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Gaat er al een
belletje rinkelen?
Met o.a. Bekkerveld wint terrein / Yes, I’m back!!
Interview met Samuel Morse / Vraag maar raak!
Sterren kijken ...en nog veel meer....

Van de redactie

“Ik hoor een merel fluiten in mijn tuin
Een lied van lente, zon en zin
Een prachtig beestje, zwart en bruin
Hij brengt er leven in...”
Ken je dat gevoel? Lentekriebels? Als je je zintuigen laat werken, zul je
merken dat het steeds warmer en groener wordt. De narcissen, hyacinten en krokusjes komen op. Je hoort weer vaker vogels fluiten en de
dagen worden langer. Dan wil je eigenlijk maar 1 ding: naar buiten!
Lekker genieten van de zon, spelen met je vriendjes en vriendinnetjes op
het gras, verlangend naar het eerste ijsje van het nieuwe jaar.
Natuurlijk hebben we deze winter bij Bekkerveld niet stilgezeten (na ja,
als je al van winter kon spreken....), maar in de lente wordt het toch allemaal wat fijner. Wat zullen we straks kunnen genieten van ons nieuwe
grasveld. We hopen dat je -na het uitbrengen van deze Scout Shout- al
languit in je tuinstoel ligt, om deze helemaal door te lezen!
Groetjes, de redactie
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Voorwoord

Lieve kinderen en ouders,

Voor jullie ligt weer een geweldig leuke nieuwe Scout Shout, de afgelopen tijd hebben de mensen van de redactie weer enorm hun best
gedaan om de Scout Shout te vullen met allerlei leuke verhalen over
onze activiteiten en opkomsten.
De stafleden hebben er altijd veel zin in om nieuwe opkomsten en
activiteiten te bedenken, zo hebben we de laatste tijd weer veel verschillende activiteiten georganiseerd. Nu het begin van 2016 zijn we
druk bezig met de voorbereidingen van de zomerkampen en kijken we
zelfs nog verder vooruit, wat gaan we doen met Kerst? Daar denken
we nu al over na…. ….en zo denken we nog een beetje verder. Hoe zal
de toekomst er voor onze groep uitzien? De afgelopen jaren zijn we als
scoutinggroep flink aan het groeien. Van 80 naar 90 kinderen, van 90
naar 100 en nu zelfs naar 110. Hier zijn we natuurlijk enorm trots
op, dit komt volgens mij door de eindeloze inzet van de stafleden en
kaderleden, programma’s die de kinderen aanspreken en de dingen die
kinderen thuis nooit mogen doen maar op scouting wel!
Ondertussen zit ik al ruim 20 jaar bij scouting, begonnen als bever,
staflid geworden en uiteindelijk zelfs in het groepsbestuur terecht gekomen. Terugdenken aan die vele uren scouting doe ik met een glimlach
op mijn gezicht, of de staf van toen dat ook doet weet ik niet, maar
herinneren zullen ze me wel! Bij de bevers schopte ik de staf al tegen de
schenen, bij de kabouters haalden we ze over om naar Mc Donalds
te gaan, bij de gidsen konden we de staf gek maken door altijd te doen
wat ze niet wilden en bij de explorers maakten we er af en toe een potje
van. En toch heb ik er zelf voor gekozen
om staflid te worden!
Ik hoop dat iedereen die nu bij scouting zit net zoveel plezier blijft hebben
en net zo’n fijne herinneringen kan
maken als ik deze heb. Daarnaast hoop
ik dat we deze groei de komende jaren
doorzetten, meer kinderen, meer staf
en een groep die zich blijft verbeteren.
Karen van de Mortel
Staflid en groepssecretaris
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Funny, funnier, funniest.....

Al heel wat jaartjes organiseren onze explorers de “Bekkerveld Funnight”. Maar wat is dat eigenlijk?
De Funnight is een jaarlijks terugkerende activiteit voor explorers
en pivo’s uit de regio Parkstad,
geheel georganiseerd door de explorers van Bekkerveld. De opzet
hiervan is om de band tussen de
diverse explorergroepen in onze
regio te versterken.
De eerste Funnights vonden alleen
‘s avonds plaats, maar al snel
bleek dat, juist vanwege de relaxte
sfeer, die avonden tot in de vroege
uurtjes doorgingen. Daarom werd
besloten om er een echte nachtactiviteit van te maken. Tijdens
de Funnight is er gelegenheid om
samen met je mede-explorers een
filmpje te kijken of te gamen, een
partijtje tafelvoetbal te spelen,
nieuwe ideeën uit te wisselen of
gewoon lekker te klessebessen en bij
goed weer aan te schuiven bij een
kampvuurtje.
Tijdens de Funnight is ook de gelegenheid om te genieten van een
drankje en hapje (tosti’s, fricadellen) dit allemaal voor zeer
gereduceerde prijzen. De inkomsten die hierdoor binnenkomen,
komen ten goede aan de speltakkas van onze explorers die daarvan weer leuke activiteiten (op
bijvoorbeeld zomerkamp) kunnen
doen.
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Carnaval 2016

“een lang gekoesterde droom die in vervulling ging”
Een paar dagen voor de 11e van de 11e
kreeg ik eindelijk een telefoontje met het
goede nieuws dat ik lid was van de jeugdraad van 11 van de HVV de Winkbülle.
In de zomer had ik mij al opgegeven maar
het is altijd spannend of je wel uitgekozen
wordt. 7 december kwamen wij de 1e
keer samen met het Winkbülleballet om
het dansje te oefenen. Het dansje dat we
bij iedere bezoek en receptie aan andere
carnavalsverenigingen moesten opvoeren.
Het waren heel veel bezoekjes. 2 januari in
de schouwburg was de proclamatie van de
jeugdprins. Dit was zeer spannend, op het
grote podium onder de warme lampen.
Het was te warm, er viel zelfs een jeugdlid
flauw. De vrijdag van carnaval was er
scholenbezoek. Praten, dansen, praten,
school uit en weer naar de volgende
school, dit 7x achter elkaar.
De optocht zaterdag en zondag op de wagen was superleuk, snoepjes
gooien en zwaaien naar bekenden. Het was een geweldige leuke ervaring en hopelijk mag ik volgend jaar weer mee.
Daan Flores - verkenners
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Bekkerveld wint terrein

Het zal jullie niet ontgaan zijn; Scouting Bekkerveld wint letterlijk terrein!
Na uitvoerig overleg met de Gemeente Heerlen is overeengekomen dat
Bekkerveld haar grondgebied mag vergroten.

In december vorig jaar hebben we de schop in de grond gestoken, om
het bestaande hekwerk er uit te halen. Een zwaar karwei, waarbij we
zelfs van groot materieel gebruik moesten maken. Aan de ene kant van
het gebouw leveren we een stukje in, maar daar krijgen we aan de andere kant een mooi groot stuk voor terug.
Zoals jullie zien heeft ons terrein meer rondingen gekregen, omdat dit
zo in het bestemmingsplan staat. Het hekwerk is reeds geplaatst.
Binnenkort zal door de gemeente het geheel geëgaliseerd worden, zodat we een prachtig speelveld krijgen.
Dat betekent ook dat we opnieuw
gras laten inzaaien waarop, als het
eenmaal zover is, dan voorlopig
even niet gelopen mag worden.
Met de plaatsing van het nieuwe
hek, hebben we ook gekozen voor
een andere toegangspoort, namelijk
aan de zijkant van het gebouw.
Ouders kunnen de auto makkelijk
kwijt op de aangelegen parkeerplaats, wat natuurlijk een stuk
veiliger is.
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Anekdotes uit de themaploeg

Dit jaar zal Scouting Bekkerveld voor de zesde maal op rij de themaploeg voor de Regionale Scouting Wedstrijden verzorgen. Er hebben de
afgelopen jaren verschillende stafleden op de RSW hun beste staaltje
acteerwerk laten zien. Toneel met een extreem hoog scoutinggehalte. In
al die zes jaren is er van alles gebeurd. De Scout Shout ging in gesprek
met de huidige themaploeg, resultaat: een lijst van maffe anekdotes.
Stoomstoring
Tijdens de RSW in 2013 viel in de nacht de stroom uit. De technische
dienst stond voor een raadsel. In de thematent was JW bezig de elektra uit de plassen water te halen. Er stroomde letterlijk water uit de
stekkerdoos. De themaploeg wist wel waar die stroomstoring vandaan
kwam.
Themafilm
Er was eens een idee om de themamomenten te gaan filmen. Onze
professionele cameraman, die nu helaas met pensioen is, was te laat
om de opening van het themaverhaal te filmen. We hebben de opening
toen opnieuw gespeeld. De scouts waren een bosspel aan het spelen, en
de themaploeg begon gewoon opnieuw. Dat was heel dom.
Decor
De themaploeg speelt vaak in een oplegger van een vrachtwagen. Het
kost natuurlijk wel wat moeite om dit mooi aan te kleden en te veranderen in bijvoorbeeld een kasteel, plantage, piratenboot of fabriek.
De organisatie wil ieder jaar dat het decor klaar is, voor de scouts het
terrein op komen. Dit is nog nooit gelukt. De themaploeg is allang blij
dat het decor klaar is als we vrijdag avond gaan beginnen.
Overspannen regisseur
In 2015 stond de themaploeg onder leiding van een professionele
regisseur. Jan Willem had deze meneer gevonden bij Cultura Nova. Je
kunt je voorstellen dat een gezelschap bestaande uit Yorick, David,
Lili, JW en Jörgen, zich niet zo goed laat regisseren. De georganiseerde
chaos was wel wat veel voor onze regisseur. Dit jaar is hij niet meer
teruggekeerd.
Een uurtje over – themaploeg?
De themamomenten mogen absoluut niet uitlopen, want dan komt
het programma van RSW in de knel. Het kan ook gebeuren dat er een
uurtje over is. Als scouts bijvoorbeeld heel snel lopen tijdens de tocht of
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als er iets mis gaat in de organisatie van een programma. De themaploeg mag dan een uurtje gek doen. Er zijn in al die jaren al veel eieren,
bananen en emmers water door de lucht gegaan. Ook onze beroemde en
gevreesde datingshow is een ware opvulfavoriet.
Gevonden voorwerpen
Bij het thema holbewoners leek het ons leuk om de coördinator te
laten schrikken. We verstopten een rugzak met wat dingen erin op
de wc. Deze werd door iemand gevonden en mooi naar de gevonden
voorwerpen gebracht. Marcia van Scouting Nuth, destijds de coördinator, stond niets vermoedend met deze rugzak omhoog te vragen
of iemand van de scouts deze verloren had. Haar gezicht toen we de
rugzak als holbewoners uit haar handen trokken en deze volledig kapot
maakte was goud waard.
Rolverdeling
Vorig jaar was misschien wel het mafste jaar ooit wat de rolverdeling
betreft. Yorick speelde de man van Roos en samen hadden zij Lili en
JW als dochter en zoon. Zet daar David bij als Ghanees stamhoofd en
Jörgen als ‘’hulp’’ en het plaatjes is compleet. JW als Cupido en David
en Lili als prins en stoere prinses, vormden ook een hoogtepunt. Ook
Yorick als boze vuurspuwende Bowser – hij had een tv-schotel op zijn
rug – was de schrik van RSW.
Namens de Scout Shout bedanken wij de stafleden voor hun originele
en maffe bijdragen aan de RSW’s.
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Het zakmes insigne

Welpen en kabouters zijn eigenlijk nog te jong om met
een scherp mes te kunnen werken. Maar jij bent
één van de oudste welpen of kabouters. Je gaat
(waarschijnlijk) binnenkort overvliegen naar de
scouts. Tijd om kennis te maken met het insigne
zakmes, waarbij je kunt laten zien dat jij op een
veilige manier met een zakmes om kunt gaan.

Messen, klein of groot, kunnen namelijk gevaarlijk zijn in ongeoefende
handen. Door het doen van onderstaande opdracht laat je zien dat
jij met een zakmes om kunt gaan. En dat komt zeker van pas bij de
scouts.
• L
 aat het zakmes aan je leiding zien en benoem alle onderdelen van je
(Zwitsers) zakmes en wat je ermee kunt doen.
• Vervolgens laat je zien dat je op een goede manier met je zakmes om
kunt gaan door bijvoorbeeld de volgende dingen te doen:
− Open een blik of draai een houtschroef in een stuk hout.
− Schil een (aard-)appel.
− Zoek een mooie tak, maak er een puntje aan. Schil een stukje schors
eraf en versier het blanke hout met kerfjes of iets dergelijks.

Bij deze opdrachten zal gelet worden of je let op veiligheid, hygiëne en
de manier waarop je het zakmes gebruikt. Indien je de opdrachten op
de juiste manier gedaan hebt, heb je het insigne zakmes verdiend.
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Gezellige...

“Gezellig gekkebekkentrekkende grappige groep gidsen giechelt graag!”
Als er wel één speltak is binnen Bekkerveld, waar echt gegiecheld
wordt, dan zijn dat wel onze Gidsen. Een leuke groep beginnende
pubers die heel veel in haar mars heeft. Iedere week hebben ze een
uitdagend programma, waarbij plezier de boventoon voert.
De groep bestaat uit 18 enthousiaste meiden, die door 4 stafleden
geleid wordt. Het toverwoord in deze speltak is duidelijk: “Respect”!
Respect voor elkaar. Iedereen is gelijk!
Naast scouting zijn de meiden ook nog bezig met andere hobbies. Zo
bespeelt Romy de harp, terwijl Janna aan Taekwondo doet en in
musicals speelt. Fleur speelt naast scouting ook nog in een hockeyclub,
terwijl Vera danst. Carmen is actief in het klimmen en Joli en Elianne
rijden allebei paard. Lianne doet aan acrobatiek!
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Of ze nu met kerstbomen slepen voor het kampvuur, werken met
een oleaat op een stafkaart of een opkomst leuke sokkenpoppen
maken....de meiden zijn iedere zaterdag lekker bezig!
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Roos vertelt...

We hebben haar een tijd moeten missen, maar nu is ze weer helemaal
terug! “Rosemary” vertelt haar verhaal.....;-)
Yes, I’m back! Zoals de meeste van jullie misschien wel gemerkt
hebben ben ik de afgelopen 9 maanden niet op scouting geweest. Dit
kwam omdat ik deze tijd niet in Nederland maar in Boston (Amerika)
heb gewoond. Dit was iets te ver om iedere zaterdag op en neer te
vliegen naar Heerlen voor scouting. Ik heb jullie dus heel lang moeten
missen. Gelukkig heb ik in Boston ook een heel leuke tijd gehad. Ik zal
jullie kort vertellen wat ik daar gedaan en meegemaakt heb.
Ik studeer biomedische technologie aan de universiteit van Eindhoven
en één van de onderdelen van de studie is een externe stage. Dit is een
paar maanden in het buitenland naar een ander lab om daar ervaring
op te doen. Voor mijn externe stage ben ik dus naar een lab in Boston
gegaan. In dit lab werken ze aan medische robotica en visualisatie- en
beeldverwerkingssoftware. Denk hierbij aan robots die kunnen opereren
of spuitjes kunnen zetten en die de dokter helpen. Of een automatisch
programma dat bijvoorbeeld een gebroken bot herkent in een röntgenfoto. Ik zelf heb aan de aansturing van een oogoperatie-robot gewerkt.
Het was moeilijk maar wel leuk om te leren.

Michelle, put the kettle on!
Roos just popped by....
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Naast de stage in het lab is het ook gewoon leuk om een keer in het
buitenland te wonen. Alles is anders, de taal, het geld, het eten, de gebruiken enzovoorts. Ik woonde samen met 8 andere studenten in een
groot huis en samen met hun heb ik veel uitstapjes gemaakt. Zo hebben we een tripje naar New York gemaakt op Independence Day, zijn
we een weekendje naar Washington geweest op bezoek bij Obama, zijn
we gaan wandelen in de White Mountains en in nationaal park Acadia,
en hebben we de lokale brouwerijen een bezoekje gebracht om Boston
Lager te proberen.
Toen ik naar Amerika vertrok had ik veel vooroordelen over Amerika.
In mijn hoofd was Amerika het land van luidruchtige, dikke, hamburger-etende rednecks, van hele rijke zakenmannen en arme illegale Mexicanen, grote steden en grote onbewoonde natuurgebieden,
het land waar alles (te) groot is. Deze vooroordelen bleken deels zeker
waar, maar Amerika heeft nog veel meer te bieden en vooral Boston.
Boston is een van de meest Europese steden in Amerika. Zo kon ik
gewoon op de fiets naar mijn stage, waren de Bostenaren heel sportief
en dus niet zo dik als ik had verwacht, en zat er zelfs een Nederlandse
bakker een paar straten van mijn huis. Kortom Boston was een geweldige stad om te wonen, maar ik ben nu ook weer blij thuis te zijn en
weer lekker elke zaterdag met de trein naar scouting te kunnen.
Groetjes, Rozemarijn

OPROEP!
Scouting Bekkerveld is heel blij met ouderparticipatie
binnen onze groep. Wij vinden het heel belangrijk om ook u,
als ouders, bij de hobby van uw kinderen te betrekken.
Uw kennis, ervaringen of tijd kan een bijdrage leveren aan
onze groep. Misschien heeft u zelf een idee voor een opkomst
of bent u in staat ergens een leuke excursie te regelen. Of u heeft
een interessante hobby, die u graag eens zou willen delen met de
kinderen. Ideeën zijn van harte welkom.
Schroom niet en vertel het aan de leiding!
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Interview met Samuel Morse

Samuel Morse is de uitvinder van de Morsecode. Deze code ken je wel,
van bijvoorbeeld het SOS-signaal. De redactie van de Scout Shout
wilde graag meer weten over deze Morsecode. In een interview met
Samuel Morse konden we alle vragen stellen die we maar wilden.
Beste mijnheer Morse, wanneer bent u geboren?
Ik ben in 1791 geboren in de Amerikaanse stad New York.
U bent natuurlijk vooral bekend vanwege uw Morsecode, wat vond u
nog meer interessant?
Nou, pas op latere leeftijd ben ik de elektrotechniek en communicatiemiddelen interessant gaan vinden. Vroeger wilde ik schilderen. Ik wilde
altijd graag kunstschilder worden.
Wat schilderde u dan?
Vooral portretten en ik maakte graag grote schilderijen van historische
gebeurtenissen. De geschiedenis heeft mij altijd het meest geboeid.
Ik vind het daarom ook bijzonder leuk dat ik tegenwoordig zelf geschiedenis ben.
We zeiden het net al kort, u staat bekend om de Morsecode. Hoe heeft
u de naam voor deze code bedacht?
Ach ja, ik ben in wezen een bescheiden man. Die naam voor de code
heb ik zelf niet verzonnen, er was in het begin geen naam voor. Omdat
iedereen er gebruik van ging maken hebben ze de code naar mij vernoemd. Natuurlijk een grote eer!
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Kunt u onze lezers wat meer uitleggen over de Morsecode?
Natuurlijk! De Morsecode vervangt letters, leestekens en cijfers door
signalen. Dat signaal kan bijvoorbeeld een piepje zijn of een lichtflits. Je
kunt kiezen tussen een kort piepje, een lang piepje of een poosje geen
piepje. Eigenlijk een heel simpel systeem, maar je moet er net opkomen natuurlijk.
Ik begin het te begrijpen, maar hoe weet je wanneer je welk piepje
moet overbrengen?
Dat is een vraag waar ik ook lang me geworsteld heb. Ik heb toen het
volgende bedacht. Een kort piepje ga ik noteren als een “punt’’.
Een lang piepje ga ik noteren als een “streep’’. Iedere letter en symbool
krijgt zo zijn eigen volgorde van puntjes en streepjes.
Dat snap ik, maar hoe weet je wanneer een nieuw woord begint?
Je stelt lastige vragen. Het is maar goed dat ik het zelf heb uitgevonden. Een kort signaal duurt ongeveer even lang als het uitspreken
van het woord ‘’piep’’ (1 Unit) . Een streepje duurt drie keer langer
dan een puntje (3 Units). De spatie tussen streepjes en puntjes van
een letter of symbool, duren net zo lang als een puntje (1 Unit). De
spatie tussen letters is dan weer net zo lang als een streepje (3 Units).
De spatie tussen woorden duurt net zo lang als twee streepjes en een
puntje bij elkaar (7 units).
Juist. Als je het eenmaal weet is het best simpel, toch?
Precies. En zeker als je de afbeelding erbij gebruikt.
Meneer Samuel Morse, ontzettend bedankt voor het interview!
Geen dank. Ik ga weer verder schilderen.
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De Scout Shout wordt gesponsord door

ENZO Benzenraderweg 99 Heerlen 045 571 34 28 tuttoenzo.nl

So you think you can be
a scout?
Binnenkort is het weer zo ver. We gaan
dan op zomerkamp! De laatste avond van
het zomerkamp wordt volgens de traditie
besteed aan de bonte avond. Tijdens deze
bonte avond kun je aan je mede-scouts
laten zien welke theatrale talenten je allemaal bezit. Veel bekende artiesten hebben
hun eerste optreden op een bonte avond
van een scoutingkamp gehouden. De Scout
Shout zocht het voor jullie uit.

Circus
Bassie en Adriaan hebben hun eerste circusact ooit uitgevoerd op de
bonte avond van een zomerkamp. De leiding hield destijds hun hart
vast toen ze op elkaars hoofd gingen staan. Ook de goochelaar Hans
Kazan is ooit op scouting begonnen met zijn eerste goocheltrucs.
Cabaret
Youp van ’t Hek wist op de bonte avond van zijn zomerkamp net als
Brigitte Kaandorp en Jeroen van Koningsbrugge zijn mede-scouts goed
te vermaken met het vertellen van de meest leuke grappen.
Zang
Als je het aandurft om op de bonte avond een lied te zingen, ligt er
misschien een mooie toekomst als zanger of zangeres in het vooruitzicht. Grootheden als John Lennon, Paul McCartney, David Bowie en
Jacques Brel hebben op hun allermooist gezongen. Het is echter onbekend welk lied of yell de heren zongen. Liam Payne van One Direction
heeft zijn zangtalent ook op scouting ontdekt. Verder heeft ook Gordon
vroeger op scouting gezeten, maar ja…
Mocht je helemaal niet goed zijn in zang, dans, toneel of cabaret, geen
paniek! Ook JK Rowling, Jaimie Oliver, Barack Obama, David Beckham
en Bill Gates zijn oud-scouts. Talenten genoeg!
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Bijzonder Bekkerveld
We hebben weer heel wat
hersentjes horen kraken tijdens
ons Schaak-Dam-Strategotoernooi.

Ook dit jaar was de Carnaval
bij Bekkerveld beregezellig. Met
geweldige optredens van de Raad
van 11 en de dansmarietjes werd
het een geweldig feest. Anne werd
zelfs verrast met een onderscheiding uit handen van de
jeugdprins.
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Begin dit jaar was voor de staf en stichting de traditionele Nieuwjaarsborrel, met als thema: “Ranking the staff”. Er werd hierbij zomaar een
willekeurig iemand van de straat geplukt om een groepsfoto van deze avond
te maken!

De opbrengst van de Jantje
Beton Actie is ten aanzien van
vorige jaren lager uitgevallen. Toch
hebben we een mooi bedrag van
€ 765,- weten binnen te halen
en houdt onze groep hier toch het
bedrag van € 343,- aan over. Dus
een hartelijk dankjewel aan iedereen die meegeholpen heeft met het
collecteren!

Heb jij ook nieuws wat
Bekkerveld zo bijzonder
maakt?
Stuur je stukje naar
davidvanettinger@gmail.com
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De Scout Shout wordt gesponsord door
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Beste Redactie,
In de vorige Scout
Shout stond een vraag van
“een anonieme verkenner’’ die
het uit wilde maken met zijn
vriendinnetje, maar niet wist
hoe dat moest. Nou, bedankt
Scout Shout, jullie tips hebben
gewerkt want het is uit!! Nu wil
ik graag weten; hoe laat ik
hem weer verliefd worden
op mij?
Groetjes de vriendin van
de anonieme verkenner
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Beste
anonieme explorer
die ook beverstaf is,
Geen paniek! Op de redactie
van de Scout Shout zijn
zoveel Valentijnsbrieven
binnen gekomen. We hebben
ze nog niet eens allemaal
kunnen openen.
We zullen er een paar
naar je toe sturen!
P.s: De chocolaatjes zijn
wel al op.
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Sterren kijken

Heb je enig idee hoeveel sterren er zijn in het heelal? Dat zijn er wel
heel erg veel, hè? Ze zijn gewoon niet te tellen Toch zijn er veel sterren
of sterrenbeelden (groepjes van sterren), die makkelijk herkenbaar zijn.
De Grote Beer is een sterrenbeeld wat
heel makkelijk te herkennen is.
Hij heeft de vorm van een steelpan.
De Kleine Beer lijkt ook wel een beetje
op een steelpan.
De Poolster staat in het sterrenbeeld
Kleine Beer en is makkelijk te vinden
door een rechte lijn te trekken door
de laatste twee sterren van het sterrenbeeld Grote Beer. De eerstvolgende
heldere ster die je dan tegenkomt op
die lijn is de Poolster. Als je de Poolster gevonden hebt, trek dan denkbeeldig een verticale streep vanuit de
Poolster naar de horizon. Dan weet je
dat daar altijd het noorden ligt. Dat
is natuurlijk erg handig als je bijvoorbeeld een nachthike loopt en je je wilt
orienteren via de sterren.
Orion (de jager) is misschien naast
de Grote Beer, het helderste en
mooiste sterrenbeeld aan de hemel.
In de winter kun je het sterrenbeeld
in het zuiden vinden. Het is gemakkelijk te herkennen: het bovenste
sterretje (eigenlijk een paar hele
kleintjes) is het hoofd. Betelgeuze
(dat betekent schouder) en Bellatrix
vormen de twee schouders. De drie
sterren in het midden vormen de
gordel van Orion, en als het helder
weer is, kun je het zwaard ook nog
aan de gordel zien hangen. Rigel
vormt één van de knieën van de
jager.
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De Scout Shout wordt gesponsord door

Op zaterdag 12 maart stond de jaarlijkse vrijwilligersactie NL-Doet op het programma. Door heel Nederland
kon iedereen zich aanmelden om een dag te gaan helpen bij een vrijwilligersorganisatie. Ook op scouting was
er deze dag genoeg te doen. Terwijl onze jeugdleden druk
langs de deuren liepen voor de Jantje Beton collecte, waren verschillende ouders, staf- en kaderleden op scouting bezig met allerlei klusjes.
Zo werd onze nieuwe picknick tafel van een laagje verf voorzien. Ook
de klaptafels kregen een opknapbeurt. De dakgoten zijn leeggemaakt
en de ramen van de speltaklokalen zijn weer gewassen. In de kampvuurkuil is een paar uur lang hard gewerkt met een hoge druk reiniger. Het mos tussen de tegels en het as van kampvuur zijn weggehaald. Het kozijn van de keuken en de deur van het staflokaal zijn op
NL-Doet weer voorzien van een nieuw laagje verf.
Scouting Bekkerveld bedankt alle ouders, stafleden en kaderleden voor
hun grote inzet tijdens NL-Doet 2016! Volgend jaar zeker weer.!

Koken met Ruud

(een culinair avontuur
voor bij of rond het kampvuur)

Brandnetelsoep
Brandnetelsoep is een heerlijke soep in het voorjaar. Zelf brandnetels
plukken en je krijgt met dit eenvoudige recept deze heerlijke voedzame
soep. Het voorjaar is het moment om met name de jonge brandnetels
te plukken. Brandnetels groeien haast overal. Bij het plukken kies je de
jonge(re) scheuten van de brandnetelplant. Vergeet niet om plastic handschoenen mee te nemen en een zakje om de takjes brandnetels te dragen.
Ingrediënten:
- 500 gram (jonge) brandnetels (of meer)
- 1 ui
- 1 knoflookteentje
- 2 flinke aardappels (fijn gesneden in blokjes)
of half kopje rijst
- 1 liter (zelfgemaakte) bouillon
- 1 eetlepel olijfolie
- peper/zout naar smaak
- klein potje room of yoghurt

Bereiding:
Handschoenen aan! Brandnetels wassen in ruim water. Harde takjes
verwijderen. De oudere blaadjes verwijderen. De brandnetels fijn hakken.
Bereid de bouillon voor en houd deze warm. Voeg de rijst of blokjes
aardappel toe.
Fruit de ui en de knoflook in de olijfolie (of boter) aan en voeg de fijngehakte brandnetels toe. Laat dit zo’n 10 minuten zachtjes koken en
roer af en toe even goed om.
Doe de brandnetels daarna in de bouillon en roer goed door en laat
de soep doorwarmen. De soep op een bord/kom serveren en op ieder
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(Advertorial)

Wonen met alle gemakken voor handen.
Dat kan in de Haagdoorn in Heerlen!

Het appartementencomplex “de Haagdoorn” ligt aan de Eurenderweg/
Ypenburgstraat midden in de wijk Douve Weien. Het complex bestaat
uit 79 woningen verdeeld over 4 woonlagen.
Alle woningen zijn geheel gelijkvloers en beschikken over een keuken
met een elektrisch kookplaat, een verhoogd toilet met beugels, een
douche-zitje en tal van andere gemakken.
In het gebouw zijn 2 liften aanwezig. Daarnaast beschikt het complex
over een scootmobielruimte en een royale binnentuin met aansluiting
op het terras van “de Gasterie” van Zorgcentrum Tobias.
Ook is er een binnendoorgang van de Haagdoorn naar Tobias.
Zorgcentrum Tobias vervult niet alleen een wijkfunctie met o.a. het
project Buren voor Buren, maar kan ook ondersteunen bij al uw zorgvragen. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor een heerlijke maaltijd.
De kale huurprijs voor deze woning is gemiddeld €570,- per maand.
Dat betekent dat u voor deze woningen huurtoeslag aan kunt vragen.
Heeft u interesse in het huren van zo’n prachtig appartement en wilt
u meer informatie? Neem dan contact op met Wonen Zuid onder
telefoonnummer 088 - 6 653 653 en wij helpen u graag verder!
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Wist je dat...
• Rozemarijn weer terug is uit Amerika?
• ze de nieuwe kabouters heeft leren kennen tijdens een
speeddate-opkomst?
• haar zus Marleen nu in Australie zit?
• het maken van een pannenkoekentaart een héél slecht
idee is?
• er dit jaar veel scouts van Bekkerveld mee gaan op RSW?
• RSW ook een eigen facebookpagina en site hebben?
• er op RSW dit jaar milieuproblemen opgelost gaan
worden?
• Bekkerveld steeds beter wordt in afval scheiden?
• ons houthok weer goed is aangevuld?
• de staf zeer creatief is in het bedenken van baby-namen?
• onze groepsbegeleider Maartje actief leden maakt werft?
• onze keuken dankzij Ingrid weer een stukje schoner is geworden?
• de voorbereiding voor het zomerkamp in volle gang is?
• je je vanaf nu aan kunt melden voor het zomerkamp?
• de pivo’s een eigen fluitenkoord geknoopt hebben?
• huisgenootjes van stafleden opvallend handig zijn als je
naar Mars wilt gaan?
• Emile best wel op een marsmannetje lijkt?
• er mooie tekeningen zijn ingeleverd in de Scout Shout
brievenbus?
• ook ouders stukjes kunnen/mogen schrijven voor de Scout
Shout?
• er veel staf van Bekkerveld gewerkt heeft in de Carnaval
Feesttent?
• de scouts hierdoor op kamp extra veel hagelslag op hun
boterham kunnen doen?
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Welpen zien ze vliegen...

Welpen kunnen rennen, springen, lopen, dansen, praten, schreeuwen,
luisteren, sluipen, eten, koken, zitten, staan, huppelen en vliegen.
Wacht eens even… Welpen kunnen toch helemaal niet vliegen?
Het zijn nog net geen luchtscouts, maar de welpen kunnen als geen
ander vliegtuigjes maken. De romp van het vliegtuig werd speciaal
van hard plastic gemaakt, zodat het vliegtuigje ook een eventuele
noodlanding kon overleven. Voor de vleugels hadden de welpen een
wat dikker stuk plastic gebruikt. Hoe groter de vleugels, hoe langer het
vliegtuigje in de lucht kan blijven. Een ladder werd gebruikt als lanceerbasis, met wat aanwijzingen van de luchtverkeersleiders vlogen alle
vliegtuigjes richting de horizon.

Groundcontrol to Major Tom.......
Wil je ook je eigen vliegtuigje vouwen? Op de pagina hiernaast zie je
hoe je dit kunt doen! Natuurlijk is het helemaal fantastisch als je ‘m
ook nog mooi kleurt.
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Woordzoeker

Even lekker
lachen...
Marc is in gesprek met de voorzitter van
de naastgelegen voetbalclub. Vraagt Marc:
“Wat is het verschil tussen een penalty en
een biertje”? “Geen idee”, zegt de voorzitter.
“Een biertje gaat er altijd wel in”!
Maartje loopt met Joris door de dierentuin.
Komen ze bij de pauwen. “Kijk mama, die kip
staat in bloei”!
Jan-Willem laat Ninouk trots zijn laatste uitvinding zien. “Wat is dat?
Een zaklamp?”, vraagt Ninouk. “Goed gezien”, antwoord JW, “maar
een hele bijzondere. Deze zaklamp gaat ons heel veel geld aan stroom
besparen, want ik heb een zonnepaneeltje ingebouwd.”
Brecht is op het platteland en rent naar een boerderij waar
hij langs komt. “Rookt één van uw paarden”?, vraagt hij
buiten adem aan de boer. De boer kijkt hem vreemd aan.
“Natuurlijk niet”! “Bel dan de brandweer, want dan staat
uw stal in brand.....”
Daan rijdt in zijn auto over een bergweggetje omhoog. Dan komt een
vrouw in een auto hem tegemoet. Haar raampje is opengedraaid en
tijdens het passeren roept ze: “Varken”! Daan wordt kwaad en roept
terug: “Heks”! Hij rijdt een beetje boos door en om de hoek botst hij
op......een varken.

Alex zit bij het consultatiebureau en hoort
twee vrouwen opscheppen over hun pasgeborene. Zegt de één tegen de ander:
“Mijn zoontje van anderhalf kan al 8
maanden lopen”. “Wat knap”, is het antwoord van haar buurvrouw. “Maar mijn
dochtertje is zo intelligent dat ze zich nog
steeds laat dragen”!

AG&DA
26 mrt
1-3 apr
9 apr
15-17 apr
4 mei
23-25 juli
23-29 juli
23-30 juli
30 juli -11 aug
10-20 aug

Open dag
Kabouterweekend
Kidsparty
RSW
Dodenherdenking
Zomerkamp Bevers
Zomerkamp WEK
Zomerkamp
Verkenners/Gidsen
Zomerkamp
Explorers
Zomerkamp Pivo’s

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: 140 exemplaren / Redactie: Ruud en David
Advertenties: Jan-Willem / Layout: Ruud / Druk: Inkt4All

