september 2019

Stam opkomsten
Datum
Zondag 22 september
Vrijdag 11 oktober
Zaterdag 23 november
Zaterdag 14 december
Vrijdag 10 januari
Zondag 12 januari

Activiteit
Brunch en wandelen
Oktoberfest in het honk met explorers en roverscouts
Happen en stappen
Kerstdiner
Uitkijkpost maken 19.00
Oliebollentocht 10.00 (info uitkijkpost)

Stam familie kamp 2019
Hallo allemaal,
Wij zijn op stam familie kamp geweest naar Beilen
Het begon op vrijdagmiddag, toen ging mama eerst de tent opzetten en wij gingen spelen.
Sabine en Geeske waren aan het koken, we aten sperziebonen met aardappelen en jus, dat vond ik
heel erg lekker.
Toen gingen we weer spelen en daarna moesten we gaan slapen, we hebben bijna niet geslapen
omdat we gingen kletsen en het was koud, de tent van mij en Elin was helemaal nat.
Toen het al heel laat was moest ik plassen en alle volwassenen waren nog bij het vuur.
De volgende ochtend gingen we ontbijten met een broodje met gebakken ei.
Daarna gingen we met touw spelen (tikkertje in het touw).
Geeske was jarig en we gingen zingen en taart eten.
Daarna gingen we een soort Bingo spelen, je moest met een dobbelsteen gooien en als je het cijfer
had staan op je briefje, moest je een opdracht doen. Ik zat samen met Bram in het team en wij waren
eerste geworden maar iedereen had uiteindelijk gewonnen en dan mocht je een cadeautje uitkiezen.
Na het middageten gingen we naar het meertje om te zwemmen, we hadden fruit meegenomen.
Het was heel erg lekker water maar niet zo diep.
Als avondeten gingen we BBQ-en daarna weer slapen, dit keer konden we wel slapen.
Toen was het alweer zondag en aten we weer een broodje met gebakken ei.
We gingen alles opruimen en het kamp was afgelopen.
Ik vond het heel leuk. ☺ ☺ ☺ ☺
Groetjes Maren Jas

Stam familie kamp 2019

Opkomsten welpen
Datum
Zaterdag 14 september
Zaterdag 21 september
Zaterdag 28 september
Zaterdag 5 oktober
Zat. 12- zon.13 oktober
Zaterdag 18 oktober
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 2 november
Zaterdag 9 november
Zaterdag 16 november
Zaterdag 23 november
Zaterdag 30 november
Zaterdag 7 december
Vrijdag 13 december
Zondag 12 januari

Opkomst
Opkomst 8.30 – 10.30
Opkomst
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met scouts 9.00-11.00 uur!
Welpenkamp, zie info deze uitkijkpost
Jota (zie info deze uitkijkpost)
Geen opkomst (herfstvakantie)
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Geen opkomst
Opkomst
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)

Welpenkamp
Zaterdag 12 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 andere scoutingvereniging.
Lantaarnpaal met bordje “Davy Crockett Hoeve, scouting”
We verwachten alle welpen zaterdag 12
oktober om 10.30 uur bij het scouting gebouw
in Smeerling. Het adres is Smeerling 19, 9591
TX Onstwedde. Graag de route volgen zoals
op het kaartje hiernaast staat aangegeven.
Op zondag 13 oktober om 13.30 uur staat de
klaar en kunnen de welpen weer worden
opgehaald. We gaan er een gezellig kamp van
maken!

koffie

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 (06-29456527)
-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 5 oktober weten! Dit ivm gemaakte kosten.

Opkomsten Scouts
Datum
Zaterdag 14 September
Vrijdag 20 September
Vrij. 27 – zat. 28 September
Zaterdag 5 Oktober
Zaterdag 12 Oktober
Vrij. 18 – zat. 19 Oktober
Zaterdag 26 Oktober
Zaterdag 2 November
Zaterdag 9 November
Zaterdag 16 November
Zaterdag 23 November
Zaterdag 30 November
Zaterdag 7 December
Vrijdag 13 December
Zondag 12 Januari

Opkomst
Opkomst van 10.45 tot 12.45
Gezamenlijke opkomst met Explorers van 19.00-21.00
Scoutskamp (Info volgt)
Gezamenlijke Opkomst met welpen van 9.00-11.00
Opkomst
Jota (Zie info uitkijkpost)
Geen Opkomst (Hefstvakantie)
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Kerstdiner 19.15-21.00 bord beker en bestek mee
Oliebollentocht 10.00 (Zie info uitkijkpost)

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884

Oliebollentocht
Zondag 12 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
Het eerste ouder-kind kamp was een groot succes, dat vraagt
natuurlijk om een herhaling! We hebben alvast goed weer
besteld voor het weekend van 4 en 5 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 willen jij en je vader of
moeder natuurlijk niet missen!

Opkomsten explorers
Datum
Vrijdag 13 september
Vrijdag 20 september
Vrijdag 27 september
Vrijdag 4 oktober
Vrijdag 11 oktober
18, 19, 20 oktober
Vrijdag 25 oktober
Vrijdag 1 november
Zaterdag 9 november
Vrijdag 15 november
Vrijdag 22 november
Vrijdag 29 november
Vrijdag 6 december
Vrijdag 13 december
Zondag 12 januari

Opkomst
Opkomst 19.00-21.00
Gezamenlijke opkomst met scouts 19.00-21.00
Nachtje kamperen met scouts (info volgt)
Gezamenlijke opkomst met rover scouts
Oktoberfest (info volgt)
Jota (info volgt)
Geen opkomst (herfstvakantie)
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met scouts (10:45 tot 12.45)
Opkomst
Geen opkomst
Opkomst
Opkomst
Kerstdiner met scouts 19.15-21.00 bord beker en bestek
meenemen
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

Koken met Maartje
Beef’n Guinnes pie
25 g roomboter
600 g stooflappen (1 schaal)
2 uien, 2 tenen knoflook
1 wortel, 70 g tomatenpuree (1 blikje)
400 g tomatenblokjes (1 blik)
350 ml vleesfond (1 pot)
2 laurierblaadjes
330 ml Guinness bier (1 flesje)
2 vastkokende aardappelen
2 takjes peterselie
5 plakjes bladerdeeg (diepvries)
1 ei, 1 snufje peper

Bereidingswijze
Smelt in een braadpan de boter. Voeg het vlees toe en bak in 5 min. bruin aan.
Schep het vlees uit de pan. Fruit de ui, knoflook en wortel 3 min. in het bakvet.
Doe het vlees terug in de pan. Schep er de tomatenpuree door en bak 1 min. mee. Voeg de
tomatenblokjes, de vleesfond en de laurierblaadjes toe. Schenk het bier langs de rand in de pan en
breng aan de kook.
Draai het vuur laag en stoof het vlees afgedekt in 2 uur gaar. Voeg na 1½ uur de aardappelblokjes en
peterselie toe en breng op smaak met peper.
Verwarm de oven voor tot 200C. Schep het stoofvlees in de ovenschaal. Rol de deegplakjes uit tot
een ronde lap van 28 cm doorsnede. Bestrijk de rand van de vorm dun met ei en leg het deeg over het
stoofvlees. Druk het deeg goed aan. Rol met een deegroller over de ovenschaal om eventueel
overhangend deeg eraf te halen. Dit kun je gebruiken om het deksel te versieren. Snijd in het midden
een kruis zodat er een gat ontstaat waardoor de stoom kan ontsnappen. Bestrijk ook het deeg dun
met het ei. Bak de taart 25-30 min. in de voorverwarmde oven, tot het deegdeksel goudbruin en gaar
is. Lekker met een frisse bladsalade met een kruidendressing.

Roverscouts
Datum
Vrijdag 20 September
Vrijdag 4 Oktober
Vrijdag 11 Oktober
Vrijdag 18 – Zaterdag 20 Oktober
Vrijdag 1 November
Vrijdag 15 november
Vrijdag 29 november
Vrijdag 6 December
Zaterdag 14 December
Vrijdag 10 januari
Zondag 12 januari

Opkomst 21.00-23.00
Opkomst
Opkomst samen met Explorers
Oktoberfest (info volgt)
Jota (Zie info uitkijkpost)
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Kerstdiner
Uitkijkpost maken 19.00
Oliebollentocht 10.00 (info uitkijkpost)

Kun je niet, dan graag afmelden in de agenda

ZOMERKAMP ROVERSCOUTS
Op maandagochtend vertrokken we met drie auto's richting Frankrijk, Besançon. We hadden
een voorspoedige reis en hebben bij aankomst bij het huisje dat we gehuurd hadden meteen
een pan met, hoe kan het ook anders, frikaroni gekookt. Dinsdagochtend moesten we even
checken waar wij precies zaten en hebben vervolgens het stadje Besançon bekeken. Een
wandeling rond de stad langs het water hoorde daar natuurlijk bij. Tegen de middag zijn we
weer vertrokken naar het huisje voor een stevige lunch om ons voor te bereiden op een
mooie wandeltocht die door onze Bouke was uitgezocht. Omdat wij in de omgeving van Dijon
zaten hebben we uiteraard een bezoek gebracht aan het mosterdmuseum én de fabriek
waarin de beroemde Motarde de Dijon wordt gemaakt. Tijdens de tour werd ons de
mogelijkheid gegeven om zelf ook een beetje mosterd te maken.

Mosterd maken van mosterdzaad, zout en azijn
Omdat dit geen rijpingstijd had gekregen smaakte het helaas niet zoals wij gewend waren en
zelfs een beetje azijnachtig. Later de middag hebben wij de stad Dijon zelf verkend door
middel van een guided tour by book. We hebben de dag afgesloten door uit eten te gaan.
Sommigen hebben zich als voorgerecht gewaagd aan een portie escargots. Donderdag
zouden we gaan kanoën, maar het werd uiteindelijk kayakken. Het weer was prachtig en de
stroming vrij sterk. Er zaten ook een paar stroomversnellinkjes in de rivier. Die gingen over
het algemeen vrij soepel, maar toch heeft niet iedere kayak de bagage droog gehouden…
Op vrijdag hebben we een kleine smederij bezocht die vroeger aangedreven werd door
middel van waterkracht. Het water uit de nabijgelegen beek stroomt op een rad en deze drijft

op zijn beurt via nokken een hamer aan, waarmee het staal kan worden bewerkt. De
smederij maakte voornamelijk zeisen. Ook dreef zo'n zelfde rad een tweetal blaasbalgen aan
om zuurstof in het kolenvuur te blazen. Het was zeer interessant om te zien hoe ze dit zo
vroeg al hadden bedacht en uitgevoerd. Die avond hadden we in planning om verse vis te
gaan eten bij de kwekerij aan het einde van de straat, op aanraden van onze verhuurster. De
kwekerij schrok een beetje van ons grote aantal en had zonder reservering eigenlijk niet de
capaciteit om ons te bedienen. Dus hebben wij schoongemaakte (leeggezogen) vissen
meegenomen en deze klaargemaakt op de barbecue onder het genot van een wijntje.

Vis op de barbecue | Marijn in de Citadel
Zaterdag zijn we naar de Citadel in Besançon geweest, de citadel is een burcht waar nu een
onder andere een dierentuin te vinden is maar ook een groot aantal verschillende musea.
Daarbij kan je ook een wandeling over de muur maken om zo te genieten van het uitzicht
van de omgeving. We hebben het grootste gedeelte van de dag in groepjes rondgelopen om
alle musea te ontdekken en om alle dieren te bekijken. Om de zondag goed te beginnen
hadden wij een afspraak met een wijnproducent om hun wijnkelder te bekijken en wijn te
proeven. Er zaten enkele wonderlijke wijnen bij met smaken die eruit sprongen. Het was wat
lastig om de smaken te bespreken met de wijnmaker omdat ze alleen Frans sprak, maar het
was een leuke ochtend. De rest van de middag hebben we een beetje aangerommeld bij het
huisje om onder andere onze dam verder af te maken en dat was alweer het einde van de
week. De dag erna reden we weer richting Exloo en toen zat ons zomerkamp van 2019 in
Frankrijk er op.

Wist u dat?
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Wij supporters van schoon zijn geweest?
Een deel van Exloo weer helemaal zwerfvuil vrij was!
Er 30(!) vuilniszakken gevuld waren.
Maar daarna kwam er toch echt wel een hele uitdaging
Niet voor onze leden maar wel voor de ouders
HET ouder – kind kamp!
Gelukkig was het heerlijk weer
Nee, een grapje, we vinden jullie allemaal super-stoer
Het was namelijk ’s nachts wel -20°C
Ten minste... Zo voelde het
Het wel een heel geslaagd kamp was en we het daarom in 2020 weer organiseren
Je hierover meer leest in deze uitkijkpost
Het door alle drukte in mei en juni toch weer in april plaats zal vinden
We dit keer de weergoden verzocht hebben op iets warmere temperaturen
We op gezamenlijk kamp gingen met Circus “Skoud”
De bonte avond van dit kamp echt geweldig was!
Met als klapper de man in het kanon!
De Scouts natuurliijk weer naar PKD zijn geweest
Het daarna weer tijd was voor het kamp van de Explorers
Die gingen met de fiets en tent en kano zich een aantal dagen vermaken
Ook het Stam familie kamp heel gezellig was
Wij de locatie van het Welpen kamp zooo mooi vonden, dat wij ook in Beilen waren
Het voor Geeske wel wat zwaar werd met haar dikke buik
Maar dat we nu met trots kunnen zeggen dat Geeske en Sven een jongentje hebben
gekregen
Deze jongen naar de naam “Fedde” luistert
Voor de oudere garde, die akela Petra nog kennen;
Petra eindelijk een kleinzoon heeft gekregen
Nadat ze al verwent was met meerdere prachtige
kleindochters
Wij heel blij zijn met al die nieuwe potentiele
leden!
We iedereen een heel fijn vervolg van het scouting
jaar wensen!

Uit den Ouden Doosch...
Jota (1998)
JOTA (Jamboree On The Air) is een evenement binnen scouting wat al jaren
plaatsvindt. Zo ook bij de Hunzehikers ( al doen we niet ieder jaar mee). Scouts van
over de hele wereld leggen via een radioverbinding contact met elkaar. Deze foto
dateert van omstreeks oktober/november 1998. Onze JOTA weekenden vonden toen
plaats achter Steenge tentenverhuur in Odoorn. Hier hadden we een keet staan en
een grote legertent, en dan nog wat patrouilletenten voor het slapen. Vanuit de keet
werd er contact gelegd met andere scoutinggroepen onder de bezielende leiding van
wijlen Fred de Boer (call PA3DMO/J). Fred leerde ons alles over het zenden en zat
uren met ons achter de mic. Inmiddels is dit overgenomen door Nick Buls, een van
onze roverscouts.
Op de foto zien we een gezellige avond in de grote legertent na een hele dag zenden
en opbouwen van de zendmasten. In deze tijd hadden we 1 gepionierde mast, en
een stuk hoogspanningsmast waarop de antennes geplaatst werden.
Van links voor naar rechts voor: Wijlen Hans Bakker (omgekomen bij een autoongeluk in 2004), Renee Mittelmeijer,Willie Krops, ?, Mark Steenge,?, Mark
Paulusma, Luuk Wieringh, Sven Bouwknegt.
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 je
een leuke foto voor deze rubriek? Mail of app hem dan naar:
Reneemittelmeijer@hotmail.com

Jota
Van 18 tot 20 oktober doet scouting Hunzehikers mee aan de
Jamboree On The Air, ook wel JOTA genoemd. Tijdens dit weekend
zoeken we met zendapparatuur contact met scoutinggroepen over de
hele wereld. De Roverscouts nemen de organisatie op zich maar ook
de andere speltakken worden hierbij betrokken. Hieronder een
overzicht.

Welpen: Worden zaterdag 19 okt. om 11 uur verwacht bij het honk, om 14 uur zijn alle ouders
welkom voor het overvlieg spektakel en rond 15 uur is voor de welpen de dag afgelopen.

Scouts: Worden vrijdag 18 okt om 19.30 uur verwacht bij het honk en mogen de opening
meemaken en blijven slapen. Op zaterdag om 14.00 is het overvliegen waarbij alle ouders welkom
zijn en daarna rond 15.00 is het afgelopen. Voor dit nachtje Jota meenemen:
- Slaapzak
- Matje of luchtbed
- Kussen
- Warme kleding voor ’s avonds
- Toiletspullen
- Pyjama
- Zakmes
- Zaklamp
- €7,50 kampgeld in een envelop met je naam en nood telefoonnummer

Explorers, Roverscouts, Stam: Het hele weekend van Jota!

Overvliegen
Tijdens de JOTA, op zaterdag 19 oktober
staat om 14.00 de koffie klaar en zijn alle
ouders welkom voor het overvliegen. Dit
betekend dat de kinderen die vorig seizoen
nog welp of scout waren en nu al een tijdje
meedraaien met de volgende speltak officieel
overvliegen naar de volgende leeftijdsgroep.
Rond 15.00 sluiten we de middag af.

Explorer zomerkamp verslag
Het is begin juni, dat betekent dat de explorers weer op zomerkamp gaan zoals elk jaar.
Maar dit jaar hebben we besloten om ons eigen pinksterkamp te organiseren als ons
‘zomerkamp’. Na veel overleg hadden we besloten dat onze leiding ons een paar dagen voor
het kamp vertellen wat we moesten inpakken en zouden we pas het honk te horen krijgen
wat we gingen doen, het enige wat we wisten was dat we 4 dagen weg zouden zijn.
Toen het eindelijk zover was kregen we te horen dat we op de fiets naar het honk moesten
met al onze bagage in onze eigen tas. Alleen onze tenten en onze stoelen mochten met Jan
en Sven mee in hun auto, de rest van onze spullen moesten we in onze tas meenemen. We
kregen een kaart en daarmee moesten we onze weg vinden naar onze overnachtingsplaats,
en toen we nog geen twee uur onderweg waren begon het al te regen en te onweren.
De eerste dag was vooral van de ene schuilplek naar de andere schuilplek fietsen, door de
onweer en regen fietsen is toch wat erger als je nog drie dagen moet wachten tot je weer
onder een warme douche kan staan om op te warmen. En alsof het slechte weer nog niet
goed was zijn we wel vier verkeerd gefietst omdat onze kaart lees kunsten minder goed zijn
dan wij denken, dit zorgde ervoor dat we met maar drie uur vertraging aankwamen op onze
overnachtingsplek, het mooie stukje Aalden van de familie Reuvers.

De tweede dag ging het een stuk beter en hadden we vooral mooi weer met soms wat
onweer, totdat het zo hard begon te waaien dat we niet meer vooruit konden en we een stuk
lopend met de fiets aan de hand verder moesten. Maar gelukkig ging alles weer beter toen
we Jan en Sven tegenkwamen die warme koffie en lekkere broodjes voor ons hadden. Door
een zware onweersbui besloten we te schuilen bij mensen onder de carport, toen ze
doorhadden dat we van de scouting waren nodigden ze ons uit om te schuilen in hun
bijgebouw. Dit konden we natuurlijk niet afslaan, we kregen van de mensen ook een kop
koffie en broodjes. Na de mensen bedankt te hebben gingen we verder met onze lange tocht
tot we op onze bestemming kwamen: Scouting kampeerterrein Gilwell Ada’s hoeve in
Ommen.
Tot onze verrassing hoefde we de derde niet te fietsen, maar we konden ook niet luieren. We
gingen namelijk kanoën in de rivier die aan het kampeerterrein lag, en dit vonden we geen
straf. Het mooie aan kanoën is dat je veel om je heen kan kijken naar de natuur terwijl je met
een mooie snelheid vooruit gaat. En het weer was het met ons eens, we hebben geen
druppel gehad en het werd zo warm dat we allemaal zin kregen in ijs. Maar helaas was er
geen ijs voor ons maar een sluis, hierdoor moesten we de kano's uit het water halen en hem

een heel stuk dragen en dit ging heel soepel, dus niet. Eenmaal weer in het water gingen we
lunchen en kon Jan weer een van zijn vele mooie verhalen vertellen. Na een mooie rondje
gekanood te hebben kregen we nog een verrassing, we gingen barbecueën en dat is
natuurlijk het leukste deel van een kamp.

De laatste dag kwam het vervelendste deel van het kamp, alles opruimen en klaarmaken om
naar huis te gaan. Gelukkig hadden we zoveel getreuzeld dat we besloten om met de auto
weer terug te gaan in plaats van met de fiets. Na alles opgeruimd te hebben bij het honk
vonden we dat we het leuk hebben gehad en dat we dit wel vaker kunnen doen.
Het einde van het pinksterkamp van de explorers.

Bjorn de Vries

De leiding…..
Welpen 7-10 jaar

Sabine Huizing 0591-549784
Sabine@janhuizing.nl

Geeske Bouwknegt 06-10869366
geeskebouwknegt@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

