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Beste Hunze Hikers, 
 
Wat hebben we een vreemd seizoen achter de rug. Op 13 maart gingen we op 
aandringen van Rutte de 1,5 meter samenleving in en werden alle bijeenkomsten 
“verboden”. Zo ook voor scouting. Zo van het ene op het andere moment zagen we 
elkaar alleen maar op afstand of via videoverbindingen met school of collega’s. 
 
Kort voor de zomervakantie werden de maatregelen voor jongeren versoepeld en 
konden we weer naar sportclubs en ook weer naar scouting.  Gezamenlijke kampen en 
tripjes naar het buitenland waren helaas niet mogelijk. Met enige aarzeling hebben we 
onze activiteiten toen weer opgepakt . Geen st. Joris en pinksterkamp maar gelukkig wel 
een vossenjacht. 
 
De zomervakantie was voor velen heel anders. In de buurt, met mondkapjes, en geen 
festivals of iets dergelijks. Op het nieuws konden we zien dat met name in de steden 
jongeren moeite hadden om al die regels te volgen. Enkele scouting groepen hebben nog 
wel wat ondernomen, de verslagen treft u elders aan.  
 
Met de start van de scholen start ook weer het Hunze Hikers seizoen. Maar wel op een 
heel andere manier. We zijn voorzichtiger, gaan zoveel mogelijk naar buiten (wat we 
eigenlijk altijd al deden maar toch....), de oliebollentocht kan wel maar met een andere 
start als dat we gewend zijn. In eze Uitkijkpost publiceren we ook de laatste maatregelen 
die scouting Nederland heeft uitgegeven dan kunt u zien waar wij ons aan houden. 
 
Zelf stonden we dit jaar op de outdoor camping “Maka” in de Ardennen. Nog nooit zoveel 
kampvuurtjes gezien als op die camping, elke avond wel 10-15 stuks, de meeste in een 
vuurschaal. Leuke camping aan hat water (de Semois), veel wandelmogelijkheden, en 
dat op nog geen 450 km van Exloo. Opvallend waren wel de vele schapenvachtjes die in 
de campingstoelen zaten, wil je laat nog buiten zitten bij het kampvuur, zo heb je toch 
een warme rug.  De slechte internetverbindingen in dit bosrijke gebied  zorgden er ook 
voor dat je even helemaal weg was. Net als  bij ons niet alleen corona maar ook weinig 
water. De kano kon de Semois niet op dus moesten we dat een eindje verderop op de 
maas doen.  
 
Dat we het oude normaal missen.....dat is duidelijk. Bij elkaar rond het kampvuur 
hangen, met elkaar op een vlot, de keuken in het gezamenlijk kamp ....allemaal niet 
gebeurd dit jaar. Maar wel ervaringen opgedaan met digitale opkomsten. De leiding gaat 
er weer een mooi seizoen van maken. Wat het bestuur betreft zijn het de vitale beroepen 
van de Hunze Hikers want zonder hen geen activiteiten. Mochten jullie zelf een idee 
hebben om de scouting ondanks de corona weer wat verder te helpen aarzel dan niet om 
de leiding aan te spreken. 
 
Ik wens u allen weer een fijn seizoen en blijf gezond ! 
 
Sylvo Gaastra 



Opkomsten explorers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Datum Opkomst 

Vrijdag 4 september Opkomst 19.00-21.00 

Vrijdag 11 september Opkomst samen met scouts 19.00-21.00  

Zaterdag 19 september Clean-up-day en overvliegen (info uitkijkpost) 

Vrijdag 25 september Nachtje kamperen met scouts (info volgt) 

Vrijdag 2 oktober Opkomst  

Vrijdag 9 oktober  Oktoberfest?? (onder voorbehoud) 

Vrijdag 16 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Vrijdag 23 oktober Opkomst  

Vrijdag 30 oktober Opkomst  

Vrijdag 6 november  Opkomst  

Vrijdag 13 november Geen opkomst 

Vrijdag 20 november Opkomst samen met scouts 19.00-21.00  

Vrijdag 27 november Opkomst 

Vrijdag 4 december Opkomst samen met rovers 19.30-21.30! 

Vrijdag 11 december  Kerstdiner ?? (info volgt) 

Zondag 17 januari Oliebollentocht, 10.00 (zie info deze uitkijkpost) 



 

De leiding….. 

Welpen 7-10 jaar 

 

Scouts 10-15 jaar 

 

 

 

 

 

 

Explorers 15-18 jaar 

 

 

 

 

Sabine Huizing 0591-549784 
Sabine@janhuizing.nl 

 

Geeske Bouwknegt 06-10869366 
geeskebouwknegt@hotmail.com 

 

Carlo vd Hoek 
06-27478884 

 

Jan Huizing 06-30033325 
info@janhuizing.nl 

 

Brian van Buren 
06-43552123 

 

Sven Bouwknegt 06-13423674 
svenbouwknegt@hotmail.com 

 

Jeanine Pruim 
Afwezig ivm reis door Nieuw Zeeland 



Koken met Maartje  
 

Alle vakanties zijn voorbij, iedereen is weer aan het werk of naar school. Best wennen om weer in het 

ritme te komen toch? Daarom een recept wat lekker snel te maken is en ook goed smaakt! 

 

Mexicaans eenpansgerecht met rijst 
Recept voor 2 personen, Tijd: 25 min. 

 

Benodigdheden: 

150 gr rijst 

200 gr gehakt (evt. meer gehakt) 

200 gr Mexicaanse groenten (bijv. kidneybonen, mais en rode ui) 

1 blikje mais (140 gr) 

1 blikje tomatenpuree (70 gr) 

1 ui 

1 paprika 

halve tl komijn 

snufje zout en peper 

1 tl paprikapoeder 

250 ml water (evt meer als het nodig is) 

half bouillonblokje (tuinkruiden) 

evt. 1 rode peper 

 

Snijd de paprika, ui en rode peper in stukjes. Giet een scheutje olie in een pan en bak het gehakt rul 

met een snufje zout en peper. Voeg daarna de paprika, ui en rode peper toe en bak dit een paar 

minuten mee. Voeg daarna de Mexicaanse groenten, de mais en de tomatenpuree toe. Meng door 

elkaar en bak 1 minuut. Voeg vervolgens de rijst, het bouillonblokje en het water toe. Laat dit 

ongeveer 15 minuten pruttelen totdat het vocht is verdwenen. Vergeet niet om zo nu en dan te roeren. 

Let op: voeg eventueel extra water toe als het nodig is om de rijst helemaal gaar te krijgen. 

 



Nederlandse opschoondag/clean up day 

 
Op zaterdag 19 september is het de World-clean-up-day. Wereldwijd trekken mensen er op 
deze dag op uit om het zwerfvuil in hun regio op te ruimen.  
In het voorjaar is de Nederlandse opschoondag, waar wij altijd aan deelnemen, niet 
doorgegaan ivm corona. Mede door de drukte in onze regio ligt er veel zwerfafval en daarom 
sluiten wij ons als scouting Hunzehikers graag aan bij de Clean up day.   
Oude kleren en schoenen waar je goed op kunt lopen en vies mogen worden zijn zeker aan 
te raden! Voor handschoenen, veiligheidsvestjes en vuilniszakken zorgen wij! 
 
De welpen worden zaterdag om 8.30 verwacht op de Valtherzandweg tussen Odoorn en 
Valthe.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scouts worden in twee groepen verdeeld met verschillende startpunten. De eerste helft 
start om 8.30 bij tuincentrum Mimosa in Valthe. Adres Vlintweg 25a te Valthe. De andere 
helft start om 8.30 bij de kruising van de Dalakkersweg en de Boesjeskampweg in Exloo. In 
welke groep je zit krijg je via de mail te horen. 
 
De Explorers worden om 8.30 verwacht bij Alons in Tweede Exloermond. Adres Noordekijl 1 
te Tweede Exloërmond. 
 
Om 11.30 uur zullen de welpen, scouts en explorers weer terug zijn. Daar is het tijd voor het 
overvliegen, zie info op de volgende pagina. 
 

Odoorn 

Valthe 

 Klijndijk  

Verzamelplaats 
Welpen 



Opkomsten welpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Datum Opkomst 

Zaterdag 5 september Opkomst (8.30 – 10.30) 

Zaterdag 12 september Geen  opkomst  

Zaterdag 19 september Clean-up-day en overvliegen (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 26 september Opkomst 

Zaterdag 3 – zon 4 oktober Welpenkamp, zie info deze uitkijkpost 

Zaterdag 10 okotber Geen opkomst (herfstvakantie) 

Zaterdag 17 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Zaterdag 24 oktober Opkomst  

Zaterdag 31 oktober Opkomst samen met de scouts  9.30-11.30 uur!! 

Zaterdag 7 november Opkomst 

Zaterdag 14 november Geen opkomst  

Zaterdag 21 november Opkomst 

Zaterdag 28 november Opkomst  

Zaterdag 5 december Opkomst 

Vrijdag 11 december Kerstdiner 17.00-18.30 bord beker en bestek mee 

Zondag 17 januari Oliebollentocht, 10.00 (zie info deze uitkijkpost) 

mailto:geeskebouwkengt@hotmail.com
mailto:sabine@janhuizing.nl


Stam opkomsten 
 

Datum Activiteit 

Zondag 20 september Wadden en klimmen  

Vrijdag 10 oktober Oktoberfest in het honk met explorers en roverscouts (onder voorbehoud) 

Zaterdag 12 december Kerstdiner met plus scouts  

Vrijdag 8 januari Uitkijkpost maken  

Zondag 17 januari Oliebollentocht 10.00 (info uitkijkpost) 

 



Welpenkamp 

Zaterdag 3 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  3 

oktober 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.  

Ivm de coronamaatregelen kunnen niet alle 

welpen tegelijk gebracht worden. Voorop de 

uitkijkpost staat tussen welke tijd jij welkom 

bent in Smeerling. Aan ouders het verzoek om 

niet te blijven hangen maar nadat de 

slaapplek klaar is ook afscheid te nemen.  

Op zondag 4 oktober tussen 13.00 en 14.00 kunnen de welpen weer worden opgehaald. Houdt bij 

het ophalen de RIVM maatregelen in acht en blijf zo veel mogelijk buiten, dan kunnen wij de 1,5m 

waarborgen. We gaan er een gezellig kamp van maken! 

Dit moet je allemaal meenemen: 

- Bord, beker en bestek (voorzien van naam) 

- Slaapzak 

- Kussen 

- Matje of luchtbed (liever niet te breed) 

- 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 19 september weten! Dit ivm gemaakte kosten. 
 



Overvliegen 

Er zijn dit jaar veel welpen en scouts die 

overvliegen naar de volgende speltak. 

Ondanks de corona maatregelen willen we dit 

niet geheel aan ongemerkt aan ons voorbij 

laten gaan.  

Aansluitend op de clean-up-day worden 

daarom alle ouders uitgenodigd om om 10.30  

te komen kijken bij het overvliegen. Dit doen 

wij op het Rondbargie. Dit is de heuvel die 

achter het scouting honk ligt, te bereiken via een wandelpad vanaf de Polweg. 

Hier zal om 11.30 de koffie klaar staan. Bij het Rondbargie is voldoende ruimte om als 

volwassenen 1,5 m afstand te houden en we willen alle ouders dan ook vragen om de RIVM 

maatregelen tijdens het overvliegen in acht te nemen.  

We verachten deze ochtend rond 12.30 af te sluiten. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Tweedehands blouses gezocht! 

Door het overvliegen zullen er weer heel wat nieuwe blouses aangeschaft moeten worden. 

Je oude blouse kan je met je naam, telefoonnummer en de vraagprijs er op inleveren bij je 

oude leiding. Zo houden we scouting voor iedereen betaalbaar! Vraag je nieuwe leiding dus 

ook gerust of er nog een tweedehands blouse in het honk is voordat je een nieuwe 

aanschaft!  

Je kampbandjes en andere herinneringsbadjes mogen trouwens mee naar 

de volgende speltak. Alleen je insignes (die op de 

linkermouw) en speltak-installatieteken (welpen/scouts) mogen 

niet opnieuw gebruikt worden.   

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=overvliegen&hl=nl&biw=1536&bih=770&tbm=isch&tbnid=ud34oQGZdCs1zM:&imgrefurl=http://www.trijsberg.nl/komende-zaterdag-overvliegen/&docid=xNE6gUw0d-zEiM&imgurl=http://www.trijsberg.nl/wp-content/uploads/2011/09/overvliegen21.jpg&w=256&h=183&ei=YggfT-ztBoju-gbD2Lk0&zoom=1&iact=hc&vpx=919&vpy=170&dur=43&hovh=146&hovw=204&tx=95&ty=92&sig=114717745190605157506&page=1&tbnh=127&tbnw=177&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:4,s:0


 

Onze Baden Powell vossenjacht haalde dit jaar zelfs de 

dorpskrant van Exloo, de Boerhooorn: 

 

Schijt an de gemiente……. of toch niet??? 
  

 
 

Fiets ik (jao dat kan ik nog steeds), ofgelopen zaoterdag deur het dörp hen, zie ik daor een kerel 

op de pot veur het gemientehoes zitten. Ik dacht bij mien eigen; wil die noou een punt zetten of 

mut die noou neudig op de pot? Laot ik noou iens gien anname doen, maor laot ik iens een 

praotie maoken en vraogen wat um dwars zit. Hef hij noou schijt an de gemeinte of mut hij noou 

gewoon drieten? Dat kun op zich ok wal, waant hij had de kraante van vrijdag bij um en het was al 

zaoterdag. Dus; of hij was laot met de kraante lezen of hij was schijtpepier neudig? Maor vraogen 

is beter as zuks wat annimmen. Dus ik naor de beste kerel toe en vraog an die kerel: wil ie je ei 

kwiet of wat aans? Noou daor kwam ut. Gien van twee. Scouting Hunze Hikers had een 

vossenjacht en hij was ien van die vossen. 

Nao een settie spreuken te hebben met de vos, kwam ok de buuf anzetten. Die wol ok wal eem 

op de pot veur het gemientehoes zitten. Hiervan is ook bewies, maor in zaoke de privacy wet mag 

ik dende niet plaotsen. 

Weer een settie laoter (ik was nog steeds an het praoten en het duurde weer langer dan de 

bedoeling was) gung ik op de fiets hen hoes. Underweg kwam ik nog een doedelzakspeuler en 

iene die op de trom houwt (dat waren ok vossen) tegen. Noou bin ik knap neisgierig wel of dat 

waren. Ik ken wel Hikers die kunt houwen, maor die doet dat vaok op pannen en deksels. Ben 

stiekum ok wal neisgierig of ze undergooud draogt…… Het was gelukkig dreuge zaoterdag, maor 

zo barre warm was het ok niet. 2 wichter in skikleding, een helm en de skies under de oksels. Veur 

skikleding was het dan weer niet kold genog. Die helm begriep ik weer wal. Met disse wind, moe’j 

wal haost een helm ophebben. Niet allenig veur a’j ant fietsen bent, maor ok veur alle takken die 

of naor beneden komt zetten. Bin ik bliede dat de gemeinte pas alles hef snuit. Ik deenk dat de 

wichter ok vossen waren, waant oenze vakantie tied was al weer west. 

Zo waren d’r nog wal meer vossen die of deur het dörp hen leupen. En ok een bulte kinder die op 

zeuk waren naor de vossen.  

Nog eem een oetspraok van een van de begeleiders (een echte roverscout / explorer) is mij nog 

wal bijbleven: het is gien westried, maor wij wilt wal de eerste worden! 

 

Scoutingclub Hunze Hikers: goed geregeld! 

Kaatje 



Wist u dat… 

 

 

• Er wereldwijd een heel naar virus heerst?  

• Oh ja joh? 

• Dit ons scouting programma ook behoorlijk door de war 

schopt? 

• We in eens geen opkomsten meer hadden? 

• Bijvoorbeeld het stam uitje naar november is verplaatst.. 

• Er wonderwel een gezamenlijk kamp was.. 

• Met vuurtjes, bbq, drankjes en hapjes.. 

• Hangmat etc 

• Maar wel allemaal in eigen tuin.. 

• Er contact was via Zoom 

• Dat het best naar is als iemand op Zoom lekkere hapjes op het rooster legt en dat je er naar 

mag kijken… 

• De welpen als eerste weer opkomsten mochten houden. 

• Er inmiddels al weer wat meer mag 

• Laten we met zijn allen hopen dat er het komende seizoen weer een bruisend scouting leven 

op gang komt  

 

 



Opkomsten scouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884   

Datum Opkomst  van 10.45 tot 12.45 

Zaterdag 5 september Opkomst  

Vrijdag 11 september Opkomst met explorers 19.00-21.00!! 

Zaterdag 19 september Clean-up-day en overvliegen (zie info uitkijkpost) 

Vrijdag 25- zaterdag 26 
september 

1 nachtje kamperen. (Info volgt via SOL) 

Zaterdag 3 oktober Opkomst 

Zaterdag 10 okotber Geen opkomst (herfstvakantie) 

Zaterdag 17 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Zaterdag 24 oktober Opkomst  

Zaterdag 31 oktober Opkomst samen met de welpen  9.30-11.30 uur!! 

Zaterdag 7 november Opkomst 

Zaterdag 14 november Opkomst  

Vrijdag 20 november Opkomst met explorers 19.00-21.00!! 

Zaterdag 28 november Opkomst  

Zaterdag 5 december Opkomst 

Vrijdag 11 december Kerstdiner 19.00-20.30 bord beker en bestek mee 

Zondag 17 januari Oliebollentocht, 10.00 (zie info deze uitkijkpost) 



 

Oliebollentocht 

 

Zondag 17 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!!! 

Ps. Mochten de coronamaatregelen de huidige vorm van de oliebollentocht niet 

toe laten dan zullen we op zoek gaan naar een andere vorm van deze tocht en u 

hierover informeren via de mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder-kind kamp 

 
Het eerste ouder-kind kamp was een groot succes, dat vraagt 

natuurlijk om een herhaling! Afgelopen jaar konden we het niet door laten gaan 

maar in 2021 hopen we dat het wel gaat lukken. 

We hebben alvast goed weer besteld voor het weekend 

van 10 en 11 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! 


