Beste scoutingvrienden!
Carnaval is voorbij en de lente staat alweer bijna voor de
deur. Een tijd om terug te kijken op het vorig jaar, maar
tegelijkertijd vooruit te kijken naar wat we dit jaar allemaal
gaan doen. Laat ik beginnen met vorig jaar: 2004, het jaar
waarin we ons 60-jarig bestaan hebben gevierd. Het was een
feestelijk jaar, waarin we geprobeerd hebben alle ‘gewone’
activiteiten een feestelijk tintje te geven. Volgens mij is ons
dat goed gelukt! Als klap op de vuurpijl kreeg iedereen het
jubileumboekje. Het zag er heel sjiek uit en zal voor ieder lid
van Scouting Bekkerveld een aandenken zijn aan dit afgelopen jaar. En voor sommigen roept het misschien wel herinneringen op aan nog meer vervlogen scoutingjaren ….. Zo
hebben we per 1 januari van dit jaar afscheid genomen van
dhr. Leentjens als stichtingsvoorzitter. Maar niet getreurd, hij
blijft voorlopig nog actief als lid binnen de stichting!
Genoeg over 2004, we zijn ondertussen alweer bijna 2
maanden in het nieuwe jaar. Ik wil dus ook vooruit kijken: de
komende maanden staan ons weer veel activiteiten te wachten. Zo zijn we druk bezig met het organiseren van de
Nationale Scouting Dag (19 maart), de Jantje Beton Collecte
(12 maart) en de Rommelmarkt (29 mei). Tijdens onze
ouderavond (28 januari jl.) hebben we met ouders gesproken
over onze plannen. Het mag duidelijk zijn dat we ook voor
bovengenoemde activiteiten nog ondersteuning zoeken van
ouders! Die ondersteuning kan bestaan uit een praktisch
handje hulp (zoals meelopen met collecterende jeugdleden) of
meedenken in het voorbereiden van activiteiten. Alle hulp is
welkom! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze
groepsbegeleider Willem.
Zoals jullie vast al gezien hebben, is de Scout Shout in een
nieuw jasje gestoken! We hebben jullie hulp natuurlijk ook
nodig om er een spetterend groepsblad van te maken, dus
lever jullie verhalen en tekeningen in bij de leiding. Jouw
bijdrage komt dan vast en zeker in de volgende uitgaven van
het blad! Voor nu heel veel leesplezier met de Scout Shout!
Met vriendelijke scoutinggroet,
Saskia, Groepsvoorzitter Scouting Bekkerveld

Scout Shout
is het groepsblad
gemaakt door en voor
de leden van
Scouting Bekkerveld
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Legpuzzel : kleur deze zo mooi mogelijk in. Plak de puzzel op
een dik stuk karton. Knip de stukjes uit en de puzzel is klaar
voor gebruik!

- de nieuwjaarsborrel voor staf en stichting weer erg gezellig was !
- Bertje (onze kok) en zijn vrouw Loes daarvoor heerlijk eten
hadden gemaakt voor de leiding en ouders.
- De verkenners en de gidsen begin dit jaar een tocht hadden
gelopen, en ze daar echt nat van terug kwamen?? DOORWEEKT !!
- Dat het verschil tussen een verzopen kat en een jeugdlid daardoor
moeilijk te zien was?
- De gidsen op kamp gaan van 6 t/m 13 augustus 2005 in Vilt
- Martijn jullie nog steeds achter de veren moet aan zitten voor
Kopij, wat eigenlijk overbodig is omdat er een brievenbus in de
zaal hangt
- Wouter (staflid welpen) bijzonder-goed de ruiten van het staflokaal
kan schoonmaken
- Scout In 2005 er aan zit te komen
- Dit een weekendje is voor leiding, om (weer) eens lekker uit hun
dak te gaan
- We veel positieve reacties hebben gekregen over ons
Jubileumboekje dat iedereen gekregen heeft eind 2004
- Dat JW nog altijd even druk bezig is met scouting dan voorheen
- Dat hij er zelf nog niet wild van wordt
- Dat ……

..… is en onze website al meer dan 13.000 bezoekers heeft gehad.
- Je zelf ook wist-je-dat-jes kunt inleveren in de brievenbus in de
zaal ?
- De carnavalsavond voor alle aanwezigen weer erg geslaagd was!
- Petra (gidsenstaf), Bas (verkennerstaf) meneer Leentjens
(stichting) op deze avond een onderscheiding kregen van
jeugdprins David I (de broer van Adinda!!) van de Winkbülle
- De leiding na afloop van deze carnavalsavond ook aan een
gezellige carnaval begon…
- De explorers hun speltak-kas weer hebben gespekt door mee te
werken in de feesttent in Heerlen

In dit nummer :
Voorwoord groepsvoorzitter
Koning Karel neemt afscheid
Carnaval ( een impressie met leuke foto’ s )
Wist je dat ??
Kooktip / spelletjes / kleurplaat / zoek de verschillen
Een gewaagde stelling
Een naam voor ons Hutje
Enz……………

Alle kopij kan ingeleverd
worden tot
zaterdag 2 APRIL !

Scout-Shout

Volgende Scout-Shout
Zaterdag 30 April

ZATERDAG 19 MAART

SCOUTING BEKKERVELD

Zoals alle jeugdleden en ouders al gezien hebben, staat er
een mooi nieuw gebouw, achter ons eigen hoofdgebouw.
Een opslagruimte voor ons spelmateriaal, een
douchegelegenheid en mooie toiletten. Kortom: Een mooi
gebouw, alleen zonder naam….
Bij deze vragen we of alle jeugdleden, ouders, stafleden enz,
een naam willen bedenken voor dit gebouw!! Het moet
natuurlijk wel iets met scouting te maken hebben.
Vul je naam onder in op de invulstrook, en de naam die jij
aan ons gebouw wilt geven.
Ben jij de gelukkige, die wint met het bedenken van de
leukste naam, dan komt de door jou verzonnen naam op een
mooie plank te staan en wordt op feestelijke wijze
opgehangen aan het gebouw. Wat zeg ik?
Jij mag dan het gebouw openen !!!!!

NATIONALE
SCOUTINGDAG 2005

Dus, laat die hersens kraken, wees origineel en wie weet, ??
ben jij de winnaar !!!

Akela, wij doen
ons best !!!!!

Van 11.00 tot 15.00 uur

NEEM AL JE VRIENDJES EN
VRIENDINNETJES MEE EN STAP IN
DE WERELD VAN SCOUTING !!

Vul in, Knip uit, en lever in !
(in de grijze brievenbus in de zaal) !!!!!!!!!!!!!!
Je kunt je strookje inleveren tot de eerste zaterdag van April !
Naam/speltak:
Naam voor het bijgebouw:

Ik geef mijn pen door aan ……...
Ik ben Lisa. En ik ben 13 jaar.
Vanaf de Bevers zit ik al bij scouting, en onderhand
zit ik al bij de Gidsen.
Ik ben bij scouting gekomen omdat ik een keer met
een vriendin van mij ben gaan kijken, en toen bleek
dat ik scouting heel erg leuk vond.
En sindsdien zit ik nu al zo’n 7,5 jaar bij scouting.
Ik vind het heel leuk op scouting, omdat de dingen
die we doen iedere week weer anders zijn. Zo
hebben we ook een keer gepaintballd.
Het leukste van scouting vind ik de kampen. Vooral
als we met RSW winnen en naar de LSW mogen.
De stafleden zijn ook heel aardig

Koning Karel neemt afscheid !!!!!
Wie kent hem niet ???
Koning Karel, Meneer Leentjens, De zuinige man, Een rustig
man, De man achter de schermen, De man met het vingertje,
altijd zwaaiend vanuit zijn auto, De ruitjestikker, De lord of
the ring, De directeur, Een man met contacten, Een man met
een gouden hart voor kinderen, De man van gedichten,
Een man uit duizenden.
Meneer Leentjens heeft afscheid genomen als voorzitter van
de stichting. Hij zegt zelf: Het is mooi geweest zo. Tijd om te
stoppen.
Koning Karel kwam met zijn koningspak aan, op onze
nieuwjaarsborrel van 2005 en overhandigde zijn kroon aan
Marc, die zijn taak gaat waarnemen de komende jaren als
nieuwe stichtingsvoorzitter.
Zijn troonopvolger !!!!
Met bloemen, een speech door de groepsbegeleider, een
mooie foto, werd de Koning toch nog even in het zonnetje
gezet om nog eens even duidelijk te laten blijken dat wij
deze, toch wel bijzondere man binnen onze groep zullen
missen.
Maar ja, ze zeggen wel eens: Bij het hoogtepunt moet je
stoppen, en zo is het !!

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

JW
explorers
lijkt me grappig om iets over JW te
weten te komen.

Koning Karel,
Bedankt !!!!!
Tja, Wat valt er nog toch te zeggen ????

………... O, ja:

Hoe-was-tie: GOED !!
Hoe-was-tie:

Hoe-was-tie:

BEST !!

KNAL

!!!!!!!!!!!!!!!

Yes
OF
No Way !!
En Waarom ……
Geef jullie mening en laat ons weten hoe jullie hierover
denken. Vul je gewaagde mening in op de losse invulstrook
hieronder, knip uit en gooi het in de brievenbus in de zaal !!
Naam/speltak:
YES en waarom:
No Way en waarom:

Vacature
Scouting Bekkerveld is op zoek naar enthousiaste mensen die
als vrijwilliger of medestaflid ons team willen komen
versterken. Denk niet te gauw dat kan ik niet, maar ontdek de
ontspanning en voldoening van vrijwilligerswerk in een
ervaren team met mensen in alle leeftijdgroepen.
Onze groep heeft altijd behoefte aan mensen die een stukje
van hun vrije tijd goed, zinvol en gezellig willen besteden.
Ook vanuit een studie of opleiding kan het scoutingwerk een
erkende stage opleveren.
Denk erover en laat het ons weten.
Voor info en vrijblijvend contact: Willem.
Datum om in je agenda te noteren: 29 mei Rommelmarkt.
Info: Carla & Willem van Leeuwen
Dion van de welpen schrijft over het houtbranden met de
soldeerbout, enkele weken geleden:

CARNAVAL !!!

Levende GSM (lege batterij)

Ook van de partij :
Prins David I
Hij doet hieronder
een speciale dans…

De-mandie-alles- aan-mekaarbreuzelt-kletst-ofzoiets….

Het was weer een geslaagde carnaval bij Bekkerveld dit jaar.
Goede muziek, leuke spelletjes voor de kinderen, uitreiking
van medailles door de jeugdprins, limonade, bier en plezier
maakte deze avond weer compleet!! Het geheim achter deze
gezelligheid is dat we het voor de kinderen doen. Het vele
hossen en springen, zelfgemaakte medailles uitdelen, een
leuk versierde zaal (mede dankzij de
creativiteit van de gidsen) maakte deze
avond tot een prachtig en goed begin
van de carnaval. Er hoeft niet veel
verteld te worden,
de foto’ s spreken voor zich!!
3 medailles mochten er weer uitgereikt
worden door de jeugdprins van de Winkbülle.
Dit maal voor Dhr. Leentjens, onze ex-stichtingsvoorzitter,
voor onze muziek–jockey Bas,(ieder jaar weer van de partij)
en Petra voor al haar creativiteit en goede verdiensten van
het afgelopen jaar.
Kijk, dat zijn nog eens uitreikingen.
Ook onze eigen verkenner-prins, David van basisschool
Windekind kwam nog langs om flink mee carnaval te vieren.
Verder was er nog een prijs voor deze keer 3 best geklede
carnavalisten, dat waren dit jaar Kevin, die een prachtige
zwarte vogel was, Marlijn, die eruit zag als Charlie Chaplin, en
Jordi, die eruit zag als een chearleader; natuurlijk waren er
ook winnaars bij de bijzonder leuke spelletjes die in de zaal
werden gedaan.
Een jaarlijkse activiteit die heel belangrijk is voor onze groep
om ieder jaar weer een goede start van te maken met
carnaval. Nog een keer een kräftig ALAAF !!!!!

KORTOM: TOT VOLGEND JAAR !!!!!!
OP NAAR

2006 !

