
 

september 2022 

Stemmen jullie ook op scoutng hnuze 
hikers bij de rabo clubsupport actie? 

Stemmen kan tot 27 september,  
scan de QR code! 



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 

 

Brian van Buren 
06-43552123 

 

Sven Bouwknegt 06-13423674  & Jan Huizing 0630033325 
svenbouwknegt@hotmail.com         jan@janhuizing.nl 

 

Mieke en Anne 
 



 

Oliebollentocht 
 

Zondag 22 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 €10.- kopen bij de leiding. Bij de das krijg je een blanco 
dasring die tijdens een kamp of opkomst door jezelf voorzien wordt van naam.  
 
Heb je een blouse te koop omdat je doorgaat naar de volgende groep? Meld het 
aan je leiding, misschien kunnen zijn bemiddelen! 
 
 

 

Ouder-kind kamp 
Het tweede ouder-kind kamp was een groot succes,  
we kijken na al uit naar de editie van 2023!  
En het is geen grapje in 2023 vindt het ouder-kind-kamp  
plaats in het weekend van 1 en 2 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! 



Koken met Maartje  
 
Uit het boek, koken zonder pakjes en zakjes van Karin Luiten 

Poke Bowl met watermeloen 
 

BENODIGDHEDEN        Marinade 
250gr sushirijst       6el japanse sojasaus 
500gr watermeloen (zonder schil)    1el rijstazijn 
200 gr edame (sojaboontjes, koelvers of diepvries)   1el sesamolie 
¼ komkommer       1el maple syrup 
1 vel nori (zeewier)      Sap en rasp van 1 limoen 
3 el rijstazijn       1el geraspte gember 
zout        1 volle el sesamzaad 
        Chilivlokken (molentje) 

 
Marinade: Rooster het sesamzaad goudbruin in een koekenpan. Houd 1/3 apart voor garnering, meng 
de rest met alle overige marinade ingrediënten in een kom. 
Snij de watermeloen in dobbelstenen en verwijder eventuele pitjes. Schep om met de marinade en zet 
1 uur (of langer) in de koelkast. 
 
Kook de edame 5 minuten met een snufje zout. Kook de sushirijst volgens aanwijzingen en roer 
daarna de rijstazijn erdoor. Snij de komkommer door midden, schep met een theelepel de zaadjes 
eruit en snij dan in dunnen halve maantjes. Knip het zeewier met een schaar in dunne, korte reepjes. 
 
Verdeel de (liefst nog iets warme)  rijst over 4 kommen. Schep de watermeloen, komkommer en 
edame erop. Besprenkel de meloen met de rest van de marinade. Bestrooi met zeewier en 
achtergehouden sesamzaad.  

 

                       Eet smakelijk! (met stokjes ) 



Uit den oude doosch..... 

 
Dit keer iets minder oude foto's, namelijk foto's van het welpenkamp 2021. Elk jaar gaan de welpen 
een nachtje op kamp niet al te ver van huis. Voor sommige kinderen is het hun eerste nachtje 
zonder hun ouders, voor anderen is dit gesneden koek. Maar altijd is het een kamp vol 
gezelligheid. Activiteiten die er ondere andere vaak plaatsvinden zijn; route lopen, spelletjes, bonte 
avond, laat opblijven, chips eten, broodje bakken en nog veel meer! De afgelopen jaren vond het 
kamp plaats in het prachtige Smeerling. En het leukste is.... we mogen al bijna weer! In oktober 
gaan de welpen weer met elkaar op kamp. Meer hierover lees je elders in deze uitkijkpost! 

  
 



Scoutskamp 2022 
 
Dit jaar gaan we ook in het najaar weer met de scouts op kamp! Het kamp vindt plaats op het 
scoutingterrein van de scoutingvereniging in Smeerling. De scouts slapen hier in de patrouilletenten. 
We verwachten de scouts op zaterdag 8 oktober om 10.30 uur bij de Davy Crocket Hoeve in 
Smeerling (smeerling 19, 9591 TX Onstwedde). 
 
Paklijst: 
Slaapspullen 
- Slaapzak  
- Matje 
- Kussen? 
 
Kleding: 
- Scoutskleding: Wandelschoenen, 
scoutingblouse + das (zaterdag aan) 
- Droge en warme kleding voor 's avonds 
- Extra kleding (houd hierbij het weer in de 
gaten, dus bij slecht weer --> regenkleding) 
- Pyjama  
- Ondergoed + sokken 
 
Overig 
- Toiletspullen  
- Medicatie 
- Bord, beker & bestek (voorzien van naam) 
- Zakmes 
- Zaklamp (voorzien van naam)  
- Kampgeld (25 euro) in een envelop met je naam en noodtelefoonnummer er op  
  
Zondag 9 oktober sluiten we het kamp rond 13.30 uur af en kunnen jullie ouders je komen ophalen.  
  
Wij hebben en zin in en hopen jullie ook! 
 
Groeten,  
De scoutsleiding 
  
- voor noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken op 06-27478884 en 06-43552123 
-LET OP!  We gaan ervan uit dat alle scouts mee gaan op kamp. Ga je niet mee laat ons dit dan 
uiterlijk 1 oktober weten, Dit ivm gemaakte kosten  
- omdat de scouts zelf hun slaapspullen klaar leggen op kamp is het handig om op zo veel mogelijk 
dingen de naam van het kind te zetten (denk vooral ook aan de hoesje van slaapzakken etc).  
- ps…zit je broer/zus bij de welpen? Dan kunnen jullie gewoon tegelijk gehaald/gebracht worden 
 
  
 
 



Opkomsten Scouts 
Datum Opkomst 
Zaterdag 10 September Opkomst van 10.45 tot 12.45 
Zaterdag 17 September Opkomst 
Zaterdag 24 September Opkomst (gezamenlijk met welpen van 9.00-11.00) 

Zaterdag 1 Oktober Opkomst 

Zaterdag 8 – Zondag 9 Oktober Scoutskamp! (Zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 15 Oktober Geen opkomst (vakantie) 

Zaterdag 22 Oktober Geen opkomst (vakantie) 

Zaterdag 29 Oktober Vossenjacht/overvliegen (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 5 November Opkomst 

Zaterdag 12 November Opkomst 

Zaterdag 19 November Opkomst 

Vrijdag 25 November Gezamenlijke opkomst Explorers 19.00-21.00 

Zaterdag 3 December Opkomst 

Zaterdag 10 December Opkomst 

Vrijdag 16 December Kerstdiner 19.00-20.30 (Bord, Beker & bestek mee) 

Zondag 22 Januari Oliebollentocht 10.00 (zie info uitkijkpost) 

 

Kun je niet, dan graag afmelden bij Carlo 0627478884 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 
 

*LET OP! We gaan er vanuit dat alle welpen meegaan op kamp, ga je niet mee 
meld je dan voor 1 oktober af ivm gemaakte kosten 

Datum Opkomst 
Zaterdag 10 september Opkomst 8.30 – 10.30 
Zaterdag 17 september Opkomst 
Zaterdag 24 september Opkomst met scouts ----let op 9.00-11.00! 
Zaterdag 1 oktober Opkomst  
Zaterdag 8/9 oktober Welpenkamp*  (zie info in deze uitkijkpost) 
Zaterdag 15 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 
Zaterdag 22 oktober Geen opkomst (herfstvakantie)  
Zaterdag 29 oktober Vossenjacht en overvliegen (zie info uitkijkpost) 
Zaterdag 5 november Opkomst  
Zaterdag 12 november Opkomst 
Zaterdag 19 november Opkomst  
Zaterdag 26 november Geen opkomst 
Zaterdag 3 december Opkomst  
Zaterdag 10 december Opkomst  
Vrijdag 16 december Kerstdiner 17.00-18.30 bord beker en bestek mee 
Zondag 22 januari Oliebollentocht, 10.00 (zie info deze uitkijkpost) 



Verslag ouder kind kamp 

 

Toen mijn kleinzoon Luuk mij vroeg; “Opa, ga je mee op kamp met de scouting?” 
Mijn eerste reactie was, wat leuk dat hij me vraagt. Ging vroeger met zijn vader 
ook op de fiets een paar dagen trekken langs trekkershutten in Drenthe. 
Een vader zoon moment die je niet vergeet. 
Maar een vraag van je kleinzoon om mee te gaan op kamp, was anders. 
Maar ik zei “ja, als jij dat wilt Luuk, dan ga ik natuurlijk mee”. 
 

Ik wist niet wat ik me erbij voor moest stellen, want de verhalen over scouting 

die hij vertelde ging vooral over dingen doen, vooral een vuurtje fikken zoals hij 
zegt, over leren koken met paardebloemen, maar vooral om met elkaar op te  
trekken. 
 

En nu zou ik het ook beleven. Een dag en nacht, in weer en wind. 
Toen we aankwamen waren er nog niet veel ouders met kinderen. Alleen 

een aantal begeleiders die ontzettend enthousiast waren. Die dat uitstraalden. 
En daar sta je dan als opa. Gelukkig kwamen er meer.  
 

Als eerste in de kring rond een klein smeulend vuurtje. Gezellig met elkaar 
en vooral een jeugd wat alle kanten opging. Takken halen uit het bos om een 

groot vuur te maken. Een warme zon en een nog warmer kampvuur. 
 

Daarna werden er spellen gedaan waar door iedereen meegedaan werd.  
Een vorm van estafette waarna je tollend in het rond terug moest lopen. 
En ja, de ouderen wonnen in ons groepje. Alleen bij de andere spellen onder- 
weg was het precies andersom. Fijn om dit met elkaar te doen. 
 

Terug naar het kampvuur voor het klaarmaken van het avondeten. 
Je denkt, Frikaronie, dat zal wat zijn. Maar het tegendeel is waar. Er werd 

door de kinderen druk gesneden in uien, champignons, paprika’s, tomaten. 
Een gezondere maaltijd kun je je haast niet voorstellen. Alleen moesten er  
natuurlijk de frikandellen in. Maar dat waren nu juist de smaakmakers. 
Pannen vol, maar allemaal leeg. Een toch gezonde maaltijd met veel verse 

groente om de avond mee te beginnen. 
 

Het smokkelspel wat er daarna in het bos gespeeld werd, was van ander 
formaat. Heb je ooit een twintigtal ouders, van in de dertig tot ver in de 70, 
door het bos zien rennen van links naar rechts om d jeugd te ontwijken?  
Over greppels springen, over  boomtakken struikelen en vol op de grond terecht 
komen.  
We deden het allemaal. Stram in de benen en met spierpijn werd er gewisseld.  
Nu moesten wij ons ‘onzichtbaar’ maken voor de bospolitie. En wederom 

vallen in greppels, struikelen over boomtakken. Gelukkig waren de drugs 

niet echt, anders….. 
 
 
 
 



Maar het kampvuur wat daarna in het donker flink opgestookt werd, daar 
doe je het voor. Met elkaar in de kring, samen met je kind of kleinkind. 
Er werd muziek gemaakt, er werd gespeeld op kistjes en gitaren.  
Alsof je zo in een Western film bent beland. 
 

Onze tent stond klaar. Een gemeenschappelijke tent. Hoe zou dat slapen 

op de grond? Ik weet het. Koude nachten? Ik weet het. 
Maar dat samen met je kleinzoon te doen, dat maakte alles goed. 
Ik ben blij dat ik het gedaan heb en als hij me een volgende keer weer vraagt, 
dan zal ik vast ja zeggen. Niet denkend aan de gescheurde broek van het 
vallen, een flinke snee in de knie, een koude nacht waardoor je geen oog 

dicht doet. Maar gewoon omdat je het samen doet. Geen vader zoon 

activiteit, maar opa kleinkind. 
 

En dat alles onder een bezielende leiding van de Hunze Hikers. Een betere 

begeleiding van een scoutinggroep kun je je niet voorstellen. Een leiding die 

het zelfs voor elkaar krijgt om tijdens het ontbijt nog eieren met spek te 

bakken. Dat geeft aan hoe zo’n weekend met deze scouting groep verloopt. 
Maar vooral, dat ze d e jeugd meenemen in alles wat leeft en groeit.  
Om dat op een boeiende manier door te geven aan de kinderen. 
 

Luuk en ik waren blij dat we het samen gedaan hebben. Wat wij samen 

beleefd hebben neemt niemand ons meer af. Maar…….ik moet wel leren 

om niet te snurken in de nacht. Want dan krijg je weer een por; ‘Opa, je 

snurkt’. Maar daar kan opa wel tegen. 
Ik hoop dat anderen kinderen hun vader even vergeten als dat kan en ook  
een opa vragen als ze die hebben. Ik ben ontzettend blij dat Luuk het gedaan  
heeft. Het is het dubbel en dwars waard. 
 

Roelinus Reurink 



Vossenjacht en overvliegen 
 

Op zaterdag 29 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 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 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
    



  
Zaterdag 8 oktober is het zo ver, het welpenkamp! Het kamp is bij een scoutinggebouw in Smeerling. 
Dit keer slapen we niet in tenten maar in het gebouw van een andere scouting vereniging.  
We verwachten alle welpen op zaterdag 8 oktober om 10.00 uur bij de Davy Crocket Hoeve in 
Smeerling (smeerling 19, 9591 TX Onstwedde) 
 
 
Dit moet je 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 en laarzen(bij slecht weer)  
- Kampgeld (25 euro)  in een envelop met je naam en 
noodtelefoonnummer er op  
 
Zondag 9 oktober sluiten we het kamp rond 13 uur af en kunnen jullie ouders je komen ophalen.  
  
Wij hebben er erg veel zin in!  
Groetjes Sabine, Anne, Mieke en Geeske  
  
-voor noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken op 06-10869366 en 06-29456527  
-LET OP!  We gaan er vanuit dat alle welpen mee gaan op kamp. Ga je niet mee laat ons dit dan 
uiterlijk 1 oktober weten, Dit ivm gemaakte kosten  
- omdat de kinderen zelf hun slaapspullen klaar leggen op kamp is het erg handig om op zo veel 
mogelijk dingen de naam van het kind te zetten (denk vooral ook aan de hoesje van slaapzakken etc)  
- ps…zit je broer/zus bij de scouts? Dan kunnen jullie gewoon tegelijk gehaald/gebracht worden 
 
 

 



OpkOmsten explOrers 
 

 

 

 

 

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

Vrijdag 2 september Opkomst (19.00-21.00) 
Vrijdag 9 september Opkomst  
Vrijdag 16 september Opkomst  
Vrijdag 23 september Opkomst  
Vrijdag 30 september Opkomst  
Vrijdag 7 oktober Nachtje weg? Info volgt 
Vrijdag 14 oktober Oktoberfest (info volgt) 
Vrijdag 22 oktober Geen opkomst (herfstvakantie) 
Zaterdag 29 oktober Vossenjacht en overvliegen (zie info uitkijkpost) 
Vrijdag 4 november Geen opkomst  
Vrijdag 11 november Opkomst 
Vrijdag 18 november Opkomst  
Vrijdag 25 november Opkomst met scouts (19.00-20.30) 
Vrijdag 2 december Opkomst  
Vrijdag 9 december Opkomst  
Vrijdag 16 december Geen opkomst 
Vrijdag 23 december Kerstdiner (info volgt) 
Zondag 22 januari  Oliebolllentocht (10 uur) zie info uitkijkpost 



Opkomst stam 
 

Vrijdag 9 september Uitkijkpost maken/ drentse toal avond  
Zaterdag 24/24 september Wadlopen naar Ameland met Roverscouts 
Vrijdag 14 oktober  Oktoberfest  
Zaterdag 29 oktober Vossenjacht en overvliegen (zie uitkijkpost) 
Zaterdag 5 november Ontsnappen en happen 
Zaterdag 17 december Kerstdiner met de Roverscouts (wie van de stam wil het organiseren) 
Zondag 22 januari Oliebollentocht (info uitkijkpost) 10 uur 
Eind januari/begin februari Wintersport Willingen, datum volgt 

 

 

 


