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Weer of géén
weer....we blijven
actief!
Met o.a. Zomerkampen 2015 / Overvliegen of
verhuizen? / De leukste speltak / Vraag maar raak!
Koken met Ruud / Achter de schermen ...en nog
veel meer....

Van de redactie

Dit jaar was weer de Scout In, de welbekende manifestatie waarbij alle
staf en pivo’s uitgenodigd werden voor een weekend vol leerzame workshops, sport en spel, muziek en dans en “veul bier”. Want gezellig samen
een biertje drinken is óók onderdeel van scouting (hetzij vanaf 18+) !
In tegenstelling tot voorgaande jaren bleek dit de meest modderige
Scout In ooit te zijn geweest. Onze staf heeft dan ook na afloop hun
handen vol gehad om al het materiaal schoon te maken, onder streng
toezicht van onze materiaalmeester Daan. Want groepsmateriaal moet
lang mee kunnen gaan en dient ten alle tijden schoon opgeleverd te
worden, zodat volgende gebruikers hier weer veel plezier van kunnen
beleven.
Wij van de redactie gebruiken ook materiaal in de vorm van beelden
en teksten, om voor jullie iedere keer een mooie Scout Shout te kunnen maken. Wij zijn er van overtuigd dat wij een heleboel talent in onze
groep hebben dat kan bijdragen aan een fantastisch groepsblad. Een heel
aantal jaar geleden zijn wij geeindigd op de 11e plaats van de landelijke Koning Groepsbladverkiezingen. Een prima prestatie. Het zou toch
geweldig zijn als we nog hoger in de ranglijsten zouden kunnen komen,
toch?
Wij wensen jullie weer veel leesplezier met deze nieuwe uitgave!
De redactie
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Voorwoord
“Wat wil ik kwijt na vele jaren lid te zijn van Scouting Bekkerveld? Ik
wil vooral delen!”
Delen wat mooie blijvende herinneringen zijn als lid van de kookstaf.
Zoals op een kabouterkamp, er werd geslapen in tenten.
Dat betekende ook dat er toilet-emmers meegingen en in speciale toilettenten werden gezet.
Een rondje met de kabouters over het kampeerterrein waar alles goed
voorbereid was door de staf. En dus ook uitleg over de toilettent dat
je daar je plasje kon doen. Er werd goed doorgevraagd door een jonge
kabouter: “Mag je hier ook je hoopje doen?” Ja dat mocht.
Na een halve dag op het kampeerterrein kwam een kabouter met de
volgende tip. Of de staf de rits niet zo ver omhoog wilde ritsen. Ze
konden niet bij de sluiting!
Kinderen met heimwee of iemand die is gevallen: in de keuken kun je
altijd een beetje op adem komen met wat extra aandacht.
Kinderen die volgens een lijstje van ouders bijna niets lusten. Op kamp
wordt het voorgeschotelde goed gegeten! De keuken is een mooie
centrale plaats op ieder kamp! En met het vervullen van allerlei rollen in de door de staf voorbereide themakampen, is het iedere keer
weer een leuke uitdaging. Om te zien hoe de leiding zo’n kamp organiseert, levert iedere keer weer absoluut respect op. En wat kun je als
staf met weinig slaap die dagen doorkomen! Mooi om te zien hoe het
scoutingplezier voor kinderen steeds
weer centraal staat. Goed om te
zien hoe stafleden met hun verantwoordelijkheden omgaan. En heerlijk
om ze met raad en daad te kunnen
bijstaan en steeds weer te kunnen
terugkijken op avontuurlijke scoutingkampen!
Marina Goderie
Secretariaat Beheerstichting
Scouting Bekkerveld.
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In deze rubriek interviewen we twee stafleden die vergelijkbaar zijn
in hun rol als staflid. Eén nieuw staflid: de rijzende ster en één zeer
ervaren staflid die al lange tijd heeft meegedraaid: de supernova.
Deze keer vergelijken we Lieke en Kelly in hun rol als kabouterstaf.

Kelly
Hoe lang ben je kabouterstaf geweest?
Alles bij elkaar ongeveer 8 jaar.
Wat vond je het leukst aan deze
speltak?
Dat zijn meerdere dingen. Het
samen draaien met Dorien.
Kinderen die vrijwel alles leuk
vinden om te doen. En nu zie ik
gewoon steeds meer van mijn
oud-kabouters staf worden zoals
Rozemarijn, Maya en Lieke.
Wat is het leukste programma dat
je met de gidsen gedaan hebt?
Met de gidsen vond ik het leuk
om echte scouting activiteiten te
doen. We hadden ook een groep
die er ontzettend goed in was,
zo werden we eerste tijdens een
Bekkerveld scoutingwedstrijd, en
je moet heel wat in je mars hebben om de bevers te verslaan.

Het idee was leuk, gewoon je
broek en shirt andersom aan.
`s Morgens warm eten, toetje
voor het hoofdmaal. De uitwerking was heel anders. Alle woorden
werden verdraaid, en na 2 dagen
zag de staf het niet meer zitten.
Welk zomerkamp kun je je nog
het best herinneren?
Dat zijn er een paar, en noem
ze allemaal. Als eerste de jubjam
met de kabouters. Super om zo`n
kampweek mee te mogen maken
met een onderbouwspeltak.En het
heeft ons Lili opgeleverd die even
tentharingen kwam brengen en
nooit meer is weg gegaan.

Wel programma zou je zeker nooit
meer doen?
Die is makkelijk. Andersom weekend.
-5-

De tweede was met de gidsen in
Belgie. Een hele klein groepje wat
van uitslapen hield. Het was een
vooral gezellige week.
De derde tevens met de gidsen,
maar dit keer in Zandvoort. We
waren maar met 5 iets oudere
gidsen. Alles op een slakkentempo,
maar het voelde meer als een
vakantieweek aan zee, waar we
toch nog veel toffe dingen hebben
gedaan.
En als laatste het kamp van afgelopen jaar met de explorers naar
Schotland. Zoiets vergeet je nooit
meer, ondanks de lange reisdagen hebben we veel mooie dingen
gezien, een unieke ervaring die ik
iedereen kan aanraden.
Heb je nog een advies voor Lieke?
Lieke je hebt al veel meegemaakt
aangezien je al sinds kleine spruit
op scouting zit. Leer uit alle ervaringen en laat de jeugd vooral zie
hoe divers scouting kan zijn.

Lieke
Hoe lang ben je nu al staf?
Ik ben nu ongeveer 8 maanden
staf bij de kabouters.
Wat vind je het leukst aan de
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kabouterspeltak?
Ik vind het leukst om te zien hoe
kabouters met elkaar omgaan en
van elkaar leren. Maar ik vind het
ook superleuk om met de kabouters vreemde spelletjes te spelen
waar iedereen altijd een beetje
vies bij wordt. :)
Wat is het leukste programma dat
je met de gidsen gedaan hebt?
We hebben met de gidsen een
keer vliegende tafel gepionierd die
ook als schommel gebruikt kon
worden.
Welk programma wil je altijd nog
een keer doen?
Ik wil nog een keer alternatief
paintballen dit houdt in dat we
gaan paintballen maar dan op
een beetje rare manier die geen
pijn doet. We hebben dit een keer
met de explorers gedaan maar
het werkte jammer genoeg niet
heel goed. Dus heb ik wat anders verzonnen en dit kunnen we
misschien doen wanneer het weer
wat warmer is.
Hoe was je eerste zomerkamp als
staflid?
Het zomerkamp is me heel goed
bevallen. Ik vond t super leuk om
alle onderbouwers beter te leren
kennen en om met hen spelletjes
te spelen , te koken en af te wassen ;) en bovenal heb ik genoten
van alle leuke uitstapjes die we
gemaakt hebben.
Hoe lang ben je van plan kabouterstaf te blijven?
Nog heeeeeeeeeeeeel lang!! :)
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Waar gingen we allemaal op
kamp dit jaar?

Interview met Nouk en Sten – Verkennerkamp Grathem
Nouk en Sten, jullie zijn alle twee op kamp geweest. Wat vond je het
allerleukste aan kamp?
Nouk: Ik vond golfen, uiteten en zwemmen het leukst!
Sten: Ik denk dat ook!
Nouk: En naar de supermarkt snoep halen. Dat was ook leuk.
Sten: We hebben pizza gegeten toen we gingen uiteten. Er was gereserveerd bij Da Piro, maar we zaten bij Piro. De ober was heel blij dat
er eindelijk mensen waren, maar toen gingen we toch naar een ander
restaurant.
Wat hebben jullie nog meer gedaan?
Sten: We zijn gaan kano varen en hebben een dropping gedaan.
Nouk: Ja, maar de dropping was stom. We werden midden in de
nacht wakker gemaakt en toen werden we gedropt. We hebben een
uur gelopen.
Sten: Ik was duizelig......
Nouk: Ze deden het eigenlijk voor Tim, maar Tim werd niet wakker!
Sten: Het kanovaren was wel leuk!
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Waar zijn jullie gaan kanovaren?
Nouk: Naast de camping liep een rivier. Martijn, Jort, Joep en ik zijn
toen naar het centrum van Grathem gekanoot. Ik denk dat het zeker
een kilometer of twee was. Was wel gaaf!
Hoe zag jullie kampterrein eruit?
Sten: Er was veel gras, veel sprinkhanen en kikkertjes. En er waren
kleine geitjes.
Nouk: En alpaca’s! Dat zijn dieren die lijken op lama’s, maar alleen
niet spugen.
Nouk: Er lag een maisveld naast en er waren skelters. Een skelter had
een soort zijspan net als bij sommige motoren.
Sten: Iemand maakte een keer een scherpe bocht en toen vloog Martijn uit dat ding!
Sten: Er was ook een klimrek en een trampoline.
Nouk: We sprongen wel eens van het klimrek op de trampoline.
Wat doen jullie volgende jaar zeker weer op zomerkamp?
Sten: Dan willen we wel normaal kampvuur kunnen maken. Nu mocht
dat alleen in een barbecue.
Jullie hebben niet echt geluk gehad met het weer, wat hebben jullie
gedaan toen het slecht weer was?
Sten: We hebben weerwolven gespeeld. Er is dan een verteller, burgers en weerwolven en nog speciale kaarten. De weerwolven maken
dan een burger dood. De burgers moeten de weerwolven proberen te
ontdekken.
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Wat is jullie mooiste herinnering aan kamp?
Nouk: Samen met twee andere verkenners ben ik achterna gezeten
door een heel geweldadige geit. We konden gelukkig schuilen in een oud
circuswagentje.
Sten: Ik vond Funbeach het gaafst. Daar kon je goed spelen.
Sten en Nouk gaan volgend jaar zeker weer mee op kamp en misschien
gaan ze ook mee op RSW.

Alle foto’s van de zomerkampen (en andere activiteiten) bekijken?
www.scoutingbekkerveld.nl/fotoalbum
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Waar gingen we allemaal op
kamp dit jaar? (2)

Interview met Carmen en Romy – Gidsenkamp ‘s Gravenzande
Wat hebben jullie allemaal gedaan?
Carmen: We zijn gaan fietsen en hebben gepionierd.
Romy: We zijn ook naar het strand geweest.
Wat is het allerleukste van kamp?
Carmen: Gewoon dat het gezellig was met zijn allen.
Romy: Ik vond het watergevecht het leukst.
Was er ook iets stoms?
Romy: Het museum.....
Carmen: Ik vond het allemaal wel leuk!
Bij de gidsen kook je zelf, hoe ging dat?
Romy: Ik heb pannenkoeken gebakken....
Carmen: Ik heb niet echt hoeven koken. We hebben toen eten gemaakt
boven het kampvuur. We hebben toen in aluminiumfolie aardappels en
groente gemaakt. Dat was lekker.
Romy: Ik heb nog een keer gekookt. Aardappels met boontjes en vlees.
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Wat hebben jullie nog meer gegeten?
Carmen: Pannenkoeken, frietjes en aardappels.
Romy: Ook van die wraps en op de eerste dag macaroni.
En de afwas?
Carmen: We hadden een schema. Iedere dag deden drie gidsen de afwas. Meestal was het wel gezellig.
Hoe zag het kampterrein eruit?
Carmen: De WC’s waren goed schoon, behalve als het geregend had,
dan kwam iedereen met moddervoeten naar binnen en werd het heel
smerig.
Carmen: Het was best wel groot.
Romy: Er waren allemaal aparte veldjes. Iedere scoutinggroep had een
eigen veld.
Carmen: Bijna het hele terrein lag vol met scoutinggroepen.
Romy: ....en er was een sloot....
Carmen: Door Alex was er nog een iemand in de sloot gevallen. En Eva
was ook in de sloot geduwd.
Romy: Met telefoon en al!
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Waar hebben jullie geslapen?
Carmen: We sliepen in drie kleine tenten, behalve de laatste nacht,
toen sliepen we allemaal in een grote tent.
Romy: We moesten de andere tenten afbreken omdat het slecht weer
zou worden. Nu konden ze nog droog worden opgevouwen.
Jullie hadden ook je fiets mee op kamp, veel gefietst?
Romy: Dit jaar viel het best wel mee.
Carmen: Naar het strand, dat was 3 kilometer en op en neer naar
Delft, dat was wel ver fietsen.

Wat hebben jullie gedaan in Delft?
Romy: We hebben een foto-opdracht gedaan. Je kreeg een blaadje met
namen van dingen waar je een foto van moest maken. Ook moesten
we een cadeautje kopen voor een spel. En je mocht wat vrij rondlopen.
Carmen: We hebben ook stroopwafels gekocht.
Wat willen jullie zeker weer doen?
Romy: De gezelligheid en elkaar wat klieren...;-)
Carmen: Op de laatste dag met zijn allen in een grote tent slapen en
iets leuks pionieren. Dit jaar hadden we een klimrek en schommel gepionierd.
Wat voor kampterrein willen jullie volgend jaar?
Romy: Nou, het strand was wel leuk....
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Waar gingen we allemaal op
kamp dit jaar? (3)

Uit het kamplogboek - Explorerkamp Schotland
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Brainstormen met verkenners

Het nieuwe scouting jaar gaat beginnen. Aan de staf de taak om een
uitdagend programma te bedenken. De verkennerstaf heeft het dit jaar
handig aangepakt. Ze hebben de verkenners zelf laten hersenstormen,
of op zijn Engels: brainstormen. Bart geeft een verslag van deze spectaculaire brainstormsessie.
“We hebben de nieuwe verkenners, overgevlogen van de welpen, over
het programma laten brainstormen. We hebben ze gevraagd: wat zijn
verkenners? Vervolgens hebben we de oudere verkenners het brainstormen laten aanvullen.
Wat je ziet is dat de nieuwe verkenners denken aan stoere scoutingprogramma’s zoals kampvuur, dropping en zelf koken. En de oudere
verkenners denken aan pizza, cola, chips en lasergamen. Zo zie je binnen een speltak twee heel verschillende visies op het programma.’’
Bart – Verkennerstaf

Tien tips van Lord Baden Daan Powell
1. Wees voorbereid!
2. Heb een zakmes bij je
3. Kom op tijd
4. Luister naar de staf
5. Draag je uniform
6. Doe altijd mee
7. Verken de omgeving om je heen
8. Snel afwassen
9. Hang niets in de vlaggenmast wat er niet
thuis hoort.
10. Niet veel nadenken, gewoon doen.
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Achter de schermen van
Scouting Bekkerveld
Iedere week zorgt de staf voor een uitdagend programma. Naast de
wekelijkse opkomsten zijn er bij Scouting ook een aantal groepsactiviteiten. Alle speltakken hebben dan samen opkomst. Denk bijvoorbeeld
aan Carnaval, overvliegen, Open Dag, Kerstmis of de opening van het
scoutingjaar. Bij het organiseren van deze activiteiten komt heel wat
kijken. In deze Scout Shout nemen we een kijkje achter de schermen
van de organisatie van zo’n groepsactiviteit.
Stap 1 - De groepsraad:
Een paar maanden van te voren wordt in de groepsraad de datum
van de activiteit vastgesteld. Ook wordt bekeken welke stafleden deze
activiteit gaan organiseren.
Stap 2 - De organisatie:
De organisatie van de activiteit komt bij elkaar. De ideeën van de
stafleden worden uitgewisseld en zo wordt er globaal een programma
opgezet. De komende weken heeft de organisatie tijd om deze ideeën
verder uit te werken.
Stap 3 – Het draaiboek:
Bij een groepsactiviteit is het belangrijk dat iedereen goed weet wat er
van hem of haar verwacht wordt. Om alle stafleden goed op de hoogte
te houden, wordt er een maand van te voren een draaiboek gemaild.
In dit draaiboek staat alles wat de staf over de activiteit moet weten.
Denk bijvoorbeeld aan de tijden waarop er wordt opgebouwd, de kosten, de materialen die nodig zijn, de verdeling van stafleden en informatie over de voorbereiding.
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De Scout Shout wordt gesponsord door

ENZO Benzenraderweg 99 Heerlen 045 571 34 28 tuttoenzo.nl

Stap 4 – De opbouw:
De stafleden komen meestal de avond van te voren samen om de
activiteit op te bouwen. Soms is dit meer werk dan anders, maar er
is altijd wel iets te doen. Een podium wordt neergezet, een glijbaan
gepionierd of de lokalen worden leeggehaald.
Stap 5 – De activiteit:
Scouting Bekkerveld is altijd net op tijd klaar. Een halfuur voor de
activiteit begint wordt alles nog een keer doorgelopen. Wanneer het
eerste lid binnenstapt, is iedereen er klaar voor. Klaar voor een paar
uren scouting-plezier.
Stap 6 – Opruimen:
Het lijkt wel alsof we iets magisch in de lucht hangt tijdens het
opruimen. Wat er ook wordt neergezet, binnen een uurtje is alles weer
normaal. Als een stel mieren in een mierenhoop loopt de staf door
elkaar heen. Iedereen kan het gebouw dromen, dus weet precies waar
alles hoort.
Stap 7 – Evaluatie:
Terug in de groepsraad. De activiteit wordt besproken, de organisatie
bedankt. Iedereen krijgt de mogelijkheid aan te geven wat er heel goed
ging, en wat er volgende keer misschien beter kan. Zo worden we elke
keer, weer ietsje beter…
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De leukste speltak
De oudste jeugdleden zijn tijdens het overvliegen naar een volgende
speltak gegaan. Altijd spannend, een nieuwe groep, een nieuw lokaal.
Er is opeens andere staf en andere opkomsttijden. Eigenlijk is alles
anders, maar uiteindelijk net zo leuk en uitdagend. Maar wat is nu
eigenlijk de leukste speltak van Scouting Bekkerveld? We vroegen een
aantal stafleden naar hun mening!
Karen
De bevers natuurlijk, omdat ze gewoon het
allerleukste zijn. Je kunt er heel veel leuke
dingen mee doen. Bevers zijn zo enthousiast
en ze zijn heel grappig en hartstikke lief. Ik
zou niet weten wat ik nog meer moet vertellen, bevers zijn schattig..:-)

Lieke
De kabouterspeltak, want die had toen de
leukste staf. Dorien, Sarah en Kelly waren
toen mijn staf. We mochten ook altijd vies
worden, en dat was leuk, of ja, IK werd
altijd vies. We gingen veel naar buiten
en deden vaak verschillende dingen. Van
knutselen tot iets sportiefs. De afwisseling
was erg groot.

Bart
Ik heb geen idee....explorers? De eerste
speltak waar je vrij was en zelf dingen kon
plannen. Het was altijd een leuke tijd. Je
kon gewoon zelf beslissen welke opkomsten
je ging doen. Dat is toch leuker dan gewoon
het programma volgen.

-20-

Jan-Willem
De explorers!!!! Ik heb 6 jaar bij de explorers
gezeten dus dat vond ik toch wel supervet.
Misschien aan het begin niet, want bij de
verkenners moesten we overvliegen. Misschien omdat er meisjes bij de explorers zaten was dat toch een beetje eng, maar later
werd het alleen maar supergaaf.

Eva
Kabouters of gidsen......wel lastig hoor.... Ik
twijfel tussen de gidsen en de kabouters....
maar dan kies ik toch de gidsen. Daar had
je de leukste activiteiten met de meeste
uitdaging, maar vooral ook het kattenkwaad. Je leerde er voor het eerst echt de
scoutingtechnieken goed, zoals koken, tent
opzetten en natuurlijk de RSW. Je had er
meer zelfstandigheid. De Jamboree, het beste
kamp ooit, heb ik ook als gids mee gemaakt.

Lili
Vanaf de kabouters zit ik bij Bekkerveld. Mijn coolste, nee dat is niet
leuk, mijn leukste herinneringen heb ik, ooh......., de kabouters zijn ook
leuk...... wat een enge vraag! De gidsen zijn ook leuk. Maar tijdens de
explorers en pivo’s....mag ik de pivo’s ook? Oei, wat een ellende dit.
Nee, ik denk dat alle speltakken, en dat klinkt heel
Anja-achtig, op hun manier een heel leuke herinnering hebben. Bij de kabouters kon je leuk
kind zijn, bij de explorers onzin uithalen,
maar werd je wel teruggefloten door de
staf. En bij de de pivo’s kon je echt los gaan.
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Bijzonder Bekkerveld

Bekkerveld en Berix waren
natuurlijk weer van de partij met
de Regio-activiteit: een fijne wandeling met spannende uitdagingen.
Fantastisch om te zien hoe goed
groepen onderling samen kunnen
werken en spelen!

Scouting Bekkerveld deed dit jaar
weer mee met de Muntenactie van
Jan Linders. Gelukkig wisten veel
mensen onze koker te vinden en
hebben we een mooi geldbedrag
van €1317,- bij elkaar gespaard.
Dank aan allen die ons hiermee
gesteund hebben!

Je zou het niet direct zeggen,
maar waar Scouting Bekkerveld
echt goed in is, is het winnen van
de Regio Zwemwedstijden. Voor
de zevende keer heeft Bekkerveld
de Beker gewonnen. Volgend jaar
weer?
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Tijdens Roefeldag was er (naast
het bezoeken van andere bedrijven)
ook genoeg te doen bij Bekkerveld.
Kampvuur maken, houtzagen.
maar het kratklimmen was toch
wel het leukste!

Tijdens onze jaarlijkse Halloweenparty in samenwerking met
de wijkvereniging Aarbek konden kinderen weer griezelen, hun
danskunsten vertonen of onder
het genot van een drankje en wat
chips lekker chillen bij het kampvuur....

Serious Request
Wanneer de DJ’s van NPO 3FM
op het Pancratiusplein hard aan
het werk zijn voor het goede doel,
helpt Scouting Bekkerveld mee
achter de schermen. Samen met
andere verenigingen zorgen we
ervoor het een prachtige week
wordt.

Heb jij ook nieuws wat Bekkerveld zo bijzonder maakt?
Stuur je stukje naar de redactie!
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Vraag maar raak!!
Beste redactie,
Sinds mijn broer en ik naar
de Halloweendisco bij Scouting
Bekkerveld geweest zijn, slapen
we niet meer goed. We zijn bang
dat er spoken, draken, heksen,
tovenaars, monsters en trollen
onder ons bed verstopt zijn. Wat
kunnen we hier tegen doen?
Groet, een bang jeugdlid.

Beste redactie,
In de vorige Scout Shout
had ik een vraag gesteld. Ik was
verliefd op een gids en vroeg om
advies. Jullie tips hebben gewerkt,
maar nu zou ik graag willen weten
hoe ik er weer vanaf kom…
Groet, een stoere verkenner

Beste heren,
Een serieuze en enge vraag.
We hebben wel een oplossing:
Ga net als op zomerkamp
slapen op een luchtbed of
matje. Dan passen er geen
spoken meer onder.
Slaap lekker!
De redactie

Beste verkenner,
Een mannenhart is zo
wispelturig als de herfstlucht. Met andere woorden:
altijd lastig. Het beste kun
je eerlijk zijn. Ga met haar
in gesprek en wie weet is
ze toch veel leuker dan je
denkt en komt alles toch nog
goed… Succes
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Overvliegen of verhuizen?

Speciaal voor de overvliegactiviteit
van dit jaar heeft Bekkerveld een
heus verhuisteam ingehuurd, om
het overvliegen zo soepel mogelijk
te laten verlopen. De firma VerHuisDoos kreeg daarbij hulp van
alle aanwezige scouts en hun
stafleden
Hoe lang ben je al verhuizer?
Sinds we verhuisbedrijfde, verhuizen met een doos op, opgericht
hebben in 2011.
Wat is het gekste wat je ooit verhuisd hebt?
Allemaal lege dozen.
Wat heb je laten vallen toen je
aan het verhuizen was?
Ik hoop dat Ver en huis dit niet
lezen. Ik heb een keer een servies
laten vallen en een lamp. Maar
dat heb ik snel terug in de doos
gedaan, dus niemand heeft dat
gezien.
Waarom heb je zo’n rare outfit
aan?
Dan voel ik mij één met de dozen
die ik moet verhuizen.

laat glijden. Maar dat kun je
alleen doen als de mensen niet
thuis zijn van wie je de spullen
verhuisd.

Wie vind je leuker, Ver of Huis?
Ver is een beetje een kluns, maar
Huis schreeuwt heel veel en doet
heel weinig. Dus ik vind mijzelf
het leukst.

Ben je blij met het wereldrecord?
Ik ben ontzettend blij met het
wereldrecord! En als iemand het
verbreekt kom ik samen met Ver
en Huis terug om een nieuw record neer te zetten.

Wat is de beste verhuistip ooit?
Het leukste is als je alle dozen
boven aan de trap naar beneden
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Doosje de Vries – Professioneel
verhuizer
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De Scout Shout wordt gesponsord door

Koken met Ruud

(een culinair avontuur
voor bij of rond het kampvuur)

Kipfingers/Kipnuggets
Je hebt ze vast wel eens gegeten bij de friture, een portie kipfingers of
kipnuggets. Maar ze zijn natuurlijk veel lekkerder als je ze zelf maakt.
Het verschil tussen kipfingers en kipnuggets zit ‘m in de vorm.
Kipfingers zijn langwerpig en nuggets zijn meestal wat grotere blokjes.
Je kunt dus kiezen welke vorm jij het mooist vindt.
Wat heb je nodig?
• 2 kipfilets
• bloem
• peper en zout
• 2 eieren
• cornflakes
• olie/ bakboter

Zet 3 diepe borden klaar met daarin respectievelijk de bloem, 2 geklopte eieren en de verkruimelde cornflakes.
Snij de kipfilet in blokjes of reepjes. Voeg peper en zout naar smaak
toe.
Leg de kipstukjes in het bord met bloem zodat de kipstukjes overal
bedekt worden met een mooi dun laagje.
Vervolgens haal je de stukjes door het bord met de geklopte eieren.
Daarna leg je de stukjes kip in het bord met de verkruimelde cornflakes, zodat hier ook alles overal een mooi laagje krijgt.
Bak nu de stukjes in een koekenpan op matig vuur aan alle kanten
goudbruin.
Tip: De fingers of nuggets zijn heerlijk met wat chili- of knoflooksaus.
Veel bakplezier: Ruud
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Wist je dat...
• de Scout-In dit jaar een groot modderbad was?
• de staf langer bezig is geweest met schoonmaken, dan de
Scout-In geduurd heeft?
• alle bevers, welpen en kabouters precies in de achtbaan
van de Valkenier passen?
• het spookhuis toch wel eng was?
• JW alweer in zijn lip gestoken was door een wesp en dit
nog enger was dan het spookhuis?
• tijdens het welpenweekend een waterleiding gesprongen
was en hierdoor de gang onder water stond?
• we alweer gewonnen hebben met de Regio Zwemwedstrijden?
• Romy van de gidsen op Roefeldag het scoutingrecord
kratklimmen heeft verbroken?
• Tom, Ruud en Wil alle bladeren op het terrein hebben
opgeruimd? En er afgesproken is met de bladeren dat ze
volgend jaar niet meer vallen?
• de website www.scoutingbekkerveld.nl door veel leden
wordt bekeken?
• hier ook de foto’s van het onderbouw kamp op staan?
• de kabouters een heel bijzonder insigne hebben verdiend?
• één van de welpen bijna was opgesloten in de speleobox
van Neoliet?
• er een nieuwe brandtrap opgehangen is?
• Lili nu ook explorerstaf is?
• de explorers de ramen van het welpen- en kabouterlokaal hebben gewassen?
• ze dit in ruil voor informatie over een cluedospel deden?
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Sinterklaas, wie kent hem niet?

Sinterklaas-surprises en het schrijven van gedichten zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Onze staf was dan ook zeer blij verrast door een
gedicht, dat we jullie niet willen onthouden!
Pieten van heinde en verre in het land
waren bij Scouting Bekkerveld aangeland.
Ze brachten de kinderen en leiding veel plezier....
maar vroegen zich af: “wat doen we hier”?
We hebben de taak om plezier en cadeaus te brengen...
maar eigenlijk hoeven we ons daar in Heerlen niet in te mengen.
Want al jaren, zo hoorde de luisterpiet,
ligt er bij Bekkerveld voor de kids een lach in het verschiet.
De kinderen komen graag alle zaterdagen
en blijven maar om meer scouting vragen.
“Hoe komt dat?”vroeg de Sint aan zijn pieten,
“hoe komt het dat kinderen daar zo genieten?”
“Dat komt door niets minder dan de STAF”, werd vermeld.
“Mijn staf?” vroeg de Sint... “dat is me nooit verteld!”
“We bedoelen ook niet uw gouden staf” zei de pratende piet.
“Maar de leiding van de scouts, snapt u het niet?”
Nu snapte de Sint het natuurlijk al gauw.
Het is feest daar in dat scoutinggebouw.
Niet alleen rond 5 december en het zomerkamp,
maar op alle zaterdagen “brent doa de lamp”!
Jan-Willem, Lily, Roos en de rest
doen elke zaterdag hun uiterste best,
om de scouts wat nieuws te leren,
zoals knutselen, klimmen of kamperen.
Gevarieerdheid ten top in het Bekkerveld.
Dát, met plezier en samenwerking vergezeld,
maken elke scoutingdag een feest.
En de kinderen komen lachend thuis als ze er zijn geweest.

-31-

Daarom een speciaal woord van dank in dit gedicht:
Leiding verspreid dit leidend licht
van het goede voorbeeld en plezier
want dat brengt vreugde bij het vertier!
Wij zijn blij met jullie vrijwillige daden
en kunnen jullie met complimenten overladen.
Jullie zijn flexibel, gezellig en oprecht.
Jullie verdienen een dikke duim, dat meen ik echt!
Ga vooral door met jullie kindvriendlijke strategieën.
Dat vraag ik jullie op mijn blote knieën.
Zo hoop ik elke volgende scoutingdag,
dat mijn dochter en de hele bubs nog graag komen mag.
Het is jullie vrije tijd die jullie zinvol benutten.
Iets waar onze kids plezier en energie uit putten.
Als jullie dat zo prachtig blijven doen,
dan verdienen jullie wat heel moois in jullie schoen
Jullie inzet, wordt niet altijd bij stilgestaan.
Maar het lijkt soms een vrijwillige fulltime baan!
Ik dank jullie bij dezen voor jullie inzet en “gekkerij”
en onze meid is er graag zo vaak mogelijk bij!
Fijne feestdagen voor iedereen van de staf
Niet die van de sint, maar voor jullie....we staan paf!
Grt. John, vader van Nienke
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Woordzoeker

Even lekker
lachen...
Emile zegt: “Dokter, ik denk dat ik een bril
nodig heb”!
“Dat denk ik ook”, antwoordt de slager...
Jörgen loopt op de stoep. Aan de overkant
van de straat roept een man: “Hoe kom ik
aan de overkant?” Schreeuwt Jörgen terug:
“Daar bent u al”!
In de speelgoedwinkel hoort Bart twee vrouwen met elkaar praten:
“Mijn zoontje is 3 en kan al zijn naam schrijven”. Zegt de ander: “De
mijne is ook 3 en kan zijn naam achterstevoren schrijven”.
Bart kan dat niet geloven en vraagt: “Hoe heet uw kind dan”? “Bob”!
“Ik heb zoveel gekocht voor de verjaardag van Wil”,
vertelt Hermien aan Marina, “dat hij het niet in 1
keer kan dragen”! “Nou, dan ga je hem heel erg verwennen dus....wat heb je gekocht”?, vraagt Marina.
“Twee stropdassen”!
“Ik heb zo’n mooie zwemwedstrijd gezien, tussen een naald en een
speld”, vertelt JW aan Sanne. “En wie heeft er gewonnen”? vraagt
Sanne. “De speld, want de naald kreeg water in zijn oog”.

De juffrouw vraagt aan het nichtje van
Alex: “Wat wil jij later worden”?
Nichtje: “Ik wil later fotomodel
worden”. Juffrouw: “En wat als je niet
zo knap bent”? Nichtje: “Dan word ik
juf”!

Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!

Kijk voor de komende activiteiten in de agenda op onze site
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