
 

september 2021 



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  

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 (groente) 

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. 

 



 

Oliebollentocht 

 

Zondag 16 januari hopen we het jaar te openen 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, we hopen dat  

het in 2022 eindelijk weer mogelijk is voor een herhaling!  

We hebben alvast goed weer besteld voor het weekend  

van 7 en 8 mei 2022!!  

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! 

http://www.scoutshop.nl/


Welpenkamp 2020 

 

We hebben ge lasergamed, het lasergamen was spanend en we hebben ook in een tent geslapen. 

Daar hebben spannende verhalen vertelt. 

We hebben een wandel route gedaan en daarna hadden we bij een opa verhalen geluisterd het 

was  een leuk verhaal over twee koningen. 

We hebben frikanronie gegeten. En we hadden in de avond het kamp vuur en het was gezellig. 

Daarna gingen we slapen, toen we wakker werden gingen we een spel spelen. Het spel heet 

hollandseleeuwen en ontbijten het was lekker. 

We aten ei met spek op brood. 

Ik heb zin in het volgend kamp!  

Groetjes van Jelle 

 

 

 



Opkomst stam 

 

Vrijdag 3 september Uitkijkpost maken 

Zaterdag 2 oktober Vossenjacht en overvliegen (zie uitkijkpost) 

Vrijdag 8 oktober Oktoberfest (onder voorbehoud) 

Zaterdag 11 december Kerstdiner met de Roverscouts 

Zondag 16 januari Oliebollentocht (info uitkijkpost) 

Weekend van 28/30 januari Wintersport Willingen?  

 

 

 



Wist u dat..... 

 
• de welpen op kamp zijn geweest? 

• Zij onderweg werden uitgenodigd door een verhalenverteller? 

• Deze meneer mooie verhalen kon vertellen over de burcht in Wedde? 

• Er heerlijk geslapen werd in de tenten? 

• De welpen hun insigne “naar buiten”gehaald hebben? 

• En tijdens de laatste opkomst heerlijke broodjes bakten? 

• Er nog steeds een wachtlijst is bij de welpen? 

• Zij dit seizoen gaan beginnen aan het insigne “weer”? 

• De scouts speltak bijna uit zijn voegen barst? 

• Er daarom hulpleiding in de arm genomen is? 

• Dit 2 leden van de explorers zijn: Jasmine en Ilse? 

• Wij heel blij zijn met deze nieuwe leiding? 

• De explorers zich hebben uitgeleefd met laserguns? 

• Zij ook cowboykoffie kunnen zetten? 

• Er afgelopen jaar een nieuwe speltak bijgekomen is? 

• Namelijk de plusscouts? 

• Dit een groep is die tussen de roverscouts en stam in zit? 

• De plusscouts dit jaar op zomerkamp zijn geweest? 

• Het ondanks de coronamaatregelen in de Ardennen een geslaagd kamp was? 

• De stam het seizoen afsloot met het stamfamiliekamp? 

• De stamleden dan met hun hele gezin op kamp gaan? 

• Dit weer ouderwets gezellig was? 

• Er een leuk spel bedacht was wat in tweetallen gespeeld werd? 

• Er hiervoor veel vragen beantwoord moesten worden? 

• Er ook koprollen en andere bewegingsactiviteiten gedaan werden? 

• De kinderen dit duidelijk soepeler afging dan de volwassenen? 

• Er weer lekker gebbqt is? 

• Het alweer zo lang geleden is dat de wist u datjes maker pas net bedacht dat ze 
tegenwoordig een andere rubriek heeft? 

• U ook deze terug kunt vinden in deze uitkijkpost? 
 
  

• We hopen op een prachtig scoutingjaar zonder beperkingen?  



Opkomsten explorers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan je niet komen op een opkomst meld je dan even af bij Sven of Jan 

Vrijdag 3 september Opkomst (19.00-21.00) 

Vrijdag 10 september Opkomst  

Vrijdag 17 september Opkomst  

Vrijdag 24 sept/zondag 26 sept Kamp  

Zaterdag 2 oktober Vossenjacht en overvliegen, zie uitkijkpost 

Vrijdag 8 oktober Oktoberfest (onder voorbehoud) 

Vrijdag 15 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Vrijdag 22 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Vrijdag 29 oktober Opkomst  

Vrijdag 5 november Opkomst  

Vrijdag 12 november Geen opkomst 

Vrijdag 19 november Opkomst  

Vrijdag 26 november Opkomst  

Vrijdag 3 december Opkomst met roverscouts  

Vrijdag 10 december Opkomst  

Zaterdagavond 18 december Kerstdiner (info volgt) 

Zondag 16 januari  Oliebolllentocht (10 uur) zie info uitkijkpost 



Opkomsten welpen 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Kun je niet komen op een opkomst of heb je vragen bel,mail of app  
Geeske (06-10869366 geeskebouwkengt@hotmail.com) 

Sabine (06-29456527 sabine@janhuizing.nl) 
 

Datum Opkomst 

Zaterdag 4 september Opkomst 8.30 – 10.30 

Zaterdag 11 september Opkomst 

Zaterdag 18 september Geen opkomst 

Zaterdag 25 september Lange opkomst 9:30-12:30 

Zaterdag 2 oktober Vossenjacht en overvliegen (zie info deze uitkijkpost) 

Zaterdag 9 oktober Opkomst  

Zaterdag 16 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Zaterdag 23 oktober Geen opkomst (herfstvakantie)  

Zaterdag 30 oktober Opkomst 

Zaterdag 6 november Opkomst  

Zaterdag 13 november Geen opkomst 

Zaterdag 20 november Opkomst  

Zaterdag 27 november Opkomst 

Zaterdag 4 december Opkomst  

Zaterdag 11 december Opkomst  

Vrijdag 17 december Kerstdiner 17.00-18.30 bord beker en bestek mee 

Zondag 16 januari Oliebollentocht, 10.00 (zie info deze uitkijkpost) 

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


Vossenjacht en overvliegen 
 

Op zaterdag 2 oktober hebben we met alle leden van de    bent u een  
Hunzehikers een vossenjacht in het dorp.     vos? 
Alle leden worden om 9.30 uur verwacht bij het honk.  
 
Om 11.00 hopen we alle vossen gevonden te  
hebben en beginnen we met het overvliegen  
op de brink en Exloo.  
 

Overvliegen betekend dat de kinderen die na de  
zomervakantie begonnen zijn bij een nieuwe speltak  
nu symbolisch afscheid nemen en ‘overvliegen’  
naar de volgende speltak. Ouders van  
overvliegende kinderen zijn hierbij van harte welkom  
(parkeren kan achter het gemeentehuis)   
 
 
Omstreeks 11.30 uur hopen we het overvliegen  
afgerond te hebben en kunnen alle kinderen opgehaald worden bij de brink 
(schaapskooi) in Exloo 
 
 
 
 
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       
(06-10869366/ geeskebouwknegt@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
    

mailto:geeskebouwknegt@hotmail.com


Uit den oude doosch..... 

 

  

   
Binnen de Hunzehikers hebben we een eigen eetcultuur. Er zijn wel meer tradities die we hebben, 
maar deze bestaat al heel lang. Daarom is het wellicht leuk om deze eens uit te lichtten voor de 
ouders. Want wie heeft er nou nooit gehoord van frikaronie, broodje ei en de smeertafel? 
Op kamp hebben we de meeste eettradities. Ontbijt begint met de smeertafel (rechtsonder). De 
groep zit in een kring en er zijn een aantal personen die achter de smeertafel zitten. Meestal 
leiding of oudere leden. 1 of 2 smeren de boter en 1 of 2 vragen iedereen wat je op brood wil. Hier 
zitten soms ook mooie combinaties bij maar daar waag ik me nu maar even niet aan. Deze manier 
van smeren scheelt heel veel gedoe, gesmeer en vooral heel veel afwas!  
Bij het ontbijt hoort ook sinds jaar en dag ( of in ieder geval sinds Jan leiding is) een broodje ei. 
Er wordt omgeroepen hoeveel eieren er beschikbaar zijn en dan is het zaak om snel een broodje 
boter te bemachtigen voor je ei. Gelukkig wordt er altijd gebakken tot iedereen een ei heeft gehad 
dus iedereen komt uiteindelijk aan de beurt. 
“s avonds zijn er meerdere zaken die vaak op het menu staan: bovenste rij rechts zien we de 
befaamde hamburger ( kan soms ook een braadworst zijn) met sperziebonen en aardappels. 
Makkelijk te maken, snel klaar en bijna iedereen lust het. Vaak geserveerd met appelmoes. 
Frikaroni is ook zo'n klassieker. Macaroni met een lekkere saus en stukjes frikandel. Altijd 
makkelijk want diepgevroren houd het de andere boodschappen koel en bederft niet. 
Tegenwoordig hebben we vaak een koelkast of elektrische koelbox tot onze beschikking maar 
vroeger was dit echt een uitkomst. En, verrassend lekker! ( vooral op kamp, thuis niet, door 
meerdere personen getest en altijd een teleurstelling) Hierbij mag een “gurkenvierteil”niet 
ontbreken. 
Tot slot houden we ook van een warme hap wanneer we rond het vuur zitten. Dan gaan de 
frikandellen rond. Frikandellen komen eerst, in stukjes op een bord. Deze geef je door. Vervolgens 
komt hierna het bord saus. Curry, mayo en uitjes zorgen ervoor dat je zo je eigen mini frikandel 
speciaal hebt. Even dippen en klaar! 
Nieuwsgierig? Er komt vast wel weer eens een ouder- kind kamp.... 
 



Opkomsten Scouts 
Datum Opkomst 

Zaterdag 04 September Opkomst van 10.45 tot 12.45 

Zaterdag 11 September Opkomst 

Zaterdag 18 September Opkomst 

Zaterdag 25 September Opkomst 

Zaterdag 02 Oktober Vossenjacht/Overvliegen (Zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 09 Oktober Opkomst 

Zaterdag 16 Oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Zaterdag 23 Oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 

Zaterdag 30 Oktober Opkomst 

Zaterdag 06 November Opkomst 

Zaterdag 13 November Opkomst 

Vrijdag 19 November Gezamenlijke opkomst met Explorers van 19.00-21.00 

Zaterdag 27 November Opkomst 

Zaterdag 4 December  Opkomst 

Zaterdag 11 December Opkomst 

Vrijdag 17 December Kerstdiner (Info volgt)  

Zondag 16 Januari Oliebollentocht. (Zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 7 – Zondag 8 mei Ouder-Kind kamp (Info volgt) 

 

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884  

 

 



Stamfamiliekamp                             

 

 

Ik ging op stamfamiliekamp. Dat was leuk. We gingen met de kleine tent                Die heet de 
kleine burgemeester. Ine zei steeds dat we in de  burgemeester zaten want de 
burgemeester is ook een persoon.  
 
We gingen ook een speurtocht doen dat was leuk. Bij de  speurtocht moest je vragen 
oplossen  en je moest het samen doen. Ik deed eerst samen met Anne en toen samen 
met Melle. En we gingen een ballonspelletje doen. En we hadden ook een kampvuur en 
een bbq. Ik vond het heel leuk. 
 
Lena                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opkomsten Plusscouts 
Datum Opkomst 

17 September OK2D 

24 september Opkomst met Roverscouts 

02 oktober Vossenjacht/overvliegen 

08 oktober Oktoberfest 

29 Oktober Opkomst 

26 November Opkomst met Roverscouts 

11 December Kerstdiner met Stam 

16 Jan Oliebollentocht 

28-30 januari Wintersport 

7/8 Mei Ouder kind kamp 

24/26 Juni Gez. Kamp. 

 

 

 

Kun je niet, dan graag melden in de groepsapp 



Zomerkamp plusscouts 
 

Nadat het zomerkamp vorig jaar in afgeslankte vorm was doorgegaan in Nederland, was het nu weer 
tijd om de grens over te steken. De plusscouts verzamelden zich op 8 augustus ’s morgens bij het 
honk om met goed gevulde koffiekannen, kofferbakken en brandstoftanks naar België te vertrekken. 
Na een barre tocht van wel 4 en een half uur kwamen wij aan op plaats van bestemming. 
 
Maandag hebben wij een wandeling gemaakt waarbij de schade van de zware regenval op sommige 
plekken nog goed zichtbaar was. Ook tijdens het kajakken de volgende dag was dit het geval. Door 
de sterke stroming in de Semois was het mogelijk de hele tocht af te leggen zonder te hoeven 
peddelen.  Na al deze sportieve inspanning van de voorgaande dagen was het op woensdag hoog tijd 
voor een culturele uitstap. Daarom hebben wij het oorlogsmuseum van Bastenaken bezocht. Tijdens 
de tweede wereldoorlog is er veel gevochten in de Ardennen waardoor er veel te zien was in het 
museum. Een klein stukje verderop was een museum met gerestaureerde oorlogsvoertuigen. Engels, 
Amerikaans, Frans, Duits en Russisch oorlogstuig stond hier opgesteld. Het museum was niet heel 
groot maar toch was er veel te zien. 
 
De volgende dag hebben wij na het bezoeken van een grot genoten van mooie weer. Een klein 
strandje leende zich hier uitstekend voor. Genietend van de zon en het rustgevende geluid van een 
grasmaaier die elke 10 minuten één baantje gras maaide hebben wij de middag hier doorgebracht. 
 

Op vrijdag waren wij al zeker 5 dagen van 
huis. Om te voorkomen dat de heimwee te 
groot zou worden werd de dag gestart met 
een klein stukje Nederland. Bij het ontbijt 
was er voor iedereen namelijk een 
heerlijke frikadel speciaal. De laatste 
restjes heimwee zijn later die dag 
verdronken bij brouwerij La Chouffe waar 
een rondleiding met proeverij geregeld 
was.  
 
 
 
 

 
Nadat de zaterdag wederom was afgetrapt met een voedzaam frikadellenontbijt hebben wij genoten 
van alles wat La Roche ons te bieden had. Een kasteel werd bezocht, er werd gewandeld en de 
kwaliteit van het terras werd geïnspecteerd.  
 
De volgende ochtend was het al weer tijd om terug te keren naar huis. Ik denk dat wij terug mogen 
kijken op een geslaagd kamp! 
 
Nick 



Opkomsten Roverscouts 
Datum Opkomst 

10+11 September Kampje 

24 september Opkomst met Plusscouts 

02 oktober Vossenjacht/overvliegen (info volgt) 

08 oktober Oktoberfest (info volgt) 

22 Oktober Opkomst 

5 November Opkomst 

19 November Opkomst 

26 November Opkomst met Plusscouts 

3 December Opkomst 

17 December Opkomst - Kerstdiner 

16 Januari (2022) Oliebollentocht 

7/8 Mei (2022) Ouder-kind kamp 

24/26 Juni (2022) Gezamenlijk kamp 

 

 

 

Kun je niet, dan graag melden in de agenda!  



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 

 

Mieke en Anne 
 


