Voorwoord
Wij verheugen ons dat je graag meer over onze Scoutinggroep
wilt weten.
Dit boekje beschrijft in het kort wie we zijn en wat we doen.
Natuurlijk zie je pas echt wat Scouting is als je een aantal keer
komt kijken. Dat mag altijd en is geheel vrijblijvend.
Achterin dit boekje staan het adres en telefoonnummer van
ons Scoutinggebouw. De telefoonnummers van onze stafleden
staan op een apart smoelenblad vermeld.

Gezellig in de kampvuurkuil, met op de achtergrond het piratenschip van dit Groepsweekend

Veel plezier bij het doorlezen van dit boekje. We hopen dat jij
net zoveel actie en lol bij Scouting zult beleven als wij.
Met vriendelijke Scoutinggroet,
De stafleden van Scouting Bekkerveld.
p.s.: Je treft het, want Bekkerveld
viert het hele jaar feest!
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Wat is Scouting ?
Wekelijks gaan 110.000 Scouts in Nederland bij hun
groep op een leuke, spannende en leerzame manier
op zoek naar avontuur. Scouting is helemaal van deze tijd.
Jongens en meisjes leren individueel en in teamverband hun
eigen mogelijkheden ontdekken.

Avontuurlijke Scouts durven
elke uitdaging aan
Niet bij de pakken neer zitten,
maar doorzetten, samen steeds
weer op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Dat is nu typisch
Scouting.
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Jongen of meisje –
iedereen is welkom
Natuurlijk, jongens en meisjes
zijn welkom bij Scouting.
Scouting is er voor iedereen.
Dat is het leuke van Scouting:
niemand wordt buitengesloten.

Veilig aan ’n touw op kratten klimmen

Je fantasie kent geen grenzen
Spel is het toverwoord. Het liefst met veel
avontuur. Bij het spelen moet je je fantasie
gebruiken, dat maakt het spannend en boeiend.

In teamverband kun je meer dan je denkt
Scouts spelen en werken in kleine groepen. Ze helpen elkaar
en leren zo van alles. Een spoor in het bos is sneller gevonden
als je samen zoekt. Een vlot of een schuilhut is samen sneller
gebouwd. Bovendien is het samen doen veel gezelliger! Door
samenwerking kom je gewoon verder.
2
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Scouting biedt kansen voor later
Scouting geeft jongeren de kans hun eigen kwaliteiten te
ontdekken. Door de leeftijdsstructuur krijgen de jeugdleden
steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Ze mogen laten zien
wat ze kunnen, zonder de druk van prestatie en competitie.
Dat zijn ervaringen waar ze later nog heel wat mee kunnen
doen.

Scouting staat midden
in de maatschappij

Roefelen bij de bakker: zelf koekjes maken

Wij vinden Scouting Bekkerveld de meest
avontuurlijke, de leukste en gezelligste Scoutinggroep van allemaal. Dat kun je zelf beleven…
Je ziet pas echt wat Scouting is, door een tijdje mee te
draaien. Daarom mag ieder kind ook altijd 3 weken komen
kijken en meedoen. Gratis en zonder verdere verplichting.

Onze geschiedenis in het kort

Sommige mensen weten
geen raad met hun vrije tijd.
Dat zal een Scout niet snel
overkomen. Naast sport en
spel, zetten wij ons d.m.v.
projecten in voor mens en
natuur, veraf en dichtbij. Bijv
Roefeldag. Scouting werkt!

Scouting is goed voor de natuur
Met Scouting wordt de natuur leuk en interessant
tegelijk. Een spannende speurtocht leert vaak
meer dan een stapel boeken.
En wie de natuur kent, gaat er goed mee om.

Scouts verkennen de hele wereld
Over de gehele wereld telt Scouting 24 miljoen leden in 120
landen. Tijdens internationale
kampen maken groepen
kennis met Scouts uit andere
landen. En zo ook met
andere gewoonten.
Ieder land, iedere groep kent
zijn eigen avontuur.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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In 1944 beginnen in onze wijk twee
groepen met het spel van verkennen:
de Gidsengroep St. Lidwina en de
Verkennersgroep St. Hubertus. Deze
groepen gaan in 1975 samen verder en
de naam Scouting Bekkerveld is geboren.
Een gemengde Scoutinggroep die aparte
leeftijdsgroepen kent voor meisjes en jongens, zodat ieders
belangstelling optimaal aan bod komt.
Sinds die tijd zijn we niet stil blijven staan. Zo snel als de tijd
veranderde, veranderde Scouting en in het bijzonder Scouting
Bekkerveld. We zijn een moderne, groeiende groep.
Scouting
Bekkerveld heeft
een goede naam
en is altijd actief.
Scouting is nu
jarig en dus
vieren we het
hele jaar feest:
Jubi-lekker
Feestjaar!
Kabouters rondom
Scoutinglogo in zaal
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De leeftijdsgroepen

De interessegebieden

Omdat het niet eenvoudig is om
jongeren van 16 jaar voor
hetzelfde te interesseren als
kinderen van 5 jaar, werkt
Scouting met leeftijdsgroepen.
Deze leeftijdsgroepen worden
ook wel speltakken genoemd. De
leeftijdsgroepen sluiten op elkaar
aan. Als je te oud wordt voor de
ene, dan kun je overvliegen naar
de volgende speltak.
Iedere speltak brengt zijn eigen interesses en mogelijkheden
met zich mee. Deze worden door goede en boeiende
programma’s verder ontwikkeld. Iedere speltak heeft dus zijn
eigen spelaanbod, afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep.

Iedere speltak, maar ook ieder kind
afzonderlijk, heeft zo zijn/haar
eigen mogelijkheden en interesses. Het leuke van Scouting
is nu, dat we op al die
verschillende interesses en
mogelijkheden proberen in te spelen.
Bij een voetbal-, toneel- of knutselclub is dat heel anders. Daar
kun je alleen maar voetballen, toneelspelen of knutselen. Bij
Scouting behoren al die dingen tot de mogelijkheden.... en nog
veel meer! Ook draait het bij de Scouting meer om
samenwerking dan om presteren.
Om aan alle interesses en mogelijkheden van de kinderen
tegemoet te komen worden de programma's samengesteld uit
vijf zogenaamde interessegebieden.

Scouting Bekkerveld heeft de volgende speltakken:

Speltak
Bevers
Welpen
Kabouters
Verkenners
Gidsen
Explorers
Pivo’s

Buitenleven

leeftijdsgroep
jongens
meisjes
jongens
meisjes

5 – 7 jaar
7 – 10 jaar
7 – 10 jaar
10 – 14 jaar
10 – 14 jaar
14 – 17 jaar
17 – 23 jaar

Natuurlijk Scouting: Je eigen schuilhut bouwen

Als het even kan, dan
lekker naar buiten. Met
elkaar kamperen of
bivakkeren, spelen in
de bossen of bij het
water, een primitieve
wandeltocht met je
rugzak, leven van de
natuur en nog veel
meer.

Expressie
Laat zien wie je bent: Toneel, muziek, schminken, gezellig
knutselen, foto/video, noem maar op. Wel eens een pet-raket
gebouwd die 30 meter omhoog vliegt?

De speltakken worden verderop elk apart toegelicht.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Ontdekken

Bevers

Er zijn zoveel leuke dingen om te
ontdekken. De beste manier om te
leren is door te doen. De ‘Praktijk’.
Wat zit en leeft er in de vijver? Hoe
bouw ik een toren? Hoe werkt een
kompas? Wat zijn radiogolven? Kun je zelf papier maken?

Tot je dienst
Samen bezig zijn is leuk, als je oog hebt voor de ander. Op
een aardige en prettige manier met elkaar omgaan is heel
belangrijk. Het ‘Tot je dienst zijn’ volgt daaruit. Het leren van
EHBO-technieken en het meedoen aan acties, als bijvoorbeeld
voor Jantje Beton of een natuurwerkdag, hoort hier typisch bij.

De Bevers (5-7 jaar) vormen de jongste speltak
van Scouting Bekkerveld. Ongeveer 10-16 jongens
en meisjes vormen het Bevergroepje. De Bevers spelen hun
spel in het fantasiehuis Hotsjietonia. Dit huis heeft een heel
stel maffe bewoners. Lange Doener woont er met zijn vrienden
Lappezak, Pompedomp, Frederik Scheuremaar en Hippe
Springveer. Elke bewoner heeft wel een gekke tik. Dit geeft
vaak aanleiding tot allerlei doldwaze activiteiten.

Met elkaar allerlei leuke en spannende spelen doen, binnen en
buiten, op het veld en in het bos. Bekende Scouting-spelen
zoals vlag veroveren of kampvuurkuil-voetbal maar ook hele
nieuwe spelen in een spannend thema.

Zo is Lappezak gek op lapjes stof en alles wat je er mee kunt
doen, zoals tenten bouwen. Pompedomp is vaak met haar
planten en de natuur bezig. Frederik Scheuremaar kan maar
niet van de krant afblijven, hij is dol op knutselen met papier.
Hippe Springveer is gek op
spelletjes. Lange Doener kent
de meest fantastische verhalen.
Er is dus volop mogelijkheid
voor een knus en leerzaam
spelaanbod, waarbij afwisseling
heel belangrijk is. Dat is aan het
ervaren stafteam van de Bevers
wel toevertrouwd.

Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Welpen

Kabouters

Ongeveer 10 tot 20 jongens (7-10 jaar) vormen
samen de horde. De horde is opgedeeld in nesten.
Ieder nest heeft een ‘gids': een wat oudere welp die de
anderen kan helpen. In zo’n klein groepje krijgt iedereen
voldoende aandacht en maak je snel vrienden.
Het Welpenspel is gebaseerd op een
verhaal uit het Jungleboek van Rudyard
Kipling. Velen zullen het verhaal wel
kennen van de Walt Disney-film. Het
gaat over Mowgli, een mensenkind dat
wordt grootgebracht door de wolven.

Er komen allerlei dieren in
het verhaal voor. Zo
kennen we Akela, de oude
wolf. Hij is de leider van de
horde. Chil de wouw leert
ons geheimschriften en
seinen. Baloe de bruine
beer kent allerlei leuke
spelletjes en liedjes.
Bagheera de zwarte
panter is sterk en snel.
Bij de Welpen leer je spelenderwijs technieken
Hij is een echte speurder.
Hathi de olifant neemt altijd iedereen mee in de jungle.
De leiders en leidsters van de Welpen hebben ieder de naam
van een dier uit het verhaal. De Welpen zijn de jonge wolven
die worden ‘opgevoed’ door de verschillende dieren uit de
jungle. Iedere week beleven ze weer een spannend avontuur,
of leren ze een nieuw stukje van de rimboe kennen!
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Ongeveer 10 tot 20
meisjes (7-10 jaar)
vormen een kring. De Kabouterkring
speelt in een land waar van alles
mogelijk is: Bambilië. Het is een land
dat tussen, op, door, onder en boven
Nederland ligt. In Bambilië wonen Kabouters bijeen in volkjes.
Er zijn allerlei dorpjes en streken in Bambilië die allemaal hun
eigenaardigheden hebben. Regelmatig gaan de Kabouters op
reis naar andere plaatsen of streken waar van alles te beleven
valt. Zo zijn er in Bromberg heel veel dieren. In Holdorp wonen
allemaal sportieve mensen. In Miegenum is iedereen erg geleerd en kun je dus goed puzzels en geheimschriften oplossen. In Knaagdorp is het altijd
feest en maken ze lekkere hapjes. In Vlitter
vind je studio’ s en televisietorens van
de Bambiliaanse radio en televisie.
Overal waar je komt beleef je weer een
nieuw avontuur, of doe je leuke dingen!
Fantasie is belangrijk bij de Bever- en WEK-speltakken.
Maar er worden ook
geregeld actieve
programma’s gedaan
zonder de hierboven
vermelde themaverhalen. Zeker op
kamp wordt er
meestal een ander
spannend thema
gekozen, bijvoorbeeld indianen of
Pipi Langkous…
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Gidsen en Verkenners (Scouts)
Het spelaanbod van deze leeftijdsgroep (10-14
jaar) bestaat niet uit een basisverhaal zoals bij
de jongste speltakken. Er wordt een heel gevarieerd
programma samengesteld uit de vijf interessegebieden. De
kinderen maken in hun groep samen met de leiding plannen
voor hun
programma's en
activiteiten.
Meisjes van deze
leeftijd hebben vaak
andere interesses
dan jongens van
deze leeftijd. Om
hieraan tegemoet te
komen heeft Scouting Bekkerveld een
jongens- en ‘n
meisjesspeltak.
Lekker hoor, zo’n stokbrood boven het kampvuur maken

De jongens heten Verkenners. Zo’n 10 a 20 Verkenners
samen vormen een Troep. De Troep is opgedeeld in
subgroepjes, patrouilles genaamd.
De meisjes heten Gidsen. Samen vormen zij
een Vendel. Gidsen zijn gezellige meiden en
houden ervan samen bezig te zijn.
De programma’s van deze speltakken zijn niet
echt verschillend. De Gidsen zullen misschien wat
eerder batikken of een fluitenkoord maken en de
Verkenners een keer vaker een insigne verdienen.
Maar iedereen doet en kan alles.
Soms wordt er ook een programma samen of juist als
wedstrijd tegen elkaar gedaan.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Veel van de typische Scouting-technieken worden in deze
speltakken aan de kinderen geleerd. Zo leren ze bijvoorbeeld
met houten palen en touw een kampkeuken te pionieren, of
een grote toren. Hoe je op een veilige manier een goed vuur
kunt maken, hoe je moet omgaan met GPS, kaart en kompas.
Hoe je veilig een zakmes gebruikt en wat je moet doen
bij eenvoudige verwondingen.

Dat zijn allemaal zaken die bij
de Scouts aan de orde komen.
Maar er gebeurt natuurlijk veel
meer. De activiteiten variëren
van een bosspel tot kaarsen maken, van een potje voetballen
tot een spannende speurtocht, van koken op een kampvuur tot
klimmen, van een leuke excursie tot een avontuurlijk kamp.
Elk jaar mag je ook met een groepje samen
naar de RSW waar zo’n 200 Scouts aan
meedoen, en wordt er een meerdaagse
hike gehouden waarbij je je eigen potje
kookt en in ‘n tent slaapt. Uiteraard worden
de jeugdleden hierin heel goed begeleid!
Op kamp slapen de Scouts in patrouille
tenten en koken onder een keukenzeil.
Scouting Bekkerveld informatieboekje

13

Explorers

Pivo’s

Bij de Explorers
draaien jongens
en meiden (14–17 jaar)
samen. Bekkerveld heeft
overigens nog twee
Zelfs de afwas kan leuk zijn bij Scouting
afdelingsnummers: SA367,
de Sherpa Afdeling waren de meisjes. En RA64, de 64e Rowan
Afdeling (jongens) toevallig ook opgericht in 1964.
Kenmerkend voor de Explo's is de grote zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de jeugdleden. Het reilen en zeilen
van de afdeling wordt zoveel mogelijk door de jeugd zelf
geregeld. Zo kiezen ze zelf een bestuur dat verantwoordelijk is
voor financiën, programmeren, contacten met andere groepen
onderhouden, e.d. De begeleiding is
natuurlijk wel altijd aanwezig om waar
nodig te stimuleren, helpen en bij te sturen.
Er is een zeer afwisselend programma
mogelijk. Alles kan: projecten en excursies,
helpen bij groeps- of regioactiviteiten, lekker
creatief bezig zijn of gewoon eens relaxed onderuit met ‘n kop
thee. Bij het zelf maken van hun programma’s hoort soms ook
werken om een uitdagende activiteit financieel haalbaar te
maken. Vaak ligt de nadruk op sociale contacten en het
uitbreiden van de eigen mogelijkheden. Speciale interesses
zoals bergbeklimmen, zeilen, hiken in de Ardennen en grotonderzoek worden gestimuleerd.
Het hoogtepunt van ‘t jaar is het zomerkamp, de expeditie in binnen- of buitenland. Ook hier heeft de afdeling
zelf grotendeels de organisatie en uitvoering in handen.

Maar er is nog veel meer! Heftige scoutingtechnieken of juist
heel crea doen. Een discussieavond, videomarathon of eens
gezellig bijkletsen rond het kampvuur. Natuurlijk zoeken
jongeren het avontuur. Kanovaren, duiken, paintball,
langlaufen of skiën, grotten ontdekken en bergbeklimmen
behoren tot de activiteiten die
ondernomen worden.
Soms helpen Pivo’s ook mee bij
een programma van ‘n speltak
of voor de groep. Een aantal
Pivo’s zijn zelf speltakleiding.
De Pivo’s worden waar nodig
bijgestaan door een adviseur,
een staflid bij wie ze ook met
vragen terecht kunnen.
Pivo's zijn de speltak voor wie
van gezelligheid houdt, maar
ook nog wat wil beleven!

Explorers gaan met elkaar letterlijk de wereld ontdekken. Ze bepalen zelf hoe hun activiteiten er uitzien.
Daarom is deze speltak net zo veelzijdig als de wereld!
Scouting Bekkerveld informatieboekje

Jongeren staan midden in de maatschappij.
Veelal studeren ze, hebben bijbaantjes en
serieuze relaties. De vrije tijd neemt dan een steeds belangrijkere plaats in. Scouting geeft jongeren de gelegenheid deze
vrije tijd zinvol in te vullen.
Bij de Pivo’s (17–23 jaar) ben je lid
van een stam. De stam kiest zelf de
activiteiten uit die ze wil doen. Je
uitleven in de keuken of achter de
draaitafel, feesten organiseren
voor andere groepen en handen spandiensten verrichten bij
evenementen zoals Pinkpop.

14

Scouting Bekkerveld informatieboekje

15

Speltakleiding
De leiding van Scouting Bekkerveld bestaat
uit enthousiaste, jonge mensen. Vanaf 17
jaar kun je bij de leiding komen als je dat leuk lijkt. De leiding
zorgt ervoor dat er iedere week weer een leuk en origineel
programma gedraaid kan worden. Ook zijn zij verantwoordelijk
voor de kinderen. Hoe intensief de kinderen begeleid worden
hangt af van de leeftijdsgroep. Jonge kinderen hebben
natuurlijk veel begeleiding nodig. Tijdens de 'loopbaan' van de
kinderen door de verschillende leeftijdsgroepen heen, krijgen
ze steeds meer verantwoordelijkheid. De oudste speltakken
mogen al zelf bepalen wat ze doen.
De meeste stafleden bij Scouting
Bekkerveld zijn al van kinds af
aan bij de Scouting. Ze groeien
vanzelf door naar de leiding. Hier
plukken we de vruchten van
onze gezonde Explorer- en Pivospeltak. Doordat we een goede
naam en een gezellig stafteam
hebben komen er ook ieder jaar
wel 1 of 2 stafleden van buitenaf
bij (bijv van ’n andere groep of
een ouder).
Iedere leid(st)er wordt begeleid door de groepsbegeleider.
Deze helpt binnen de groep alles in goede banen te leiden.
Aan nieuwe stafleden wordt altijd een verklaring van goed
gedrag gevraagd. Nadat je in de staf bent opgenomen, kun je
diverse trainingen volgen. In de basisperiode leert nieuwe
leiding allerlei vaardigheden zoals het maken van
programma's, het omgaan met problemen binnen de speltak,
e.d. Hierna word je bevoegd staflid en kun je kamp- en
verdiepingscursussen volgen.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Als speltakleiding heb je een
verantwoordelijke taak. Maar je krijgt
daar veel plezier voor terug. Op de
eerste plaats al van het wekelijkse
spelplezier met de kids. Bij Scouting
Bekkerveld kun je daarnaast
deelnemen aan leuke activiteiten
met de staf. Zo kun je elke
maand naar een gezellige
avond (stafcafé) komen.
En jaarlijks is er een Ardennenwandeling, stafweekend of barbecue en een nieuwjaarsborrel
als bedankje voor de kaderleden. Bovendien betaalt Scouting
Bekkerveld je uniform, deelname aan trainingen, activiteiten en
kampen en de SN-contributie.

Lol met de staf: verkleed voor een fout Italiaans feest

Wij zijn als groep altijd op zoek naar gemotiveerde, energieke,
daadkrachtige en inventieve mensen die enthousiast zijn voor
het kinder- en jeugdwerk binnen Scouting.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Beheerstichting

Groepsbestuur
Het groepsbestuur wordt ook wel het dagelijks
bestuur (DB) genoemd en bestaat uit de
groepsvoorzitter, de groepsbegeleider, de secretaris
en de groepspenningmeester, welke gekozen zijn door
de groepsraad. Zij behandelen de dagelijkse zaken en werken
aan de voorbereiding en de uitvoering van het groepsbeleid.
De taken van het DB liggen op het gebied van informatievoorziening, contacten tussen stafleden en met de stichting,
plannen van activiteiten, e.d. Beslissingen worden genomen
c.q. bekrachtigd door de groepsraad.

Stafraad en Groepsraad
Iedere tweede vrijdag van de maand is bij Bekkerveld stafraad.
Dit is het overleg van alle
stafleden en het
groepsbestuur. Er moet
minstens één staflid van
iedere speltak aanwezig zijn.
Het is echter gebruikelijk dat
alle leid(st)ers komen.
Aansluitend is er iets te
drinken en blijft men vaak tot
in de late uurtjes bijkletsen.
Vier a vijf maal per jaar is er een groepsraad i.p.v. een
stafraad. In de groepsraad hebben ook vier ouders zitting, als
afgevaardigden van de leeftijdsgroepen, en een afgevaardigde
van de Pivo’s.
In de groepsraad worden beslissingen genomen
over de speltechnische zaken binnen de groep.
Het groepsbeleid wordt bepaald door de
groepsraad. In feite is de groepsraad dus het
hoogste orgaan binnen onze groep.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Scouting Bekkerveld heeft bezittingen zoals tenten, spelmateriaal,
inventaris, het Scoutinggebouw.
Daarnaast kent onze vereniging
verplichtingen en rechten voortvloeiend uit huurovereenkomsten,
Echte doorbijters, die stichtingsleden
subsidietoezeggingen, enzovoorts.
Met al deze zaken hoeft de leiding zich niet bezig te houden.
Daarvoor hebben we de stichting. Een rechtspersoon die
eigendommen en financiën beheert.
De beheerstichting staat ten dienste van de groepsvereniging.
Zij behartigt de financiële en materiële belangen van de groep.
Bij Scouting Bekkerveld bestaat het stichtingsbestuur uit 9
leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester, de
beheerder van het Scoutinggebouw en 5
leden gekozen vanuit de groepsraad.
Daarnaast kent de stichting adviseurs met
specialistische kennis. Het stichtingsbestuur
vergadert zo'n 8 maal per jaar.

Ouderparticipatie
Scouting Bekkerveld dankt ook een deel van haar succes
aan de steun van betrokken ouders. Elk van de vier leeftijdsgroepen Bevers, WEK, Scouts en Explorers kennen een ouder
die deze speltak vertegenwoordigt in de groepsraad. Ook in de
stichting kunnen ouders van grote waarde zijn.
Daarnaast is het voor ouders mogelijk om op projectbasis
betrokken te zijn bij onze groep. In een projectteam met staf en
ouders wordt één groepsactiviteit georganiseerd, bijv de
Roefeldag. Ook worden soms ouders gevraagd om slechts een
paar uur bij een activiteit te helpen, bijv voor Jantje Beton.
Deze goede samenwerking levert fijne contacten tussen staf
en ouders op. Wilt u ook een bijdrage leveren, neemt u dan
eens contact op met de groepsvoorzitter.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Kampen en weekenden

Is scouting duur ?
Contributie
Bij Scouting Bekkerveld bedraagt de contributie
€ 7,50 per maand voor het eerste kind en € 7,25
voor het 2e of 3e kind. Hiervan betaalt de groep de wekelijkse
en groeps-activiteiten, een deel van alle vaste lasten en een
deel van het spel en kampeermateriaal. Ook wordt hiervan de
contributie aan Scouting Nederland betaald. Hier
krijgt iedereen weer scoutingbladen, een
verzekering en ondersteuning voor terug.
Naast de contributie krijgt Scouting Bekkerveld
geld uit subsidie en financiële acties. Ieders hulp
wordt daarbij gewaardeerd.

Scoutfit is de Scoutingkleding
Zoals bijvoorbeeld ook bij een voetbalclub één soort
kleding wordt gedragen, dragen we bij Scoutingopkomsten onze Scoutfit. Iedere speltak houdt
één of twee maal per jaar een installatiefeest.
Nadat je geïnstalleerd bent mag je een Scoutingblouse met
insignes dragen en de Bekkerveld-das (Cameron Erracht).
Deze kleding
kun je kopen
in de ScoutShop en kost
tussen de 30,en 40,- euro.
Vaak kan een
tweedehands
uniform voor
de helft van de
prijs overgenomen
worden.
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Iedere zomervakantie gaan alle speltakken op
Scoutingkamp. De Bevers gaan nog niet echt
kamperen, daar zijn ze nog iets te jong voor.
Zij gaan twee nachtjes logeren in een ander
gebouw. Voor de Bevers kost een kamp ongeveer 30,- euro.
De andere speltakken trekken er een week op uit. In zo’n week
gebeurt een hele boel: avondspelen, kampvuur, vlotten
bouwen, sport en spel, hutten bouwen, zwemmen, relaxen,
dropping en nog veel meer. Dit alles staat vaak in een thema.
De kampkosten liggen rond de 70,- euro voor Welpen en
Kabouters of ±80,- euro voor Verkenners en Gidsen.
Voor de Explorers en Pivo’s kan de eigen bijdrage voor het
kamp variëren. Afhankelijk van waar ze naartoe gaan, zijn de
kampkosten vaak een stuk hoger. Maar omdat ze zelf geld
verdienen bij activiteiten, kan de eigen bijdrage juist lager zijn.

Explorers op zomerkamp naar het Europese Scoutscentrum in Wiltz, Luxemburg

Door het jaar heen zijn er ook enkele overnachtingen.
Een weekend op het scoutinggebouw kost meestal € 6,-. Voor
een uitstapje wordt er soms ook een eigen bijdrage gevraagd.
Ouders met een minimum inkomen kunnen de contributie en kampkosten gedeeltelijk terugkrijgen van de gemeente. (In Heerlen ±50%)
Scouting Bekkerveld informatieboekje
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Bijzonder Bekkerveld

Ons Scoutinggebouw

Scouting Bekkerveld is een leuke club.
Maar wat maakt Bekkerveld speciaal?
• We zijn een bijzonder actieve groep.
Er is normaal elke week Scouting. In
de kerst- en zomervakantie slaan we Samen leuke Scoutingliedjes zingen
een aantal zaterdagen over. Maar dan is wel het zomerkamp.
• We hebben boy/girl speltakken voor Welpen/Kabouters en
Verkenners/Gidsen. Hierdoor kunnen we zowel aan meisjes
als jongens een programma aanbieden dat beter aansluit op
hun belangstelling. Ook voelen kinderen zich sneller thuis in
de speltak.
• We houden veel (grote) groepsactiviteiten: overvliegen,
Roefeldag, kerstmusical, kinder-karnaval,
Scoutingdag en een themaparty zijn jaarlijkse
trekkers. Ook is er geregeld ‘n rommelmarkt,
groepsweekend of groepskamp.
Daarnaast nemen we actief deel aan regio
en landelijke activiteiten. Zo beleef je dat
Scouting groter is dan je eigen club.
• We hebben een goed stafteam. Gemotiveerde mensen met
ervaring en ook jonge enthousiaste stafleden. Nieuwe leiding
is altijd welkom maar Bekkerveld heeft nooit een staftekort.
• Er is goede samenwerking: tussen de stafteams, met andere
Scoutinggroepen, maar zeker ook met betrokken ouders.
• We bieden goede info: maandelijks verschijnt ‘n nieuwsbrief,
4x per jaar ons groepsblad ScoutShout, we hebben een
website www.bekkerveld.nl en zijn actief op het vriendennetwerk hyves: ScBekkerveld.hyves.nl
• We hebben een bijzonder goed Scoutinggebouw met een
gezellige grote zaal. Elke speltak heeft een eigen lokaal, van
waaruit je meteen buiten een spel kunt doen. Er is een mooi
groot buitenterrein, met extra grasvelden naast de poort en
bos op loopafstand.

Ons Scoutinggebouw ligt aan de Benzenraderweg
190 op een ruim perceel met ‘n eigen kampvuurkuil.
In 1956 werd met subsidie van de gemeente begonnen met de
bouw van ons HK. Sinds die tijd heeft het meerdere malen een
renovatie ondergaan. In 2002 is ons gebouw uitgebreid met
een bijgebouw voor materiaal en met douches en toiletten.
De laatste jaren wordt er veel vernieuwd en opgeknapt.
Ons gebouw voldoet volledig aan de strenge (veiligheids)
eisen van vandaag.
We zijn trots op ons mooie Scoutinggebouw.
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Het volledige adres is:
Scouting Bekkerveld
Benzenraderweg 190
6400 AL Heerlen
Tel: 045 5419678

Wanneer kom je kijken ?
Elke zaterdag…
Bevers, Welpen en Kabouters
Verkenners en Gidsen
Pivo’s

11 tot 13 uur
14 tot 16 uur
20 tot 22 uur

Elke vrijdagavond…
Explorers

19.30 tot 21.30 uur

Mocht je nog vragen hebben ?
Kom gerust langs of bel. Wij staan je graag te woord !!
Of kijk op onze website: www.bekkerveld.nl
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