeg. Er kon natuurlijk nog wel een ijsje bij.
Na een avondspel sloten ze de dag af met een kampvuur en marshmallows. Dan naar bed want de dag daarna word een drukke dag.
De ochtend daarna kwamen juf Sparkel en David langs voor het laatste deel van de superheldentraining. Na een ontbijt van wentelteefjes
gemaakt door Karen kon iedereen er tegen. Na sport en spel konden
de bevers supersnel rennen als de Flash, waren ze zo sterk als de Hulk,
konden ze over het spinnendraad van Spiderman lopen, gooien met het
schild van Captain Amerika
en vliegen als Superman
was de superhelden training
voorbij en kreeg iedereen
een superhelden diploma
van juf Sparkel.
Maya de Groot
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In deze rubriek interviewen we twee stafleden die vergelijkbaar zijn
in hun rol als staflid. Één nieuw staflid: de rijzende ster en één zeer
ervaren staflid die al lange tijd heeft meegedraaid: de supernova.
Deze keer vergelijken we Yorick en Eva in hun rol als gidsenstaf.

Yorick
Hoe lang ben je gidsenstaf geweest?
Volgens mij 10 jaar
Wat vond je het leukst aan deze
speltak?
Dat je met meiden precies hetzelfde kan doen als met jongens
alleen meiden zijn gekker.
Wat is het leukste programma dat
je met de gidsen gedaan hebt?
De Nationale Jamboree in 2008!
Het andere leukste programma
was de 1e keer dodenstraal met
de gidsen op het kamp in Vilt.
Wel programma zou je zeker nooit
meer doen?
Voor straf de laatste avond van
kamp gaan lopen met de gidsen
om ze proberen moe te krijgen.
Dat zorgt voor hele boze gidsen…
Heb je nog een advies voor Eva?
Niks is te gek, probeer alles een
keer uit! Je gaat nog vaak genoeg
op je bek en daar leer je alleen
maar van!
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Eva
Hoe lang ben je nu al staf?
Sinds februari een jaar.
Wat vind je het leukst aan de
gidsenspeltak?
De leeftijd. Met de gidsen kun je
wat beter grappen uit halen dan
met jongere kinderen. Het is een
hele leuk groep en ik beleef er veel
plezier!
Wat is het leukste programma dat
je met de Gidsen gedaan hebt?
De gidsen hebben altijd leuke
programma’s want kom op, de
gidsenstaf is top :P. We hebben
heel veel leuke dingen gedaan in
de tijd dat ik staf ben. Ik kan ook
geen programma kiezen wat ik
het allerleukste vond. Een programma is al leuk als de gidsen
het leuk vinden en er veel gezelligheid en gelach is.
Welk programma wil je altijd nog
een keer doen?
Kanoën. 14 chaotische gidsen die
bij de instructie toch niet luisteren wil ik best wel eens zien
kanovaren. Het liefste op een niet
al te rustig riviertje.
Hoe lang ben je van plan Gidsenstaf te blijven?
Ik vind de gidsen een leuke
speltak, echt mijn ding dus voorlopig zit ik er nog wel even goed.
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Wij staan voor aap!

Ik ben Lucas van Wesel, naast welp bij de Scouting ben ik
ook Ranger voor het Wereld Natuur Fonds. Daarom heb ik
de actiedag “Wij staan voor aap!” georganiseerd op 9 mei
om geld in te zamelen voor de Orang Oetan.
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De bossen verdwijnen, per 2 seconden wordt 1 hectare bos gekapt.
Daardoor wordt het leefgebied van orang oetan veel te klein. Ga maar
eens na hoeveel dat is per minuut. Voor 1000,- euro kunnen we 1
hectare bos, dat is iets groter dan een voetbalveld, opnieuw planten.
Er is dus veel geld nodig.
Met de actiedag hebben we 1040 euro opgehaald! Samen met mijn
vrienden en familie hebben we op mijn school de Tovercirkel daarom
deze actiedag georganiseerd. Zelfs GaiaZOO, het WNF en de Scouting
hebben meegewerkt aan deze te gekke dag. We hebben allerlei activiteiten gedaan, yoga, schminken, djembé, pannenkoeken en robots
maken en zelf gaf ik spreekbeurten aan de bezoekers over de actie.
Er werd vers fruit en plantjes gesponsord die we konden verkopen.
Bij de Scouting kon brood gebakken worden en met een boog worden
geschoten.
Het ging allemaal heel goed en de krant kwam zelfs langs. Ik hoop dat
het leefgebied niet meer zal verdwijnen.
Lucas van Wesel
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Dove mensen kunnen met elkaar
praten door middel van gebarentaal.
Zou jij je naam kunnen spellen met
behulp van het gebarenalfabet?
Oefen dit eens met een vriendje of
vriendinnetje.....
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Achter de schermen bij de
themagroep RSW
RSW heeft naast een afwisselend programma ook ieder jaar een thema.
Voor de uitwerking van dit thema en de verschillende toneelstukjes tijdens
RSW is er een speciale themagroep. Deze themagroep werd dit jaar voor
de vijfde keer op rij gevormd door stafleden van Sc. Bekkerveld. Tijd dus
om eens een kijkje te nemen achter de schermen van de themagroep.

Het thema van RSW wordt ieder jaar door een speciaal team van
Scouting Nederland bepaald. Thema’s zoals holbewoners, piraten,
Super Mario, Afrika, ridders etc. Het kan van alles zijn. Rondom deze
thema’s wordt in grote lijnen een verhaal bedacht.
In november komt de themagroep voor het eerst bij elkaar. Het thema
en het verhaal van Scouting Nederland wordt dan bekeken. Er wordt
besloten welke onderdelen zeker gebruikt gaan worden en welke onderdelen juist niet. Vorig jaar bijvoorbeeld, was er een verhaal over een
stoere prins die een prinses ging redden uit de handen van piraten.
Dit was wel leuk, maar we vonden het een beetje saai. We hebben toen
besloten om de prins, niet zo stoer, te laten ontvoeren en hem door de
prinses, wel heel stoer, te laten redden.
Vanaf november vind er ongeveer om de twee maanden overleg plaats.
Langzaam krijgt de eigen invulling van het themaverhaal meer vorm
en worden de rollen verdeeld.
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Ook wordt er voorzichtig nagedacht over het decor. De mogelijkhedenzijn onbeperkt. Alles kan!
Rond april wordt de voorbereiding afgerond. Het is dan tijd om de
spullen voor de themamomenten, het decor en de kostuums bij elkaar
te zoeken. Onvoorstelbaar hoeveel spullen, materialen en rommel je in
een paar dagen tijd kunt verzamelen. Ook wordt de muziek nauwkeurig
uitgekozen. Er wordt op gelet of de nummers wel echt goed passen bij
het thema en de doelgroep.
Tijdens het RSW-weekend
zijn er per dag ongeveer 2
themamomenten.
Deze worden van te voren
met zijn allen doorgenomen.
Vaak is er veel te weinig tijd.
Gelukkig zijn we goed op
elkaar ingespeeld en kunnen
we eenvoudig improviseren.
Het gebeurt geregeld dat
tijdens het weekend het verhaal een heel andere wending
krijgt dan van te voren bedacht.
Dat maakt het iedere keer
uitdagend en bijzonder.
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Bijzonder Bekkerveld
Scouting Bekkerveld organiseerde
ook dit jaar de deelname van
scouts bij de Dodenherdenking.
Meneer Leentjens opende de avond
in ons scoutinggebouw. Samen
liepen we naar het gemeentehuis.
Hier vertrok de stille tocht richting de kapel aan de Akerstraat.
De kransen werden aangegeven
door onze scouts. De avond werd
afgesloten met een groot kampvuur en de scouts kregen allemaal
een naambandje voor op hun
blouse.
De bevers, welpen en kabouters
gingen dit jaar naar het Steinerbos. Deze Kidsparty werd georganiseerd door Steunpunt Scouting Limburg en IVN. Ondanks de
grotendeels natte dag was het een
groot succes.

Het is voor het eerst sinds 2003
dat onze groep het magische
ledenaantal van 100 leden heeft
bereikt. Dit heugelijke feit werd
gevierd met cake en het oplaten
van 100 ballonnen. (Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat
we rond 1980 op een aantal zaten
van 120 leden).

-14-

Af en toe moet je gewoon de aandacht trekken. 30 mei jongstleden bouwde
de staf een stormbaan midden in de wijk. Leuk voor de eigen leden, maar
zeker ook voor nieuwe leden, die meteen kunnen zien hoe actief wij zijn!

De nieuwe website van
Bekkerveld is nu online.
Met hulp van Rik Schots van
internetbedrijf Sjok-king,
hebben we nu een site die
gemakkelijk volledig up-to-date
gehouden kan worden en waar
iedere speltak zijn eigen informatie
en foto’s op kan plaatsen.
www.scoutingbekkerveld.nl

Heb jij ook nieuws wat
Bekkerveld zo bijzonder
maakt?
Stuur je stukje naar de
redactie!
-15-

De Scout Shout wordt gesponsord door
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Voorbereiding Explorerkamp
(door Maya de Groot)

Zoals de meeste van jullie al weten gaan de explorers op kamp naar
Schotland. Maar wat gaan ze daar eigenlijk nou doen en wat hebben ze
er al voor gedaan?
In de zomervakantie gaan de explorers de eerste week een routetrip
doen door Schotland. Ze rijden met een busje vanaf het scoutinggebouw naar Duinkerken, in Frankrijk met de boot naar Dover in
Engeland. Vanuit Zuid-Engeland gaan ze naar Black Ford.
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Na Black Ford gaan ze door naar Oban, daar blijven ze voor ongeveer
2 dagen. Als je in Schotland bent, zou je een keer de Ben Nevis op
moeten lopen en dat is precies wat de explorers ook dachten dus gaan
ze de Ben Nevis op lopen en omdat het een scouting kamp is gaan ze
ook slapen op de berg Ben Nevis. Vanuit de Ben Nevis gaan ze door
naar Edinburg waar ze 3 hele dagen op een scoutingterrein zullen
staan. Edinburg is de laatste slaapplaats voor de explorers in Schotland. Na hun 3 dagen in Edinburgh gaan ze met 2 dagen rijden weer
terug naar het scoutinggebouw in Heerlen.

Wat hebben de explorers allemaal nou gedaan vraag je je misschien af.
Gelukkig is de Scout Shout er om je alles te vertellen. In het begin van
het jaar was er een vossenjacht waar de explorers hebben geholpen
met pinnen verkopen en parkeerplaatsten toewijzen. De wafels moeten
we niet vergeten van de maand december. Er waren overal wafels, bij
de kerstvoorstelling en de Nieuwjaarswandeling. Met carnaval hebben
ze mee geholpen met de optochten en de witte tent. Met Pasen hadden ze het idee om leuke paasspulletjes te verkopen. Deze hebben ze op
scouting en aan de deuren verkocht. Met de scoutingloten hebben ze al
meer dan 200 loten met zijn zevenen verkocht. Ze hebben laatst nog
wijkbladen rondgebracht. Nu zijn ze bezig met flessen ophalen en in
toekomst gaan ze nog op festivals werken.
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Oudervertegenwoordiging
Mijn naam is Anouk Werts.
Ik ben 31 jaar en volg op
het moment de opleiding
laboratoriumtechniek.
Ik heb 3 dochters die
allemaal bij Scouting

Bekkerveld zitten. Joni bij
de kabouters en Zoey en
Lily bij de bevers.

Ik ben nu sinds een aantal maanden oudervertegenwoordiger bij de
speltakken welpen/kabouters. Het is een leuke manier om te zien hoe
de groep in elkaar steekt. Als ouder zie je vaker dingen die beter of
anders kunnen en op deze manier kan ik een positieve invloed hebben
op de hobby van mijn kinderen. Mochten ouders vragen en/of opmerkingen hebben, ben ik te bereiken op anouk.werts@hotmail.com.
Kijk voor vacatures voor oudervertegenwoordiger voor de andere
speltakken op de website van Scouting Bekkerveld. Zo kunnen we
Scouting nog leuker en uitdagender maken voor onze kinderen.

-21-

De Scout Shout wordt gesponsord door

ENZO Benzenraderweg 99 Heerlen 045 571 34 28 tuttoenzo.nl

Koken met Ruud

(een culinair avontuur
voor bij of rond het kampvuur)

Pisang goreng (gebakken banaan)
Dit is een traditionele snack en nagerecht in Indonesië die je in alle
soorten en maten tegenkomt. Het wordt daar vooral op straat gegeten.
Benodigdheden:
De bakbanaan moet veelal overwegend zwart van kleur zijn. Dit zijn
geen gewone bananen, deze bananen zijn groter en veel zoeter van
smaak dan de banaan die in Nederland voor consumptie wordt gebruikt. De bananen zijn verkrijgbaar bij de Toko, op de markt of bij
een grote supermarkt (Albert Heijn).
•
•
•
•
•

250 gram bloem
160 ml water
1/4 theel. zout
4 bakbananen
olie

Snij 3 schuine stukken uit een banaan.
Maak vervolgens een mengsel van water, bloem en zout tot een pannenkoekachtig beslag.
Wentel de stukken banaan in het mengsel.
Verhit de olie in een wok of diepe pan en bak de banaan tot ze goudbruin zijn en een krokant laagje hebben.
Schep de bananen uit de pan en laat ze uitlekken op een stuk keukenpapier tot ze droog zijn.
Kan ook heerlijk koud gegeten worden.
Tip: de gebakken banaan kun je ook met een bolletje vanille ijs
serveren.
Veel bakplezier: Ruud Alexander (kookstaf van de zaterdaglunch)
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De Scout Shout wordt gesponsord door

Wist je dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De bevers superhelden zijn?
Roos naar Amerika vertrokken is?
De kabouters haar erg zullen gaan missen?
Saskia gestopt is als secretaris van de stichting?
Marina de nieuwe secretaris is?
Iedereen haar erg veel succes wensen in haar nieuwe
functie?
We nieuwe sloten hebben op alle deuren?
Bjorn de sloten van het welpen- en kabouterlokaal had
verwisseld?
De aanhanger ontzettend mooi geworden is?
Hier een speciale overkapping voor is gemaakt?
Het dak van deze overkapping erg veel lijkt op het dak
van de nieuwe sporthal?
We van de aannemer van de sporthal veel pallets gekregen hebben voor op het kampvuur?
De verkenners hier een megavuur van hebben gebouwd?
Er een boom in een boom groeit?
We meer dan 100 leden hebben!
De voorzitter de staf hierom op vlaai trakteert?
Alle jeugdleden ook cake gekregen hebben?
Nieuwe leden nog steeds van harte welkom zijn?
Je een buddybadge kunt verdienen als door jou een
vriendje op Scouting komt?
De verkenners 5de geworden zijn op RSW?
De gidsen waren komen kijken op de Themamarkt?
Ze volgend jaar zeker ook mee gaan op RSW?
Ze zelfs denken te gaan winnen van de verkenners?
De verkenners dit absoluut niet geloven?
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Woordzoeker

Even lekker
lachen...
Het neefje van Daan komt hard lachend
thuis. “Wat is er zo grappig?” vraagt Daan.
“Ik heb straf gekregen op school!” antwoordt
zijn neefje.
“Wat is daar dan zo leuk aan?” vraagt Daan verbaasd.
“Ik moet honderd strafregels schrijven: “Ik ben
heel dom!” en jij moet er je handtekening onderzetten.”
Rozemarijn heeft een raadsel: “Wat is
heel groot en weegt niets?
- De schaduw van een olifant
De ene banaan vraagt aan de andere: “Heeft jouw
broer eigenlijk nog een nuttig beroep gevonden?”
Antwoordt de andere banaan: “ja hij is rechter.....”

Bjorn is het dak aan het schilderen. De hele dag door loopt hij
de trap op en af, van boven naar beneden. Vraagt Tom: “Ik
zit je nu de hele dag al een beetje te bekijken, maar waarom
ga je steeds naar beneden om je kwast in de verf
te dopen? Het is toch veel makkelijker om het blik
boven neer te zetten?”
Antwoordt Bjorn: “Nee, dat kan niet, het dak moet
eerst in de grondverf....”

Het zoontje van Luc vertelt....”Vandaag
was de burgemeester bij ons op school”.
“En had hij zijn ketting om?”, vraagt Luc.
“Nee”, antwoord het zoontje... “hij liep
gewoon los....”.

AG&DA

3 t/m 5 juli
18 t/m 25 juli
20 t/m 30 juli
26 juli t/m 5 aug
15 t/m 21 aug
15 t/m 18 aug
23 t/m 29 aug
5 sept

WEK-weekend
Gidsenkamp in
’s Gravenzande
Explorerkamp in
Schotland
Pivokamp in
Litouwen
WEKkamp in
Eygelshoven
Beverkamp in
Eygelshoven
Verkennerkamp in
Grathem
Eerste opkomst

www.scoutingbekkerveld .nl/activiteiten/agenda

De Scout Shout is het groepsblad gemaakt vóór en dóór de leden van Scouting Bekkerveld
Verschijnt 4x per jaar / Oplage: 120 exemplaren / Redactie: Ruud en David
Advertenties: Jan-Willem / Layout: Ruud / Druk: Inkt4All

