
Beste scoutingvrienden,
Dit keer geen voorwoordje van onze
groepsvoorzitster, maar van een aan-
tal redactieleden.

Welnu, we weten niet of het zo
gemakkelijk is om hetvolgende mis-
verstand weg te nemen. Jullie zullen
je natuurlijk wel afgevraagd hebben:
“Waar blijft die Scout Shout nou?
Kijk ik iedere dag in mijn brievenbus.
Resultaat: Nichts. Kom ik iedere week
naar scouting: Niks Noppes, Nada en
Njet. Weer geen Scout Shout! Wat
zou er gebeurt zijn? Bestaat ons
geliefde blaadje nog wel?”

Jawel, vrienden. Tot onze grote spijt
moeten we toegeven dat dit toch
echt de schuld van een aantal redac-
tieleden is. (We zullen maar geen
namen noemen!) De deadlines zijn al
een paar keer overschreden, onder-

werpen die destijds actueel leken
worden in deze uitgave als oude
koeien uit de sloot gehaald. En eerlijk
gezegd: daar zijn we zelf ook niet al
te blij mee. 
Maar bij deze (en daar mogen jullie
ons aan houden!!!) beloven wij als
echte redactieleden, maar vooral als
scouts ons te houden aan de redac-
tiewet en vooral de deadlines te
respecteren.

Met vriendelijke scoutinggroet,

Ruud & Alexander
Redactieleden

Non Quiproquo
Om alle misverstanden weg te nemen.....





In het kort...
Scouting Film-dag
25 januari jongstleden was er weer een film bij Bekkerveld.
Om 11 uur begon 't al met Monsters & Co voor de Bevers,
Welpen en Kabouters. 
Dit jaar was er voor het eerst 's middags een filmmatinee
voor Scouts uit de regio Parkstad. Voor hun draaiden er 7
films in 3 zalen. 's Avonds waren de zalen voor Explorers
en Pivo's die uit 22 films konden kiezen. Bij de Filmnight
kwamen zo'n 120 bezoekers, en de meesten bleven de hele
nacht!! Zoals altijd waren de fricandellen en andere vette
happen weer niet aan te slepen.

100 leden!! 
Op Nationale Scoutingdag is het 100ste jeugdlid van
Scouting Bekkerveld uitgeroepen: Jim Hamers. Natuurlijk
kreeg Jim een kado, maar omdat 100 leden een feest voor de
hele groep is mochten Jim en z'n broertje Louie alle
kinderen trakteren op snoep...(Tot onze spijt moeten wij
mededelen dat het ledenaantal de laatste weken weer iets
gedaald is, red.)

Koning Groepsblad/ Koning Groepsiteverkiezingen
Scout-Shout is 11e! Door de vakjury werd ons groepsblad
beoordeeld als 11e beste blad van Nederland. Dat betekent
dat we sinds de laatste keer 2 plaatsjes gezakt zijn.
Eigenlijk zijn we daar niet tevreden mee. Volgend jaar
willen we op het Redaka een plek in de top-10 veroveren.
Als iedereen eens 'n stukje schrijft of tekening maakt moet
dat best lukken!

Bekkerveld is echt de te gek!
De website is ook beoordeeld voor Koning
Groepssite. En wij waren -je raad 't al-
11e! Het cijfer van de jury was 'n 7,2. Het
rapport staat op de volgende pagina!!



Eigenlijk een blunder: JW had
commentaar gekregen op de oude
site en niet op onze nieuwe site,
anders waren we beslist op de eerste
plaats geeindigd!!



Scout Culinair
KRUIMELKOEK / GRUEMELETOËRT

dit recept kun jij zelf maken:

En verder: 
1 grote springvorm, eventueel deegroller;

de oven voorverwarmen op 180 graden.

Werkwijze:
Deegingrediënten met de hand door elkaar mengen

Als het deeg kruimelig wordt 1/3 deel eraf nemen en dit deel door-
kneden tot een goed deeg;

Uitrollen of met de hand in de vorm drukken.(Let op dat je in het randje
van de vorm ook deeg drukt, anders gaat de springvorm lekken ! )

Dan alle spullen voor de vulling door elkaar kloppen, het eiwit als laatste; 

Deze vulling in de springvorm scheppen.

Dan als laatste de rest van de kruimels erover strooien,
aan de randen zachtjes aandrukken.

Baktijd 1 uur op 180 graden. 
En dan, smullen maar !! 

Benodigdheden:
Voor het deeg:
400 gr. Bloem
250 gr. Boter
150 gr. Suiker
3 eigeel
1 pakje bakpoeder
1 theelepel cacao

Voor de vulling:
500 gr. Kwark
150 gr. Suiker
1 pakje vanille pudding
50 gr. Boter
3 (stijfgeklopt) eiwit

Mjammie...



Voor een goede fiets ga je
natuurlijk naar

Benzenraderweg 128c, 6417 SV Heerlen - Telefoon 045 - 571 81 87

Dagelijks geopend van 14.00 - 22.00 uur



MM((iicckkeeyy)) ::   WWaatt   bbeenntt   uu  eeiiggeennll ii jjkk  oopp  SSccoouutt iinngg??
WW((ii ll lleemm))::   IIkk  bbeenn  ggrrooeeppssbbeeggeelleeiiddeerr
MM::  WWaatt   ddooeett   uu  aa ll ss   ggrrooeeppssbbeeggeelleeiiddeerr??
WW::  DDee  ggrrooeeppssbbeeggeelleeiiddeerr   mmooeett   pprroobbeerreenn  ddee  lleeiiddeerrss   vvaann  ddee  ssppeell ttaakkkkeenn  ttee
oonnddeerrss tteeuunneenn..   ZZee  ggooeedd  ttee  bbeeïïnnvvllooeeddeenn  oomm  ttee  zzoorrggeenn  ddaatt   zzee  vvooll   eenneerrggiiee
jjuull ll iiee  lleeiiddiinngg  ggeevveenn..
CC((eell iinnee)) ::   HHeeeeff tt   uu  aa ll   eeeennss   oopp  SSccoouutt iinngg  ggeezzeetteenn??
WW::  VVrrooeeggeerr   jjaa ,,   bbii jj   ddee  WWeellppeenn  eenn  ddee  VVeerrkkeennnneerrss ..   IIkk  hheebb  ttoott   mm''nn  1177ee  jjaaaarr
bbii jj   ssccoouutt iinngg  ggeezzeetteenn..
CC::   HHeeeeff tt   uu  ggeewweerrkktt   vvaann  tteevvoorreenn??
WW::  JJaa ..   IIkk  wweerrkk  bbii jj   eeeenn  bbeeddrr ii jj ff   wwaaaarr   zzee  hhuullppmmiiddddeelleenn  mmaakkeenn  oomm  zzwwaarree
ggeewwiicchhtteenn  eenn  mmeennsseenn  vviiaa  eeeenn  tt rraapp  nnaaaarr   bboovveenn  ttee  bbrreennggeenn..
MM::  WWaatt   vviinndd  uu  eerr   eeiiggeennll ii jjkk  vvaann  oomm  ggrrooeeppssbbeeggeelleeiiddeerr   ttee  zz ii jjnn??
WW::  IIkk  hheebb  wweell   eeeenn  bbeeppaaaa lldd  iiddeeee..   BBeenn  iinn  ddeecceemmbbeerr   ggeekkoozzeenn  eenn  ttoott   nnuu  ttooee
vviinndd  iikk  hheett   hheeeell   lleeuukk..
MM::  KKoommtt  uu  vvaakkeerr   oopp  SSccoouutt iinngg??
WW::  IIkk  wwii ll   ooookk  vvaakkeerr   eeeennss   bbii jj   ddee  vveerrsscchhii ll lleennddee  ssppeell ttaakkkkeenn  kkii jjkkeenn..   DDuuss   iikk
pprroobbeeeerr   iieeddeerree  zzaatteerrddaagg  ttee  kkoommeenn..
CC::   HHeeeeff tt   uu  eeeenn  hhoobbbbyy??

Celine Brouwer en Mickey Leent jens  inter viewen onze
kersverse  groepsbegeleider  Wil lem van Leeuwen…



WW::  IIkk  hheebb  vveeeell   iinntteerreess sseess ..   IIkk  mmooeett   vveeeell   rreeiizzeenn  vvoooorr  mm''nn  wweerrkk  eenn  wwii ll
ooookk  wweell   eeeennss   tthhuuii ss   zz ii jjnn..   MMaaaarr   iikk  hhoouudd  vvaann  ppaaaarrddrr ii jjddeenn,,   mmuuzziieekk,,   aauuttoo'' ss
eenn  vvooeettbbaall ..
CC::   WWaatt   ii ss   uu  ll iieevveell iinnggsskklleeuurr??
WW::  GGrrooeenn
CC::   HHooee  oouudd  bbeenntt   uu??
WW::  DDaatt   ii ss   eeeenn  ppii jjnnll ii jjkkee  vvrraaaagg..   IIkk  bbeenn  4477..
MM::  WWaannnneeeerr   ggaaaann  wwee  eeeennss   nnaaaarr   DDiissnnyyllaanndd  ooff   nnaaaarr   CCeenntteerrPPaarrccss??
WW::  VVrraaaagg  ddaatt   eeeennss   aaaann  jjee  mmooeeddeerr ..   IIkk  ddeennkk  ddaatt   hheett   ggooeedd  ii ss   oomm  mmeett
ssccoouutt iinngg  aannddeerree  lleeuukkee  ddiinnggeenn  ttee  ddooeenn..
PPeerrssoooonnll ii jjkk  bbeenn  iikk  nniieett   zzoo''nn  ll iieeffhheebbbbeerr   vvaann
pprreettppaarrkkeenn..   HHeett   ii ss   wweell   dduuuurr  eenn  ssoommmmiiggee
kkiinnddeerreenn  mmooggeenn  bbii jjvvoooorrbbeeeelldd  nniieett   iinn  ddee
aacchhttbbaaaann  vvaann  ddee  EEff ttee ll iinngg..
CC::   BBeenn  iikk  aa ll   eeeennss   iinn  ggeewweeeess tt ..   VVoonndd  iikk  hheeeell
lleeuukk  eenn  eerr   wwaass   eeeenn  ssppooookkhhuuii ss ..   
DDaann  vvoollggtt   eeeenn  hheeeell
vveerrhhaaaall…….... .. .. .. .. ..
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Zo, die staat...

RRSSWW  22000033::  BBaaiiee  DDaannkkiiee
22, 24 en 25 mei jongstleden waren weer de jaarlijkse Regionale
Scouting Wedstrijden. Dit jaar deden er van
onze groep 4 ploegen mee: twee gidsenrondes,
één verkennerpatrouille en één troep Explorers.
Om je een beetje een indruk te geven van hoe
zo’n RSW eruitziet, moeten we niet te veel
schrijven maar vooral laten zien. Dus start de
tape maar....
Wil je nog meer foto’s zien of verhalen lezen
van RSW? Kijk dan op: www.bekkerveld.nl of
www.parkstadlimburg.nl

Eerst de inschrijvingen....

En dan je spullen pakken en alle tentenopzetten...

Verloren tijdens RSW: 
Lekker zacht tijgervelletje
Terug te bezorgen tegen fikse
beloning. Ik begin het koud te
krijgen!!



Onze boys hadden een eigen

totempaal meegenomen...

Hier sla je nou een modderfiguur..

...en prachtige Afrikaanse kostuums!

Gescheiden afval...

Tijdens de wandeltocht kregen de deelnemers leiuke opdrachten...



Even een hapje eten...

Een keigaaf optreden van “No

stekkers, No House.”..

Knutselen op de Kijk-, Doe- en Speelmarkt!

Een strenge jury beoordeelt ....

In de regen genieten van het kampvuur...



N

...de Explorers laat Karen de mannelijke Explo’s kennis-
maken met het fenomeen: Pionieren!

OOOOnnnnddddeeeerrrrttttuuuusssssssseeeennnn bbbbiiii jjjj

Is it a men’s world? We dachten het niet! Op dit moment is Karen de enige
vrouwelijke Explo binnen Bekkerveld. Iemand met pit, want daar waar anderen 

afhaken gaat zij lekker door. 



Nationale Scoutingdag 2003
Dit jaar werd er weer vanouds groots uitgepakt tijdens Nationale
Scoutingdag.Want daar is Bekkerveld goed in. Het evenement werd
geopend door reisleider Jean Weijers, die zich het vuur uit zijn sloffen
heeft gerend om er een mooie dag van te maken.
De deelnemers mochten eens wat verder over hun grens kijken en
diverse werelddelen bezoeken. Zo konden ze in Afrika een waanzinnige
estafette spelen op een survivalspringkussen. In Australie mochten ze een
puzzel maken en kregen ze een lekkere snack “straight from the BBQ”.
(Een cursus schapen scheren was toch iets te veel van het goede.) 
In Azie mochten ze zelf loempia’s bakken en in Amerika konden ze een
zelfgemaakte rodeostier berijden. En wat betreft het Amerikaanse “Space
Program” mochten ze ook nog eens petfles-raketten afvuren. Kortom, er
was voor elk wat wils.
De dag werd afgesloten door een doedelzakspeler. Zo zie je maar: wat
Phileas Fogg deed in 80 dagen, zo doet Bekkerveld dat in 4 uur. Jammer
genoeg hebben we dit jaar geen nieuwe leden er aan overgehouden, zoals
vorig jaar wel het geval was.Maar dat was (en is) ook niet het
belangrijkste. Dat de kinderen zich geamuseerd hebben stond voorop!
Foto’s van NSD 2003 vind je op www.bekkerveld.nl.



Hellen & Miriam

Benzenraderweg 92
6417 SV Heerlen
Tel .  045-5713297

Van Weerdenpoelmanstraat  34
6417 EN Heerlen
Tel .  045-5422112
Fax 045-5429060

Vivaldipassage 2
Winkelcentrum Op de Kamp

Landgraaf
Tel .  045-5321284



Stichtingszaken:

Het grote

GELD
In Memoriam

Het is alweer een tijdje geleden, maar we wilden dit toch niet onvermeld laten.
Wiel Munsterman, sinds jaren actief als jeugd-, staf- en stichtingslid is kort voor
kerstmis vorig jaar na een ziekbed overleden. Hij is ook één van de mede-
oprichters geweest van de Scout Shout. Ook hebben wij altijd kunnen genieten
van zijn voortreffelijke filmreportages die hij maakte als we een belangrijke
activiteit hadden.Wiel zal dan ook gemist worden.

Effe pinnen
Iedere speltak heeft sinds kort zijn eigen pinpas gekregen. Dat is handig, want
dat betekent dat we nooit meer geld in het gebouw hoeven te hebben.

Bijgebouw
Het bijgebouw is dan nu toch eindelijk zover gereed dat we het in gebruik
kunnen nemen.We kunnen niet wachten op die lekker warme douche na een
zwaar weekend.
Het materiaal is al -voor zover als mogelijk is- opgeslagen en de nieuwe rekken
zijn geplaatst. Onze beheerder “Handige Bertje” Janssen heeft meteen de
gasflessen een mooie plaats gegeven.

Jubileum 2004: 60 jaar Scouting Bekkerveld
Zowel de staf als stichting zijn al druk bezig met de voorbereidingen (het
bedenken van ideeën) voor het jubileumjaar. In 2004 bestaat Bekkerveld
namelijk 60 jaar. En dat willen we groots aanpakken. Er zijn al ideeën geopperd
voor een groepskamp, een exclusief boekwerk en nog veel meer hersenspinsels.
We houden jullie op de hoogte. Heb je zelf misschien een idee? Geef het even
door aan je speltakleiding!!













Cocktails aan de bar...

Kantje boord...

De “Busjes”

Let’s have fun....

Limbodansen...

BBeeaacchhppaarr ttyy



Van die dingen:
Hippo
Hippo, een Engels woord dat niks meer of minder dan nijlpaard 
betekend. Eéns ook in het Latijn benoemd als Hippopotamus
Amphibius.
Waarom is dit begrip zo van toepassing op de Pivo's van
ScoutingBekkerveld? Voor de hand liggend is de lompheid en
vraatzucht die kenmerkend is voor de grijze en de Heerlense variant.
Verdere overeenkomsten liggen in het kudde-element, dat betekent
niet dat er sprake is van een grote “grijze” massa. Binnen de kudde
heeft iedereen een speciale taak en een eigen karakter. Ook het
ontstaan van beide soorten bevat parallellen. Zo wegen ze bij de
geboorte allebei ongeveer 60 Kg. Een klein verschil is te vinden in de
duur van de zwangerschap: 17 jaar versus 8 maanden. De geboorte
vindt onder water plaats. Overvliegen naar de Pivo's is er dan ook
niet bij: Er is geen droge manier om een Pivo te worden. Als laatste is
er de harmonie waarmee wordt samengeleefd met de omgeving. Zowel
Pivo's als nijlpaarden zijn een verbindende factor in hun leefmilieu.
Maar ja, dat wil je eigenlijk niet weten.

De Pivo's

P.S. Ben jij een Bever, Kabouter, Welp, Gids, Verkenner of Explorer
en heb jij een broer of zus, vanaf 17 jaar, die jou op zaterdagavond
alleen maar in de weg zit.? (bv. Tv programma's kijkt die jij niet wil
zien) Vertel dan eens dat er op zaterdagavond van 19-21 uur Scouting
is. 

De Pivo's 
Zoek de 10
verschillen...






