Januari 2020

De leiding…..
Welpen 7-10 jaar

Sabine Huizing 0591-549784
Sabine@janhuizing.nl

Geeske Bouwknegt 06-10869366
geeskebouwknegt@hotmail.com

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

Jeanine Pruim
06-55502914

Beste leden, beste scouting liefhebbers,

De leiding en het bestuur van de Hunze Hikers wensen u een gezond 2020 met veel
buitenactiviteiten.

Andere locatie ?
Onlangs kon u in de Week in Week uit lezen dat we met ons honk verkassen naar de
voormalige voetbalvelden achter het gemeentehuis. Het klopt dat bewoners van Exloo
samen met de gemeente plannen maken voor deze locatie. En het klopt ook dat we
gevraagd hebben om een hoek voor de Hunze Hikers te reserveren. Het plan is echter nog
lang niet in kannen en kruiken en de omvangrijke kosten die hiermee gepaard gaan moeten
ook nog geregeld worden. We blijven dus nog op zoek naar een eigen locatie waar we ook
kunnen investeren in permanente huisvesting.

Life skills.
Dat jongeren die op scouting zitten het “beter doen” dan kinderen die dat niet zitten wisten
we natuurlijk al lang maar het is vorig jaar ook wetenschappelijk onderzocht. Elders in deze
Uitkijkpost een wat uitgebreider artikel.

Het bestuur

Wist u dat?
-

We ook dit jaar weer mee hebben gedaan met de JOTA?
We zelfs een verbinding hebben gemaakt in de USA en in Koeweit(!)
Het weer een gezellige opkomst / kamp was
Je een hele mooie route kon lopen in Exloo
De belevingsroute van de sabeltandtijger
De welpen en de stam hebben hem alvast voor u getest
De explorers wel heel erg ver terug gingen in de tijd
Ze maakten een pinhole camera
Dat een hele belevenis was, vooral toen ze zelf de
foto’s gingen ontwikkelen
Ze nooit hadden geweten dat je zo een foto kon
maken
De welpen voorlopig hun laatste opkomst met
Jeanine hebben gehad
Ze gaat inmiddels voor 1 jaar naar Nieuw
Zeeland
Wij haar erg willen bedanken voor haar inzet bij de
welpen en we wensen haar een mooie tijd toe
Er voor de moeders van de scouts heel goed nieuws
is
Ze zijn begonnen met het insigne kunstenaars
textiel
Zodat ze straks zelf de insignes op de blouse kunnen naaien
De stam een escaperoom heeft gedaan
Dat het in 2 teams ging
Beide teams op tijd zijn ontsnapt
Zelfs de personen die spelletjes haten nu heeeeel fanatiek werden
Het toen alweer December was en de beste Sint alweer in het land was
De welpen toen een vet cool pieten smokkelspel hebben gedaan
Carlo een heel speciaal Sint talent heeft
Hij wel 39 pepernoten in zijn mond kan hebben
Na Sint het alweer de tijd voor de kerstdiners was
Er zoals vanouds ge-gourmet werd
Behalve bij de roverscouts en de stam
Zij een moorddiner hadden
Dat bloedstollend spannend was
Wij dit zeer knap vonden van de organisatie die dit allemaal bedacht had
Wij dit jaar meedoen met de scouting loterij
Jullie hier binnenkort meer informatie over krijgen
We dit doen ipv de vogelvoeractie
Je je niet moet vergeten op te geven voor het ouder-kind-kamp

Opkomsten welpen
Datum
Zaterdag 18 januari
Zaterdag 25 januari
Zaterdag 1 februari
Zaterdag 8 februari
Zaterdag 15 februari
Zaterdag 22 februari
Zaterdag 29 februari
Zaterdag 7 maart
Zaterdag 14 maart
Zaterdag 21 maart
Zaterdag 28 maart
Zat 4 – zon 5 april
Zaterdag 11 april
Zaterdag 18 april
Zaterdag 25 april
Zaterdag 2 mei
Zaterdag 1 mei
Zaterdag 16 mei
Zaterdag 23 mei
Zaterdag 30 mei
Zaterdag 6 juni
Zaterdag 13 juni
Zaterdag 20 juni
Zat 27 – zon 28 juni
Zaterdag 30 augustus
26/27 september

Opkomst 8.30 -10.30 uur
Opkomst
Geen opkomst
Opkomst
Opkomst
Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Baden Powell vossenjacht (zie info uitkijkpost) 10.00-12.00
Opkomst
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met scouts 9.00 – 11.00 uur!
Opkomst
Ouder kind kamp (zie info uitkijkpost)
Geen opkomst (Pasen)
Opkomst
Geen opkomst (meivakantie)
Geen opkomst (meivakantie)
Geen opkomst (meivakantie)
Opkomst
Geen opkomst (hemelvaart)
Geen opkomst (pinksteren)
Opkomst
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met scouts 9.00 – 11.00 uur!
Gezamenlijk kamp (zie info uitkijkpost)
Eerste opkomst na zomervakantie
Welpen kamp (info volgt, zet alvast op de kalender;)

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

Opkomsten stam
23 jan tm 26 jan
Zaterdag 29 feb
4-5 april
Zo 24 mei
26 - 28 juni
3-5 juli
Vrijdag 30 aug

Wintersport Willingen met rover scouts
Baden powell (zie uitkijkpost) 10-12 uur
Ouder-kind-kamp (neem dus eens je ouders mee ipv je kinderen)
Fietstocht (iemand nog een leuke route?)
Gezamenlijkkamp (info in de uitkijkpost)
Stamfamiliekamp in Smeerling (info volgt)
Uitkijkpost maken 20.00

Opkomsten explorers
Datum
Vrijdag 17 januari
Vrijdag 24 januari
Vrijdag 31 januari
Vrijdag 7 februari
Vrijdag 14 februari
Vrijdag 21 februari
Zaterdag 29 februari
Vrijdag 6 maart
Vrijdag 13 maart
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 27 maart
Zat 4 – zon 5 april
Vrijdag 10 april
Vrijdag 17 april
Vrijdag 24 april
Vrijdag 1 mei
Vrijdag 8 mei
Vrijdag 15 mei
Vrijdag 22 mei
29 mei – 1 juni
Vrijdag 5 juni
Vrijdag 12 juni
Vrijdag 19 juni
Zat 27 – zon 28 juni
vrijdag 29 augustus

Opkomst 19.00-21.00 uur
Opkomst
Geen opkomst
Gezamenlijk opkomst met de scouts 19.00-21.00
Opkomst
Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Baden Powell vossenjacht (zie info uitkijkpost) 10.00-12.00
Opkomst
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met roverscouts 20.00-22.00
Opkomst
Ouder kind kamp (zie info uitkijkpost)
Geen opkomst (Pasen)
Opkomst
Geen opkomst (meivakantie)
Geen opkomst (meivakantie)
Geen opkomst (meivakantie)
Opkomst
Geen opkomst (hemelvaart)
Kamp (info volgt)
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met roverscouts 20.00-22.00
Opkomst
Gezamenlijk kamp (zie info uitkijkpost)
Eerste opkomst na zomervakantie

Pinksterkamp Dwingeloo
Beste scouts en ouders,
Met Pinksteren is het weer zover, we gaan weer op PKD!
De organisatie was dit jaar mooi op tijd met het bekend maken van het thema.
Het thema van dit jaar is “De 12 werken van Hercules”
Op de Griekse berg Olympus woont Zeus en alle andere goden in grote harmonie. Ze
zorgen voor dat hemel en aarde en alle mensen een goed leven hebben. Maar Hercules,
de zoon van Zeus, doet de laatste tijd lastig. Op een gegeven moment is het voor Zeus
de maat vol en hij stuurt Hercules weg van de Olympus, terug naar aarde. Pas als hij
op aarde heeft bewezen dat hij een echte held is, kan hij waardig terug keren naar de
Olympus.
Op aarde wil hij bewijzen dat hij een echte god is, een held kan zijn. Samen met zijn
steun en toeverlaat Athena gaat hij tijdens Pinksteren en met jullie hulp, proberen terug
te keren naar de Olympus.
Het PKD is van Zaterdag 30 mei t/m Maandag 1 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 23 Februari, na deze datum word er €20,00
annuleringskosten in rekening gebracht i.v.m. de reeds gemaakte kosten. In de
laatste week is afmelden niet meer mogelijk, in dit geval zullen volledige
kosten worden gerekend. Afmelden kan via email aan Marijn
(m.veldpape@outlook.com).
Informatie over het thema, plaats, tijd en kampgeld volgt later nog via SOL.
Controleer voor de zekerheid of je emailadres klopt.
Groeten de Leiding.

Gezamenlijkkamp
Welpen en scouts
27 en 28 juni 2020
Beste welpen en scouts
De klimaatveranderingen gaan ook de Hunzehikers niet onopgemerkt voorbij. Wij
verwachten deze zomer namelijk bergen met sneeuw in Schoonloo en daarom staat het
kamp in het thema van de wintersport.
Zaterdag 27 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 13 juni weten! Dit ivm gemaakte kosten.

Gezamenlijkkamp
explorers,
roverscouts en stam
26,27,28 juni 2020
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 wintersport bedacht.
Jullie worden om 19.30 uur op het uteringskamp verwacht, welk veld dat hoor je nog via de
app. We zullen vrijdagavond zo veel mogelijk opbouwen zodat alles klaar staat als de welpen
en de scouts zaterdagochtend komen en het kamp echt kan beginnen. Dit moet je allemaal
meenemen:
Dit moet je allemaal meenemen:
-

Matje
Slaapzak
Tent
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 leden 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 13 juni weten! Dit ivm gemaakte kosten.

Ouder-kind-kamp
Beste Hunzehikers
Dit jaar organiseren we weer 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 het
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 ramlec@live.com. 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. Aanmelden kan tot 21 maart.
Op zaterdag 4 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 €17,50 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)

Jeanine in Nieuw Zeeland
Onze welpen leidster Jeanine is voor een jaar aan het backpacken in
Nieuw-Zeeland. Hieronder een kort verslag van wat ze allemaal al heeft
gezien en meegemaakt.

14 november 2019 was het eindelijk zover. Mijn reis naar Nieuw-Zeeland is begonnen.
Voordat ik naar Nieuw-Zeeland ging, heb ik eerst nog tussenstop van een paar dagen in
Singapore gehad. Ik ben daar een paar dagen bij een Nieuw-Zeelands gezin geweest.
18 november 2019 ben ik aangekomen in NieuwZeeland. Op het vliegveld ging het eigenlijk makkelijker
dan ik had verwacht. Ik had mijn opinel zakmes
meegenomen, maar eigenlijk mocht die helemaal niet
door de douane heen omdat er een houten handvat
aan zit. Gelukkig was de douanier een oud Nederlander.
Hij zei tegen mijn als jij niets zegt, zeg ik ook niets.
De eerste week was wel even pittig. Want er moest een
hoop geregeld worden zoals: bankaccount, IRD nummer
(beslastingsnummer), telefoonnummer, cv schrijven,
inschrijven bij uitzendbureaus, aanmelden op de
vacaturesite enz. En dan kom je in een vreemd land met een andere taal en een jet-lag,
waardoor ik de eerste week wel mega heimwee had. Niet zozeer omdat ik heimwee had naar
huis maar omdat de omschakeling wel ineens heel groot was.
Aan het einde van de week ben ik dan ook maar direct in de bus gestapt naar het noorden.
En dat voelde al een stuk beter. En na bijna twee weken in Nieuw-Zeeland te zijn kon ik
werken in het noorden op een courgette
boerderij. Dit heb ik gedaan tot een paar
dagen voor kerst. Het werk was ontzettend
zwaar maar ik had ontzettende leuke kiwi
collega’s (de Nieuw-Zeelandse bewoners
heten kiwi’s). Ze hebben mij een hoop geleerd
over de Nieuw-Zeelandse en de Maori’s. Dit
was ontzettend leerzaam.

In de periode van kerst en oud en nieuw heb ik opgetrokken met de familie van de mensen
die ik in Singapore ontmoet heb en dit is ook een kiwi familie. Ik heb dus een echt zomerse
kiwi’s kerst, oud en nieuw gehad. Het was ontzettend fijn dat ik met de feestdagen niet alleen
zat. Ze hebben mij ook ontzettend leuke dingen laten zien in Nieuw-Zeeland. )

Al met al vermaakt ik me hier prima. En wat is de natuur hier verschrikkelijk mooi.
Mochten jullie het interessant vinden om mij te volgen. Er staat op mijn Facebook een link in
de bio.
Groetjes Jeanine Pruim

Koken met Maartje
Provencaalse runderstoofschotel
Ingrediënten:
1 kilo sucade- of riblappen 3 teentjes knoflook (fijn) 3 laurierblaadjes Zeezout Zwarte peper 2 t
knoflookpoeder 750 ml droge rode wijn 2 kopjes bloem Olijfolie (paar scheuten) 2 grote uien (in
blokjes) 500 g wortels (in brokken) 250 g champignons 2 el peterselie 4 aardappels vastkokend (in
partjes) 450 g diepvries doperwten 2 kopjes vleesbouillon ½ kopje zongedroogde tomaten 1 el
rozemarijn Beetje tijm 2 el worchestersaus

Bereidingswijze:
Snij het vlees in blokjes, doe in een schaal met de helft van de wijn en de knoflook en de
laurierblaadjes en laat het een nachtje marineren in de koelkast. Als wijn heb ik een goedkope fles
pinot noir gebruikt want dat is een lekkere volle fruitige wijn. Snij alle groente, zorg dat het klaarstaat
want werkt sneller. Neem nu een grote braadpan met een dikke boden. Haal de blokjes rundvlees uit
de marinade (de marinade niet weggooien, laurierblaadjes verwijderen!), doe een flinke scheut olijfolie
in de pan, smeer de blokjes vlees in met zout en peper en haal ze door de bloem en bak ze snel om
en om bruin. Doe nu de rest van de marinade in de pan met de overgebleven scheut wijn, de uien en
de vleesbouillon en laat lekker 2 uur op laag vuur pruttelen. Het vlees kan nu garen en wordt zo
botermals. Voeg nu de rest toe, de aardappels, wortels, champignons, tomaten, rozemarijn en tijm en
gaar dit een half uur mee. Breng op smaak met worchestersaus en eventueel nog wat zout. Voeg
tenslotte de erwten toe want die hebben niet zo lang nodig en laat ze nog eventjes 10 minuten mee
pruttelen. Let er op dat de bevroren erwten niet stuk gaan want dat is niet de bedoeling. Je hebt nu
een uiterst complete, slanke en zeer voedzame schotel die prima past bij de herfst en de winter en
waarvan je misschien wel 2x van kan smullen. Een dag later is het nog lekkerder. Allen smakelijk !

Moord diner Stam en rover scouts
En toen werd er een kerst diner gehouden door de stam en de rover scouts.
We waanden ons even in winterse taferelen, een grote sneeuwstorm had het alpenhotel
ingesneeuwd. In het hotel waren allerlei personen vast komen te zitten door de storm.
Het leek een gezellig gebeuren, ’s avonds was de “louche” barman een bijzonder feestje aan het
geven. De wandelgroep “de happy walkers” waren ook druk bezig met het feest. Met drank en
vreemde zakjes poeder die de barman blijkbaar uit zijn mouw tovert..
Er zaten ook wat zakenlieden die heel ingewikkeld over geld deden met de hoteleigenaar. Het leek
een beetje vreemd maar dat viel te verwachten van de keurige zakenlieden?
Een van de zakenmannen lijkt een vreemde geheime relatie te hebben met een van de
zakenvrouwen…
We zagen een verre held uit het verleden, Reinier Paping, maar elke keer als je wat vraagt weet hij
eigenlijk nergens een antwoord op.
Een kunstenares zat aan te pappen met een zakenman.
Een stelletje wat op vakantie was in het alpenhotel, Frederiek en Frits, waren kortstondig een drankje
aan het drinken met Paping, en later hoorden diverse mensen Frederiek en Frits uitvoerig ruziën, niet
heel gezellig echter dat gebeurt toch in de beste relaties?
Natuurlijk hebben we ook nog andere hotelgasten, een vreemde Fransman met een vreemd accent
en een Chinees waar we compleet geen hout van verstaan..
Er zijn personeelsleden van het hotel die wel een oogje op de dames in het hotel lijken te hebben
maar zorgen verder netjes voor het eten en drinken..
’s Ochtends als de keuken van het hotel net losbarst voor de bereiding van het ontbijt is er plotseling
veel consternatie.
Frits is om het leven gebracht en ligt onder in het hotel!
Tijdens het diner komen 2 rechercheurs deze zaak onderzoeken.
Het lijkt toch duidelijk! Frederiek had toch ruzie met Frits de vorige avond? Natuurlijk is ze de
hoofdverdachte!
Frederiek wil echter nergens wat van weten, en zegt dat het een simpele echtelijke ruzie was.
Of was het toch de oude Reinier Paping die nergens meer wat vanaf weet, maar hij zat gister toch
met Frits te spreken? Frits raakte ook spuugzat van dat gezemel over Elfstedentochten.

Of zou Frits zich in de bijzonder harde financiële gesprekken hebben gemengd van de zakenlieden?
Het ging toch om behoorlijke bedragen? Waren ze niet gediend van een bemoeial en zouden ze hem
uit de weg hebben geruimd??
De barman met zijn poederzakjes en drankjes lijkt ook een persoon waar je ’s nachts niet mee over
straat loopt.. Hij ziet er onguur uit en doet gekke dingen. Iedereen zou zijn hand in het vuur steken
dat hij tegen elk bedrag iets crimineels zou willen doen…
Had Frits ook niet stiekem nog wat gedronken met die kunstenares die daar in het hoekje zit??
Wat niemand wist… de kok had nog een oogje op Frederiek, ze kenden elkaar nog van vroeger..
De kok leek heel gewoontjes maar hij kookte van woede, dat Frederiek toch wat met die vervelende
Frits had..
Hij kon het niet langer aanzien.. Frits moest verdwijnen..

Zo ondertussen kwam Jan Tuin uit Exloo ook hier in het verre Alpenhotel ons voorzien van hapjes!
Het was een zeer bijzondere avond en velen tasten in het duister over de dader..
Na het moorddiner hebben de stam en de scouts het diner in apres-ski stijl voortgezet.
Wij willen in het bijzonder Geeske en Petra nog even bedanken voor het ingewikkelde scenario..

Opkomsten Scouts
Datum
Zaterdag 18 Januari
Zaterdag 25 Januari
Vrijdag 31 Januari
Zaterdag 8 Februari
Zaterdag 15 Februari
Zaterdag 22 Februari
Zaterdag 29 Februari
Zaterdag 7 Maart
Zaterdag 14 Maart
Zaterdag 21 Maart
Zaterdag 28 Maart
Zaterdag 4 - Zondag 5 April
10/11/12 April
Zaterdag 18 April
Zaterdag 25 April
Zaterdag 2 Mei
Zaterdag 9 Mei
Zaterdag 16 Mei
Zaterdag 23 Mei
Zaterdag 30 Mei - Maandag 1 Juni
Zaterdag 6 Juni
Zaterdag 13 Juni
Zaterdag 20 Juni
Zaterdag 27 - zondag 28 Juni
Zaterdag 29 Augustus

Opkomst
Opkomst van 10.45 tot 12.45
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met Explorers van 19.00-21.00
Opkomst
Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Baden Powell (zie info uitkijkpost)
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Ouder/kind kamp (zie info uitkijkpost)
HIT (zie info uitkijkpost)
Opkomst
PKD voorbereiding (Info volgt via SOL)
PKD voorbereiding (Info volgt via SOL)
PKD voorbereiding (Info volgt via SOL)
Opkomst
Geen opkomst (Hemelvaart)
PKD (zie info uitkijkpost/info volgt)
Opkomst
Opkomst
Gezamenlijke opkomst met Welpen van 9:00-11:00
Gezamenlijk kamp
1e opkomst na zomervakantie

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884

Wat ga jij doen met Pasen 2020? Naar de HIT natuurlijk! Want in 2020 kun je bij
de HIT kiezen uit meer dan 60 totaal verschillende, spannende en uitdagende
activiteiten op 8 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.
De inschrijving is start 19 januari, dus wees er snel bij!
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. Nieuw dit jaar is
de locatie Ommen, ook in de buurt en ook daar zijn leuke kampen om uit te kiezen.
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!

Baden Powell
Op zaterdag 29 februari 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 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?

Roverscouts
Opkomst van 21:00-23.00
18 Januari
23-26 Januari
31 Januari
14 Februari
29 Februari
6- 8 Maart
20 Maart
4-5 April
24 April
8 mei
15 mei
29 mei
12 Juni
29 Juni
26-28 juni
3 Juli
31 Juli
3-10 augustus
28 augustus

Opkomst
Winterkamp

Baden Powell
Kampje
Opkomst met Explorers (20.00-22.00)
Ouder/kind kamp

Opkomst met Explorers (20.00-22.00)

Opkomst
Opkomst
Zie info uitkijkpost
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Opkomst

Gezamenlijk kamp
Opkomst
Opkomst
Zomerkamp
1e opkomst na de zomer

Kun je niet, dan graag afmelden in de agenda

Opkomst

Ilse

Naaien en Borduren, de scouts kunnen het!
De afgelopen 3 weken hebben we geleerd hoe we moeten naaien en borduren. We gingen
de eerste opkomst borduren. We hebben toen 2 steken geleerd die we ook in de andere 2
opkomsten hebben gebruikt, namelijk de rijgsteek en de stiksteek. Ze waren allebei heel
makkelijk. Bij de rijgsteek moest je alleen maar de naald op en neer door de borduurlinnen
steken. Dat moet ook bij de stiksteek, alleen dan moet je ook nog één keer terug borduren.
We hebben ook geleerd hoe je moest afwerken. Toen de uitleg klaar was hebben we
allemaal een stukje borduurlinnen gekregen en een naald en draad, dus konden we aan de
slag! Bij de één ging het wat soepeler dan bij de ander, maar gelukkig was het wel gelukt bij
iedereen. Uiteindelijk zag het er heel gezellig uit.
Bij de tweede opkomst hebben we geleerd hoe we moesten naaien. We hadden de vorige
keer 2 steken geleerd (de rijgsteek en de stiksteek) die we deze keer ook weer gingen
toepassen. We kregen een stuk stof met een Y erop getekend en je moest zelf verzinnen
wat je erop ging naaien. Je moest eerst wel een schets maken zodat je niet verkeerd naaide
en spijt kreeg van iets! Als je je schets klaar had mocht je beginnen met het naaien zelf. Er
waren allemaal kleuren stof en mooie patronen waaruit je kon kiezen. Hier is ook het geval
dat het bij de één wat makkelijker ging dan bij de ander, maar gelukkig is het bij iedereen
mooi geworden!
De laatste opkomst moesten we al onze insignes/kamp labels die we nog thuis hadden zelf
op onze blouse naaien. We hadden hele vervelende naalden met kleine oogjes, daardoor
kreeg je het draadje er bijna niet doorheen! Gelukkig was de leiding er wel om te helpen,
maar het lukte sommigen ook zelf wel. Als je bij alle opkomsten was geweest en je goed
mee had gedaan kreeg je de insigne. Uiteindelijk was iedereen klaar en had bijna iedereen
zijn/haar insigne.
Het waren hele leuke opkomsten!
-Jasmine

Uit den Ouden Doosch...

gezamenlijk kamp Beilen 2007
Jaarlijks zijn er binnen alle speltakken verschillende kampen en kampjes, maar het
gezamenlijk kamp keert elk jaar terug. De laatste jaren vaak in thema en prachtig
aangekleed door de roverscouts, maar in 2007 was dit nog niet echt het geval. Vast op het
programma stond wel altijd de bonte avond waarop zowel door de kinderen als door de
leiding “leuke” stukjes werden opgevoerd. Ook het broodje bakken is een terugkerende
activiteit. Op deze foto zie je een groep welpen en scouts een broodje bakken. Niet
iedereen is bij mij bekend maar voor zover ik weet van links naar rechts:?,?, Myrthe
Lubbers, Robin Buls (toch?), Sven de Vries, Marjoleine Gaastra,Iris of Sabien Hadderingh,
Carlo van den Hoek,?, Ronnie-Toone- Weerman, Iris of Sabien Hadderingh,Niek
Heetebrij,?, Pieter, ?,?, Jouke Gaastra.
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

Welpenkamp
De welpen waren op kamp in Smeerling. Toen de bedden op waren
gemaakt, gingen de ouders weg. Toen brak het plezier uit. De welpen
hebben ook een insigne gehaald. Dat was het EHBO insigne. Daar
hebben we verschillende dingen voor gedaan. Zoals met een brancard
lopen. Dat was best zwaar vonden de
meeste welpen, maar het lukte. We
hebben ook nog wat anders gedaan. Dat
was om iemands arm een mitella maken.
En nog paar andere dingen voor EHBO,
we werden zelfs geschminkt met
wonden dat heette het levend
ganzenbord. We hebben daarna
verschillenden spellen gedaan, zoals een
speurtocht en nachtwacht dat spel
deden we s ’avonds met een zak lamp.
We hebben lekker drinken gedronken en daarvoor lekker gegeten en
marshmallows geroosterd. Toen naar bed en slapen en sommige waren
heel vroeg wakker.
De volgende dag hebben we een heerlijk
ontbijt gehad. De welpen hebben ook
gewandeld en toen zat de tijd er al weer
op. Met de ouder hebben we broodjes
geroosterd en wat gedronken. En toen
weer naar huis wat best jammer was.
Groeten Marit

Scouts scoren beter op lifeskills dan niet-scouts
Nederlandse jongeren die lid zijn van Scouting zijn lichamelijk actiever dan niet-scouts en gaan bewuster om
met de natuur. Dit blijkt uit onderzoek van WOSM, een van de twee wereldbonden van Scouting. Tijdens de
tweejaarlijkse Scout-In op zaterdag 21 september in Zeewolde bieden jonge scouts het onderzoeksrapport aan
aan het aanwezige Tweede Kamerlid Antje Diertens.
Ook op andere onderdelen binnen de sociale ontwikkeling scoren leden van Scouting hoger dan jongeren die
geen lid zijn. Scouts zijn behulpzamer, in hogere mate maatschappelijk betrokken, doen vaker vrijwilligerswerk
en staan meer open voor andere culturen. Zelf noemen scouts dat ze door hun ervaringen bij Scouting zijn
gegroeid in het samenwerken met anderen, over meer leiderschapsvaardigheden beschikken, beter dingen
kunnen organiseren, zelfstandiger zijn geworden, socialer zijn en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Dit zijn
belangrijke componenten voor een gezonde fysieke en mentale groei naar volwassenheid.
Scouting stelt zich ten doel om waarde toe te voegen aan de samenleving door jongeren uit te dagen zich
persoonlijk te ontwikkelen en daaraan veel plezier te beleven. Uit dit onderzoek blijkt dat Scouting hierin slaagt
als je kijkt naar een aantal lifeskills waarop scouts significant hoger scoren dan leeftijdsgenoten die niet bij
Scouting zitten. WOSM (World Organization of the Scout Movement) deed dit onderzoek onder 7.000 jongeren
in vier verschillende landen (Nederland, Mexico, Frankrijk en Saoedi-Arabië). In Nederland werden 1503 scouts
ondervraagd en 626 jongeren die geen lid zijn van Scouting.

Waar hoort wat op de blouse?

kampherinneringen

insignes

