Voorjaar 2022

We mogen weer.....
Na twee jaar corona mogen we eindelijk weer “normaal” de scouting activiteiten
organiseren. En daar hebben we zin in. Ook de oudere groepen mogen weer bij elkaar
komen, dat is mooi.
We hebben een lekker vol voorjaar. In de agenda vinden jullie al het nieuws.
De overeenkomst met de familie Berends voor het gebruik van de grond voor ons Honk
is verlengd. Daar zijn we heel blij mee. We hebben niet het hele stuk in gebruik, dus
zorgen we er voor dat we geen overlast bezorgen aan de gebruikers om ons heen. Het
bestuur heeft het afgelopen jaar 2 gesprekken gevoerd over een alternatieve locatie. Met
Staatsbosbeheer en met de gemeente maar beiden hebben geen concreet resultaat
opgeleverd.
De Hunze Hikers hebben van de gemeente ook een bijdrage ontvangen om ondanks de
corona de verenigingsactiviteiten door te kunnen laten gaan. Op 3 oktober hadden we
daarom een mooi kamp dat grotendeels door de “coronagelden” werd gesponsord.
Op 12 maart is er weer NLdoet waar ook de Hunze Hikers aan meedoen. Dit jaar zoeken
we vrijwilligers voor de renovatie van de vloer van de keuken. NLdoet heeft ons 200
euro subsidie gegeven voor de klus, heeft u zin om wat te timmeren ? Laat het ons
weten.
Het bestuur is ook weer versterkt: Jeroen de Winter is toegetreden. Daarmee zijn we
weer met drie personen, fijn om onze taken (beheer van de gelden en beheer van het
gebouw) met elkaar te kunnen delen. Jeroen is zijn hele jeugd lid geweest bij scouting
(De Drie Stromen Groep in Numansdorp) en is dus zeer bekend met het reilen en zeilen
binnen een scouting vereniging. Jeroen is zeevarend en dus periodiek (ver) van huis.
Toch hoopt hij zijn steentje bij te dragen en gaandeweg verschillende taken binnen de de
vereniging op te pakken.
De jaarrekening van de Hunze Hikers was positief vorig jaar. Dat kwam deels doordat
we natuurlijk weinig gebruik hebben gemaakt van het Honk. Voor 2022 voorzien we wel
een ander plaatje: voornamelijk vanwege de stijgende energielasten. Als dat
consequenties heeft voor de contributie dan laten we dat weten. Voor nu hebben we
besloten de contributie met de inflatie aan te passen en dat daarmee de contributie
€105,-per jaar wordt.
Tot zover de update, een goed seizoen gewenst,
Jeroen de Winter
Erik Heuveling
Sylvo Gaastra

Koken met Maartje
Omdat het bijna lente is een makkelijk en fris lente recept.

ORZO MET KIP EN COURGETTE UIT DE OVEN
2 personen
5 min. bereidingstijd
20 min. Oventijd
BENODIGDHEDEN
175 gr orzo
1 courgette
250 gr kipfiletblokjes (of vegetarische kipstukjes)
300 gr cherrytomaatjes
150 gr kruidenroomkaas
2 tl Italiaanse kruiden
verse peper
verse basilicum
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de courgette in stukjes, halve maantjes bijvoorbeeld.
Breng de kip op smaak met zout en peper. Vet de ovenschotel in met een klein drupje olijfolie. Doe
dan de courgette, cherrytomaatjes en kip in de ovenschaal. Besprenkel met olijfolie en Italiaanse
kruiden. Roer even door en maak in het midden een plekjes vrij. Leg een bol Boursin in het midden en
schuif dan de ovenschaal de oven in voor 20-25 minuten. Kook ondertussen de orzo volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Haal de ovenschotel uit de oven, giet het water van de orzo af en
meng de orzo met de rest in de ovenschaal. Serveer met een snuf verse peper en verse basilicum.

Eet smakelijk!

Uit den oude doosch.....

Afbeelding 1: v.l.n.r. Eric Eerenstein, Sven Bouwknegt,
Geeske Bouwknegt, Maartje Jas, Jan Huizing, Sabine
Huizing, Renee van de Merbel. Foto gemaakt door Hendrik
Jan Trip
In 2010 bezochten we voor het eerst in de wintermaanden Assinghausen. Hier waren we in 2007
helemaal voor het eerst met de stam voor een zomerkamp en daar ontstond het idee om eens met
elkaar te gaan skiën. Het duurde even maar in 2010 was het dan zo ver. We togen met een klein
gezelschap naar Duitsland om de lange latten onder te binden. Het skiën zelf gebeurde in
Willingen. Voor sommigen was dit voor het eerst, andere waren al zeer ervaren. Zo gingen de
daredevils met Jan mee op pad en gleden de minder ervaren skiërs achter Sabine aan het
kinderweitje af.
Tussen door werd er lekker geluncht bij restaurant“vis a vis”en na een heerlijk maaltje in ons
scoutinggebouw in Assinghausen werd er ook nog een klein apres ski feestje gevierd in de kroeg
“zum Schiff”.
Het bleek een beproefd recept want sindsdien is er bijna elk jaar een delegatie van de oudste
groepen wezen skiën. Ook wordt er elk jaar door een groepje gewandeld. Het scoutinggebouw
waar we altijd verblijven is het buitenverblijf van scouting Brilon ( ja, sommige groepen hebben die
luxe...) en hangt vol met fotocollage's van deze groep. Een aantal jaren geleden is er door ons een
fotocollage toegevoegd met onze eigen foto's. En ja hoor, dit jaar kregen we al snel via de app te
horen dat onze collage nog steeds tussen de andere foto's hangt!

Gezamenlijkkamp
explorers,
roverscouts en stam
24,25,26 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
Stoeltje
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.

Gezamenlijkkamp
Welpen en scouts
25 en 26 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 25 juni om 10.00 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 / 06-10869366)
-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.

Opkomsten stam
datum
Zondag 14 maart
18 april (tweede paasdag)
6/7 mei
7/8 mei
24-26 juni
8-10 juli
?? september

Wat
Oliebollentocht (start tussen 10 en 11 uur)
Familie fietstocht (iemand die dit wil organiseren?)
Nachtje Uteringskamp met rovers
Ouderkind kamp (info uitkijkpost)
Gezamenlijkkamp (info uitkijkpost)
Stam familie kamp (Smeerling) (iemand programma idee?)
Wadlopen naar Ameland

Opkomsten explorers
Vrijdag 4 maart
Vrijdag 11 maart
Zondag 13 maart
Zaterdag 19 maart
Vrijdag 25 maart
Vrijdag 1 april
Vrijdag 8 april
Vrijdag 15 april
Vrijdag 22 april
Vrijdag 29 april
Vrijdag 7/8 mei
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 20 mei
26 tot 29 mei
Vrijdag 3 juni
Vrijdag 10 juni
Vrijdag 17 juni
24 tm 26 juni
Vrijdag 1 juli
Vrijdag 9 september

Opkomst (19.00-21.00)
Opkomst
Oliebollentocht (zie info uitkijkpost)
Opschoondag, zie info uitkijkpost
Opkomst met plus scouts 19.00-21.00
Opkomst
Opkomst
Geen opkomst (pasen)
Geen opkomst (meivakantie)
Geen opkomst (meivakantie)
Ouder kind kamp (info uitkijkpost)
Let op aanmelden!
Opkomst
Opkomst
Zomerkamp (info volgt)
Opkomst
Opkomst met plus scouts
Opkomst
Gezamenlijkkamp, zie info uitkijkpost
Laatste opkomst dit seizoen
Eerst opkomst nieuwe seizoen

Kan je niet komen op een opkomst meld je dan even af via de app

Ouder-kind-kamp
Na het groots succes van de eerste editie in 2019 is het dan nu
eindelijk tijd voor het 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,
te 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 bij de leiding (uiterlijk 23 april). 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 7 mei om 14 uur worden jullie verwacht op het Uteringskamp te Elp. De
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) die wijzen je de weg naar veld 12.
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 / 06-10869366)

Nederlandse opschoondag
Op zaterdag 19 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.

Verzamelplaats
Welpen
Odoorn

Valthe
Klijndijk

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!

Opkomsten Scouts
Datum
Zaterdag 5 Maart
Zaterdag 12 Maart
Zondag 13 Maart
Zaterdag 19 Maart
Zaterdag 26 Maart
Zaterdag 2 April
Zaterdag 9 April
Zaterdag 7 - zondag 8 Mei
Zaterdag 14 Mei
Zaterdag 21 Mei
Zaterdag 4 Juni – Maandag 6 Juni
Zaterdag 11 Juni
Zaterdag 18 Juni
Zaterdag 25 – Zondag 26 Juni
Zaterdag 2 Juli
Zaterdag 10 September

Opkomst
Opkomst van 10.45 tot 12.45
Opkomst
Oliebollentocht (Zie info uitkijkpost)
Opschoondag (Zie info uitkijkpost)
Opkomst
Opkomst
Opkomst
Ouder-Kind kamp (Zie info uitkijkpost, let op aanmelden!)
Opkomst
Opkomst
PDK (Zie info uitkijkpost) (let op tijdig afmelden!)
Opkomst (met welpen van 9.30 tot 11.30)
Opkomst
Gezamenlijk kamp (Zie info uitkijkpost)
Opkomst
Opkomst

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884

Pinksterkamp Dwingeloo
Beste scouts en ouders,
Zoals het nu lijkt kunnen we dit jaar met de scouts eindelijk weer
naar PKD! De organisatie geeft aan druk bezig te zijn met de
voorbereidingen en dat er rond pasen een go-no-go moment zal zijn.
Een thema is nog niet bekend maar zodra dit bekend is en wat dit
thema dan precies inhoudt dat vertellen we jullie later nog wel, of
kun je binnenkort vinden op www.hetpkd.nl.
We hebben dit jaar geen voorbereidingskampje. Wél staat het ouderkind kamp op de planning. 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 4 t/m maandag 6 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 zo snel mogelijk weten!
Je kunt je afmelden tot 19 Maart, na deze datum word er €17,50
annuleringskosten in rekening gebracht i.v.m. de reeds gemaakte
kosten. Afmelden kan via whatsapp bij Carlo.
Informatie over het thema, plaats, tijd en kampgeld volgt later nog
via de mail. Controleer voor de zekerheid of je emailadres klopt.
Groeten de Leiding.

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

Mieke en Anne

Opkomsten welpen
Datum
Zaterdag 5 maart
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart
Zaterdag 19 maart
Zaterdag 26 maart
Zaterdag 2 april
Zaterdag 9 april
Zaterdag 16 april
Zaterdag 23 april
Zaterdag 30 april
Zaterdag 7/8 mei
Zaterdag 14 mei
Zaterdag 21 mei
Zaterdag 28 mei
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 11 juni
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 25/26 juni
Zaterdag 2 juli
Zaterdag 10 september

Opkomst
Opkomst 8.30 – 10.30
Opkomst
Oliebollentocht (zie info in de uitkijkpost)
Opschoondag (zie info in de uitkijkpost)
Geen opkomst!
Opkomst
Opkomst
Geen opkomst (pasen)
Geen opkomst (meivakantie)
Geen opkomst (meivakantie)
Ouder kind kamp (zie info in de uitkijkpost)
Let op aanmelden!!
Opkomst
Opkomst
Geen opkomst (hemelvaart)
Geen opkomst (pinksteren)
Gezamenlijke opkomst met scout 9.30-11.30
Opkomst
Gezamenlijkkamp (zie info de uitkijkpost)
Laatste opkomst voor de zomervakantie
Eerste opkomst nieuwe seizoen

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)

Oliebollentocht
Zondag 13 maart gaat hij dan toch nog door, de jaarlijkse oliebollentocht!
Iedereen kan starten tussen 10 en 11 uur. Kom dus tussen 10 en 11 uur met je
ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden naar het honk voor een
gezellige wandeling. 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!

Wist je dat de uitkijkpost ook online te
lezen is op onze website
www.hunzehikers.nl
Handig voor als je hem weer eens kwijt bent!

