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In dit nummer: 

 
- Kerst-toneel 
- Staf/stichtingsfeest  
- Ik geef mijn pen door 
- Weekend gidsen 
- Zwemwedstrijden 
- Roefeldag 2005 
- Onze nieuwe PR-man Wil 
-    Explorers en nog eens explorers ! 
-    enz, enz, enz, enz 
 
 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden  
tot zaterdag 15 april !! 
 

Volgende Scout Shout zaterdag 13 mei. 
(onder voorbehoud) 

Stuur al je verhalen per mail naar Martijn : 
scoutshout@scoutnet.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    Benieuwd naar  
 EHBO ? Lees er alles 
over in dit nummer!   
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-Yorick en Willem modebewust zijn. Over hoe je een sjaal moet 
dragen, discussiëren ze zo een kwartier door. 
-Scouting Berix dichterbij komt. Ze hebben vorig weekend alle 
materiaal (14 vrachtauto’s vol) verhuisd naar de HTS aan het 
Bekkerveld. 
-Maartje tijdens de fun-night zomaar op het gezicht van een 
onbekende explorer ging zitten. 
Deze jongen hiervan wakker werd maar niets zei. 
-108 frikadellen en 50 liter cola veel te weinig was. ( en bier was 
over. Vreemd ? )  
-De explorers vorige week het geld voor de carnavalsoptocht 
2005 gekregen hebben. 
-De schnitseltour een groot succes was, maar uiteindelijk niet 
doorging? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12 feb   Grotten Weekend    Explorers    
22 feb   Jeugd-Revue in Welten 
24 feb   Kinder-Karnavalsbal Bekkerveld  Wijk & Regio 
6-12 mrt   Jantje Beton collecte       Hele groep 
10-12 mrt   Exploraad Winterweekend   Explorers    
25 mrt   Nationale ScoutingDag   Voor iedereen ! 
9 apr   Exploraad Zeepkistenrace   Explorers    
14-17 apr   HIT     Scouts, Expl. en Pivo's    
23 apr   St. Joris Dag    voor de hele familie ! 
   
Let op !  
St. jorisdag is op een zondag, en dat wordt heel gezellig;  
hou deze dag vrij zodat jullie ook mee kunnen doen! 
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De explorers van Bekkerveld gaan strijden tegen de explorers van 
Welten dit jaar tijdens het 1ste expeditie Robinson weekend wat er 
zit aan te komen ? 
 
Maartje ( explorerbegeleiding ) het advies heeft gekregen voor 
komend jaar dat een goede scout niet met lange nagels de 
Ardennen in moet gaan ? 
 
JW, waarschijnlijk nog altijd even maf 
zal zijn als in 2005. Hij waarschijnlijk 
ook niet in 2006 hierin zal veranderen. 
Zit het dan toch in de naam: GOOYEN ? 
 
Monique (welpen) flink bezig is aan de 
voorbereidingen voor hun nieuwe start in Slowakije ?  
Dat zij een website heeft zodat alle nieuwsgierigen eens kunnen 
kijken waar zij en haar familie gaat wonen? Deze website heet 
www.hetboerenhof.com of als je dat in het slowaaks wil hebben: 
www.sedliackydvor.com  
 
Lisa nog geen kapster is. Ze ging haar haren krullen maar 
eindigde met een brandwond op haar voorhoofd. 
 
Rozemarijn bijna Reus Ruurd aan het huilen had gemaakt. Ze 
strafte Ruurd’s vlotte babbel af door “per ongeluk” een 
handschoen in zijn oog te zwaaien. Toen was Ruurd dood-stil. 
 
Petra ook zonder stem goed uit kan leggen. Spontaan praat ze 
met iedereen in gebarentaal.  
Alex die zwoele stem wel opwindend vindt. 
 
De explorers een film van 6 minuten gemaakt hebben. De 
leeftijdskeuring 18+ wordt. 
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Hallo allemaal, 
 
De feestdagen zijn alweer voorbij en het nieuwe jaar is begonnen. 
School is weer begonnen en ook scouting is weer van start 
gegaan na een korte vakantie.  
We hebben 2005 afgesloten met een fantastisch kersttoneel! Wat 
hebben de kinderen die erin gespeeld hebben hard gewerkt om er 
iets moois van te maken… Wie weet wordt er dit jaar wel weer 
een toneelstuk opgevoerd? 
 
In deze editie van de ScoutShout zullen jullie zeker een verslag 
van ‘de tovenaar van Oz’ lezen. Kijk snel! 
 
Als ik naar de komende maanden kijk, zie ik alweer een heleboel 
super activiteiten: de Carnavalsavond (24 februari), de Nationale 
Scoutingdag (25 maart) en natuurlijk de voorbereiding op de 
zomerkampen. 
 
Ook hebben we de afgelopen tijd een aantal nieuwe stafleden 
mogen verwelkomen: Maartje (explorers) en Claudia (kabouters) 
zijn alweer bijna een jaar bij onze groep, Patrick (welpen) en 
Sanne (kabouters) draaien ook alweer een aantal maanden mee. 
En natuurlijk zijn er dan Karen en Max van de bevers, ze zijn al 
een eeuwigheid bij scouting Bekkerveld als jeugdlid en ravotten 
nu met de bevers als staf! 
 
Al deze ‘nieuwe’ en ook de ‘oude’ stafleden doen weer heel hard 
hun best om er voor jullie een super-scoutingjaar van te maken. 
Veel plezier! 
 
Lees nu maar snel verder, 
 
Met vriendelijke scoutinggroeten,  
 
Saskia (groepsvoorzitter) 
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Benzenraderweg 92 
6417 sv Heerlen 

Tel. 045 – 571 66 11 
Fax. 045 – 571 77 66 

Trendy en 
betaalbare 
kinderkleding 
vanaf maat 50 t/m 176 

 
 
 

DONDERDAGS KOOPAVOND TOT 19 UUR 
 

BENZENRADERWEG 92  HEERLEN  TEL. 571 64 51 
 
Ook stomerij en verstelwerkzaamheden aan kleding 
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Wij staan graag voor u klaar: 
maandag t/m vrijdag  8 - 18 uur 
en op zaterdag    8 - 17 uur 
 

Ovidiusstraat 115  (naast apotheek aarveld) 

 

Ook bij SNOW-WORLD werd er in 2005 
flink geroefeld !      Roefelen is trouwens 
het Vlaamse woord voor snuffelen ! 
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Broek te koop! 
 
Verkennerleider Bas gaat 4 x 
per week naar de fitness.  
En dat heeft effect.  
Hij is zoveel afgevallen dat z’n 
broeken niet meer passen. Na 
de kerstmusical bood hij de 
staf een kangaroe-broek te 
koop aan. 
 
Yorick wilde ‘m wel eens 
aantrekken. Hij trekt spontaan 
z’n jeans uit maar houdt z’n 
legerkistjes aan. Natuurlijk 
moet-ie ook z’n boxershort 
showen.  
Gejuich van de hele staf als 
Yorick gaat tafeldansen. Dan 
roept Maartje: “Doe eens 
zonder onderbroek!” 
Of Yorick dat ook durft blijft ’t 
geheim van de staf……. 
 
De kangaroe-broek stond 
Yorick goed maar hij wilde ‘m 
niet kopen. Nu was het Ruud’s 
beurt om de afritsbroek te 
passen.  
De broek zat lekker, want hij 
kocht ze meteen. En spontaan 
ging Ruud een sexy dansje 
doen! 
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Staf- en stichtingsfeestje 
Installatie stafleden en workshop jongleren 

 
Zaterdag 14 januari was weer de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Het 
was deze best speciaal omdat er een aantal stafleden officieel 
werden geïnstalleerd. Karen bij de bevers, Claudia en Sanne bij 
de kabouters, Jasper, Yorick en Dorien bij de gidsen en Maartje 
en Ruud bij de explorers. Dit was een verrassing waar niemand 
wat van wist. Na de installatie kregen wij allemaal een workshop 
jongleren. Dit was erg leuk om te doen en er zijn veel ideeën voor 
opkomsten ontstaan. Bij sommigen ging het goed en bij anderen 
lukte het niet zo goed. We hebben in ieder geval veel lol gehad en 
veel plezier gehad deze avond. Daarna hebben we lekker gegeten 
en deed de man nog wat vuuracts en jongleren met lichtgevende 
ballen en een glazen bal. Het was een zeer geslaagd feestje en 
hopelijk wordt het volgend jaar weer zo leuk. 
           Groetjes Karen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
De damesronde!  
Aan slag is Loes: 
zééééér technisch 
bezig met hamer, 
samen met enkele 

andere dames 
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Nog maar eens……….. 
het gezellige nieuwjaarfeestje voor staf en stichting……… met 
onverwachte installatie (kijk ze eens lief staan) … en een vuuract.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

? 

 
Zelfs Yorick wordt 

er stil van …… 
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Toespraak op de nieuwjaarsborrel voor 
staf en stichting d.d.14-01-2006. 
 
Beste genodigden en collega’s, 
 
Wederom is er een jaar voorbij . Een jaar welke als fijn 
zand tussen onze vingers door is geglipt. Een jaar waarin 
we weer leuke en minder leuke zaken hebben 
meegemaakt. 
Een van de minder plezierige zaken was het ongeval van 
Martijn. Gelukkig is hij nog onder ons, het had ook anders 
met hem kunnen aflopen. 
We  kunnen  onder andere terug kijken op geslaagde 
kampen  een goed bezochte Roefeldag en een gezellige 
kerstvoorstelling met Dorothy op weg met haar vrienden 
naar de tovenaar van Oz. 
 
Ook hebben we in het afgelopen jaar enkele nieuwe 
collega’s mogen begroeten binnen onze groep. Laten wij 
ons best doen zodat zij zich snel zullen thuis voelen. 
Een speciaal woord van dank aan de ouders die deel 
hebben genomen aan diverse activiteiten, ik hoop dat we 
ook in het komende jaar op uw hulp mogen rekenen.  
Meer ouders betrekken bij Scouting Bekkerveld zal ook in 
de toekomst een doelstelling blijven.  
Een aandachtspunt blijft het aantal leden, leiding en leden 
voor de stichting. Hierbij is een kar-trekkers-rol voor beide 
Dagelijks Besturen en onze PR-coordinator weggelegd! 
 
 
Rest mij niets meer dan jullie te danken voor je inzet over 
2005 en jullie samen met je familieleden een goede 
gezondheid en veel goeds toe te wensen voor 2006. En 
laten we er voor zorgen dat we scouting Bekkerveld daar 
blijven zetten waar hij thuis hoort, en dat is midden op de 
kaart!! 
 
Proost! 
 
Marc, Voorzitter Stichting Bekkerveld 
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Uiteindelijk komen ze op het kasteel van de tovenaar van Oz. 
De Tovenaar( Marleen) lijkt heel groot maar is dat niet, de groep 
van Dorothy is teleur gesteld, hoe komen ze ooit weer thuis. 
Ze hadden allemaal hun wensen, die zouden nu niet uitkomen. 
Toch weet de tovenaar iedereen wat te schenken en daar zijn ze 
allemaal heel blij mee. 
Dorothy kan weer terug naar huis en dat gebeurt ook……………. 
Op het einde wordt Dorothy weer wakker in haar bed en als grote 
verassing zijn haar ouders toch gekomen. 
Zo loopt het dan allemaal goed af en in de verte zwaaien 
Stroman,Leeuw en Blikken Man vaarwel. 
 
Het was een super goede voorstelling en de zaal was laaiend 
enthousiast. Iedereen klapte luid voor de acteurs en het was een 
super vette coole afsluiting van het jaar. Hopelijk zijn alle foto’s 
gelukt en ik geloof dat er ook een dvd is gemaakt. (is op komst!) 
 
Namens alle kijkers nog eens een compliment aan de acteurs: 
Rianne, Luca, Celine, Anne, Frouke, David, Suzan, Marleen, 
Carlijn, Luuk, Sander, Siem, Sven, Gideon en Kay. 

  
Zoals dat gaat binnen 
onze groep, binnen 
no- time was alles 
weer opgeruimd en 
om 23.30, kon je niet 
meer zien dat er een 
voorstelling was 
geweest.  
Ik heb begrepen dat 
er al weer plannen 
gemaakt worden voor 
een nieuwe  
voorstelling dus dat  
 

belooft weer wat goeds. 
Nogmaals iedereen bedankt voor de moeite, inzet, hulp enz. en 
hou voor december 2006 wat ruimte in je agenda, zodat we weer 
een leuk stuk kunnen presenteren. 
 
Willem 
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Dan komt er een goede heks die ze hulp biedt om weer terug te 
komen. Dorothy moet gele schoentjes aantrekken en dan het gele 
pad volgen. Zo gaan ze verder en komen de leeuw (David) tegen, 
deze denkt dat hij heel bang is en gaat ook mee. 
Dan komen ze de Blikken man tegen (Anne), hij is helemaal 
vastgeroest en kan zich niet meer bewegen. Ook de Blikken man 
gaat mee op pad naar de tovenaar van Oz, want die zou overal 
raad op weten. 

 
Onderweg wordt het weer ineens slecht harde regen en onweer 
zorgt ervoor dat ze een schuilplaats zoeken. 
Dan Komt de akelige heks (Suzan) en die neemt met haar 
aapmannen Dorothy en Toto (Kay) mee. 
De andere zijn natuurlijk in paniek, wat te doen. Ze besluiten er 
achter aan te gaan en komen zo op het kasteel van de heks. 
De Aapmannen ( Carlijn, Luuk, Sander, Siem,Sven en Gideon) 
nemen de andere ook gevangen en brengen ze bij de heks. 
Door een ongelukje met water komen ze er achter dat de boze 
heks niet tegen water kan en  

.… dat is hun redding. 
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Zwemwedstrijden November 2005 ………. 
 
Jan-Willem/JW schrijft na een activiteit altijd héééél enthousiast 
via de mail naar de andere stafleden; wat doen wij dan als 
redactie? De tekst bewaren en gewoon in de scoutshout zetten, 
zodat iedereen kan genieten van zijn verhalen! Hier–komt-ie-dan: 
 
Op de Regio ZwemWedstrijden heeft Bekkerveld beter gescoord  
dan ooit. Onze bevers, wek en scouts haalden 23 van de 51  
medailles binnen!  
 
Bij de Bevers won Hester twee keer goud en Guus zilver en brons.  
(zie bijgaande foto  !!) 
Van de Welpen kreeg Peter zilver en Felix zilver en brons. Bij de 
Kabouters scoorde Elianne brons en Frouke twee keer zilver. 
Michiel van de verkenners behaalde brons. Alle gidsen wonnen 
medailles: Kimberly en Michelle brons, Lily zilver, Celine goud en 
Linda zilver en brons. 

We dachten even dat Ella in een 
raceauto zou starten, want ze had 
een opvallend speedopak aan. Maar 
dat had wel succes, want Ella 
haalde maar liefst 5 medailles. 
Individueel had ze 2 keer goud en 
de 3 andere lintjes met de estafette 
van de Welpen, Kabouters en de 
Verkenners, waar ze als invaller 
zwom. 
 
In de estafettes haalden de teams 
van Welpen en Verkenners  
zilver. De Kabouters en Gidsen 
wonnen zelfs goud. 

Zoveel prijzen hadden we nog nooit gehaald. Dat zal vast niet 
meer herhaald worden want volgend jaar doen er hopelijk weer 
meer andere scoutinggroepen mee. 
 
We zijn ook nog even buiten gaan zwemmen en hebben de 
glijbaan onveilig gemaakt! Nog even lekker douchen en daarna 
zijn we allemaal moe weer naar huis gegaan. 
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HET SLACHTOFFER ADEMT NIET…. 
 
Gelukkig niet iets wat vaak voorkomt bij scouting!  
 
Toch zijn drie stafleden op EHBO-cursus geweest. Niet omdat wij 
verwachten dat onze jeugd-, of stafleden één voor een 
hartstilstand zullen krijgen, maar meer omdat er altijd een risico 
is dat er iets gebeurd. 
Thuis hebben jeugdleden niet vaak de kans om eens iets “lekker 
in de fik te zetten” of eens met een bijl in hout te hakken. Laat 
staan dat ze thuis rondlopen met pionierpalen die ruim 6 meter 
lang zijn. Het spreekt voor zich dat de genoemde activiteiten 
alleen gebeuren onder vakkundig toezicht van onze stafleden. 
Toch kan er altijd iets gebeuren, net zo goed men zich ook thuis 
kan verwonden. 
(wist je trouwens, dat de meeste ongelukken thuis gebeuren!). 

 
 
Petra en 
Dorien zijn 
bezig de 
nood-
vervoers-
greep uit te 
oefenen op 
bewusteloze 
slachtoffers. 
 
Op scouting 
proberen wij 
de (oudere) 
jeugdleden 
te leren hoe 
om te gaan 

met, op het eerste oog, gevaarlijke spullen of activiteiten. Het 
doel hierbij is altijd veilig omgaan met die spullen en het 
voorkomen van ongelukken. We maken daarbij duidelijke 
afspraken over het gebruik van gevaarlijke voorwerpen. 
Bij de jongere speltakken zit het gevaar in de activiteit zelf, 
daarom proberen we de activiteiten altijd zo aan te passen dat er 
minimale kans op verwonding is.  
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Zaterdagmiddag was de generale repetitie en alle medewerkers 
hadden tussen de middag een lunch gekregen die natuurlijk was 
verzorgt door onze one and only Bert. Om de kosten van de 
uitvoering te dekken had het organisatieteam er voor gekozen om 
een kleine bijdrage te vragen in de vorm van een entree kaartje. 
Iedereen die kwam moest 1 euro betalen. Natuurlijk werd er niet 
zo streng gekeken maar van dat geld kon mooi veel betaald 
worden. De koffie en de koek waren gratis dus prima geregeld zo. 
Door de verkoop van de kaartjes wisten we dus ook ongeveer 
hoeveel mensen zouden komen, lekker veel dus. De zaal zat goed 
vol en er waren een 100 personen op de avond.  
 
De voortstelling zou om 19.00 uur beginnen en alle medewerkers 
en acteurs waren natuurlijk al op tijd aanwezig. Er moest 
geschminkt worden en dat kost natuurlijk ook de nodige tijd. 
Aan de acteurs kon je merken dat het nu menens werd, de 
kraaimannen werden onrustig en iedereen had wat last van 
gezonde plankenkoorts. De zaal liep lekker vol iedereen was mooi 
op tijd dus 19.00 kon het programma beginnen. 
Saskia nam het woord heette iedereen welkom en toen begon het 
toneel.  

 
Het licht ging uit en de verteller  
(Marc) kwam met een groot boek 
en een mooie ouderwetse 
Pyjama de zaal binnen. 
 
Hij begon te vertellen en het 
verhaal begon………………………. 
 
Eerst zagen we hoe Dorothy  bij 
het hoofd ( Luca) van de school 
moest komen, waar zij te horen 
kreeg dat haar ouders met kerst 

niet thuis konden zijn. Een beetje verdrietig zien we haar dan op 
bed liggen met haar vriendje het hondje Toto. 
Plots een donderslag en Dorothy was ergens anders. 
Ze was in een soort bos met een gele weg en men noemde dat 
het land van Oz. 
Op haar weg komt ze eerst de stroman  ( Frouke) tegen, deze 
wordt lastig gevallen door de kraaien en Dorothy jaagt ze weg. 
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Kerst - Toneel 17- 12-2005 de Tovenaar van Oz 
 
Zaterdagavond 17 december was er na enkele jaren weer een 
toneelstuk te bewonderen bij onze groep. Na weken van 
voorbereiding oefenen en nog eens oefenen onder leiding van 
Anja en Marloes kon het stuk uiteindelijk opgevoerd worden. Het 
verhaal ging over een meisje Dorothy genaamd, dat met de kerst 
niet naar huis kon. 
Tijdens  de dagen die zij doorbracht bij  familie op de boerderij 
raakte zij in een droom en beleefde allerlei avonturen. 
 
De hoofdrol werd gespeeld door Dorothy ( Rianne) en ondanks 
het feit dat zij zich een beetje ziek voelde verliep de voorstelling 
zonder problemen. Ook de andere spelers deden het prima en de 
kostuums waren echt prima verzorgd. Hier is een extra 
compliment op zijn plaats voor alle creatieve invallen om er wat 
van te maken. Ook het schminken zag er prima uit en iedereen 
kan dit nog eens zien op de foto’s. 

 
Tussen de verschillende aktes door werd de tijd opgevuld met 
liedjes en muziek. 
De jongste zus van Jorgen speelde op haar keyboard en Ruud 
speelde op zijn gitaar. 
Ondanks het feit dat ze haar stem was vergeten deden de gidsen 
met Petra hun uiterste best om een lied te zingen. 
 
Vrijdagavond was er door de staf hard gewerkt om het podium op 
te bouwen en de decorstukken op de juiste plaatsen te 
bevestigen. 
Ook was er weer veel aandacht voor licht en geluid zodat alles er 
zo goed mogelijk uit kwam te zien. 
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Maar soms helpen ook een goede voorbereiding of afspraken niet 
en daarom zijn Petra, Dorien en ikzelf ongeveer 14 weken lang 
elke maandagavond naar de EHBO cursus gegaan. We hebben 
daar van alles gehoord over het lichaam (hoe werkt dat eigenlijk), 
we hebben geleerd om symptomen en verwondingen te 
herkennen en daar dan adequaat op te reageren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra controleert of het    Alex en een medekandidaat 
bewusteloze slachtoffer    worden stevig aan de tand 
nog ademt.     gevoeld door de 

examinator (huisarts)  
 
Jullie begrijpen al dat wij alle drie met lof geslaagd zijn (we zijn 
immers scouts), onze groep heeft er weer drie erkende EHBO’ers 
bij. 
Nu, na afloop van onze cursus kunnen we niet beter pleisters 
plakken, noch kunnen een wond genezen. Wij weten nu wel wat 
we moeten doen als er iets gebeurd, we kunnen ervoor zorgen 
dat het niet erger wordt en dat het slachtoffer snel de juiste hulp 
krijgt. 
 
Als wij er eens niet zijn, geen zorgen; er zijn ook andere stafleden 
die EHBO hebben gehad. 
 
Dus we zijn nu klaar…..Nee hoor, 12 keer per 2 jaar gaan wij op 
herhalingscursussen om daar allerlei nieuwe handelingen te leren 
en bekende handelingen te blijven oefenen. 
 
En mochten ze het ooit lezen, wil ik ook namens Dorien en Petra 
de EHBO-vereniging Heerlen bedanken voor leerzame en leuke 
cursusdagen.  
 

Alex   
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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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Het was weer zover eind Januari. De film-night 
van Bekkerveld ging weer voor de 6de keer van 
start en werd wederom weer georganiseerd door 
de explorerspeltak. 
Zelf heb ik deze film-night 5 keer mogen 
organiseren en dit jaar heb ik er voor de eerste 
keer meegeholpen als buitenstaander. Ik moet 
zeggen er hing een relaxte, slaperige, leuke, 
ongedwongen sfeer. Iedereen had het naar zijn 
zin en voor ieder was wel een film die hem of 
haar aansprak. Met 3 filmzalen, bier, fris, 
koffie, popcorn, frikadellen en ongeveer 70 
bezoekers was het een supernacht waar menig 
scout nog lang van heeft moeten bijslapen. Ik 
althans wel !! 
 
Groetjes, Martijn 
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Wil Fleurkens,  
nieuwe PR coördinator Scouting Bekkerveld 
 
Mijn naam is Wil en ben nieuw binnen Scouting Bekkerveld in 
2006. Wat ga ik doen? Nou, het is de bedoeling dat ik de PR 
coördinatie voor de groep ga doen. PR, public relations in het 
Engels. Ja en wat in het Nederlands? Ervoor zorgen dat we met 
zijn allen Scouting Bekkerveld op een positieve manier naar de 
wijk en omgeving toe nog bekender maken als ze al is. 
 
Sommigen van jullie kennen me misschien al, maar voor diegene 
die nog nooit van me gehoord hebben of me zelfs misschien nog 
nooit gezien hebben, heb ik een foto erbij laten zetten. Als je 
afgelopen jaar op de ScoutiFestatie, dat grote feest met 2000 
mensen van Scouting bent geweest, heb je me gezien. Ik 
verzorgde ’s morgens en ’s middags alle aankondigingen op het 
grote podium. 
 
Overigens binnen Scouting (ik schrijf dat altijd met hoofdletter) 
ben ik ook al heel wat jaren bezig. Ooit in het Eikenderveld na het 
zomerkamp in 1967 als welpje bij Scouting Pater Beatus 
begonnen en zo via de verkenners, rowans en stam doorgegroeid 
naar staflid. In 1980 ben ik toen als staflid bij de welpen gaan 
draaien, maar na een jaar leek de speltak verkenners me toch 
meer een uitdaging. Dat heb ik dan ook bij elkaar meer dan 10 
jaar gedaan. Nog een aantal jaren explorers begeleid om ten 
slotte in het voorjaar van 1999 te eindigen als stamadviseur. In 
de tussentijd ook nog een aantal jaren secretaris en voorzitter 
geweest. In de tussentijd was ik eind 1996 gevraagd om 
penningmeester van het district Heerlen te worden. Dat leek me 
wel leuk, “geld is een hobby van me”.  
 
Dus in 1997 als penningmeester begonnen. Na 6 jaar vond ik het 
weer welletjes geweest en heb ik die taak overgedragen. In 1998 
leek het me leuk om trainer van het district, nu regio Parkstad 
Limburg te worden. Dus cursus gevolgd om trainer te kunnen 
worden en vervolgens 7 jaar scoutsleiding getraind. Dit seizoen, 
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alweer het 8ste, ben ik overgestapt naar als trainer voor 
explorerbegeleiding.  
 
In 2000 ben ik, nadat ik al 2 keer met de verkenners van 
Scouting ’t Eikske op kamp was meegegaan, gestart met een 
nieuwe speltak rowans. Na 3 jaar kwamen daar sherpa’s bij, 
zodat we explorers konden gaan heten. In 2004 zijn we in de 
zomer met z’n allen 9 dagen in Schotland geweest, hetgeen ik als 
de zogenaamde kroon op het werk ervaren heb. Met het vliegtuig 
naar Schotland en daar met trein en bus een stuk van de mooie 
natuur, maar ook steden in Schotland gezien. Ja, en als je in 
Schotland bent, beklim je ook de hoogste berg van Schotland en 
zelfs van heel Groot Brittannië. Ben Nevis, 1344 meter hoog. 
Midden in de zomer in de sneeuw en bij zo’n 0°C. Brrr. 
 
Het najaar van 2004 was niet meer zo leuk binnen Scouting ’t 
Eikske. Door vervelende situaties die zich daar afspeelden tussen 

stafleden en ons (mijn 
vrouw was beverleidster) 
hebben we helaas begin 
2005 besloten om er 
daar mee te kappen. 
Jammer, maar helaas. 
Soms werkt het niet 
altijd lekker, zelfs binnen 
Scouting. Ik had zo in 
ieder geval meer tijd om 
mee te doen met RSW 
(Oh ja, daar zullen de 
scouts me wel van 
kennen, Enkhuizen…….) 

en het organiseren van de ScoutiFestatie. 
Maar na de zomer begon het toch weer te kriebelen en toen ik 
Willem van Leeuwen op de Scout-in tegenkwam, raakten we in 
gesprek. Ik heb toen tegen Willem gezegd dat ik wel op zoek was 
naar wat leuks heeft Willem al eens voorzichtig het PR-
coördinator zijn aan de orde gebracht. In december heeft Willem 
me gebeld voor een afspraak en na 2 weekjes bedenktijd (ik had 
nog een andere sollicitatie) heb ik ja gezegd. Ja en nu ben ik er. 
De nieuwjaarsborrel met de staf 14 januari was mijn eerste 
kennismaking met iedereen die ik nog niet kende en dat zijn er 
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Vrijdag 9 december 2005, Heerlen 
 
Eindelijk was het dan zover; een overnachting! 
Gewapend met hun volgepropte weekendtas of rugzak, 
verzamelden de gidsen zich om 19:00 op het H.K. 
Zou de surpriseavond nu al beginnen...? 
Ze hadden tenslotte al zelf allemaal kleine cadeautjes gekocht... 
Nee mis, de gidsen werden verrast door een geblinddoekte 
dropping! 
De barre tocht werd onderbroken door diverse hindernissen; zoals 
een hele interessante vijver, een leuke speeltuin en een mooie 
helling waar je fantastisch af kon rollen. 
Na zo’n zware beproeving en terug aangekomen op het gebouw, 
konden de gidsen bijkomen met wat warme chocomel en lekkers 
van de Sint. 
Het SurpriseSpel kon beginnen... 
Met behulp van een veel te grote dobbelsteen en een berg 
cadeautjes, werd het surprisespel die avond gespeeld. Er werd 
heel wat over-en-weer geruild, totdat plots de wekker ging! Op 
dat moment hield iedereen twee cadeautjes over, die zij mochten 
houden. Wist je dat bijvoorbeeld de plastic-opplak-glitter-nagels 
erg populair waren, zowel bij de gidsen als staf? Zelfs nadat de 
gidsen eindelijk in bed lagen, wilden ze niet geloven dat de staf 
met deze nagels rondliep en moesten ze zo nodig bewijs hebben. 
Uiteindelijk vielen ze dan toch in slaap... 
Zaterdagochtend 10 december, 8:30. 
“TOEEET” “Ja, de toeter werkt...”  
Iedereen wakker. Opstaan. Inpakken. Ontbijten. En ja hoor: een 
fototochtje richting de stad lopen. De gidsen werden daar 
“losgelaten” met een fotopuzzel, of konden gezellig ff shoppen. 
Teruggekomen op het gebouw, na wat soep en de lunch stond er 
nog een verrassing op het programma. BOWLEN bij hoeve de Aar! 
Tja, en dan is het alweer zo 16:30 en is het miniweekend alweer 
voorbij. 
Een leuk weekend om op terug te kijken en dus de volgende keer 
weer! 
 
Groetjes, 
 
Jasper – Gidsenstaf 
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niet zoveel. En het was een hele gezellige avond en morgen….. Ik 
lag pas 4 uur ’s morgens in mijn bed. De tijd vloog. 
 
Ja en dan nog wat andere zaken die je van me mag weten. Ik ben 
al 19 jaar met Hermien getrouwd en we hebben 1 dochter, 
Esther. Die is net 18 jaar en is sinds vorige jaar september 
gidsenleidster bij Scouting Don Bosco op de Heerlerbaan. Ze zit 
daar nl. ook nog bij de sherpa’s. Hermien en ik kennen ons al 
sinds 1982, toen Hermien bij Scouting Pater Beatus gidsenleidster 
werd. Wij zijn wat je zo noemt een echt “Scoutinghuwelijk”. We 
wonen op ’t Eikske in Landgraaf, daar bij die skihelling in de 
buurt. Naast Scouting heb ik nog andere hobby’s. Zo ren ik heel 
wat kilometers per jaar, waaronder in april de marathon van 
Rotterdam. Dit jaar doe ik voor de 4de keer mee. Ruim 42 
kilometer hardlopen door Rotterdam. Daarvoor moet je overigens 
heel veel trainen. Ik ben dan nu ook weer volop bezig. Kijk dus 
niet vreemd op als je me ergens behoorlijk uit de buurt van 
Landgraaf al rennend tegenkomt. Als alles goed gaat hoop ik in 
2011 de marathon van Hawaii te lopen. Hermien en ik zijn dan 25 
jaar getrouwd, dus plakken we er ook nog een leuke 2de 
huwelijksreis aan vast. 
 
Naast dat rennen heb ik ook nog als hobby vreemde talen 
spreken. Engels en Duits spreken de meeste mensen hier in de 
buurt wel, dat heb ik dan ook in mijn werk veel nodig. Daarnaast 
spreek ik ook nog Frans en Limburgs. Dat laatste is een 
minderheidstaal. En sinds 2½ jaar volg ik Italiaanse les. Dat is 
een hartstikke mooie taal. Ze moeten alleen niet zo snel praten 
die Italianen, want zo goed ben ik nog niet. Maar ik spreek al een 
aardig woordje Italiaans. Voorlopig blijf ik dat ook nog wel doen. 
Binnen scouting ben ik dan nog trainer en vind het leuk om mee 
te doen aan RSW. En niet te vergeten de feesttent met Carnaval. 
2 jaar geleden begonnen met aan de bar staan en af en toe 
tappen. Een hele leuke activiteit voor een carnavalist als ik ben. 
Voordeel is, je hebt plek genoeg, krijgt alles mee en je verdient 
ook nog een leuke cent voor de groep en in dit geval ook nog 
eens voor jezelf. Ook dit jaar ben ik natuurlijk weer van de partij. 
 
Zo, nu weten jullie tenminste wat van me. Ik hoop in ieder geval 
samen met alle stafleden en kinderen van Scouting Bekkerveld 
onze groep positief uit te dragen. Ik heb allang gezien dat de 
groep heel goed bezig is, dus ik vind het fijn dat ik hierbij mee 
mag helpen. 
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Groeten, Wil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Levi aan’t  klooien met zijn embleempjes !! 
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In de herfst-
vakantie 2005 
was er weer 
roefeldag !!  
Wederom 
érg suc-6-vol. 

  

Hier zie je groepjes kinderen    
bezig met opdrachten in Mondo 
Verde, groen Kerkrade  …..  
“én mit ut vlot noa de uuverkant 
durch kirchoa’s wasser …. “ 
(misschien iets voor volgend jaar, 
een workshop limburgs …..) 
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Dames-, Heren- en kinderkapsalon 
Benzenraderweg 99  6417 SK  Heerlen   

Tel. 045 - 5713642 

We werken zonder afspraak 

Komend jaar weer Roefelen bij kapper Ron ! 
 
Afgelopen roefeldag kon niemand bij de kapper gaan roefelen. 
Heel jammer want net als andere jaren had SRG haarmode 
graag de deuren voor de roefelkids geopend. Helaas was het 
door een fout in onze organisatie niet meer mogelijk de 
kapsalon op routes in te plannen. 
Wij van Scouting én SRG haarmode vinden dit erg spijtig. 
Gelukkig heeft kapper Ron al toegezegd dat komend jaar weer 
kinderen bij SRG kunnen Roefelen. 
 
Roefeldag is op vrijdag 20 okt 2006 in de herfstvakantie.
      Jan Willem. 
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Wat zijn explorers eigenlijk? 
 
De sociale aard van de Explorers uit zich in het feit dat ze in 
groepsverband leven. Ze hebben hierbij een grote natuurlijke 
ruimte nodig om zich staande te houden. Dit noemen we de 
Explo-speltak.  
Binnen deze speltak leven de Explorers met een aantal 
vaststaande regels. Zo is iedereen verantwoordelijk voor de 

goede zorg voor hun leefgebied en elkaar.  
 
Het aantal Explorers in een Explo-speltak hangt af van de 
kwaliteit van de door henzelf gemaakte programma’s en de 
aanwezigheid van voedsel. Explorers zijn omnivoren. Naast - op 
primitieve manier klaargemaakt - voedsel tijdens hun stroop-
tochten, welke zij “hikes” noemen, laten zij zich een zak chips en 
een blikje cola ook goed smaken. 
Explorers passen zich makkelijk aan allerlei omstandigheden aan, 
en leven in een grote verscheidenheid aan habitats. Zowel in 
steden als dorpen, in bossen, op het water en in laagland en 
gebergten.  
 
In tegenstelling tot een roedel wolven heerst er binnen de Explo-
speltak geen hiërarchie (rangorde).  
Echter……, het toeval wil dat de twee oudste Explorers (alpha-
mannetje / alpha-vrouwtje) meestal ook de sterkste, 
intelligentste en de meest ervaren Explorers uit de speltak zijn.  
Omdat dit tweetal het sterkst en dus ook het gezondst is mogen 
alleen zij welpjes krijgen. Zo zorgt de speltak voor een sterk 
nageslacht. En dit is weer gericht op het in stand houden van de 
soort. 
 
Communicatie 
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Explorers kunnen elkaar informatie doorgeven door middel van 
hun uitgebreid communicatiesysteem. Dit gebeurt met horen van 
geluiden en door het zien en ruiken c.q. besnuffelen van andere 
Explorers. 
 
Explorers hebben verschillende manieren om geluid te maken: 
huilen, piepen, jammeren. Elk geluid heeft een eigen betekenis. 
Door te huilen wil een Explorerspeltak laten horen waar zij zich 
bevindt en het gezamenlijk huilen van de Explorerspeltak 
benadrukt het groepsverband waarin zij leven. Als de Explorers 
huilen, heeft iedere Explorer zijn eigen toonhoogte. 
 
Met zijn lichaam kan een Explorer laten zien hoe hij zich voelt. De 
houding van het lichaam en de stand van de staart en de oren 
geeft informatie aan andere Explorers. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wederom een creatieve uitbarsting  
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Koken op veldovens …….. 
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OUDERS GEZOCHT 

Op 23 april aanstaande wordt het feest van Sint Joris gevierd. Op deze dag vieren 
we dat de ridder Sint Joris de gevaarlijke draak doodde.  
Dit willen we op een feestelijke manier doen, daarom willen we op zondag 23 april een 
extra activiteit voor onze jeugdleden met hun ouders/verzorgers en familie of vrienden 
organiseren.  
Dit zal een ontbijtbuffet worden waarvoor we lekkere hapjes gaan bereiden. 
Aansluitend leggen de families per groepje een route af.  Hierbij zullen ze een aantal 
opdrachten uitvoeren waarmee de draak opgespoord en verslagen kan worden.. 
 

Om deze activiteit te realiseren zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die een 
steentje bij willen dragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te denken over de inhoud van 
de activiteit, mee te helpen in de voorbereidingen of tijdens de dag zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Alle hulp is welkom! 
 

Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u het volgende doen: 
¤ Neem telefonisch contact op met Saskia 
¤ Stuur een e-mail naar Saskia 
 

U kunt ook contact opnemen als het nu niet uitkomt, maar u wel in de toekomst de 
leiding wil ondersteunen bij een andere (groeps)activiteit. We zullen u dan t.z.t. 
informeren. 
 

Alvast hartelijk bedankt,    
Met vriendelijke scoutinggroet, 
 

 
Saskia (groepsvoorzitter) 
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van de explorers…. 
 

Het hangt ergens tussen kunst en kietsj !!  
Ontgroening »   Explorers 
 
Als eerst moesten we heeeeeel lang wachten. Voorbereiding was 
echt supermegavetgoed gedaan. We moesten na het (ongeveer) 
793 jaar wachten eerst de struiken in springen. Vooral niet erin 
stappen.  
Daarna moesten we .. (ik kan niet echt goed uitleggen) gebukt 
gaan staan, en dan elkaar vasthouden met de handen door 
elkaars benen heen (raar maar waar). Toen liepen we (zéér 
handig) naar een bushokje. Daar aangekomen mochten de 
handen los. In het bushokje moesten we één voor één gaan staan 
en een ……piep……. nadoen.  
Eerlijk gezegd ging dat niet helemaal super. Maar ja. Zo gezegd 
zo gedaan. Daarna gingen de handjes weer vrolijk vast, en liepen 
we naar een boom en moesten we nog steeds in die o-zo-
handige-stand in een rijtje door de struiken (a.k.a. jungle) om die 
boom heen lopen.  
Daarna liepen we (nog steeds met de handjes vast) weer verder 
naar een veld achter het scoutinggebouw. Toen mochten we 
loslaten. En op dat veld deden we een wedstrijdje rennen. Wie 
het eerst aan de overkant was die hoefde niet meer mee terug te 
rennen (snappie?).  
 
Dus als je heel langzaam was dan moest je heel vaak op en neer 
rennen. En dat was onze ontgroening dan ..  
Kon erger, ofnietdan  ;) 
 
x x - - Lydia 
 
 

 
 
 
 
 

Foute zinnen van de staf: 
Alex tegen Ruud en Saskia: 
“Niet fluisteren in 
gemeenschap” 
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     Ja Alex, de redactie vangt alles op !! 

 

De installatie  
  
Nadat de ontgroening gebeurd was gingen we terug naar het 
gebouw, toen we daar aankwamen zaten de ouders al op een 
rijtje te wachten tot we zouden komen en de installatie eindelijk 
begon. 

Er stonden een paar bankjes waar we op konden gaan zitten, het 
was alleen niet de bedoeling dat we de verkeerde kant op gingen 
zitten (richting de tafel met eten en drinken)Toen we weer de 
goede kant op zaten, en JW zijn pakje aan had, konden we 
beginnen. 

Ruud zei wie iedereen was en vertelde een verhaaltje, daarna 
kregen we een papier waar op stond wat de levenswijze en 
overleving van een explorer was; hoewel sommige dingen niet 
echt iets waren wat een explorer zou doen. Op de achterkant van 
dat blaadje stong een eed, we moesten aan een tafel met een 
nederlandse vlag erop gaan staan, en de rechterhand op de tafel 
leggen. Nadat JW een zin zei uit die eed moesten wij hem 
nazeggen, totdat de hele eed afgelopen was. 

Ruud deed erna bij iedereen het explorer-teken opspelden, toen 
hij de speldjes tenminste gevonden had….                            
Toen iedereen geïnstalleerd was, was het tijd voor gebak, drinken 
en een praatje. 

Remy   
 

 
 

Via deze weg wil ik een aantal ouders bedanken en stafleden die 
mij zijn komen opzoeken tijdens mijn revalidatie - periode !!! 
 

bedankt !! 
 
Met vriendelijke scoutinggroet, 
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Ik geef mijn pen door aan …….  
 
 
Heej, 
 
Ik ben Lili en ben 12 jaar. 
Ik zit vanaf de Bevers al op scouting (niet bij 
Bekkerveld).  
Bij Bekkerveld ben ik begonnen bij de Kabouters. En ik 
zit nu bij de Gidsen. 
 
Ik vind scouting zo leuk om dat je van alles beleefd. 
Ook omdat je het met een groep doet, meestal kan je 
dat soort spelletjes niet thuis doen. 
Ik vind alle activiteiten op scouting erg leuk. 
Ik ben op het iedee gekomen om op scouting te gaan 
door mijn ouders; die vonden dat wel iets voor mij. 
 
 
 
Ik geef mijn pen door aan: 
 
Naam:  Sanne    
Speltak: Gidsen         
Waarom: Omdat ik wel is iets meer over haar scouting verleden 

wil weten.  
 
 
 
 
 
 


