Publicatie september 2018

Van de voorzitter,
Hopelijk is iedereen de heetste zomer van de afgelopen decennia goed doorgekomen.
Het was in ieder geval prima weer om te kamperen.
In deze Uitkijkpost gewoontegetrouw wat vakantieverhalen, de kalender voor het
komend half jaar en wat nieuws van de Hunze Hikers.
Stijgende kosten noodzaken ons om de contributie een kleine beetje te verhogen: van 35
naar 40 euro per half jaar. De penningmeester zal u binnenkort een nota sturen met het
nieuwe bedrag.
Tijdens de jaarvergadering heb ik al wat gezegd over de nieuwe privacy regels en de avg.
We werken met de ledenadministratie van scouting Nederland die goed beschermd is.
Alleen bevoegde leiding en bestuur kan de gegevens raadplegen of aanpassen. In onze
bladen staan telefoonnummers en email adressen van leiding en bestuur en zij hebben
daar zelf mee ingestemd. Soms maken we foto’s van activiteiten die op onze facebook
pagina worden geplaatst. Als u dat niet wilt, geef dat dan zsm door aan de leiding.
We hebben opmerkingen gehad over een bijeenkomst voor de ouders over onze
vereniging. Dat hebben we de afgelopen jaren niet georganiseerd. In het komende
seizoen zullen we tijdens het ouder-kind kamp aandacht schenken aan het betrekken
van de ouders bij het reilen en zijlen van de Hunze Hikers.
Ik wens iedereen een mooi scouting seizoen en wellicht tot ziens bij een van onze
activiteiten.
Sylvo Gaastra, voorzitter

Stam opkomsten
Datum
Zaterdag 20 oktober
Zondag 18 november
Zaterdag 15 december
Vrijdag 11 januari
Zondag 13 januari
31 januari t/m 3 februari

Activiteit
Happen en stappen
Wandeling en brunch (wie wil dit organiseren??)
Kerstdiner met fotoavond (organisatie Petra en Geeske)
Uitkijkpost maken 19.00
Oliebollentocht 10.00 (info uitkijkpost)
Wintersportkamp

Opkomsten welpen
Datum
Zaterdag 15 september
Zaterdag 22 september
Zaterdag 29 september
6 en 7 oktober
Zaterdag 13 oktober
Zaterdag 19 oktober
Zaterdag 28 oktober
Zaterdag 3 november
Zaterdag 10 november
Zaterdag 17 november
Zaterdag 23 november
Zaterdag 1 december
Zaterdag 8 december
Vrijdag 14 december
Zondag 13 januari

Opkomst
Opkomst 8.30 – 10.30
Opkomst
Opkomst
Welpenkamp, zie info uitkijkpost
Opkomst
Geen opkomst (herfstvakantie)
Geen opkomst (herfstvakantie)
Gezamenlijk opkomst met scouts 9.00-11.00 en om
11 uur overvliegen (zie info deze uitkijkpost)
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met scouts 9.00-11.00
Opkomst
Kerstdiner 17.30-19.00 bord beker en bestek mee
Oliebollentocht, 10.00 (zie info deze uitkijkpost)

Kun je niet komen op een opkomst of heb je vragen bel,mail of app
Geeske (06-10869366 geeskebouwkengt@hotmail.com)
Sabine (0591-549784 sabine@janhuizing.nl
Jeanine (06-55502914)

Zomerkamp Tsjechië
Wij zijn dit jaar met (een deel van) de roverscouts groep na een lange periode
van plannen en overleggen een week naar Tsjechië geweest. Dit was van
zondag 22 juli tot zondag 29 juli.
Op 22 juli zijn we vroeg in de ochtend met de
groep verdeeld over drie auto’s waarvan een
met een karretje naar Tsjechië vertrokken. De
rit heeft bijna de hele dag geduurd en rond het
avondeten waren we op de camping waar we
de rest van de dagen geslapen hebben in de
patrouille tenten.
Op 23 juli hebben we in het stadje
waar we bij kampeerde een “free”
city tour gedaan. Dit was erg gezellig
en zeer leerzaam waarbij we veel
over het stadje Chesky Krumlov te
weten zijn gekomen. Daarna hebben
we nog even rondgelopen en
geshopt in het stadje.

24 juli zijn we een stukje gaan wandelen
en hebben we de hoogste berg van de
omgeving beklommen. Op de berg
hebben we wat gegeten. (De keuze viel
op een braadworst of een schnitzel)
Vervolgens zijn we een stuk sneller de
berg weer af gelopen wat geen
wedstrijd was maar toch wilde
sommigen eerder zijn dan de rest. Dit is
spectaculair gezien goed afgelopen en
we zijn met een kort treinritje weer
teruggegaan naar de camping.

25 juli hebben we een rondleiding gedaan bij de lokale
grafiet mijn waar het vergeleken met de
buitentemperaturen (30 graden) niet erg warm was
(10 graden) maar verder hebben we ons er wel
vermaakt.

26 juli zijn we gaan raften met de hele groep.
Dit was een tocht die een aantal van de rovers
al eerder had gedaan. Alleen wouden ze deze
keer de tocht in 1 dag doen in plaats van de 2,5
dag die het de vorige keer kostte. Dit kwam er
op neer dat er stevig door gepaddeld moest
worden en na veel inspanning waren we aan
het eind van de middag weer bij de camping.

27 juli dag zijn we bij een lokale bierbrouwerij
geweest namelijk de Budweiser/Budvar fabriek
(niet te verwarren met de Amerikaanse
Budweiser) hierbij zat ook een restaurantje
waar we hebben geluncht en daarna zijn we
terug gegaan naar de camping en hebben we
op de camping nog wat gechilld

Op 28 juli zijn we in de ochtend vertrokken
richting Praag (de hoofdstad van Tsjechië) om
daar onze laatste middag/ avond door te brengen.
Dit is door verkeerstoestanden (ongeluk etc.)
uitgelopen en zijn we pas rond het avondeten bij
onze slaapplek aangekomen. Hierdoor hebben we
niet alles kunnen zien wat we wouden maar we
hebben wel nog even een rondje gelopen.

En op de laatste dag van het kamp de 29e van juli zijn we weer allemaal in de
auto gestapt en zijn we weer teruggereden naar Nederland.
Alles bij elkaar was het een superleuke week en hebben wij ons prima
vermaakt!

Groeten Daan Heuveling

Stamkamp
We zijn op stamkamp geweest in Gasselte op camping Horstmannsbos. We sliepen
in huisjes net zoals vorig jaar.
Daar heb ik nog geknutseld met de kinderen. De eerste avond hebben we boontjes
met worst gegeten.
De volgende ochtend hebben
we ontbeten met een eitje
erbij natuurlijk.
En toen hebben we nog een
stuk gefietst. We zijn naar
het Boomkroonpad gefietst
en we hebben daar geluncht.
Toen hebben we nog een
stukje gefietst en zijn we naar
het Hemelrieki gefietst en we
hebben daar gezwommen,
gelegen en gespeeld. Toen
zijn we terug gefietst en
hebben we geBBQt.

De volgende ochtend ging
iedereen weer naar huis,
het was een heel leuk
kamp.

wist je dat?
XXX Anne

•
•
•
•
•
•
•
•

het heel leuk was
het eten lekker was
de kinderen leuk hebben gespeeld
we een leuke fietstocht hebben gemaakt
het erg gezellig was
we lekker hebben gezwommen
het mooi weer was
we geen regen hebben gehad!

Those were the days.....
Dit jaar was ik op vakantie in Engeland. In het Museum of Transport in Dover trof ik een
oude handkar aan die door de scouting in vroeger dagen werd gebruikt om de spullen te
vervoeren. De kar zelf lijkt me al vrij zwaar, samen met de bepakking waren gauw 6-8
scouts nodig om de kar in beweging te krijgen.

De handkar is mooi gerestaureerd. Op het bordje erbij valt te lezen dat de handkarren
verdwenen toen er ook voor de scouting gemotoriseerd transport beschikbaar kwam.
Met de handkarren werden ook wedstrijden gehouden tussen de verschillende
scoutinggroepen.

De handkar die wij bij de opkomsten gebruiken is gelukkig een stuk lichter en beter
hanteerbaar. Wat dat betreft zijn we er toch op vooruit gegaan
Sylvo Gaastra

Koken met Maartje
Cous cous met gegrilde kip.
Lekker of het nu mooi weer is of niet.
250 g couscous (pak à 500 g) 2 tenen knoflook, 1 tl zout, 400 ml kokend water, 15 g verse basilicum, 7 el traditionele
olijfolie, 1 el citroensap, 1 courgette, 4 tomaten,

1.

Doe de couscous in een ruime schaal en meng het zout erdoor. Schenk het kokende
water erover en laat 4 min. wellen. Snijd de basilicumblaadjes fijn. Klop een dressing
van 3 el olie, het citroensap, de helft van het basilicum en breng op smaak met peper
en zout.

2.

Snijd de courgette in halve plakjes en de tomaat in partjes. Verhit 2 el olie in een
hapjespan en bak de courgette 3 min. Pers de knoflook erboven en bak 1 min. mee.
Schep de tomaat erdoor en bak 5 min. op laag vuur.

3.

Doe de couscous met de rest van het basilicum erbij, schep om en bak nog 1 min.
Breng op smaak met peper en zout. Snijd de kip in plakken, bestrijk met de rest van
de olie en bestrooi met peper en zout. Verhit de grillpan en gril de kip in 6 min. gaar.
Keer halverwege. Verdeel de couscous en kip over borden. Serveer met de
basilicumdressing

Eet smakelijk!

Scouts regio weekend 2018
Beste scouts én ouders,
Dit jaar hebben we er een kamp bij, namelijk het Scouts regio
weekend Drenthe. Het kamp vind plaats op 12 en 13 oktober
2018 op welbekende het labelterrein in Dwingeloo.
Het gave thema van dit jaar is Action-Reaction, oftewel we gaan
een heuse kettingreactie maken.
Voor zowel jeugdleden als leiding draait dit weekend om spel,
ontmoeten, vermaak en uitdaging.
Schrijf het op de kalender, typ het in je agenda en hang memo’s op
de muren want het wordt een gezellig weekend!
We gaan er vanuit dat iedereen mee gaat, maar als je niet meegaat
kun je je afmelden t/m 29 september.
Na deze datum worden er €10,00 annuleringskosten in rekening
gebracht.
Afmelden voor dít kamp kun je doen bij Marijn – marijn98@live.nl.
Informatie over plaats, tijd, kampgeld en paklijst volgen later via
SOL (zorg dus dat jouw email en/of die van je ouders up-to-date is
in SOL!)
Wij hebben er zin in,
Groeten de Leiding.

Scouts
15 September
22 September
29 September
5 Oktober
13 – 14 oktober
20 Oktober
27 Oktober
3 November
10 November
17 November
24 November
1 December
8 December
15 December
13 Januari

Opkomst van 10:45 tot 12:45

Regioweekend
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Gezamenlijke opkomst en overvliegen

Gezamenlijke opkomst van 9:00 tot 11:00
Kerstontbijt
Oliebollentocht

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884

Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Zie uitkijkpost
Geen opkomst
Geen Opkomst
Zie uitkijkpost
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Info volgt
Zie uitkijkpost

Hallo allemaal,
Wij zijn op zomerkamp geweest in Schoonloo.
Het was heel leuk en gezellig.
We mochten onze piratenshirt aan die we gemaakt hadden,
want het was een piratenkamp.
Het kampvuur vond ik het leukst en we gingen laat naar bed.
De frikaroni vond ik erg lekker en ook de zelfgebakken broodjes.
We hebben een speurtocht gedaan in het bos.
Het was erg leuk.
Groetjes van Daan Haverkort

Winterberg
1 t/m 4 februari 2018
De ski’s lagen drie rijen breed uitgestald voor skihut ‘’Schneewitchen’’ in het populaire Winterberg.
Binnen zag het zwart van de mensen. We verdeelden ons over de skihut om zo een plek in te kunnen
nemen zodra er een vrij kwam. Na tien minuten bij mensen het eten van het bord af te hebben
gekeken vond Sabien een plek waar we met flink inschikken alle veertien in pasten. Omdat het
makkelijker is om te lopen op snowboardschoenen dan op skischoenen werd Mathijs opgezadeld
met de taak van bier halen bij de selfservice. Na het bestellen werd het eten verdacht snel
geserveerd. Het waren dan ook niet de beste bradkartoffelen die we ooit gehad hadden maar
vanwege onze grote trek maakte ons dit weinig uit.

In de nacht van zaterdag op zondag was er genoeg sneeuw gevallen dat ook de kleinere pistes in de
omgeving open waren. Dit zorgde er voor dat we ook terecht konden in het rustigere Willingen. Na
een ochtend te hebben geskied/gewandeld en een gezonde portie pommes und currywurst danwel
bradkartoffelen mit spiegelei, reden we weer richting de berghut om schoon te maken en onze
spullen in te pakken. Rond drie uur vertrokken we richting Nederland en keken we terug op een
geslaagd weekend ‘’sport’’.

Oliebollentocht
Zondag 13 januari openen we het jaar met de jaarlijkse oliebollentocht. Om 10
uur ben je van harte welkom in het honk. Natuurlijk mag je je ouders, broertjes,
zusjes en andere belangstellenden weer meenemen. De route is ruim 5 kilometer
en onderweg kun je natuurlijk genieten van……oliebollen!!!

Uniform
Als je een tijdje lid bent van scouting is het tijd voor een
uniform. Een blouse kan je bestellen via www.scoutshop.nl
maar ook prima tweedehands. Op marktplaats zijn er
voldoende te vinden. Vooraf even eentje passen van een
andere scout voor de maat kan wel handig zijn. Een das kan je
voor €7,50 kopen bij de leiding. Heb je een blouse te koop
omdat je doorgaat naar de volgende groep? Meld het aan je leiding of zet het op
de facebookpagina van scouting Hunzehikers!

Ouder-kind kamp
Zoals jullie al voorin de uitkijkpost hebben gelezen komt
er in het voorjaar een ouder-kind kamp. Dit staat gepland
voor zaterdag 13 en zondag 14 april. Ieder lid van de
vereniging (van welp tot stam) kan zich samen met zijn
vader of moeder aanmelden voor dit gezellige nachtje weg.
Info volgt in de volgende uitkijkpost maar blok de datum
alvast in je agenda want dit wil jij en je vader of moeder
natuurlijk niet missen!

Kano kamp Giethoorn
Het kamp was van 18 tot en met 21 mei. Het was een kanokamp in de natuur
rondom Giethoorn. We vertrokken de eerste dag een beetje stroef. Er waren niet
veel mensen die ervaring hadden met kanoën, dus Jan moest eerst aan iedereen
stuk voor stuk uitleggen hoe je moest kanoën. We hadden wel geluk dat het brede
kano’s waren dus je kon niet zomaar omvallen.
Toen we eenmaal waren vertrokken kwamen we eerst door een rivier met allemaal
huizen, steigers en woonboten. Dit zorgde meteen al voor chaos omdat een aantal
nog niet goed waren in recht kanoën, dus was het een aantal keer enorm spannend
dat je niet ging botsen. Maar dat is helemaal goed gekomen.

Even later kwamen we bij het
Giethoornsche meer. We
besloten langs de kant te varen
aangezien de meeste nog niet zo
goed in kanoën waren. Maar ook
al gingen we langs de kant, er
waren er een paar die moeite
hadden bij te blijven. Uiteindelijk
kwamen ook hun weer bij de
groep en gingen we weer als
groep verder.
Vlak nadat we over het
Giethoornsche meer zijn
gekomen kwamen we aan bij
onze eerste overnachtingsplek.
Het was een heel langwerpig
grasveld. Het gras was voor een heel groot deel dood. We hebben de tenten meteen
opgezet omdat het toen nog licht was. We hebben avond gegeten en toen hebben
we rond het kampvuur gepraat (en koffie gedronken). We gingen op tijd slapen
omdat de volgende dag weer zwaar ging worden.
De volgende dag werden we vroeg wakker omdat een paar mensen iets te vroeg al
lawaai gingen maken. We stonden op en zijn gaan ontbijten. Na het ontbijt zijn we
meteen de tenten en de rest gaan opruimen. Tijdens het opruimen van de tenten
had ik veel last van het dode gras, het gras ging overal inzitten.
Toen we klaar waren met het opruimen heeft Jan eerst gekeken waar we langs
wilden en daarna zijn we meteen weer vertrokken.

We gingen eerst weer over het Giethoornsche meer. Maar in plaats van terug zijn we
verder langs de kant gegaan. Toen we op het meer waren kwamen langs een
enorme broedplaats voor zwarte sternen, die zie je niet veel in Nederland.
Toen we voorbij het Giethoornsche meer waren kwamen we weer in een rivier. Even
later kwamen we bij een stopplaats en daar hebben we even pauze genomen. Het
was een plek met een vogelspotters hutje. Een paar hebben op die rustplaats
geprobeerd te vissen, maar ze hebben helaas niks gevangen. We hebben daar nog
even koffie gedronken en zijn weer verder gekanood.
We kanoden verder over de rivier. Het was een heel mooi gebied. Een paar uur later
kwamen we aan op een aanleg plaats. Hier hebben we middag gegeten.
Een paar uur later kwamen we aan op een camping. Ons budget was niet heel hoog
dus Jan is gaan vragen of we er 1 nachtje mochten blijven slapen, en gelukkig mocht
het. We hebben ons kamp opgezet, en omdat de meeste geen stoel hadden en het
gras heel nat was hebben we de kano’s gebruikt als bank. Het regende maar we
konden droog zitten onder een tarp.
Die avond zijn er nog een aantal geweest die hebben zitten vissen, of een rondje
hebben gekanood. Want het gebied daar was super mooi. Ik had bijna niet meer
door dat ik in Nederland was.

De volgende dag hebben we weer ontbeten. Daarna hebben we waar ons kamp
afgebroken Voor we weg gingen wou de havenmeester ons nog wat uitleggen over
kanoën, zoals hoe je makkelijk een kano te water kan brengen (want daar hadden de
meeste nogal moeite mee).

Met die nieuwe informatie zijn we weer
vertrokken. We kwamen meteen in een
heel groot bos. We moesten door een
hele smalle rivier van ongeveer 3 meter
breed. We moesten de bocht om. Aan
de andere kant van de bocht kwamen
net heel veel boten aan. We kregen een
ketting botsing we kwamen er gelukkig
heelhuids doorheen.
Jan en Sven waren al een stuk verder.
Toen wij daar aankwamen kwamen we
er achter dat we een paar mensen
misten. Een paar mensen zijn terug
gegaan om te kijken waar ze waren. Het
bleek dat hun de verkeerde afslag
hadden genomen. Maar we hebben ze
gevonden en we konden weer verder.
We kwamen uit op een wat bredere rivier. Uiteindelijk was een plaats waar je ijs kon
halen. Dus daar hebben we ijs gehaald.
Na even rusten gingen we weer verder. We gingen onder een brug door. Achter de
brug hebben we gewacht op een paar die een beetje achter geraakt waren. Toen
hun weer bij waren gingen we weer verder.
We kwamen op een bredere rivier. Hier was af en toe heel veel spanning want er
vaarden ook redelijk grote boten. Maar het ging gelukkig allemaal goed.
We gingen overnachten op de plaats waar we de eerste nacht ook stonden. Nadat
we onze tenten hadden opgezet gingen we koken. We hebben nasi gemaakt met
zelfgemaakte kroepoek en het was heerlijk. Een aantal hebben ook nog besloten om
even te gaan zwemmen. Het water was heerlijk. En ik ben nog naar een eiland
gekanood op het Giethoornsche meer.
Toen we de volgende dag weer wakker werden hebben we weer ontbeten en ons
spul opgeruimd. Dit keer zijn we gaan kanoën recht over het Giethoornsche meer.
Dit was een enorme uitdagen. Het waaide best hard dus het water was redelijk wild.
Het lukte de meeste niet om recht te kanoën. Een paar kwamen nog vast te zitten in
een vaargeul terwijl er een grote boot aankwam. Maar we hebben het allemaal
gered.
We kwamen aan de rivier waar we een paar dagen geleden in zijn begonnen. Aan
sommige mensen kom je zien dat ze er klaar mee waren.
Toen we terug waren werd iedereen weer opgehaald. De kano’s werden weer op de
kar gebonden. En dat was weer het einde van een heel mooi kamp.
Verslag geschreven door Thom

Wist u dat?
•
•
•

De explorers met pinksteren naar Giethoorn zijn geweest
Samen met heel veel muggen...
Dat de scouts natuurlijk met pinksteren op PKD zijn geweest

•
•
•
•
•

Het daarna alweer tijd was voor het gezamenlijk kamp
Dat de welpen hiervoor, helemaal zelf, mooie t-shirts hadden gemaakt!
Het thema dit jaar piraat was
De roverscouts het weer top hadden georganiseerd met een leuk programma
We natuurlijk frikaronie aten en afsloten met een bonte avond

•
•

De scouts zich het weekend erna gelijk konden bewijzen als piraat
Ze namelijk vlotten gingen bouwen

•
•
•

Dat dit samen was met andere scouting-groepen uit de regio
De oude garde ook weer op kamp mocht, het familie stam kamp
De animatie ook dit jaar weer goed verzorgd werd door de gezusters Huizing

•
•
•
•

Het weer een mooi gezellig kamp was in Gasselte
De roverscouts iets verder weg waren op kamp
Zij dit haar op kamp waren naar Tjechie?!
We nu na al die kampen en de zomervakantie weer met veel zin hebben in de
opkomsten!

•
•

De scouts nieuwe leiding hebben, Carlo en Brian
Hendrik Jan, Marijn en Jouke het alle drie te druk hadden

•

Wij ze willen bedanken voor alle leuke opkomsten en kampen

•
•

We gelukkig nog niet helemaal van ze af zijn want ze blijven wel betrokken bij de
HunzeHikers
De scouts een beetje langer mogen uitslapen op zaterdagochtend

•
•
•
•

Ze nu om 10.45 beginnen i.p.v. 10.30?
Er in april 2019 voor alle ouders ook de mogelijkheid is om mee te gaan op kamp
Je hierover meer leest in deze uitkijkpost bij het stukje ouder kind kamp
We vele aanmeldingen verwachten en het erg gezellig gaat worden

Welpenkamp
Zaterdag 6 oktober gaan we met de welpen een nachtje op kamp. En omdat de welpen wel erg stoer
zijn maar het in oktober toch al best koud kan zijn, slapen we niet in een tent maar in een
scoutinggebouw van een ander scoutingvereniging.
We verwachten alle welpen zaterdag 6 oktober om 10.30 uur bij het scouting gebouw van scouting
Beilen. Het adres is Smalbroek 25, 9411 TS Beilen
Op zondag 7 oktober om 14 uur staat de koffie klaar en kunnen de welpen weer worden opgehaald.
We gaan er een gezellig kamp van maken en misschien zelfs wel weer een insigne verdienen!

Dit moet je allemaal meenemen:
-

Bord, beker en bestek (voorzien van naam)
Slaapzak
Kussen
Matje of luchtbed
Pyjama
Toiletspullen
Zaklamp (voorzien van naam)
Droge en warme kleding voor ’s avonds
Goede wandelschoenen (zaterdag aan)
Scouting blouse (zaterdag aan)
Regenkleding
Kampgeld €22,- (in een envelop met je naam en noodtelefoonnummer er op)

Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook!
Groetjes de leiding
-Voor noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken op (06-10869366 / 06-29456527)
-De leiding gaat er vanuit dat alle welpen mee gaan op dit kamp, kun je niet mee, laat dit
dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 22 september weten! Dit ivm gemaakte kosten.

Uit den Ouden Doosch...
Giethoorn (1995-2006)
In deze rubriek mogen de weelderige jaren in Giethoorn en omgeving niet ontbreken. De
explorers trokken elke zomer er plusminus een week op uit om te gaan varen met onze
eigen boot. We pasten er nét met zijn allen op en hadden soms nog een bagagebootje
erachteraan hangen omdat anders niet alles mee kon. De boot lag altijd
gestationeerd,onder water, bij wijlen Hendrik Petter in Dwarsgracht. Voor een doos sigaren
en een fles drank mocht onze boot een jaar lang blijven liggen. Eerst moest hij altijd droog
gepompt, er moesten een paar alen gevangen worden onder de bodem vandaan, en dan
konden we op pad. Er zijn vele foto's van deze kampen en deze 2 brengen we deze keer
onder de aandacht.
Op de eerste foto zien jullie de 2e boot die we hadden. De eerste is per ongeluk eens
afgevoerd door de gemeente en uiteindelijk vonden we of kregen we, dat is mij niet
bekend, een oude vuilnisboot. Voldeed prima om mee te varen, maar in het kader van zo
min mogelijk bagage sliep een deel van de club er ook op. En dat zag er dan zo uit.
Op de 2e foto zien jullie 2 bekende fenomenen tijdens dit kamp. De eerste is dat er
gekeken wordt of de bagageboot goed meekomt. Dit was vooral in bochtjes en sluizen wel
van belang. En je ziet mij (Renee) met “mama's tas”. Dit was een grote tas waarin van
alles van iedereen verzameld was. Portemonnees, rookwaar, cd's, een enkele mobiele
telefoon, alles zat erin. Als iemand wat nodig had werd er geroepen: “Mag ik.......uit
mama's tas?” En zo bleef alles droog en hadden we niet 10 handtasjes en rugzakken aan
boord,
Natuurlijk zijn er in mijn archief heel wat mooie ( en beschamende uiteraard) foto's te
vinden, maar het zou leuk zijn om een grotere variatie te kunnen laten zien. Dus heb je
een leuke foto voor deze rubriek? Mail of app hem dan naar:
reneemittelmeijer@hotmail.com of 06-38303426

Opkomsten explorers
Datum
Vrijdag 14 september
Vrijdag 21 september
Vrijdag 28 september
Vrijdag 5 oktober
Vrijdag 11 oktober
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 26 oktober
Vrijdag 2 november
Zaterdag 3 november
Vrijdag 9 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 30 november
Vrijdag 7 december
Vrijdag 14 december
Zondag 13 januari

Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Geen opkomst (herfstvakantie)
Geen opkomst (herfstvakantie)
Geen opkomst
9.00 honk om overvliegbaan te maken 11 uur overvliegen
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Oliebollentocht, 10.00 (zie info deze uitkijkpost)

Kun je niet komen op een opkomst of heb je vragen bel
Jan 06-30033325 of sven 06-13423674

Nieuwe leiding scouts

Zoals jullie op de smoelenpagina en tijdens de eerste opkomst vast al is opgevallen is er bij de scouts
nieuwe leiding. Hendrik-Jan, Jouke en Marijn hadden alle drie privé redenen om het wat rustiger aan
te gaan doen. Carlo en Brian zijn beide al jaren lid van de Hunzehikers en nemen het leidingstokje
met veel enthousiasme van de heren over. Hendrik-Jan, Jouke en Marijn zullen op de achtergrond de
nodige ondersteuning blijven bieden en je zult ze ongetwijfeld nog een treffen tijdens een opkomst
of een kamp. Heren bedankt voor jullie trouwe inzet de afgelopen jaren!
Ook is de opkomst tijd van de scouts veranderd. Zij beginnen voortaan om 10.45 tot 12.45, dit zodat
er een kwartiertje pauze tussen de welpen en scouts opkomst zit zodat de leiding tijd heeft om
dingen op te ruimen en klaar te zetten.

__________________________________________________________________________________

Aan het einde van de gezamenlijk opkomst van 3 november staat de koffie klaar en zijn alle
leden en ouders welkom voor het overvliegen. Dit betekend dat de kinderen die eerst nog
welp of scout waren en nu al een tijdje meedraaien met de volgende speltak officieel
overvliegen naar de volgende leeftijdsgroep. Dit gebeurd meestal met een trappersbaan
parcour. Rond 11.30 sluiten we de ochtend af.

De leiding…..
Welpen 7-10 jaar

Sabine Huizing 0591-549784
Sabine@janhuizing.nl

Geeske Bouwknegt 06-10863966
geeskenicolai@hotmail.com

Jeanine Pruim
06-55502914

Scouts 10-15 jaar

Carlo vd Hoek
06-27478884

Brian van Buren
06-43552123

Explorers 15-18 jaar

Jan Huizing 06-30033325
info@janhuizing.nl

Sven Bouwknegt 06-13423674
svenbouwknegt@hotmail.com

Marijn Veldpape
0637309255

