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Waag jij de sprong
in het diepe?
Met o.a. Scouts op Pinkpop / Het kan altijd beter!
Verhaal van een hamster / Interview met Douwe
Bob / 40 jaar kabouters ... en nog veel meer....

Van de redactie

Beste lezers,
Nog even en dan is het weer grote vakantie!!! Heerlijk, zes weken
lang niks moeten, lekker achterover in je luie stoel. Misschien ga je op
zomerkamp of ergens anders heen op vakantie met pap en mam. In
ieder geval hoef je die tijd aan één ding niet te denken: school!
Nu kunnen we ons voorstellen (om het toch nog even over school te
hebben), dat je misschien het volgend jaar een spreekbeurt in de klas
moet houden. Dan willen we jullie er graag op wijzen dat Scouting een
speciale spreekbeurtmap heeft. Dus waarom geen spreekbeurt over
Scouting? De map is kant en klaar bij ons te verkrijgen. Lenore van de
Kabouters heeft daar in ieder geval begin dit jaar gebruik van gemaakt
en werd daarbij geholpen door Rob en Jan-Willem. Ze kreeg een 9,5!!!
Maar...alles op z’n tijd! Wij wensen jullie nu in ieder geval een hele fijne
vakantie toe en we zien elkaar weer op 10 september voor de eerste
opkomst van het nieuwe scoutingjaar!
Ruud en David
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Voorwoord

Er zit bijna weer een scoutingjaar op! Nog maar een paar weekjes en
dan hebben we zomervakantie. Maar eerst verheugen we ons natuurlijk
nog op het hoogtepunt van het scoutingjaar. Een spectaculaire afsluiting
voor jong en oud, het ZOMERKAMP!
Nu ik geen speltak meer draai ben ik al een aantal jaar actief als kookstaf. Erg leuk om te doen! Deze zomer moet ik helaas een keer overslaan. Ik denk altijd met veel plezier terug aan mijn zomerkampen als
staf van de Explorers:
Het begon standaard met uitgebreide discussies over waar naar toe. Als
we daar dan eindelijk uit waren volgde de taakverdeling! Wat was het
vaak een gedoe voor iedere Explorer een taak naar wens had! En dan
heb ik het nog niet eens over de uitvoering.
Die “ellende” was op het uiteindelijke kamp gelukkig altijd snel vergeten!
Explorers in de auto, snoep bij de hand, muziekje aan en in slakkengang op kamp. (Mijn autootje trok in die tijd al dat Explorer- en
bagagegewicht niet zo goed!). Dan kon de gezelligheid echt beginnen:
* Wandeltochten; Als staf zitten wachten op een post op omdat de Explorers zich verlopen hadden; en dat lag nóóit aan de instructies...
* Kanovaren; Waarbij iedereen altijd drijfnat uit de kano kwam; behalve
de staf met alle spullen natuurlijk...
* Koken voor je hele groep; voor sommigen was dat koken echt een
grote uitdaging! (‘Moet je macaroni in water koken??’) Toch smaakt
op kamp altijd alles lekker...
* En vooral veel lachen om van alles en nog wat!
Al die herinneringen toveren nog steeds een glimlach op mijn gezicht!
Zeker als we het nu nog wel eens over
de oude anekdotes hebben bij een
kampvuurtje met de Explorers van toen
(die nu staf zijn). Ik hoop dat iedereen
dit jaar ontzettend zal genieten van de
zomerkampen, daar veel zal lachen en
mooie herinneringen maakt waar je later
met een grote glimlach op terugkijkt!
Dan hoor ik graag, onder het genot van
een kampvuurtje, alle verhalen als jullie
weer terug zijn! Geniet!!
Maartje Spiertz
groepsbegeleider
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Open Dag 2016
Op zaterdag 26 maart j.l. hield Scouting Bekkerveld haar eigen Open
Dag. Het was een gezellige drukke dag vol met stoere en bijzondere activiteiten. Maar liefst 38 stafleden van de groep en van de stichting hielpen deze dag mee om alle activiteiten op te bouwen en te begeleiden.

De redactie van de Scout Shout vroeg aan bezoekers welke activiteit ze
het leukst vonden. De volgende top 10 kwam eruit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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De opblaasstormbaan
De klimmuur
Pijl en boog schieten
Je eigen pannenkoek bakken
Kampvuur
Flesraket schieten
De kruipgrot
Buttons maken met Hermien
Ruimtemannetjes maken
Je eigen raket knutselen

Leiding voor een dag

Hoe is het eigenlijk om leiding te zijn bij een scoutinggroep? De Welpen mochten dat ervaren door zelf hun
programma samen te stellen. Hiermee konden ze hun
insigne “Leiding voor een dag” verdienen.

In de eerste insigne-opkomst gingen de welpen op ontdekkingstocht door
het gebouw. Ze konden nu op plekken komen, waar je normaal alleen als
staflid mag komen. De Welpen zagen hoe het staflokaal eruit ziet en waar
al het materiaal ligt opgeslagen. Ook hebben de Welpen geleerd hoe je dit
materiaal bij Daan, de materiaalbeheerder aan kunt vragen.
Er werden drie groepen gemaakt. Iedere groep kreeg de taak om een
programma voor te bereiden. De Welpen mocht zelf iets verzinnen,
zolang het maar veilig en betaalbaar was.
Ook in de week dat de opkomsten plaats vonden, waren deze groepjes
verantwoordelijk voor de voorbereiding. Zo gingen de Welpen zelf naar
de supermarkt om inkopen te doen en ruimden ze na afloop het lokaal
ook op. De Welpen kwamen er achter dat er toch meer bij een opkomst
komt kijken, dan dat ze van te voren gedacht hadden.
Een keer was het slecht weer. Een groep moest daarom improviseren
en snel een slecht-weer-programma opzetten. Dit was voor de staflidWelpen best spannend, want ze hadden maar een half uurtje om het
nieuwe idee voor de opkomst uit te werken.
Uiteindelijk is alles goed gekomen. Alle drie de groepjes hebben laten zien
dat ze voor een dagje best wel staflid kunnen zijn. We zullen het zien,
over tien jaar zijn ze zelf aan de beurt om staflid bij Sc. Bekkerveld
te worden! Ze hebben het allemaal super gedaan en hun insigne welverdiend!
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Row, row, row your boat...

Ook dit jaar was er weer een fantastisch ouder/Kabouterweekend,
boordevol leuke activiteiten. Hieronder een kleine foto-impressie. Alle
foto’s zijn ook te bekijken op onze site!
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Scouting Bekkerveld: 12 point

Zoals bekend zijn we op de redactie van de Scout Shout echte muziekliefhebbers. Van de Beatles tot de Rolling Stones en van David Bowie
tot Prince. Muziek doet onze harten sneller kloppen. We waren dan ook
erg verheugd te horen dat wij namens de Scout Shout verslag mochten
doen van een groot muzikaal evenement. Wat het zou worden wisten
we nog niet, maar we hoopten op de grotere festivals als Pinkpop, Rock
Am Ring en Siget. Helaas voor ons; het werd het Songfestival. Lees met
plezier ons verslag van een bijzonder evenement.
Wat neem je mee naar het songfestival? Een vraag waar we alle twee
niet direct een antwoord op konden geven. In ieder geval twee kleurrijke
boa’s en natuurlijk de Nederlandse vlag. Onze platencollectie konden we
in ieder geval thuis laten. Na de nodige jurken gepast te hebben, besloten we toch maar om gewoon onze scoutingblouse aan te trekken.
Ruud had een bandje samengesteld waarop de winnaars van de afgelopen 60 jaar songfestival te horen waren. Zo hebben we ons onderweg naar het vliegveld goed voorbereid.
Op vrijdag avond 6 mei komen we aan in het perscentrum. Helaas zijn
we te laat om de presentatie van de Nederlandse Delegatie bij te wonen.
Gelukkig komen we nog net op tijd binnen om Douwe Bob te zien. Tot
onze verbazing kent Douwe Bob de Scout Shout niet, maar het lukt ons
wel om een interview te regelen. Geen perspresentatie voor ons, maar
wel een interview. Al met al een geslaagde dag!
De dagen die volgen zijn volgepland met de meest merkwaardige activiteiten. We besluiten niet mee te doen aan de city-tour en een middag
vrij te nemen. Per toeval komen we de Russische zanger tegen. Hij legt
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ons precies uit hoe zijn decor werkt. Helaas kunnen we alle twee geen
Russisch dus we weten nu nog steeds niet hoe het scherm werkt en hoe
de zanger het voor elkaar krijgt op virtuele rotsblokken te lopen.

De grote finale nadert. Langzaam en zeker worden Ruud en ik een
beetje gek van alle drukte om ons heen. Kon iedereen maar even voor
10 seconden stil zijn. We waren dan ook niet verrast dat Douwe Bob
deze tip gebruikt in zijn nummer. Tijdens de finale hebben we goede
plaatsen. We stonden eerst helemaal vooraan, maar omdat we alle twee
vrij lang zijn, hebben we onze plek afgestaan aan twee Franse dames.
Wanneer Douwe Bob op moet treden is Ruud opeens verdwenen. De
Franse dames zijn ook weg – vreemd. Alleen kijk ik naar de overige optredens. Hadden we nu toch maar onze eigen cd’s meegenomen. Tijdens
de uitslag is de spanning in de zaal goed merkbaar. Jammer dat we
met Nederland net buiten de top 10 geëindigd zijn, maar al met al een
goede prestatie.
Na afloop loop ik buiten en kom ik gelukkig Ruud weer tegen. We
besluiten naar ons lievelingscafé te gaan. We bestellen een Fristi en een
Cola Light en gaan ons interview met Douwe Bob uitwerken. Op de
achtergrond klinkt muziek van David Bowie en de Beatles. Toch nog
een geslaagde avond!
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Interview met Douwe Bob
Hallo Douwe!
Onze lezers hebben naar aanleiding van je nummer Slow Down een
aantal vragen ingestuurd. Ze willen bijvoorbeeld graag weten wat je
lievelingskleur is?
Mijn lievelingskleur is blauw. Ik draag tijdens de finale ook een blauw
pak. Samen met mijn moeder uitgezocht, leuk he?
Ja, zeker leuk. De volgende vraag: Hoe lang wist je al dat je zanger
wilde worden?
Van jongs af aan ben ik al met muziek bezig. Mijn vader was ook heel
muzikaal. Op de middelbare school gaf ik mijn eerste echte optreden.
Toen ik vanaf het podium naar al die mensen keek wist ik het zeker: ik
wil artiest worden!
Dat is je zeker gelukt! Wat vind je het leukst van het songfestival?
Het leukst, dat is moeilijk te zeggen. Ik vind het fijn dat er allemaal
relaxte mensen zijn. Niemand is bezig om je te veroordelen of constant
maar een mening te geven. Er heerst een heel fijn wij-gevoel. Iets wat
ik in Nederland wel eens mis.
Hoeveelste denk je dat zult worden?
Dat is altijd lastig te zeggen. Volgens mensen die er verstand van hebben word ik achtste, maar ik hoop eigenlijk dat ik hoger eindig.
Heel erg bedankt voor dit interview. Zou je als laatste nog een paar
Scout Shouts willen signeren? Deze kunnen we dan verloten aan de
echte fans op Scouting Bekkerveld.
Ja, graag gedaan!
Wil jij een echte door Douwe Bob gesigneerde Scout Shout? Schrijf je
naam op een briefje en doe dit in de Scout Shout brievenbus. Wie weet
val je in de prijzen!
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Het kan altijd beter!
“Bij Scouting Bekkerveld gaat altijd alles goed,
geweldig wat een groep”!
Hoi ouders,
Als voorzitter hoop ik natuurlijk dat bovenstaande zin, of in iets in die
strekking, de eerste gedachte is die ouders hebben over onze vereniging.
Wij werken er continu aan om ons te verbeteren, maar soms wordt je
als groep blind voor je eigen ‘fouten’. Als vader of moeder van onze
jeugdleden zien jullie mogelijk dingen die wij niet (meer) zien. Wat doe
je als ouder dan met die informatie?
De beste weg is het gewoon te bespreken met de eigen stafleden, zij
kunnen vaak direct iets met die informatie. Echter als de stafleden niet
het juiste aanspreekpunt zijn, dan kan je het als ouder ook delen met je
oudervertegenwoordiging!
Scouting Bekkerveld is een vereniging, met diverse ledenvergaderingen per jaar de zogenaamde groepsraden. Al onze leden hebben direct
of indirect stemrecht in deze groepsraden. Het stemrecht van onze
jeugdleden is verdeeld in 4 leeftijdsgroepen en toegewezen aan de
zogenaamde oudervertegenwoordigers. In de praktijk zijn de oudervertegenwoordigers vooral een klankbord vanuit het ouderperspectief.
Daarnaast wordt er meegedacht vanuit hun eigen ervaring of wordt er
een complimentje uitgedeeld. Het is dus handig om te weten wie ‘jouw’
vertegenwoordiger is, zodat je deze kunt bereiken indien nodig. Onze
vier oudervertegenwoordigers worden in deze Scout Shout voorgesteld
en staan in het smoelenboek op onze website.
De oudervertegenwoordiging is geen laag tussen de ouders en de stafleden. Probeer de meeste punten gewoon met de stafleden te bespreken
of geef onze stafleden zelf eens een complimentje, we doen het immers
allemaal vrijwillig!
Groetjes,
Alex Swarte
Voorzitter Groepsvereniging Scouting Bekkerveld
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	Anouk Anna Werts
Oudervertegenwoordiging Bevers

Mijn naam is Anouk Werts. 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 jaar 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.
		

	Maud Verboeket
Oudervertegenwoordiging Verkenners/Gidsen

Scouting staat voor uitdaging…. en dat wilden mijn meiden Carmen en
Laura ook wel!
En zo werd ik, Maud Verboeket, vanzelf beverleidster bij Scouting
Kapelaan Berix en vervolgens ook oudervertegenwoordiger voor de
Gidsen en Verkenners bij Scouting Bekkerveld. Een leuke combinatie
om zowel met “de bril” van teamleidster van een andere scoutinggroep, als met “de bril” van ouder van twee jeugdleden bij Bekkerveld
over de ontwikkelingen (en besluiten) van deze scoutinggroep mee te
praten.
En wat ik naast mama, beverleidster en oudervertegenwoordiger ben?
Echtgenote, dochter, zus, vriendin, docent, HRM-er, collega en zo verder…
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	Ingrid Theunissen
Oudervertegenwoordiging Welpen/Kabouters

Hallo allemaal,
Mijn naam is Ingrid Theunissen. Ik ben de moeder van welp Max en
kabouter Eline. Naast moeder ben ik leerkracht op een basisschool. We
zijn sinds juni 2015 betrokken bij Scouting Bekkerveld. In mijn scoutingverleden ben ik 20 jaar staflid van Scouting Don Bosco geweest.
Nu vind ik het leuk om betrokken te zijn als lid van de oudervertegenwoordiging bij Scouting Bekkerveld! Eens een scout, altijd een scout!

	Frank de Groot
Oudervertegenwoordiging Explorers

Mijn kinderen lopen alweer een hele tijd rond bij Scouting Bekkerveld.
Eerst als bever of kabouter, later bij de Welpen, Verkenners, Gidsen en
Explorers en binnenkort bij de pivo’s. Mijn oudste dochter is inmiddels
weer naar de Bevers, maar nu als staflid.
Ik ben ook alweer een hele tijd betrokken als oudervertegenwoordiger, eerst voor de Bevers, later WEK en Verkenners/Gidsen en nu
voor de Explorers. Een leuke functie, oudervertegenwoordiger. Je bent
aanwezig bij de groepsraad waar je een leeftijdscategorie kinderen
vertegenwoordigt en hiermee inspraak hebt op besluiten. Verder weet
de staf je ook te vinden als ouders nodig zijn om iets te organiseren,
voornamelijk als extra vervoer :-), maar ook leuk om eens mee te doen
als jager bij een greppeldropping of mee te lopen als begeleiding bij de
collecte voor Jantje Beton of te helpen bij de Open Dag.
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Het Maffiaweekend
Kabouterweekend 1-3 april 2016

Ik was een uur te vroeg, dus ik moest helpen met opruimen en poetsen zodat we lekker konden slapen op scouting (er kwam superveel stof
van het kabouterlokaal af!!!).
Er kwam een gekke meneer binnen die Italiaans
was. We kenden hem niet!!!
Maar we hebben het wel heel erg gezellig gehad
met die Italiaanse man!
Hij wou zijn naam anoniem houden...maar op het
einde kwam een andere Italiaanse man en die zei
dat hij Giovanni heette (die eerste Italiaanse man).
Raar hoor!
We hebben allemaal hele leuke dingen gedaan, we
zijn met walkie talkie’s een speurtocht gaan doen
we moesten voor die eerste rare man een naam
verzinnen... ik had met mijn groepje Fabrizzio Baas.
We hebben ook gelasergamed.. het
was echt een superleuk weekend!!!
We hebben op de laatste avond een
bonte avond gehad. (met marshmallows en kampvuur)
We hebben pizza gegeten, mmm
lekker!!!
Roos heeft haar verjaardag gevierd
met zakjes chips.
We hebben niet zo heel erg goed geslapen de 1ste nacht...maar de 2de
nacht hadden we beter geslapen.
We waren Maffia’s dus we moesten geld verdienen en dat deden we met
een casino, we gingen allemaal spelletjes doen en daarmee verdienden
we geld en dat hoort bij de Maffia’s.
Ik had zelf 900 euro opgehaald maar die gekke Italiaan die had iets in
de 5000 euro opgehaald.
Het was echt een super leuk weekend, ongeveer het leukste wat ik ooit
heb meegemaakt (tot nu toe dan).
Groetjes Tessa Cremer (van de Kabouters)
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Taalles Explorers

De Explorers van onze groep gaan dit jaar naar Duitsland op
zomerkamp. Ze plannen en regelen dit zomerkamp voor een groot deel
helemaal zelf! De begeleiders, Yorick en Lili helpen hen hierbij. Ze letten
erop dat de Explorers overal aan denken en niet al te domme dingen
doen. Speciaal voor deze Explorers presenteren wij de eerste Scout
Shout taalcursus. Succes!

Les 1: Hulp vragen

Weet u waar mijn tent staat?
Weißt du, wo mein Zelt ist?
Heeft u de rest van mijn groep gezien?
Haben Sie den Rest meiner Gruppe gesehen?
Ik ben verdwaald, wilt u dit nummer voor mij bellen?
Ich habe mich verirrt, würden Sie für mich diese Nummer anrufen ?

Les 2: Koken

Weet u hoe de gasfles werkt?
Wissen Sie, wie die Gasflasche funktioniert?
Is het erg als het verbrand is?
Ist es schlimm, wenn es verbrannt wird?

Les 3: Kampvuur

Ons hout is nat, kunnen we wat van uw hout lenen?
Unser Holz ist nass, könnten wir einige Ihrer Hölzer ausleihen?
Hebt u misschien een lucifer?
Haben Sie eventuell ein Streichholz?
Mogen we bij jullie kampvuur komen zitten?
Können wir uns an euer Lagerfeuer setzen?

Les 4: Relaties

Ja, voor mij is het ook de eerste keer.
Ja, für mich ist es auch das erste Mal.
Je bent lief!
Du bist süß!
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Wil je me kussen?
Würdest du mich küssen?
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Scouts op Pinkpop

Op Pinkpop hebben een aantal stafleden gewerkt bij de Milieubrigade.
Naast dat de staf zo geld ophaalt voor scouting, zijn ze ook gezellig op
Pinkpop. Ook leren ze stafleden van andere groepen kennen. De staf
van Bekkerveld heeft dit jaar samengewerkt met een paar stafleden
van Scouting Hellevoetsluis uit: je raadt het al: Hellevoetsluis. De redactie kon het niet nalaten speciaal voor deze editie een interview te
houden met Laura, Jeroen en Jochem, de staf van Hellevoetsluis.

vlnr: Jeroen, Laura en Jochem - Kelly, David, Ella, Ninouk en Lili
Welke speltakken draaien jullie?
Jeroen: we hebben bij onze groep iets andere speltakken dan jullie bij
Bekkerveld. Onze groep heeft naast landscouts, ook nog water- en
luchtscouts. Ook is er een amfibi-speltak. Deze speltak is eigenlijk van
alles wat. Ik ben zelf staf van de wilde vaart, de “Explorers van de
waterscouts’’.
Jochem: Ik zit bij de wilde vaart, maar help ook mee als hulpstaf bij de
zee-verkenners.
Laura: Ik ben sinds kort staflid bij de amfibi-scouts. Juist die combinatie tussen land, lucht en water zorgt voor een heel afwisselend
programma.
Wat voor gebouw hebben jullie?
Jochem: Hellevoetsluis is een vestingstad. We zitten in een oude vesting.
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Het is een monumentaal gebouw aan het water. Een aantal jaar geleden
is het helemaal gerenoveerd. De buitenkant is intact gebleven, maar van
binnen is het heel modern gemaakt. We hebben ook een keer de vestingdagen georganiseerd. Dat was een groot feest!
Jullie hebben ook luchtscouts, wat kunnen we ons daar bij voorstellen?
Laura: De luchtscouts doen allerlei activiteiten die te maken hebben
met vliegen en luchtvaart. Ze maken bijvoorbeeld modelvliegtuigen of ze
gaan mee in een luchtballon of in een zweefvliegtuig. Ze zijn ook bezig
met een eigen vluchtsimulator. Dat is een speciaal apparaat waarbij het
net lijkt alsof je in een echt vliegtuit vliegt. Helaas is die al een tijdje
kapot.
Jochem: Ze zijn er wel druk mee bezig om de simulator weer te laten
werken!
Hoe komen jullie op Pinkpop terecht?
Jeroen: Het is inderdaad een heel stuk rijden, maar net als jullie verdienen we wat extra geld voor de groep en we komen natuurlijk ook
voor het festival!
Jochem: We zijn ook aan het kijken of we op meer festivals kunnen
gaan werken. Het werk is echt chill en de sfeer op festivals is gewoon
ontzettend fijn. Om dan ook nog samen te werken met je eigen groep,
maakt het gewoon een leuk weekend!
De sfeer was inderdaad goed. Samen met Laura, Jochem en Jeroen
hebben Ninouk, Lili, Ella, David en Kelly een leuke Pinkpop dag gehad!
Op naar Rammstein....

De

Pop Top!

De muziek is natuurlijk hét gesprek van de dag op Pinkpop.
De redactie onderzocht de absolute Pinkpop Pop Top:
1.
2.
3.
4.
5.

Red Hot Chili Peppers
Rammstein
James Bay
Years and Years
Douwe Bob

6.
7.
8.
9.
10.

Tom Odell
Paul McCartney
Kygo
Bear’s Den
Doe maar
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De Scout Shout wordt gesponsord door

ENZO Benzenraderweg 99 Heerlen 045 571 34 28 tuttoenzo.nl

Dagboek van een scout
Lief dagboek,

Vandaag is het weer zaterdag. Een
dag die anders is dan alle andere

Laatst hadden we een weekend. We
bleven toen slapen op het scouting

gebouw. Ik weet nog goed dat ik dit

dagen van de week. Op zaterdag ga

vroeger heel erg eng vond. Nu vind ik

met een aantal klasgenootjes en wat

anders te blijven slapen. Het was ook

ik namelijk naar scouting. Samen

andere kinderen komen we samen
in het scoutinggebouw. We hebben

een mooi lokaal. Het is er niet echt

opgeruimd, maar het is ook geen

rotzooi. Een beetje hetzelfde als de

kamer van mijn broer. Elke zaterdag
doen we weer andere dingen. Het

is elke keer weer een verrassing wat

het al lang niet meer gek om ergens
een keer aan het regenen. De regen
kon je goed horen op het tentdoek.

Dit was wel spannend, maar door het

geluid van de regen viel je ook wel snel
in slaap.

Scouting vind ik een erg fijne hobby. Ik
hoop dat ik nog heel lang op scouting

blijf en dat ik later ook zelf staf wordt.

we gaan doen. De stafleden hebben

Dat lijkt me echt een mooi beroep!

op scouting veel dingen die je nergens

Groetjes,

het meestal goed voorbereid. We doen

anders kunt doen. Ook mag je altijd
gek doen.

Emma

Scout Shout gaat de wereld rond!
Stafleden Sanne en Eva zijn op
vakantie geweest in Canada. Ze
hebben de Canadese scouts kennis laten maken met de Scout
Shout! En wat denk je??
Ze vonden het helemaal TOP!
Neem jij de Scout Shout ook
mee op vakantie?

-21-

Bijzonder Bekkerveld
Zoals jullie al gezien hebben is
er nogal wat veranderd aan ons
gebouw. Het heeft een nieuw
kleurtje gekregen. Daarnaast is het
ingezaaide gras al goed gegroeid
en hebben we het voetpad aan de
rechterkant van het gebouw met
4 tegels verbreed. In het grasveld
zijn op diverse plekken metalen
buizen de grond in gedreven om
daar pionierpalen in te kunnen
zetten die dienen als een stevige
basis voor onze pionierwerken.
Binnenkort zal ook nog de omheining rond de houtopslag gemaakt
worden.
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Net als eerdere jaren heeft
Bekkerveld zich weer laten zien
tijdens de Dodenherdenking op 4
mei j.l., vergezeld door leden van
Scouting Nieuw Einde en Scouting Amicus. Dit keer werd door
Bekkerveld een eigen krans gelegd,
die gemaakt werd door de Gidsenspeltak. De herdenking werd
afgesloten met een warm kampvuur!

Onze Gidsen zijn als winnaar uit
de bus gekomen bij de trainingsgroepen bij RSW Parkstad Limburg
en Carboonland. Het andere
Gidsenteam eindigde op een
verdienstelijk 4de plaats en de
Verkenners werden 8ste.
Top gedaan, boys and girls!

Heb jij ook nieuws wat
Bekkerveld zo bijzonder
maakt?
Stuur je stukje naar
davidvanettinger@gmail.com
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Vraag maar raak!!
Beste redactie,
zomerkamp, maar
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Beste Welp,
Moeders bedoelen het altijd goed, maar soms zijn
ze wel eens te bezorgd. Laat maar eens een keer
zien hoe goed je al zelf je tanden kunt poetsen en
hoe lekker je alle groente vindt, en hoe vroeg je zelf
al naar bed kunt gaan. Dan weet je moeder vast en
zeker dat het op het scoutingkamp ook goed gaat!
Groetjes – de redactie
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Beste lezers,

Arme hamster....

Ik ben ontzettend verdrietig geweest de afgelopen dagen. Nergens
ben ik welkom en op iedere vereniging waar ik ben geweest, wordt er
gezegd dat er geen plaats is voor iemand zoals ik.
Op tennis werd ik uitgelachen omdat ik te klein ben en op yoga waren
ze jaloers omdat ik veel leniger was dan de rest. Omdat ik voor de
zoveelste keer weer werd weggestuurd besloot ik maar ergens anders
naar toe te gaan. Toen ik op het punt stond om definitief te vertrekken naar het buitenland kwam ik een jongen tegen. Hij wist wel
een hobby voor mij waar ik zeker welkom was. Scouting! Scouting
is namelijk voor iedereen. Ik was ontroerd en moest zelfs een beetje
huilen toen hij mij een naam gaf. Ik had nog nooit een echte naam
gehad.
Ondanks dat ik eerst werd weggestuurd, voelde ik me na een paar
dagen meer dan welkom op Scouting. Zo hebben we een aantal weken
heb veel plezier gehad op scouting. Helaas was ook dit van korte duur.
Er werd geroddeld dat ik niet goed verzorgd werd. Ze zeiden dat ik
stonk en dat ik ongedierte aan zou trekken. Even had ik hoop dat ik
mocht blijven, maar het bestuur besloot anders.
Nu ben ik ondergedoken bij een heel lief staflid! Gelukkig gaat alles wel
weer beter.
Misschien moet ik maar accepteren dat ik anders ben dan de rest.
Een hoopvolle groet,
Stripper Joy
Hamster
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Bij deze bedanken wij de mannen van

voor hun werkzaamheden
op ons scoutingterrein!

Koken met Ruud

(een culinair avontuur
voor bij of rond het kampvuur)

Eigengemaakte jam
Jam, wie houdt er niet van? Seizoensfruit leent zich natuurlijk prima
om er jam van te maken. Denk maar eens bijvoorbeeld aan aardbeien,
pruimen, rode bessen, kersen, kruisbessen, rabarber.
Basisrecept voor 4 potten jam (met geleisuiker)
1 kg schoongemaakt fruit
1 el citroensap
1 kg geleisuiker
4 schone jampotten met twist-off deksel
De potten en deksels kook je eerst uit in water met een schep soda,
daarna afspoelen met heet water en uit laten lekken op een theedoek.
Snijd het fruit in kleine stukjes of pureer het met de keukenmachine of
staafmixer. Doe het fruit in een grote hoge pan en roer het citroensap
en de geleisuiker erdoor.
Breng deze massa op matig hoog vuur al roerende aan de kook.
Laat de massa nu 4 minuten flink koken, roer regelmatig. Draai het
vuur uit en laat de massa tot rust koken. Schep eventueel met een
lepel het ontstane schuim eraf.
Jampotten vullen
Vul de potjes tot zo hoog mogelijk zodat er een minimum aan lucht in
het bokaaltje zit na het vullen. Giet de jam in de potten terwijl deze
nog gloeiendheet is. Draai de deksel er stevig op en zet de potten op
hun kop. Laat de jam afkoelen.
Maak de potten aan de buitenkant schoon en plak er een mooi etiket
met de naam en de bereidingsdatum op. Bewaar de potten op een
koele, droge plaats; aangebroken potten in de koelkast. Houdbaarheid:
1 jaar
Tip: je kunt tijdens het koken van de jam er ook een scheutje vanilleof rum-aroma bijdoen. Maakt het net iets specialer!...;-) Succes!
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Kijk, een Bever....

Binnen Scouting zie je ze vaak rondrennen. De Bevers! De speltak voor
kinderen van 5 tot 7 jaar. Maar waar komt de naam bever vandaan?
De bever is het grootste knaagdier van Europa. Je herkent hem aan zijn
grote platte staart en grote voortanden waarmee de bever zelfs boomstammen mee kan door knagen. Vroeger kwam de bever in Nederland
veel voor, maar doordat zijn vacht erg geliefd was werd er veel op de
bever gejaagd. In 1882 stierf de bever in Nederland uit. Zo’n honderd
jaar is men begonnen met het uitzetten van bevers. Ook weten steeds
meer bevers uit Duitsland de Nederlandse natuur weer te vinden.
De bever kan door middel van
het bouwen van dammen en het
omknagen van bomen en struiken
een grote invloed op zijn leefomgeving hebben.
Waarom de bever dammen bouwt
heeft allemaal te maken met zijn
nest, de beverburcht. De ingang
van de burcht moet altijd onder
water liggen. Zo is de bever goed
beschermd tegen vijanden. Wanneer de ingang van de burcht
bijna niet meer onder water ligt,
bouwt de bever vlug een dam.
Zo stijgt het waterpeil weer. De
dammen die een bever bouwt
kunnen wel 100 meter lang
worden. Voor het maken van de
dammen en de burchten gebruiken de bevers takken en stukken
boomstammen die ze om knagen.
Om de dam en burcht goed dicht
te maken, worden waterplanten
en modder gebruikt.
Het is moeilijk om een bever in
het echt te zien. De bevers zijn
vooral in de nacht actief.
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40 jaar Kabouters
Onze Kabouters bestaan 40 jaar. Welpenleidster Akela Mia Gartz zei
in 1974 al, dat het een goed idee zou zijn om een nieuwe speltak
Kabouters te beginnen. De Verkennersgroep Hubertus en Gidsengroep
Lidwina werden in 1975 samen Scouting Bekkerveld. In februari was
er een ouderavond en daar werd o.a. voorgesteld om een Kaboutergroep te vormen voor meisjes van 7 tot 10 jaar. Een jaar later was het
zo ver:
Op zaterdag 6 maart 1976 was
de eerste Kabouteropkomst bij
Scouting Bekkerveld.
Er waren 3 leidsters. Naar verluid was leidster (en moeder) Tinni
heel streng. Na 1 maand hield zij
er alweer mee op. Gelukkig wist
Mia Gartz meer leidsters te vinden
en zou er nog veel Kabouterstaf
volgen.
De Gidsen van 9 jaar werd gevraagd om bij de Kaboutergroep te gaan,
en er kwamen nieuwe meisjes van 7 en 8 jaar zodat er meteen 20
Kabouters waren. Anja Leentjens werd ook gevraagd om Kabouter te
worden, maar zij bleef Gids. Ze was wel 1 van de kinderen die dat
jaar meeging op het 1e Kabouterkamp.
De Kabouters hielden hun opkomsten in het “handenarbeidlokaal”, een
mooie naam voor het rommelhok wat het tot die tijd eigenlijk was.
Dit is nu het Beverlokaal. (Bevers bestonden nog lang niet.) Een van de
eerste Kabouter-programma’s was de speurtocht naar Bambilië.
Bambilië was toen nieuw bedacht door Scouting Nederland: het land
voor de Kabouters. In Bambilië zijn allerlei dorpjes, rivieren en uitdagende gebieden. Bijvoorbeeld in Holdorp zijn de Kabouters heel goed
in sport, in Haverhoek kunnen ze goed bakken en in Keverkapelle
maken ze muziek en feest. Dus elke week doen de Kabouters iets
anders. Het verhaal heeft niets met paddenstoelen te maken.
Het thema Bambilië hoort nog steeds bij onze Kabouters, en dit jaar
met een nieuwe landkaart aan de muur…
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Toen Petra Bremen Kabouters draaide hebben ze twee jaar een ander
thema gehad: “Het kind met de hoge hoed”, geleend van de speltak
Esta’s. Maar toen Dorien Kabouterstaf werd kwam Bambilië terug.
Dorien heeft 12 jaar lang Kabouters gedraaid. Kenmerkend voor de
Kabouters van Bekkerveld werd dat ze elk jaar een paar leuke uitstapjes maken; soms een heel gek programma doen, bijv vla-twister;
en een redelijk vrije structuur hebben. Het Kabouter-team van Dorien,
Kelly, Roos en Lili was onafscheidelijk. Ze gaven het bestuur een lijst
met 100 redenen waarom dit team niet uit elkaar gehaald mocht
worden. En dus gebeurde dat ook niet.
Bij de meeste Scoutinggroepen zijn de speltakken Welpen en Kabouters samen gevoegd. Vaak omdat er of te weinig staf of weinig kinderen
waren. Bekkerveld heeft dat eigenlijk nooit overwogen. Als er minder
Welpen dan Kabouters waren, was dat eerder een reden om nieuwe
Welpen te werven, dan om samen te gaan.
In 2010 bedacht Scouting Nederland dat het goedkoper en duidelijker
was om voor de 4 speltakken: Kabouters (meisjes), Welpen (jongens),
Esta’s (gemengd) en Dolfijnen (bij de Zeeverkenners) één nieuw themaverhaal te maken. Dat werd Welpen in de jungle met Mowgli en Shanti.
Ondertussen worden vaker vraagtekens bij die keuze gezet.
Nu vind je Kabouters alleen nog bij de grotere scoutinggroepen, in onze
regio: Don Bosco en Bekkerveld.
Natuurlijk doen onze Kabouters geregeld programma’s met de hele
scoutinggroep of met de Welpen en Bevers samen. Maar onze Kabouters kunnen ook wel eens echte meiden dingen doen of programma’s,
die jongens helemaal niet leuk vinden…
De Kabouterleidsters Roos, Lili,
Marleen en Lieke zijn allemaal
ook zelf Kabouter bij Bekkerveld
geweest. Samen met Jörgen,
Rob en JW is dit het grootste
stafteam, van wel een hele leuke
groep Kabouters. We zijn wel een
beetje trots op 40 jaar Kabouters.
Welke Kabouters zullen over 10
jaar leidster zijn ?
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Wist je dat...
• alle staf al druk bezig is met de voorbereidingen voor het
zomerkamp?
• de voorbereiding voor het groepsweekend in september
ook al in volle gang zijn?
• we met meer scouts dan ooit naar een pretpark geweest
zijn?
• de staf een gezellige BBQ gekregen heeft van het Dagelijks
Bestuur?
• Marc, de stichtingsvoorzitter, de staf ook al getrakteerd
heeft op taart?
• de Explorers van Scouting Welten heel erg lang op
Scouting Bekkerveld hebben gepoept?
• er heel veel loten verkocht zijn?
• de Gidsen toneelles hebben gekregen van een bekende
acteur?
• deze acteur een vreselijke muzieksmaak had?
• JW de hele buurt bananen heeft gegeven?
• het Kabouterlokaal wekenlang naar banaan geroken heeft?
• het Welpenlokaal flink is uitgebreid en de Welpen zelf
helpen bij het ontwerp van een nieuwe themamuur?
• er persé een popcornmachine in het Welpenlokaal moet
komen?
• er een Romeins rotsblok is uitgegraven en dit een echte
mannenklus was?
• er een onzichtbaar hek om de houtberging staat?
• na de zomer scouting weer begint op 10 september?
• de staf wel toe is aan vakantie?
• je je eigen vakantieverhaal kunt opsturen naar de Scout
Shout?
• je hier nog steeds een naambandje mee kunt verdienen?
-33-
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Woordzoeker

Even lekker
lachen...
De moeder van een mug vraagt aan haar jong;
“En, hoe was je eerste vliegreis”? - “Fantastisch
mam! Telkens als ik langs mensen vloog, klapten
ze in hun handen”.
Eva heeft veel foto’s gemaakt tijdens haar vakantie
en wil deze graag laten afdrukken. Ze stopt alle
fotorolletjes in een envelop en stuurt ze naar...???
- een ontwikkelingsland!
Bart gaat naar een voorstelling van een buikspreker, maar de buikspreker maakt steeds flauwe grapjes over hem. “Nu is het genoeg”!,
schreeuwt Bart op een gegeven moment tegen de buikspreker. Zegt de
buikspreker: “Je moet het niet zo persoonlijk opvatten”. - “Ik had het
niet tegen u”, zegt Bart... “maar tegen dat jongetje op uw schoot...”
Vraagt Anja aan Marc: “Hoeveel geld hebben ze gisteravond
op televisie eigenlijk opgehaald voor dat goede doel”? Antwoord Marc: “Ik weet het niet, ik heb de televisie uitgezet
toen de collecte begon....”
JW is circusdirecteur geworden en hij heeft een
advertentie geplaatst met de vraag om nieuw
talent. Al snel gaat de telefoon: “Ik zou graag voor uw
circus komen werken”, zegt de stem aan de
andere kant. “Wat kunt u zoal”? vraagt JW.
“Ik kan zingen, ik kan dansen en ik speel niet onaardig op de viool”. - “Maar dat is niet onderscheidend
genoeg”...antwoordt JW. Zegt de stem aan de andere
kant: “Wat verwacht u dan nog meer van een giraffe?
Wil is in de garage aan het sleutelen...
Zegt hij tegen zijn buurjongetje: “Kun
jij die ouwe tang even halen”? Waarop
het jongetje naar binnen rent en roept:
“Hermien...Wil wil dat je naar de garage
komt”!

AG&DA

23-29 juli
23-30 juli
30 juli -11 aug
10-20 aug
26-28 aug
10 sept
16-18 sept

Zomerkamp WEK
Zomerkamp
Verkenners/Gidsen
Zomerkamp
Explorers
Zomerkamp Pivo’s
Stafweekend
Eerste opkomst
Groepsweekend

www.scoutingbekkerveld .nl/activiteiten/agenda
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