Scouting Bekkerveld Heerlen

Scout shout

Een groepsblad dat net even anders is !!

Uitgave mei 2005
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Hallo Scoutingvrienden,
Ik mag deze keer het voorwoord schrijven van ons eigen groepsblad, een hele eer.
De redactie wil 1 x per 2 maanden het blad laten uitkomen dus help mee en zorg ervoor
dat er genoeg nieuwtjes en verhalen geschreven worden!
Op die manier krijgen we een super-vet groepsblad en dat zou ik tof vinden.
Volgens mij begin ik langzaam wel bekend te worden, ik ben de groepsbegeleider
van Scouting Bekkerveld en probeer samen met de staf er voor te zorgen dat alles goed
loopt.
Mijn naam is Willem, niet te verwarren met Jan Willem, en je ziet mij op zaterdag nog
wel eens door het gebouw lopen, soms in uniform en soms niet.
Ik kom dan ook bij de speltakken op bezoek, misschien weet je dat nog.
We zitten op dit moment op de rand van al onze zomeractiviteiten waarbij de Nationale
Scouting Dag eigenlijk het startschot was voor alles wat nog komen gaat.
Ik zelf heb toch een goed gevoel overgehouden aan de Nationale Scouting Dag en
volgens mij hebben de meeste kinderen en leiding dat ook.
Wij hebben goed laten zien wat scouting te bieden heeft in een lekker ontspannen sfeer.
Iedereen deed zijn best en het is zeker een complimentje waard dat er ook nog veel
jeugdleden geholpen hebben met opruimen.
Ik heb begrepen dat sommige speltakken al heel ver zijn met hun organisatie betreffende
het zomerkamp en voor de Gidsen en Verkenners stond laatst natuurlijk de Regio
Scouting Wedstrijd op het programma. (daarover meer in de volgende Scout Shout!)
Ikzelf mocht dit jaar ook op dit RSW-weekend aanwezig zijn en gezien de goede sfeer
van vorig jaar heb ik mij er erg op verheugd.
De gidsen moesten goed hun best doen omdat ze vorig jaar gewonnen hadden, en de
verkenners konden dit jaar ook eens laten zien wat zij in hun mars hebben.
Het weer was prachtig net als vorig jaar, en dan komt het altijd helemaal goed.

Zoals jullie misschien al gehoord hebben komt er dit jaar weer een rommelmarkt (op 29
mei) De opbrengst van de markt is voor onze groep zodat we weer wat dingen kunnen
kopen die nodig zijn om met jullie allerlei activiteiten te organiseren.
Vergeet je niet thuis te zeggen dat men alvast spulletjes voor ons bewaart?
Zo genoeg geschreven,
ik wens iedereen veel scoutingplezier en we komen elkaar wel weer tegen binnen onze
groep.
Met een vriendelijke scoutinggroet
Willem
Groepsbegeleider
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I

n dit nummer:

Voorwoord groepsbegeleider
Nationale Scoutingdag 2005
Kooktip / spelletjes / kleurplaat
Scooby doo-it met de gidsen
Installatie gidsen
Kabouters zijn cool. Waarom eigenlijk ???
Gewaagde uitspraak ???? eens / oneens ??
JW geeft zijn pen door aan ??
De 10 geboden v.d rugzak
Vanuit het stichtingsbestuur
Enz, enz, enz……………………………………………….enz,

Kopij kan ingeleverd worden tot
Zaterdag 4 Juni

Volgende Scout Shout zaterdag 2 Juli
( onder voorbehoud )
je kunt je tekst ook mailen naar Martijn ( groepsblad ): scoutshout@scoutnet.nl
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NSD
Boven zie je de opening van de
NSD 2005.

Topattractie was de gepionierde
Schommel van de gidsen….
Een van de jongste bevers beklimt moedig en
onverschrokken de hoogste berg van de omgeving…
Gezellig brood bakken met de explorers, een
pannekoek bakken bij de gidsen en Jurriaen
zorgt dat de kids niet alleen de ingang maar
ook de uitgang van de kruipgrot weer vinden
(weten jullie het nog van die enge
geluiden…..??

6

Installatie bij de

G

idsenspeltak

Eerst deden we een quiz. Je moest over een tafel een rondje
om een stoel, onder 2 stoelen door, weer over een tafel, door een hoepel
en dan een helm opzetten en dan was je klaar.
Wie het eerste van de 2 teams de helm op had moest het antwoord
geven. Na de quiz gingen we alles klaarmaken voor de installatie !!
Toen ging Petra een algemeen praatje maken en onder de installatie was
iedereen aan het lachen omdat Linda knorde en toen moesten Roos, Lisa
en Celina buiten gaan afkoelen.
Daarna werd er geïnstalleerd en iedereen mocht de nieuwe gidsen
feliciteren. Toen mocht iedereen een koekje en wat drinken.

Groetjes van Lili.

Schrijf óók eens een leuk stukje
vanuit je speltak en vertel
wat je tijdens je opkomst

Of mail naar
scoutshout@scout
net.nl
met als onderwerp

hebt meegemaakt !!!
Dan komt dat misschien ook in de
scoutshout. Inleveren in de grijze
brievenbus in de zaal !!!!!
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eEn échte

s

cout heeft een goede rugzak !!!!

Een scout heeft een rugzak. Vooral als je in de bovenbouw zit.
Verkenners, Gidsen, Explorers en Pivo’s doen er veel mee. Ze gaan er mee op kamp,
kunnen er mee door de Ardennen, lopen er trektochten mee, vervoeren hun eigen
materiaal op hun rug en ze verplaatsten zich ermee.
Het is een stuk makkelijker dan dat je met koffers gaat zeulen!
Want dat werkt natuurlijk niet in de bossen.

Al eens overwogen om een goede rugzak te kopen ??
Of ben je er mee bezig ??
Als je er nog geen hebt, en je wilt nog graag een rugzak kopen, dan lees je hier enkele
tips waar je op moet letten !!
Dan komt het helemaal in orde met jouw rugzak.

1
2
3
4
5

let op de goede lengte ten aanzien van de rug
zorg voor goede stelmogelijkheden op de rug
let er op dat de heupband op de heupen rust
de banden moeten goed aanvoelen
vraag in de winkel of ze de rugzak willen vullen tot 15 kilo,
en hang hem dan om
6 let ook op de inhoud van de tas. Hoe meer ruimte, hoe
meer je gaat meenemen
7 Meerdere vakjes zijn handig om kleine dingen mee te
nemen
8 kijk voor bevestigingspunten. Je tent, matje en slaapzak
moeten ook mee.
9 zorg voor goede gespen aan de tas.
10 zorg evt. voor een regenhoes om alles droog te houden,
mocht het de hele dag regenen.
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Hier zit iedereen nog rustig, …..
maar dan gaat JW naar traditie
beginnen met z’n
Boom – Sjjjééééke – Boom……….

NSD
Tja, ik geloof dat we
gezien de rookontwikkeling
toch wat sneller moeten
doorwerken, want U weet,
waar rook is ……….

Bjorn (eventjes) kunstzinnig bezig ……………..
Peter laat lachend weten dat-ie al boven aangekomen is ……….

En ook onze minibever durft zonder haar mama Anja de klimwand te trotseren !!!
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Nationale scoutingdag 2005
Nationale scoutingdag 2005 was wederom een groot succes en dat kun je zien aan de
fotocollage in dit groepsblad. Gelukkig was het droog en konden juist daardoor alle
spelen op een leuke, en dit jaar heel “scoutieve” manier doorgaan.
Soep maken bij de Bevers, een spijkerplankje/kunstwerk maken bij de welpen,
armbandjes maken bij de kabouters, een auto verven bij de verkenners, pannenkoeken
maken bij de gidsen incl. figuurtjes maken met ballonnetjes, en de enge grot in bij de
Explorers; dit waren dit jaar de activiteiten die
op het programma stonden.
Maar dat was nog niet alles!
Buiten de klimwand op, brood bakken op vuur
en een familieschommel zelf maken waren ook
buitengewone activiteiten van deze dag.

Iedereen had plezier, en het was bijzonder
gezellig.
Kinderen en ouders die samen speelden en
er achter kwamen wat SCOUTING nu
eigenlijk precies inhoudt.
De infostand werd goed bezocht en het was
een dag vol creativiteit.
Kortom, geen tijd om stil te zitten. Volop
scoutingplezier van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Gewoon, voor ieder wat wils.
Nationale Scoutingdag is een dag om aan
iedereen te laten zien waarom Scouting zo
belangrijk en leuk is.

Dat SCOUTINGGEVOEL ? daar kom je pas achter als je er zélf bij bent !!!
Groetjes, Martijn
PS. Op de middenpagina’s zie je de winnende tekeningen van de NSD 2005, gemaakt
door Doménique van de bevers en door Jesse (broertje van Kimberley)
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Voor een goede fiets ga je
natuurlijk naar
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Nieuws van het stichtingsbestuur.
We zitten al vier maanden in het nieuwe jaar en het stichtingsbestuur komt
weer maandelijks bij elkaar.
De agenda is dan ook langer dan normaal, er staan namelijk enkele
belangrijke zaken op vermeld.
In principe komt het stichtingsbestuur een paar keer per jaar bij elkaar. Het
bestuur bestaat uit ouders en deskundigen.

Het stichtingsbestuur heeft voornemens om dit jaar de bar en de vloer van de
zaal te vernieuwen. Een en ander moet worden bekeken en offertes zullen
aangevraagd worden.
Ook wordt de gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid van de vloer bekeken.
Via het regiobestuur van scouting kunnen wij ook eventueel in aanmerking
komen voor een bijdrage voor groot onderhoud aan ons gebouw m.n. de
radiatoren willen we laten vernieuwen.
Het is gebleken dat op enkele plaatsen de leidingen en radiatoren aan het
doorroesten zijn. Op zeer korte termijn wordt offerte aangevraagd en
ingediend bij het regiobestuur.

Bert, onze beheerder en Carla, die ons secretariaat beheerd regelen dit prima.
De ARBO-zaken binnen onze groep vallen onder de verantwoording van het
stichtingsbestuur, Edwin is de ARBO coördinator en heeft tijdens het
Carnavalsbal al een eerste "audit" gehouden.
Onze penningmeester heeft ons verlaten maar gelukkig hebben wij een nieuwe
penningmeester gevonden en dat is Agnes, welke al lid was van ons bestuur.

Dit is een greep uit de zaken welke wij als stichting regelen, er staan ons
wederom uitdagingen te wachten die we graag aangrijpen en zo ondersteunen
wij de leiding die minimaal eenmaal per week bezig is om het spel van
scouting met onze kinderen te spelen.
Indien u informatie wilt over het stichtingsbestuur kunt u zich wenden tot
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Marc
Voorzitter Stichting Scouting Bekkerveld.
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Yes
OF
No Way !
EN WAAROM………
Geef je mening en laat me weten hoe jullie hierover denken.
Vul je gewaagde mening in op de losse invulstrook hieronder, knip het uit
en gooi het in de brievenbus !! Je kunt ook mailen:
scoutshout@scoutnet.nl
YES en Waarom:

No Way en Waarom:
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Ik geef mijn pen door aan …….
Ik ben Jan Willem en met 7 jaar ben ik bij de welpen begonnen. Toen ik 6
jaar explorer was moest ik toch maar leiding worden. Ondertussen ben ik
al meer dan 10 jaar staf bij kabouters, welpen en explorers.

Ik ben een fan van grote activiteiten: Roefeldag, NSD, RSW en dit jaar
www.scoutifestatie.nl waar ruim 1200 scouts aan meedoen!
Net als Lisa vind ik kampen wel het te-gaafste. Zeker bij de explorers kan
een kamp in een ander land echt een uitdaging zijn.
Maar daar moeten ze dan wel zelf wat voor doen!

Andere hobby’s zijn: fietsen en computers bouwen, duiken, films en
internet, lekker eten (koken) bijv italiaans, chinees en natuurlijk
frikandel……

Helemaal (te) gek: Van top tot teen geverfd en verkleed als indiaan liep ik
twee dagen op blote voeten door Reuver.

Ik geef mijn pen door aan:
Naam:
Speltak:
Waarom:

Celine
Kabouters
Zij is zo’n populaire kabouter die heel veel weet van
Scouting…
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Indianenweekend bevers
De bevers bleven 25 februari een nachtje
logeren in het scoutinggebouw.
De bevers hadden van te voren al
indianentooien gemaakt en indianendoeken
gebatikt.
Jorgen had Zwarte Veder ( alias Winnetou)
uitgenodigd,
maar helaas …..we kregen een brief.
Zwarte Veder durfde niet te komen, hij was
zijn indianentooi kwijt !!!
Hij had voor ons een speurtocht
(van veren) uitgezet.
We vonden wel alle veren maar geen Zwarte Veder.

volle wigwam !
Aangezien het erg koud
was zijn we toen maar
teruggelopen naar het
scoutinggebouw. Na
een indianendans bij
een “kampvuur”,
kettingen maken,
chips eten en limonade
drinken waren de
bevers uiteindelijk moe
genoeg om te gaan
slapen.
Op zaterdagmorgen
kwamen Max en Karen
Zwarte Veder tegen.
Zwarte Veder had een
moeilijk verenspel voor
ons gemaakt.

Het lukte de bevers echter om ook deze keer alle veren te vinden.
Gelukkig kwam Zwarte Veder ook zelf.
Hij had geen hoofdtooi, maar die hebben de
bevers van alle veren voor hem gemaakt.
Zwarte Veder heeft met de bevers nog enkele
indianenproeven gedaan en ja hoor….. alle
bevers zijn heel goede indianen.
Na een broodje buffelvlees namen we
afscheid van Zwarte Veder en gingen de
bevers weer naar huis.
Het was een gezellig, rustig
indianenweekend.
Anja
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Enkele reacties op de vorige stelling:

In of uit de broek ???
Yes of Now Way en waarom !
Het Uniform:

Yes:

-Alleen als je Alex heet
-De officiële scoutingbroek draagt
-Met dodenherdenking op tv komt

Now way: Heupmaat groter is dan de
lengtemaat.
Skater, rocker, punker,
alto bent

De scouting associeer ik
met een frisse beweging
van actieve kinderen en
leiding met een grote
sociale betrokkenheid.
Mensen die hun blouse
nog niet in hun broek of
rok kunnen stoppen,
associeer ik met een heel
ander deel van de
bevolking. Vul dat zelf
maar in.
Groeten: Roelof’s vader.
Welpen/Verkenners !!

Een staflid

Yes: In de broek
Als ik s’ avonds ga slapen doe ik toch
ook een pyjama aan ???

Now Way:

Dat zijn toch standaard regels die je mee
krijgt in de opvoeding ?

Omdat sommige broeken te
strak zitten om er een blouse
in te proppen.
Celina : Gidsen

Now Way:

Het ziet er absoluut niet uit !!!!!!!
Bij jongens kan het nog net wel,
maar bij meisjes totaal niet !

Laat maar lekker hangen. Als ik me er maar
goed bij voel.
Anoniem.

Anne: Gidsen

In de broek ??
Now Way.
We zitten niet in het leger !!!
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De kabouters van Bekkerveld zijn cool en gezellig en dat blijkt wel weer
eens uit het kleine interview wat Ella en Michelle tegen me zeiden. Ik
kwam met echte scoutingvragen en ze hadden hun woordje gelijk al klaar.
Lees zelf maar.
Hoi, en hoe heten jullie ???
Michelle en Ella, we zijn allebei 10 jaar.
Zitten jullie al lang bij Scouting Bekkerveld ??
Michelle: 2 jaar. Ik ben een keer met een vriendinnetje meegekomen en
vond het heel leuk. En sindsdien ben ik blijven plakken.
Ella: Ik ben een keer komen kijken. Dat was het advies van mijn vader,
toen we net hier kwamen wonen.
Wat vind je hier het leukste om te doen:
Michelle: kampvuuravonden, balspelen en weekenden.
Michelle en Ella: O ja, groepsactiviteiten zijn ook super. Alleen het
wandelen vinden we minder.
En de leiding van jullie speltak ? Zijn die leuk ???
Michelle: Ja, die zijn leuk.
Ella: Alleen JW, die is minder leuk. Een klein beetje leuk, bedoel ik. JW
heeft altijd vieze aftershave op.
Zijn jullie trots op het uniform ?
Ella: Ja, ik vind het leuk om iedere week weer aan te doen.
Michelle: Ik ook.
Beide: Alleen mogen we het niet zelf wassen. We mogen niet aan de
wasmachine komen. We mogen alleen maar aan de knopjes draaien. Onze
moeders wassen het.
Hebben jullie verder nog hobby’ s?
Ella: Ik doe ook nog klimmen en speel tennis.
Michelle: Ik zit op basketbal en school.
School een hobby ??: #^@^#%#(&^@*( ???????
tenminste iets !
Bedankt meiden.
Veel succes bij de gidsen straks.
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Ja, daar leer je

Scooby doowen ????
Dat is pas heftig !!
Als je tegenwoordig aan scooby–doo denkt, denk dan maar niet aan die
bekende hond ! Nee, scooby-doowen is cool. Een berg spaghetti gekleurde
touwtjes, een paar voorbeelden en je kunt er de leukste dingen mee
maken. Kijk hier onder naar de gidsenspeltak en zie, hoe leuk, intensief
en hoeveel geduld je moet hebben om te kunnen scooby-doowen !!!!!!!
( wil je uitleg ?? Vraag het aan de gidsen )
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Het weekend van de Welpen….

Installatie door Wouter,
Samen gaan bowlen,
gebakjes maken voor de
High Tea, bolhoeden geverfd…

Jaap aan een deftig
kopje thee (let op
het pinkje !)

Het gebak was
erg goed gelukt,
mmmmm…………
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In de vorige Scout Shout vroegen we of iedereen een naam wilde
bedenken voor ons tweede gebouw !! Er zijn al een paar namen binnen
gedruppeld maar het kan nog altijd meer. Schrijf een leuke, originele
naam op een briefje en gooi het in de brievenbus in de zaal.
En wie weet ??? mag jij dat gebouw op feestelijke wijze openen en komt
jouw verzonnen naam op het gebouw te hangen!

De opbrengst van de Jantje Betoncollecte 2005
van Scouting Bekkerveld is geworden:

Van dit bedrag gaat 750 Euro naar Jantje Beton
en de andere helft is voor Scouting Bekkerveld !!!
Iedereen die heeft meegedaan met deze actie, dus jeugdleden / stafleden
én ouders:

BEDANKT !!!
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Scout Shout
Is het groepsblad
gemaakt door en voor
de leden van
Scouting Bekkerveld
Oplage: 125 exemplaren
Advertenties :
Jan-Willem
Drukwerk:
Top Copy Heerlen
Samenstelling:
Martijn
Lay out :
Dion
Monique
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