
 

Januari 2019 



De leiding….. 

Welpen 7-10 jaar 

 

Scouts 10-15 jaar 

 

Explorers 15-18 jaar 

 

 

 

 

 

Sabine Huizing 0591-549784 
Sabine@janhuizing.nl 

 

Geeske Bouwknegt 06-10863966 
geeskenicolai@hotmail.com 

 

Carlo vd Hoek 
06-27478884 

 

Marijn  Veldpape 
0637309255 

 

Jan Huizing 06-30033325 
info@janhuizing.nl 

 

Brian van Buren 
06-43552123 

 

Sven Bouwknegt 06-13423674 
svenbouwknegt@hotmail.com 

 

Jeanine Pruim 
06-55502914 



Beste scouts, 
 
Het afgelopen seizoen heeft nog maar weinig winterweer laten zien. Het mini-
winterkamp van de in de buurt van Borger kende voor wat betreft de kou dan ook maar 
weinig ontberingen. De echte liefhebbers kunnen terecht bij een internationaal 
scoutingkamp in Kazachstan, de eerste week van februari. Jammer dat dat dan weer niet 
in de vakantie valt. Last minute aanmeldingen zijn nog mogelijk via scouting.nl. 
 
De scoutingacademy zorgt o.a. voor opleidingen van onze leiding. In 2017 haalde Jouke 
zijn leidingsbadge en eind 2018 was Marijn aan de beurt.  Wij hechten aan enthousiaste 
leiding maar ook aan leiding die een goede training heeft gehad. 
  
Voor het schrijven van dit artikel googelde ik nog even Hunze Hikers Exloo en kwam ik 
dit artikel uit het Dagblad tegen: 
 

 

In Exloo is korte metten gemaakt met het gebouw dat tot afgelopen weekeinde nog scoutinggroep Hunze Hikers 

onderdak bood.  

De ontruiming van het gebouwtje heeft wat voeten in aarde gehad, omdat de scouts niet bijtijds een geschikt 

alternatief konden vinden. Het aanbod van de gemeente was in de ogen van de Hunze Hikers onwerkbaar, maar 

de oplossing kwam in de vorm van een paar semipermanente gebouwtjes. Die zijn na overleg met de buurt nu 

opgebouwd aan de Polweg, vlak bij de plek waar de Hunze Hikers een nieuw gebouw van honderd vierkante 

meter willen bouwen. Binnen twee weken moet het tijdelijk onderkomen bruikbaar zijn.Op de plek van het oude 

gebouw komen parkeerplaatsen. 

En die parkeerplaatsen zijn er gekomen. Sinds die tijd hebben we kort in een tijdelijk 
onderkomen gezeten en ondertussen al weer 5 jaar op de plek die Jan Berends ons 
kosteloos ter beschikking heeft gesteld. De andere foto’s op google laten een 
springlevende Hunze Hikers vereniging zien.  Op naar een mooi scoutingjaar 2019. ! 

Sylvo Gaastra 



Jaarlijkse Wandeltocht  

 Scoutinggroep Hunze Hikers  
Op 10 Maart organiseren wij, de Roverscouts, de derde editie van onze jaarlijkse 

wandeltocht. Onder het thema ‘tenten en kamperen’ geven wij onze draai aan 

het evenement. Er zijn routes van 5km en 10km uitgezet. Deze zullen u, als 

eventuele deelnemer, langs de mooiste plekjes van Exloo voeren. De starttijd voor 

het wandelen is tussen 10:00 en 12:00 uur en de startlocatie is ons Scouting Honk 

aan de Polweg in Exloo. Koffie en thee zijn beschikbaar bij de startlocatie en op de 

pauzeplek wacht een warme kop soep. Ook kan een broodje worden gebakken 

boven het kampvuur. 
  

Deelname aan het evenement is kosteloos en voor iedereen. Een vrije gift is 

mogelijk en deze zal worden besteed aan het vernieuwen van de tenten en 

kampeerspullen van onze vereniging. Wij hopen u te zien op 10 Maart! 

 



Opkomsten welpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun je niet komen op een opkomst of heb je vragen bel Geeske 06-10869366/0591-532397 of 
Sabine 06-29456527/0591-549784 of mail geeskebouwknegt@hotmail.com, sabine@janhuizing.nl 

Datum Opkomst 8.30 -10.30 uur 

Zaterdag 19 januari Opkomst 

Zaterdag 26 januari Opkomst 

Zaterdag 2 februari Geen opkomst 

Zaterdag 9 februari Opkomst   

Zaterdag 16 februari Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Zaterdag 23 februari Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Zaterdag 2 maart Baden Powell vossenjacht (zie info uitkijkpost) 10.00-12.00 

Zaterdag 9 maart Opkomst 

Zondag 10 maart Hunze hikers wandeldag (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 16 maart Gezamenlijke opkomst met scouts 9.00 – 11.00 uur!  

Zaterdag 23 maart Landelijk opschoondag (zie info uitkijkpost)  

Zaterdag 30 maart Opkomst    

Zaterdag 6 april Opkomst  

Zat 13 - zon 14 april Ouder kind kamp (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 20 april Geen opkomst (meivakantie)  

Zaterdag 27 april Geen opkomst (meivakantie) 

Zaterdag 4 mei Geen opkomst (meivakantie) 

Zaterdag 11 mei Opkomst  

Zat 18 – zon 19 mei Gezamenlijkkamp (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 25 mei Opkomst  

Zaterdag 1 juni Geen opkomst (hemelvaart) 

Zaterdag 8 juni Geen opkomst (pinksteren) 

Zaterdag 15 juni Opkomst  

Zaterdag 22 juni Geen opkomst 

Zaterdag 29 juni Laatste opkomst voor zomervakantie 

Zaterdag 7 september Eerste opkomst na zomervakantie 



WIST U DAT 

 

➢ de welpen gelijk na de vakantie begonnen met het leukste wat er is; “Vuurtje fikken” 

➢ dit natuurlijk was om te oefenen voor het welpenkamp 

➢ dit een heel sportief welpenkamp was 

➢ met een heuse WK ranja drinken, NL touwtrekken en een EK blik gooien 

➢ alle welpen hebben hun sportinsigne gehaald  

➢ de Scouts begonnen na de vakantie met nieuwe leiding 

➢ wij Hendrik Jan, Jouke en Marijn heel erg willen bedanken voor hun jaren lange inzet 

➢ we Brian en Carlo veel plezier en succes wensen als leiding 

➢ de Scouts bezig zijn geweest met uitdagende scouting technieken 

➢ dit onder andere houtbewerking en stoken in houdt 

➢ ze deze technieken gelijk konden gebruiken bij het scouts’ regio-weekend 

➢ ze helaas net niet gewonnen hebben 

➢ ze wel de aanmoedigingsprijs kregen 

➢ de Explorers echt weten wat belangrijk is 

➢ namelijk goed zitten op kamp 

➢ ze druk bezig zijn met het zelf maken van een kampeerstoel 

➢ deze natuurlijk nog niet klaar was voor het ontgroeningskamp van de nieuwste Explorers 

➢ het wel een heel mooi kamp was 

➢ een echte Hunze challenge 

➢ de Roverscouts en de Stam er ook nog steeds zijn 

➢ hun activiteiten vooral om eten gaan 

➢ zoals een Stambrunch en een kerstdiner 

➢ en o ja.. de Roverscouts kunnen nu tof vuurspuwen 

➢ de Welpen en de Scouts weten nu dat ze moeten bellen als het niet goed gaat met 

vuurspuwen 

➢ ze hebben namenlijk een hele toffe opkomst gehad bij de brandweer 

➢ we het jaar weer ouderwets hebben afgesloten met een kerstdiner, lekker gourmetten! 

 

➢ we weer veel zin hebben in het nieuwe jaar! 

 



Baden Powell  
 

Op zaterdag 2 maart vieren we met de hele vereniging de 

geboortedag van de oprichter van scouting: Baden Powell. 

Bij de Hunzehikers doen we dat al jaren met de traditionele 

vossenjacht in het dorp. Alle leden worden om 10.00 uur 

verwacht in bij het honk.  

Om 12.00 uur hopen we alle vossen gevonden te hebben 

en kan iedereen met een volle maag weer naar huis. 

 
 
 
 

Voor de vossenjacht zijn we weer op zoek naar ouders of andere 
vrijwilligers die vos willen spelen of een groepje willen begeleiden.  

  
 
 
Hiervoor kun je je opgeven bij Geeske       
(0591-532397/ geeskebouwknegt@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
            
          Bent u een vos? 
    

mailto:geeskebouwknegt@hotmail.com


     Gezamenlijkkamp  

     Welpen en scouts  

     19 en 20 mei 2019 

  

 

Beste welpen en scouts 

Zijn jullie er al klaar voor om ware circusartiesten te worden? Dat komt goed uit want ook dit 

jaar staat er weer een gezellig gezamenlijkkamp op de planning. En het kampthema is het 

circus! Clowns, acrobaten en goochelaars, we zullen vast van alles te zien en horen krijgen. 

Zaterdag 19 juni om 10 uur worden jullie (welpen en scouts) verwacht op het Uteringskamp 

te Elp. In ingang van dit groepskampeerterrein is aan de weg van Schoonloo richting Elp en 

wordt op een bord aangegeven. (adres: Ieberen 1, Elp) Op het kampterrein volg je de 

bordjes Hunzehikers (HH) 

Dit moet je allemaal meenemen: 

- Matje  

- Slaapzak 

- Kussen 

- Pyjama 

- Toiletspullen 

- Bord, beker en bestek (voorzien van naam) 

- Zaklamp (voorzien van naam)  

- Zwemkleding en handdoek (in plastic tas) 

- Droge en warme kleding voor ’s avonds 

- Goede wandelschoenen 

- Scouting uniform 

- Als je het leuk vindt mag je in thema kleding komen 

- Kampgeld €22,- (in een envelop met je naam en noodtelefoonnummer er op) 

- Zakmes (niet voor welpen) 

Zondag om 13 uur staat er voor alle ouders koffie klaar. Na het installeren van de kinderen 
die nog niet geïnstalleerd zijn is het kamp alweer afgelopen.  
(Kinderen die geïnstalleerd worden op het kamp krijgen hierover nog extra informatie van de 
leiding.) 
 
We hebben er zin in, we hopen jullie ook 
 
Groetjes de leiding 
-Voor noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken op (06-29456527 / 06-30033325) 
-De leiding gaat er vanuit dat alle leden mee gaan op dit kamp, kun je niet mee, laat dit  
dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 11 mei weten! Dit ivm gemaakte kosten.  



 

Scouts 
 Opkomst van 10:45 tot 12.45  

19 Januari  Opkomst  

26 Januari  Opkomst  

2 Februari  Opkomst 

9 Februari  Opkomst 

16 Februari Voorjaarsvakantie Geen opkomst 

23 Februari Voorjaarsvakantie Geen opkomst 

2 Maart Baden Powell Zie info uitkijkpost 

9 Maart  Opkomst 

16 Maart Gezamenlijke opkomst welpen 09:00 tot 11.00 Opkomst 

23 Maart Opschoondag Zie info uitkijkpost 

30 Maart  Opkomst 

6 April  Opkomst 

13 April Ouder/kind kamp Zie info uitkijkpost 

20 April Meivakantie Geen opkomst 

27 April Meivakantie Geen opkomst 

4 Mei Meivakantie Geen opkomst 

11 Mei  Opkomst 

17-19 Mei Gezamenlijk kamp Zie info uitkijkpost 

25 Mei  Opkomst  

1 Juni Hemelvaart Geen opkomst 

8-10 juni Pinksterkamp Dwingeloo Zie info uitkijkpost 

14 juni Gezamenlijke opkomst Explorers Vrijdag avond 
van 19.00 tot 21.00 

Opkomst 

22 juni  Opkomst 

29 juni  Opkomst 

7 september 1e opkomst na zomervakantie Opkomst 

 

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884  

 



Nederlandse opschoondag 

 
Op zaterdag 23 maart is het de Nederlandse opschoondag. Op deze dag trekken vele 
Nederlanders er op uit om het zwerfvuil in hun regio op te ruimen. Rondom Exloo zullen 
meerdere groepen het zwerfvuil verzamelen en net als vorig jaar willen wij hier met scouting 
ook weer aan mee werken.  
 
De welpen worden zaterdag om 9.00 verwacht op de Valtherzandweg tussen Odoorn en 
Valthe, naast Odoornerweg 10 te Valthe. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scouts worden om 9.00 verwacht bij tuincentrum Mimosa in Valthe. Adres Vlintweg 25a 
te Valthe.  
 
De Explorers worden om 9.00 verwacht bij Alons in Tweede Exloermond. Adres Noordekijl 1 
te Tweede Exloërmond. 
 
Om 12.00 uur zullen de welpen, scouts en explorers weer terug zijn bij het honk en kunnen 
ze hier opgehaald worden. Oude kleren en schoenen waar je goed op kunt lopen en vies 
mogen worden zijn zeker aan te raden! 
 

Odoorn 

Valthe 

 Klijndijk  

Verzamelplaats 
Welpen 



 
Gezamenlijkkamp 

explorers,  
roverscouts en stam 
17,18,19 mei 2019 

 

  

Zoals elk jaar gaan ook dit jaar de oudste drie speltakken alvast vrijdagavond op kamp. Zij 

zetten wat tenten klaar en treffen voorbereidingen voor het programma. De roverscouts 

hebben als kampthema dit jaar circus bedacht. 

Alle explorers, roverscouts en stamleden worden om 18.30 bij het honk verwacht. Hier 

pakken we samen de aanhangers in en vertrekken richting Schoonloo. Zaterdagochtend 

komen ook de welpen en de scouts aan en kan het kamp echt beginnen. Dit moet je allemaal 

meenemen: 

Dit moet je allemaal meenemen: 

- Matje  

- Slaapzak  

- Kussen 

- Pyjama 

- Toiletspullen 

- Bord, beker en bestek (voorzien van naam) 

- Zaklamp (voorzien van naam)  

- Zwemkleding en handdoek (in plastic tas) 

- Droge en warme kleding voor ’s avonds 

- Goede wandelschoenen 

- Scouting uniform 

- Kampgeld €27,- (in een envelop met je naam) 

- Thema kleding 

- Zakmes  

Zondag om 13 uur staat er voor alle ouders koffie klaar. Na het installeren van de kinderen 
die nog niet geïnstalleerd zijn is het kamp alweer afgelopen.  
Het zou fijn zijn als we ook met het opruimen van het kamp op jullie hulp kunnen rekenen! 
 
Groetjes de leiding 
 
-Voor noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken op (06-29456527 / 06-30033325) 
-De leiding gaat er vanuit dat alle leden mee gaan op dit kamp, kun je niet mee, laat dit  
dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 11 mei weten! Dit ivm gemaakte kosten.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wat ga jij doen met Pasen 2019? Naar de HIT natuurlijk! Want in 2019 kun je bij 
de HIT kiezen uit meer dan 60 totaal verschillende, spannende en uitdagende 
activiteiten op 7 plaatsen in Nederland!  
 
De HIT staat voor Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities en wordt elk jaar 
gehouden tijdens de paasdagen. Een paar duizend scouts tussen de 5 en de 88 jaar 
beleven een ultieme Scoutingactiviteit waarin je alles kunt tegenkomen wat Scouting 
te bieden heeft.  
In 2019 vindt de HIT plaats tussen vrijdag 19 en 22 april. De inschrijving is al gestart 
en loopt tot 9 maart. 
 
De dichtstbijzijnde locatie voor ons is Dwingeloo. Hier kun je onder andere 
deelnemen aan ouder-kind hike, beginnershike, kokkamp, triathike, zwerfhike en de 
jongerenhike. Kijk op de website hit.scouting.nl voor meer informatie. 
 
Echt doen! Je hebt een super weekend, en leert andere kinderen kennen die ook op 
scouting zitten. 
 
Schrijf je snel in want elke HIT heeft maar een beperkt aantal plaatsen.  
 
 
 
 
 
 

HIT, NO ADVENTURE LIKE IT! 
 



Ouder-kind-kamp 

  

Beste Hunzehikers 

Dit jaar organiseren we voor het eerst een ouder-kind-kamp. De kinderen 

komen altijd enthousiast thuis na een kamp en ouders zijn natuurlijk vreselijk 

nieuwsgierig wat we zoal doen op zo’n scoutingkamp. En wat is er nu leuker 

als samen met je zoon of dochter een middag actief buiten bezig zijn, chillen 

bij de kampvuur, slapen in een tent en gewekt worden met eieren met spek! 

Het ouder-kind-kamp is voor alle speltakken, dus van welpen tot stam. Ieder lid mag mee 

onder de voorwaarde dat hij één ouder (of grootouder) meeneemt. Voor dit kamp moet je je 

aanmelden via marijn98@live.nl. Belangrijk is bij het aanmelden dat je aangeeft of jullie 

gebruik willen maken van de scoutinggroepstenten of zelf iets meenemen om in te slapen 

(tent/vouwwagen/camper/caravan) Ook graag speciale dieet wensen en allergieën melden, 

dan kijken we of we hier rekening mee kunnen houden.  

Op zaterdag 13 april om 14 uur worden jullie verwacht op het Uteringskamp te Elp. In ingang 

van dit groepskampeerterrein is aan de weg van Schoonloo richting Elp en wordt op een 

bord aangegeven. (adres: Ieberen 1, Elp) Op het kampterrein volg je de bordjes Hunzehikers 

(HH) 

Dit moeten jullie allemaal meenemen: 

- Tent (of geef aan dat jullie gebruik willen maken van de groepstenten van scouting)  

- Matje 

- Slaapzak 

- Kussen  

- Pyjama 

- Toiletspullen 

- Bord, beker en bestek (voorzien van naam) 

- Zaklamp  

- Droge en warme kleding voor ’s avonds 

- Bij slecht weer regenkleding 

- Goede wandelschoenen 

- Scouting uniform voor de leden 

- Voor de volwassenen een stoeltje 

- Kampgeld €20 pp,- (in een envelop met je naam en noodtelefoonnummer er op) 

Zondagochtend na het ontbijt ruimen we de spullen op en kan iedereen weer naar huis.  
 
We hebben er erg veel zin in, we hopen jullie ook! Vergeet niet om je aan te melden!! 
Groetjes de leiding 
 
-Voor noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken op (06-29456527 / 06-30033325) 
 

mailto:marijn98@live.nl


 

Roverscouts 
 Opkomst van 21:00-23.00  

25 Januari  Opkomst  

31 Januari – 3 
februari 

Winterkamp  

8 februari  Opkomst 

22 februari  Opkomst 

2 Maart  Baden Powell Zie info uitkijkpost 

8 Maart   Opkomst 

10 Maart Hunzehikers Wandeltocht Zie info uitkijkpost 

22 Maart   Opkomst 

23 Maart Opschoondag Zie info uitkijkpost 

5 April  Opkomst 

13-14 April Ouder/kind kamp Zie info uitkijkpost 

19-21 April Hit  

3 Mei  Opkomst 

17-19 mei Gezamenlijk kamp Zie info uitkijkpost 

1 Juni  Opkomst 

14 Juni  Opkomst 

28 Juni  Opkomst 

12 Juli  Opkomst 

5-12 Augustus Zomerkamp  

7 september 1e opkomst na zomervakantie Opkomst 

 

Kun je niet, dan graag afmelden in de agenda  

 



Koken met Maartje        
 

Erwtensoep ofwel Snert! 

Echt Winter kan ik het niet noemen maar snert is altijd lekker ;-)  

 

Je hebt nodig: 

1½ liter kraanwater   1 gedroogde laurierblaadjes 

1 knolselderij             2 schouderkarbonaden 

2 preien (dun)           300 g spliterwten 

25 g verse selderij    1 el zout 

1 fijne rookworst 

 

 

Hoe maak je het: 

Breng in een soeppan het water met het zout, de erwten, karbonades en laurier aan de kook. Laat 20 

min. met de deksel op de pan zachtjes koken.  

Schil ondertussen de knolselderij en snijd in blokjes. Spoel de blokjes in een vergiet onder stromend 

water en laat uitlekken. Snijd de onderkant en het donkergroene blad van de prei. Snijd de stengels in 

ringen van 1 cm dik en was ze in een vergiet. Laat goed uitlekken.  

Snijd de selderij fijn. Neem de karbonades uit de pan, verwijder het bot en snijd het vlees in kleine 

blokjes. Roer het vlees, de knolselderij, prei en ¾ van de selderij door de soep. Leg de rookworst in de 

pan en laat nog 20 min. zachtjes koken tot alle groenten gaar zijn. Roer regelmatig.  

Haal de rookworst uit de pan, snijd in plakjes en roer deze door de soep. Garneer met de rest van de 

selderij.  

bereidingstip: 

Je kunt de soep 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast.  

serveertip: 

Vind je de soep wat te dik, verdun hem dan met water of bouillon. Serveer er roggebrood met 

katenspek bij.                                    

               Eet smakelijk!         



Gezamenlijke opkomst bij de brandweer 
 
Afgelopen december hebben de welpen en de scouts een gezamenlijke opkomst gehad bij 
de brandweer in 2e Exloërmond. Voor de scouts was dit het laatste onderdeel voor hun 
houtbewerken en stoken insigne. 
 
De vrijwilligers van de brandweer hebben ons uitgelegd wat voor werkzaamheden de 
brandweer allemaal uitvoert. Ze hebben ons ook wat filmpjes laten zien, van wat er in de 
brandweerauto gebeurd als ze onderweg zijn naar een ongeluk of brand. 
 

 
 
Na wat uitleg mochten we ook naar de brandweerauto toe om te zien wat er allemaal in zo’n 
auto zit. Hier hebben we onder andere ook gezien dat er middelen in zitten om mensen uit 
een auto te redden na een ongeval, zoals een grote schaar waarmee een autodeur los 
geknipt kan worden. Een aantal kinderen mochten ook met zo’n grote schaar een buis 
doorknippen.  

 

        
 
 
 
 
 



Nadat we gezien hebben wat er allemaal in een brandweerauto zit, mochten we ook even in 
de brandweerauto kijken. En als klap op de vuurpijl mochten we ook nog een rondje mee.  
 

 
 
 
Geschreven door Jeanine 



Uit den Ouden Doosch... 

Exloo (???? tot 2009 (?)) 
Een ietwat melancholische plaat deze keer. De man op de voorgrond kennen we allemaal. 
Dat is natuurlijk Jan Huizing. Op de achtergrond zie je het honk. Voor sommigen heel 
bekend. Voor anderen misschien volkomen nieuw, aangezien we alweer heel wat jaren 
aan de polweg zitten. Ons oude honk stond op een fantastische plek, waar je nu kunt 
parkeren... Middenin het dorp en toch dichtbij het bos en de zandkuil. De eerste jaren 
zaten we in het linker gedeelte. Dit werd echter door de verhuurder ( de gemeente) niet 
onderhouden en verpauperde dermate dat het niet meer veilig was om opkomsten te 
draaien. Gelukkig verhuisde de peuterspeelzaal en kwam het rechterdeel vrij. Voor ons 
ideaal. Links droge opslag van materiaal zoals vuurbakken en tenten, rechts een net honk. 
Helaas was het van tijdelijke aard want de gemeente had andere plannen met deze grond.  
Er moesten parkeerplaatsen komen, want die waren er schijnbaar niet genoeg. Heel veel 
opties aangedragen van onze kant, enkele bijzondere ideeën van de gemeente, een 
container en een piepklein hokje midden op het voetbalveld  en toen uiteindelijk op privaat 
terrein onze huidige blokhut. De tijd zal uitwijzen hoe lang we hier kunnen en mogen 
blijven.... 
 
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 

mailto:reneemittelmeijer@hotmail.com


Welpenkamp 2018 

 

Wij gingen op welpen kamp. 
We mochten heel lang opblijven en vuur maken. 
En we gingen blikjes maken en nachtwacht spelen. 
Op zondag gingen sporten en kregen we ons sportinsigne. 
Het was heel leuk. 
 
Van ward 
 
 



Opkomsten stam 
 

31 jan tm 3 febr Wintersport Willingen met rover scouts 

Zaterdag 2 maart Baden powell (zie uitkijkpost) 10-12 uur 

14-15 april Ouder-kind-kamp (neem dus eens je ouders mee ipv je kinderen) 

Zo 12 mei Dierentuin  (of zijn er nog andere vernieuwende ideeën??)  

17,18,19 mei Gezamenlijkkamp (zie info uitkijkpost) 

21 - 23 juni Stam familie kamp (bij scouting beilen, bij goed weer zaterdags de fietstocht) 

Vrijdag 30 aug Uitkijkpost maken 20.00 
 



 

 

Welpen kerstdiner 
 

 

 

 

We hebben met de welpen 

gezellig gegourmet. 

Er waren veel lekkere dingen: 

frikadelletjes, kipnuggets, 

pannenkoekjes, eitjes en 

stokbrood met kruidenboter. 

 

 

 

 

Het scoutinghonk was mooi 

versierd met kerstversiering 

en lampjes daardoor werd de 

sfeer gezellig. Iedereen heeft 

heerlijk gegeten.  

 

 

 

 

Op het eind zaten de kinderen 

lekker met een ijsje 

een film te kijken het was een hele 

leuke en gezellige avond. 

De kinderen vonden het ook erg 

leuk en lekker :) 

 

Groetjes Anne 
 

 



Opkomsten explorers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun je niet komen op een opkomst of heb je vragen bel Jan (06-30033325) of mail jan@janhuizing.nl 

Datum Opkomst 

Vrijdag 18 januari Opkomst 

Vrijdag 25 januari Opkomst 

Vrijdag 1 februari Geen opkomst 

Vrijdag 8 februari Opkomst   

Vrijdag 15 februari Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Vrijdag 22 februari Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Zaterdag  2 maart  Baden Powell vossenjacht (zie info uitkijkpost) 10.00-12.00 

Vrijdag 8 maart Opkomst  

Zondag 10 maart Wandeldag (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 16 maart Gezamenlijke opkomst met welpen en scouts 9.00-11.00 

zaterdag 23 maart Landelijk opschoondag (zie uitkijkpost)  

Vrijdag 29 maart Opkomst     

Vrijdag 5 april Opkomst  

Zat 13 – zon 14 apr Ouder-kind-kamp (zie uitkijkpost) 

Vrijdag 19 april Geen opkomst (meivakantie)  

Vrijdag 26 april Geen opkomst (meivakantie) 

 Vrijdag 3 mei Geen opkomst (meivakantie) 

Vrijdag 10 mei Opkomst 

Vrijdag 17/19 mei Gezamenlijkkamp (zie info uitkijkpost) 

Vrijdag 24 mei Opkomst 

Vrijdag 31 mei Geen opkomst (hemelvaart) 

Vrijdag 7,8,9,10 juni Explorerkamp (info volgt) 

Vrijdag 14 juni Opkomst 

Vrijdag 21 juni geen  opkomst  

Vrijdag 28 juni Laatste opkomst  

Vrijdag 6 sept Eerste opkomst na zomerstop 



Hebben jullie de nieuwe internet pagina van scouting 
Hunzehikers als gezien? Hierop staat zelfs de hele 

uitkijkpost voor het geval je hem weer eens kwijt bent! 

  Pinksterkamp Dwingeloo 
 
Beste scouts en ouders, 
 
 
Met Pinksteren is het weer zover, we gaan weer op PKD!  
Het thema van dit jaar is ‘iets’ met heksen en tovenaars. Wat het 
thema precies is en wat dit thema inhoud vertellen we jullie later nog 
wel, of kun je binnenkort vinden op www.hetpkd.nl 
 
We hebben dit jaar geen voorbereidingskampje. Wél is er een ouder-
kind kamp geplant. Natuurlijk komen hier ook de nodige tips&tricks 
aan bod, dus ga vooral mee! Hierover staat meer informatie in deze 
uitkijkpost. 
 
Het PKD is van za 8 t/m maandag 10 Juni. 
Schrijf het op de kalender en in je agenda! 
We gaan er vanuit dat iedereen mee gaat, maar als je niet kunt laat 
het dan weten! 
 
Je kunt je afmelden tot 24 Februari, na deze datum word er €15,00 
annuleringskosten in rekening gebracht i.v.m. de reeds gemaakte 
kosten. Afmelden kan via email aan Marijn (marijn98@live.nl).  
 
Informatie over het thema, plaats, tijd en kampgeld volgt later nog 
via via SOL. Controleer voor de zekerheid of je emailadres klopt. 
 
Groeten de Leiding.  

 

 

 

http://www.hetpkd.nl/
mailto:marijn98@live.nl


• Scouting in Drenthe onverminderd populair  

De scouting in Amerika staat onder druk. Sterker nog, er hangt een faillissement boven het hoofd van de 

jeugdorganisatie. Hoe anders is het in Drenthe. "Hier floreren de scoutinggroepen", laat Stefan Rolink van 

Scouting Regio Drenthe weten. Volgens hem dragen meerdere factoren bij aan het succes. "Trouwe vrijwilligers, 

bijvoorbeeld."  

Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. De vereniging telt zo'n 40 miljoen leden, 

verdeeld over zo'n 160 landen. Drenthe telt 24 groepen, waarvan verreweg de meeste in Assen zijn gevestigd. In 

Beilen zit de grootste van de provincie. 

 

Stijgende lijn 

"We zien nog steeds een toename van leden en vrijwilligers bij de Drentse scouting", vertelt Rolink. Een 

verklaring heeft hij er wel voor: "Drenthe bestaat uit kleine dorpjes. Mensen gaan gezellig samen met elkaar op 

scouting, omdat er al een kennis bij zit en dan horen ze er goede verhalen over." 

 

Volgens Rolink zijn de scoutingvrijwilligers enorm trouw in Drenthe. "Ze zijn voor een langere tijd verbonden 

aan de groep en doen het er niet even bij. Je kunt op ze bouwen. In het Westen is er wel een leegloop geweest de 

afgelopen tijd, maar daar gaat het inmiddels betet.  

Volgens Rolink is scouting altijd al populair geweest in Drenthe. "Eigenlijk is het net zoals bij voetbal: ouders 

hebben in hun jongere jaren een leuke tijd bij de scouting gehad en nemen dan hun kinderen mee om het ook te 

ervaren."  

 

Waar het goed gaat met de Drentse scouting, daar gaat het slecht in Amerika. Niet alleen een faillissement 

dreigt, ook komen er meldingen van seksueel misbruik binnen. "Het is een compleet andere organisatie in de VS. 

Hier in Nederland moeten we bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag tonen." 

 

Begrip 

Het slechte nieuws rondom de scouting in Amerika doet Rolink wel wat. "Het is daar immers een begrip, dan 

vind ik het jammer om dit te horen. Bepaalde erepenningen staan daar zelfs goed op je cv, zo leeft het in 

Amerika!" 

 

Ook de financiering loopt er anders dan in Nederland. Rolink: "Amerika wordt enorm gesponsord door 

instanties. Ook zijn religieuze groepen er meer bij betrokken. Wij worden ook wel gesponsord, maar proberen 

zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn. We organiseren bijvoorbeeld eigen marktjes om geld te generen."  

 

(bron RTV drenthe, december 2018) 

 

 

NL DOET 2019. 

 

We gaan dit jaar met NLdoet op 15 en 16 maart de vloer van het honk schuren 

en lakken. Wie heeft er zin om mee te doen ? Graag een mailtje naar 

sjcgaastra@gmail.com. We zoeken mensen die in de ochtend willen schuren en 

vegen en voor de middag lakkers. Wij zorgen voor de machines, lak en catering. 

Wie doet er mee ? 

mailto:sjcgaastra@gmail.com

