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Heet van de naald

Ondertussen bij...

ScoutCulinair

En wie ben jij?

Beachparty

Ag&Da
27 juni Groepsweekend: Kuifje

Zomerkampen
Bevers 11-13 juli Bekkerveld
WEK 10-17 augustus Landgraaf
Verkenners 23-30 augustus Roermond
Gidsen 23-30 augustus Stein
Explorers 10-23 augustus Polen

Opening Scoutingjaar 2003/2004 (Bekkerveld)
6 september
Opening Scoutingjaar 2003/2004 (Regio Parkstad)
13 september

Overvliegen ?? september

Scout-In 2004 19-21 september
(weekend voor stafleden) Let op: In dit weekend is 
geen opkomst!!

Kerstactiviteit ?? december??

21-28 dec. Kerstvakantie (dus geen opkomst)

4 jan. Eerste opkomst 2004

Alle activiteiten en data onder voorbehoud!!!!

En nog 

veel meer...



COLOFON:
De Scout Shout is het groepsblad,
gemaakt dóór en vóór de leden van

Scouting Bekkerveld.
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Wist je dat……………?
• Jean Weijers onze reisleider was op Nationale

Scoutingdag?
• je in een heel aantal werelddelen een kijkje kon nemen?
• op deze dag zowel de springkussens als de zelfgemaak-

te loempia’s erg in trek waren?
• we volgend jaar weer iets heel mafs gaan doen met

NSD, maar het nog niet verklappen?
• we een prins op bezoek gehad hebben?
• Ingenieur A.E.H. Swarte al heel snel na zijn afstuderen

een baan heeft kunnen vinden?
• we nog altijd op zoek zijn naar nieuwe (verse) stafleden

en ouders die ons team komen versterken? 
• alweer een hele tijd terug door de Verkenners en

Gidsen fotoromans zijn gemaakt (en nog steeds niet te
zien zijn)?

• onze website al meer dan 4000 keer bezocht is?
• de door de Pivo’s georganiseerde beachparty een groot

succes was?
• Lisa heel goed kan limbodansen

omdat ze zo verschrikkelijk
lenig is?

• Jan-Willem blijkbaar slecht
slaapt?

• niet?

Dan weet je het nu!!
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