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Van de redactie

‘’Een nieuwe lente en een nieuwe geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje langs de watergracht.’’
De nieuwste Scout Shout is weer uit. Na de twee speciale
jubileum-edities van vorig jaar, zal ook in 2015 de Scout Shout
weer verschijnen. Strips, tekeningen, foto’s, verhalen, verslagen en
interessante weetjes hebben hun plek gevonden in dit groepsblad.
Het is niet eenvoudig een Scout Shout te maken. Binnen scouting gebeurt zo veel dat het erg lastig is om actueel te blijven. Jouw inbreng
is altijd welkom! Je kunt er zelfs een naambandje mee verdienen. Dit
naambandje krijg je als wij jouw stukje, tekening, verhaal, raadsel,
strip of puzzel in de Scout Shout plaatsen.
Veel leesplezier!
De redactie
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Voorwoord
Het is weer zover. Een nieuw scoutingjaar is in volle gang. De scoutingtrein staat goed op de rails. Met weer genoeg activiteiten in het verschiet. Op dit moment dat de Scout Shout verschijnt, komen we uit de
winter en gaan met de lente mee naar de zomer.
Het zomerkamp komt er weer aan. Scouting staat voor creativiteit,
activiteit en een feest om te vieren. Wij zijn altijd op zoek naar iets
nieuws in en om ons. Wij kijken mee met de blik van een nieuwe
generatie die ons vragen stelt die op een eigentijdse manier moeten
worden beantwoord.
Scouting speelt in op de veranderingen in de wereld. Nog steeds geldt
dat scouting geënt is op de grondslagen van Lord Baden Powell, nl.
een plezierige vrijetijdsbesteding voor jongens en meisjes.
2014 was het jubileumjaar,70 jaar scouting Bekkerveld, met een aantal bijzondere evenementen zoals: een gezellige reünie in juni, een enerverend groepskamp “Het Wilde Westen” in Opglabeek(België) in juli.
Vervolgens een ontspannen groepsuitstapje naar de Efteling in augustus. Bovendien elke zaterdag spannende opkomsten.
Ook in 2015 worden goede tradities in stand gehouden met altijd een
zoektocht naar vernieuwingen. Een zoektocht zonder het verleden te
verloochenen.
In september 2015 gaat de staf het nieuwe scoutinglandgoed in Zeewolde ontdekken. Daar wordt namelijk de Scout-In 2015 gehouden.
Dit is een uitdagend evenement voor stafleden van Scouting Nederland.
Scouting laat je uitdagen, elke dag opnieuw. Laten we blij zijn dat
we het spel van scouting in alle vrijheid kunnen spelen. Hierbij is het
ontwikkelen van een creatieve en onderzoekende houding met een
flexibele geest onontbeerlijk.
In deze Scout Shout lees je waar de speltakken zoal mee bezig zijn.
Hoe onze jeugdleden en hun staf scouting Bekkerveld beleven.
Laten we er samen weer een spannend en sprankelend scoutingjaar
van maken.
Karel Leentjens, adviseur stichtingsbestuur Scouting Bekkerveld
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Hard werken voor je insigne
De Welpen zijn twee opkomsten en een weekend
druk bezig geweest met het
kookinsigne. Inmiddels hebben ze allemaal hun insigne
verdiend en weten ze alles
van veiligheid in de keuken,
hygiëne en recepten af. Ook
hebben ze boven een kampvuur allerlei lekkere dingen
gemaakt. Primitief koken
heet dit.
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De Kabouters hebben inmiddels
ook hun EHBO insigne behaald.
De eerste opkomst hebben ze
geleerd hoe je een verband op de
juiste manier aan moet brengen
en weten ze een boel over brandwonden.

-5-

Uitstapje naar de

Ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum zijn we afgelopen zomer met
de hele groep naar de Efteling gegaan. Je kon met het verkopen van
scouting loten korting krijgen op het uitstapje. Sommige scouts gingen
zelfs gratis mee!
Met een grote bus vertrokken we
vanaf het scouting gebouw naar
de Efteling. Gelukkig was iedereen
mooi op tijd, zodat we snel konden
vertrekken. Eenmaal in het park
aangekomen werden de groepjes
verdeeld en ging iedere speltak zijn
eigen weg.
De redactie van de Scout Shout
vroeg zich af welke attractie
Scouting Bekkerveld het leukst vond.
Hier volgen de antwoorden:
1.
2.
3.
4.

Joris en de draak
De vliegende Hollander
Villa Volta
De Sprookjesboom

Op de helft van de dag zijn we met
iedereen frietjes gaan eten. Bijna
iedereen dan. De Verkenners waren
wat later, ze waren verdwaald in
het Sprookjesbos.
De terugreis was voor de staf een
stuk rustiger. Iedereen was moe,
maar voldaan van deze speciale
scoutingdag.
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Opkomst pionieren
Nou, eindelijk pionieren. We beginnen meteen. We maken twee
groepen: een groep bestaat uit kinderen die al ervaring hebben, die
groep heeft ook de oudste kinderen. De andere groep bestaat uit kinderen voor wie dit de eerste keer is. Ik zat daarbij. Het leek me leuk
om met touw en palen te ‘’knutselen’’ (Nu trouwens ook) en was er
ook nieuwsgierig naar. Toen we een tijdje bezig waren bleek het toch
niet zo makkelijk als dat het leek. Wij kregen als staf Daan toegewezen.
Hij moest ons helpen en de knopen uitleggen. We begonnen met de
platte knoop te leren. Daarna moesten we de mastworp leren. De
mastworp moesten we op een paaltje doen. Toen we daar mee klaar
waren, moesten we twee paaltjes aan elkaar binden. Dat deden we
met wikkelen en woelen. Toen we daarmee klaar waren konden we
beginnen aan een echte driepoot. De opkomst was leuk. We hebben veel
geleerd en er was ook cake.
Martijn – Verkenners
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Bericht uit Marokko

Tot groot plezier van de redactie ontvingen we een berichtje van Ella,
die momenteel in Marokko werkt. (Is inmiddels terug....;-), red.)
Hee Scouts!
Op dit moment dat jullie de Scout Shout lezen, zit ik in Marokko in de
zon onder een palmboom. Nouja, ik zit niet alleen maar, ik werk hier
bij een kids-club in een Duits hotel. Daar kunnen alle kinderen dan
spelen. We doen iedere dag ook activiteiten zoals zandkastelen bouwen,
koekjes bakken, en met de oudere kinderen gaan we zelfs surfen in de
zee!
De kinderen kunnen iedere dag om 9 uur ‘s ochtends komen, dan
doen we samen met Roby, onze mascotte, de Robydans. om 12 uur is
het programma weer afgelopen, en gaan we samen eten. In een mega
groot restaurant, waar er iedere dag een lopend buffet voor ons klaar
staat. Dat betekent: ZO VEEL IJS ALS JE MAAR OP KAN!
Van 1 tot half 4 heb ik pauze. Dan ga ik meestal in de Spa zitten en
een boekje lezen, of ik skype een beetje met mijn vriendjes in Nederland. Lekker rustig aan dus. ‘s Middags gaat het net zoals ‘s ochtends.
We openen weer met de Robydans, programma, en daarna weer
samen eten. Na het eten heb ik dan tijd om me even om te kleden.
Want ‘s avonds mogen we gewoon onze eigen kleren aan. De dag eindigt voor de kinderen om 9 uur. Dan is er een kinderdisco waar we,
net als met Roby, allemaal dansjes doen.
Bijna iedere avond is er ook in een groot theater een show. De ene
keer is het een hippieshow, en de andere keer met ritme en cabaret.
Al deze shows worden ook opgevoerd door de Robins (de medewerkers van Robinson). Zelf heb ik al een rol gekregen in de hippieshow. Na
de show verzamelen alle Robins zich op de dansvloer en dansen dan
nog een keer de ‘’clubdans’’. Zelfs dan is mijn werkdag nog niet voorbij,
want tot 12uur moet ik in de bar met gasten praten, en een beetje
dansen.
Ondertussen doe ik dit al voor 2 maanden lang 6 dagen in de week
en het wordt nog steeds niet saai. Het is hier toch ook wel een beetje
scouting. Want ik weet zeker dat ik het zonder mijn scoutingervaring
niet had gered!
Heel veel scoutinggroetjes,
en tot volgend jaar,
Robin Ella :)
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“Ik vond het een heel leuk weekend
en ik vond het abseilen spannend
maar ook het allerleukste. Ik wil snel
op kamp! Papa vond het ook super
om op scoutingweekend te gaan. Net
als vroeger. Het kurkenspel vonden
we allebei geweldig. Zeker wéér eens
doen. Dan kan mama ook mee doen.
Het was súper georganiseerd en gezellig. Hartstikke bedankt!”
Groetjes Kabouter Roos en Papa
Ruud

Het grote Kabouter-Ouderweekend
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Wat was
het een fantastisch weekend, zo met
ouders en Kabouters samen.
Zo konden de ouders natuurlijk iets
van de sfeer proeven van Scouting.
Lekker actief meedoen, of dat nou samen
koken is, samen zingen bij het kampvuur
of samen abseilen van de Putberg. Het kan
allemaal en niks is te gek. Zaterdagochtend
hebben we een leuke kennismakingsronde
gehad en meteen daarna konden we op
pad voor de speurtocht, die ons uiteindelijk naar de Putberg leidde, waar
we meteen konden zien wie er stalen
zenuwen had. ‘s Avonds werd de
heerlijke dag (want het was fantastisch weer) afgesloten met een
geweldige wrap-maaltijd, een
smokkelspel en een kampvuur, waarbij de marshmellows beslist niet onvermeld
worden mogen gelaten. De
volgende ochtend werden
na het ontbijt de nieuwe
Kabouters geinstalleerd
en konden we weer
naar huis! Dit soort
weekenden moet je
een keer meegemaakt hebben!!
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De GOED NIEUWS-rubriek
Hebt u ook regelmatig last van slecht nieuws?
Geen paniek: de Scout Shout biedt hoop!
Speciaal voor alle scouts die gebukt gaan onder
de terreur van slecht nieuws is er van af nu de
Goed Nieuws rubriek! Onze goed nieuws man,
reporter Roelof, bracht op een willekeurige
zaterdag een bezoek aan Scouting Bekkerveld.
Nu brengt hij verslag uit van al het goede nieuws!
Nieuws dat je leest met een glimlach!

Bevers:
De Bevers zijn de lente fris begonnen. Ze zetten de bloemetjes letterlijk buiten. Goed nieuws voor
de bijtjes en goed nieuws voor de
Bevers. Als ze nu vanuit hun lokaal
naar buiten kijken, zien ze hun eigen tuintje staan!
Welpen:
De Welpen gaan beginnen met het
natuurinsigne. Dat is niet alleen goed
nieuws voor de Welpen, maar vooral
voor de natuur. Wanneer de welpen iets meer leren over de natuur,
blijven de bladeren langer aan de bomen.
Kabouters:
De Kabouters hebben een ouder-kind weekend achter de rug. Dit was
vooral voor de staf heel erg goed nieuws. Met al die oplettende ouders
was de staf bijna niet meer nodig! (Het abseilen van een steile wand
was trouwens niet voor iedere ouder even goed nieuws)
Verkenners:
De Verkenners zijn laatst gaan zwemmen. Het goede nieuws is dat
Daan dit keer niet mee ging. Ik hoor u denken: vreemd, hoezo is dat
goed nieuws? Nou, nu Daan niet mee ging, hebben de Verkenners
eindelijk een keer rustig kunnen zwemmen. Zonder het gevaar dat je
opeens kopje onder geduwd kunt worden.
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Gidsen:
Goed nieuws! De Gidsen hebben laten zien dat ze echt weten hoe een
keukenzeil opgezet moet worden! De palen stonden bijna recht en zelfs
de haringen waren in een mooi golvend patroon in de grond gezet.
Heel creatief!
Explorers:
Heel erg goed nieuws kwam dit
keer vanuit onverwachte hoek.
De Explorers, vooral bekend vanwege hun bruine wafels en hun
opgeruimde lokaal, gaan dit jaar
naar Schotland op kamp! Goed
nieuws voor de mensen in Schotland: de wafels zijn op.
Pivo’s:
De Pivo’s verstoppen dit jaar voor de hele groep paaseieren. Iedereen
met een mandje mag de eieren komen zoeken. Dit zou de goed nieuws
rubriek niet zijn als we niet alvast een hint gaven. De paaseieren zijn
verstopt in het Pivo-lokaal.
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Bijzonder Bekkerveld
Voor een meer dan uitverkochte zaal werd eind
december door onze
eigen scouts een
prachtige voorstelling
gespeeld. Er werd
gedanst, gezongen en
getrouwd, maar vooral
vaak gelachen.
Acteurs en actrices: Erg
goed gedaan!

2015 werd door de Explorers en Pivo’s traditioneel
geopend met de Nieuwjaarsduik! Niet in de zee, maar
in een zelf gepionierd badje.
Brrrr, Scout hè?

Verschillende scoutinggroepen brachten met
carnaval weer een bezoek
aan Scouting Bekkerveld.
Ook de Jeugdraad van
Elf van Heerlen en van
Welten kwamen meefeesten.
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NL Doet 2015/Klussendag
Op 21 maart, de eerste dag van de lente, vond NL Doet 2015 weer
plaats. NL Doet, wat is dat eigenlijk?
Tijdens NL Doet houden verenigingen in heel Nederland hun jaarlijkse
klussendag. Ze zoeken dan mensen van bedrijven of ouders of gewoon
mensen die het leuk vinden om hun handen uit de mouwen te steken.
Waarom?
Om hen te laten helpen bij het doen van klussen in en rondom hun
verenigingsgebouw. Want dat er klussen zijn in zo’n gebouw kun je je
wel bedenken. En de vrijwilligers die lid zijn van de vereniging kunnen
niet altijd of allemaal de klussen doen die nodig zijn.
Zo ook wij bij Scouting Bekkerveld. Ook wij hadden weer veel klussen
opgespaard om die tijdens NL Doet dit jaar te gaan uitvoeren.
En daar hadden we de nodige mensen voor nodig. Uiteraard stafleden
en mensen van het bestuur, maar gelukkig waren er ook ouders die
hun steentje wilde bijdragen.
Wie waren er allemaal en wat hebben ze allemaal gedaan? Laat ik
jullie daarom eens door de klussen en klussers heen leiden. Ik mocht
namelijk vandaag NL Doet coördineren, zorgen dat iedereen zijn of
haar klus kon doen, er materiaal was en ik heb meteen ook maar voor
de koffie en thee gezorgd.
De klussen:
• Eindelijk, de andere 3 lichtbakken in de zaal hangen ook. Marc
en Bart hebben de hele dag op de ladder, boven op het plafond
gezaagd, geschroefd en tenslotte gezorgd voor nieuw helder licht.
• En dan Alex, onze voorzitter, die zag je voornamelijk onderin de
meterkast klussen aan de waterleidingen. We hadden wat nieuwe
waterleidingen nodig, zodat we ons hele waternet straks kunnen
spoelen om het extra schoon te houden. Om 6 uur had Alex eindelijk
genoeg geklust vond hijzelf. Toen waren wij al klaar. Topprestatie.
• Agnès en Hendrika (één van de ouders) zijn begonnen om eerst alle
bladeren die tegen het hekwerk op gewaaid waren te verwijderen.
Daarna hebben ze de kunststofkozijnen aan voor- en achterkant van
het gebouw gewassen. Dat was wel nodig. Daarna heeft Hendrika
nog de grasrandjes op het pad naar de kampvuurkuil bijgewerkt
en heeft Agnès de bar in de zaal onder handen genomen. Helemaal
schoon weer.
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• In de kampvuurkuil zagen jullie Ruud en zijn vader, aan de gang.
Alle asresten zijn weer opgeruimd en is de kuil weer helemaal
schoon.
’s Middags hebben ze zich vervolgens nog bezig gehouden met het
krijtplankje onder het bord in het welpenlokaal. Een lang gekoesterde wens van David.
• En David zelf heeft een verborgen talent ontdekt. Hij heeft deuren
afgelakt, die ’s morgens door Saskia (moeder van één van onze
leden) en Maartje al waren geschuurd en in de grondlak gezet.
Misschien ben je de deuren nog in het kabouterlokaal tegengekomen
waar ze stonden te drogen. Saskia heeft ook nog één van de gymbanken geschuurd en gelakt. Brecht van de explorers heeft
’s middags dan nog die andere bank onder handen genomen.
• Jean heeft de hele dag buiten gewerkt, in weer en wind.
De tegels die hier en daar aardig verzakt waren zijn weer recht
gelegd. Zwaar werk, dus als je nog een tegellegger nodig hebt…
• Bob, die ook kwam helpen heeft eerst in de keuken een spatplaat achter het fornuis geplaatst om vervolgens samen met
Marina de lunch te verzorgen die we ’s middags met zijn allen
heerlijk opgegeten hebben. Vervolgens hebben ze de keuken ook nog
eens helemaal schoon gemaakt.
• Willem heeft alle gaten in de muren die in de loop der jaren zijn
ontstaan vakkundig gedicht. Cement aanmaken en vervolgens gaten
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vullen en afsmeren. Je ziet hier en daar de cement op de muren
zitten. Dat zullen we nog moeten witten en dan is het alsof de
muur weer nieuw is.
• Daan en Bjorn hebben ’s ochtends eerst nog een aantal inkopen
moeten doen omdat we nog niet alle verf, poetsmiddelen en andere
zaken voor handen hadden. Daardoor kwamen hun klussen wat in
het gedrang. Maar wel belangrijk om de andere mensen goed aan
het werk te hebben.
• Tom, onze klussenman heeft weer verder gewerkt aan het opknappen van de aanhangwagen. Bijna klaar, hij ziet er nu al fantastisch
uit.

OK, we hebben zeker nog een aantal klussen liggen. Er moeten nog een
aantal deuren afgelakt worden en ook de kozijnen in het halletje hebben nog een verfbeurt nodig. Een afdak voor de aanhangwagen achter
de garage, een dakgoot voor de garage, het bevestigen van de kooiladder als noodtrap voor het staflokaal. Kortom, werk genoeg. Je zult dus
ook verder in het jaar verschillende mensen zien klussen. En denk je
(als ouder), och ik kan ook wat en wil ook wel helpen, je bent welkom
op een zaterdag.
Ondanks al deze klussen nog in het verschiet, …. NL Doet 2015 was
dankzij al deze fanatieke klussers weer een succes. Aan alle klussers
daarom, mede namens jullie leden, HARTSTIKKE BEDANKT. Tot NL
Doet in 2016.
Wil Fleurkens, coördinator van NL Doet 2015
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De Scout Shout wordt gesponsord door

Dat er binnen Bekkerveld wat rare snuiters rondlopen is ons wel
bekend. Maar wie zijn dit eigenlijk?????
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Maak de tekening af en kleur ‘m mooi in.....

-21-

Woordzoeker

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

We bijna 100 leden hebben?
De Kabouters hun EHBO-insigne gehaald hebben?
Hiervoor een echte ambulance op scouting was?
Deze ambulance gelukkig niet nodig was voor de
hakkende en zagende Welpen op die dag?
Maartje onze nieuwe groepsbegeleider is?
Haar vorige functie als secretaris van de groep door
Karen wordt overgenomen?
Karen vrijgezel is?
Karen de bovenstaande zin waarschijnlijk verwijderd
heeft, als ze de Scout Shout goed heeft nagekeken?
We bijna 100 leden hebben?
Het stro van de kerstvoorstelling nog steeds te vinden is
op het terrein?
Maya en Emile in de kerstvoorstelling getrouwd zijn
door Ruud?
Dit huwelijk helaas van korte duur bleek?
De winter dit jaar ook van korte duur was?
De scouts dit jaar wel nog zijn gaan sleeën?
De aanhanger bijna klaar is?
Het renoveren van een aanhanger minder lang duurt
dan het maken van een Scout Shout?
Er dit (scouting)jaar zeker nog een Scout Shout uit
komt?
Je een naambandje kunt verdienen als je iets voor de
Scout Shout maakt?
We bijna 100 leden hebben?
Je dit niet vaak genoeg kunt zeggen?
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AG&DA
Effe onthouden .....
11 april
17/18/19 april
4 mei
8/9/10 mei
6 juni
12/13/14 juni

		

Kids Party
Stafweekend
Dodenherdenking
RSW
Bever-Doe-Dag/
Welpendag
Pinkpop

