
 

Voorjaar 2023 



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 
 

 

  
      Jasmin,              Mirte  ,              Ilse  

 



Ouder-kind-kamp 
 

Na het groots succes van de 2019 en 2022 is het dan nu  
al weer tijd voor het ouder-kind-kamp 2023. 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 uiterlijk 25 maart aanmelden bij Geeske (0610869366). 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 1 april 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) 

Dit moeten jullie allemaal meenemen:  

- Tent/camper/vouwwagen/caravan (let op we hebben geen stroom)   
- (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 €22,50 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)  



Sint Joris 
 

 

Zaterdag 6 mei om 19.00 uur is de Sint Joris viering. Deze viering is een scouting traditie om 

de beschermheilige Sint Joris te eren. Dit jaar zullen de welpen het verhaal van Sint Joris 

vertellen. Dit doen zij bij het honk. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om samen met 

hun ouders, broers en zussen te komen kijken. Na afloop van de voorstelling zullen er 

broodjes gebakken worden bij het kampvuur en is er natuurlijk een kop koffie.  

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoutshop.nl/


Nederlandse opschoondag 

 
Op zaterdag 18 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 
de scouts ook weer aan meehelpen.  
 
Een deel van de Scouts en Explorers worden zaterdag om 9.00 verwacht op de 
Valtherzandweg tussen Odoorn en Valthe, naast Odoornerweg 10 te Valthe. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De andere helft van de Scouts en Explorers worden om 9.00 verwacht bij tuincentrum 
Mimosa in Valthe. Adres Vlintweg 25a te Valthe.  
 
De Roverscouts en Plusscouts zullen zorgen voor wat te drinken onderweg en het 
onderweg opgeraapte afval oppikken. 
 
Om 12.00 uur zullen de 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! 
 

 

Odoorn 

Valthe 

 Klijndijk  

Verzamelplaats 1 
Scouts 



   De HIT is een landelijke ledenactiviteit van 
Scouting Nederland. Het staat voor Hikes, 

Interessekampen en Trappersexpedities, en wordt 
ieder jaar gehouden in het Paasweekend. Op 

verschillende plekken, verspreid over Nederland (en 
een beetje België en Duitsland) kun je alleen of met je 
Scoutingvrienden naar een leuk en gezellig weekend, samen met 
andere scouts uit het hele land. De Hunzehikers organiseren dit 
kamp niet dus je zult andere leiding en vrijwilligers treffen tijdens 
dit kamp. 
 
De HIT is hét Scoutingevenement waarbij JIJ mag kiezen wat voor 
gaaf avontuur je gaat beleven. Dat kan bijvoorbeeld een hike zijn: 
je loopt, fietst, vaart of rijdt daarbij een route door de omgeving, en 
komt ondertussen verschillende posten tegen. Of je kiest voor een 
interessekamp: je leert er bijvoorbeeld kamperen, paardrijden, 
koken, EHBO of je beleeft een spannend avontuur rond een 
themaverhaal. En wie van een echte fysieke uitdaging houdt, kan 
kiezen voor een trappersexpeditie waarbij je conditie en je 
uithoudingsvermogen flink op de proef worden gesteld.  

Ga naar hit.scouting.nl voor meer informatie. 

 

https://hit.scouting.nl/


Uit den oude doosch..... 

 
  
Deze foto dateert zo rondom 2004 vermoed ik. Je ziet hier het oude, oude honk wat gelegen was 
schuin achter het gemeentehuis, waar nu prachtige parkeerplaatsen liggen. 
Op het moment van deze foto maakten we gebruik van het gehele gebouw. Dit deel op de foto 
werd toen gebruikt voor opslag, de andere kant voor de opkomsten. Maar ten tijde van deze foto 
werd deze kant ook gebruikt voor een experiment van de stam. Er werd geprobeerd om een eigen 
likeur te “brouwen”. Er werden verschillende smaken getest welke vrij wisselend ontvangen 
werden. De variaties liepen uitéén van : “te drinken” tot “goor”. Uiteindelijk heeft scouting Erica ons 
goed van het spul afgeholpen tijdens een bezoekje met de JOTA ( Jamboree On The Air) later in 
het jaar. 
 
V.l.n.r 
boven: Sven Bouwknegt, Douwe Feenstra, Luuk Wieringh, Frank Klont, Hendrik Jan Trip, Bram van Wijk. 
Midden: Jan Huizing, Lobke Wieringh, Nancy Oldenhuizing, Eric Eerenstein, Laurens Meijering. 
Onder: Geeske Nicolai (nu Bouwknegt), Renee Mittelmeijer, Regien Leusink, Wendy Potze, Willie Krops, 



Opkomsten welpen 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Kan je niet komen op een opkomst of heb je vragen bel of app  
Geeske (06-10869366) of Sabine (06-29456527) 

Datum Opkomst 

Zaterdag 28 januari Opkomst 8.30-10.30 

Zaterdag 4 februari Geen opkomst ivm afwezigheid leiding 

Zaterdag 11 februari Opkomst  

Zaterdag 18 februari Opkomst  

Zaterdag 25 februari Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Zaterdag 4 maart Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Zaterdag 11 maart Opkomst  

Zaterdag 18 maart Geen opkomst ivm afwezigheid leiding 

Zaterdag 25 maart Opkomst  

1/2 april Ouder kind kamp (let op aanmelden! Info in de uitkijkpost)  

Zaterdag 8 april Geen opkomst (pasen)  

Zaterdag 15 april Opkomst  

Zaterdag 22 april Geen opkomst (meivakantie)  

Zaterdag 30 april Geen opkomst (meivakantie) 

Zaterdag 6 mei Sint Joris viering (zie info uitkijkpost)  

Zaterdag 13 mei Opkomst 

Zaterdag 20 mei Geen opkomst (hemelvaart) 

Zaterdag 27 mei Geen opkomst (pinksteren) 

Zaterdag 3 juni Opkomst  

Zaterdag 10 juni Gezamenlijke opkomst met scout let op! 9.30-11.30  

Zaterdag 17 juni Opkomst  

Zaterdag 24 juni Opkomst  

Zaterdag 2 / 3 juli Gezamenlijk kamp (zie info uitkijkpost, let op afmelden!) 

Zaterdag 8 juli Laatste opkomst dit seizoen 

Zaterdag 16 sept. Eerste opkomst nieuwe seizoen 



Gezamenlijkkamp  

Welpen en scouts  

1 en 2 juli 2023 

  

Dit jaar is staat er weer een gezamenlijkkamp op het programma. Dit keer staat het kamp in 

het thema van Schotland. Highlandgames, doedelzakken en schotse kilts, het beloofd weer 

een gezellige boel te worden. 

We starten het kamp op de parkeerplaats van Hoofdweg 2 in Wedde. Vanaf hier wandelen 
we naar ons kampterrein. De bagage wordt naar het kampterrein gebracht dus voorzie alle 
tassen en hoesjes duidelijk van naam! 
De scouts worden hier om 10 uur verwacht, de welpen om 10.30 uur! 
(welpen met broer/zus bij de scouts kunnen alvast om 10 uur komen, de leiding is dan al 
aanwezig) 
 
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 (zaterdag aan) 

- Scouting uniform (zaterdag aan) 

- 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 bij scouting gebouw Davy Crockett 
Hoeve in Smeerling. (Smeerling 19, Onstwedde) Er is bij het gebouw weinig 
parkeergelegenheid, daarom indien mogelijk parkeren bij ‘parkeerplaats natuurmonumenten 
Onstwedde’ of ‘Gasterij Natuurlijk Smeerling’ en een stukje wandelen naar het kampterrein of 
de parkeeraanwijzingen van de kamporganisatie ter plaatse opvolgen.  
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 24 juni weten! Dit ivm gemaakte kosten.  



Opkomsten Scouts 
Datum Opkomst 

Zondag 22 Januari Oliebollentocht 

Zaterdag 28 Januari Opkomst van 10.45 tot 12.45 

Zaterdag 4 Februari Opkomst 

Zaterdag 11 Februari Opkomst 

Zaterdag 18 Februari Opkomst 

Zaterdag 25 Februari Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Zaterdag 4 Maart Geen opkomst (voorjaarsvakantie) 

Zaterdag 11 Maart Opkomst 

Zaterdag 18 Maart Opschoondag (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 25 Maart Opkomst 

Zaterdag 1 t/m zondag 2 April Ouder-kind kamp (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 8 April Geen opkomst (Pasen) 

Zaterdag 15 April Dubbele Opkomst (10.45-14.45) 

Zaterdag 22 April Geen opkomst (Meivakantie) 

Zaterdag 29 April Geen opkomst (meivakantie) 

Zaterdag 6 Mei St. Joris 18.30 - 20.00 (zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 13 Mei Opkomst (voorbereiden PKD) 

Zaterdag 20 Mei Opkomst (voorbereiden PKD) 

Zaterdag 27 t/m maandag 29 Mei PKD (Zie info uitkijkpost) 

Zaterdag 3 Juni Opkomst 

Zaterdag 10 Juni Gezamenlijk opkomst met welpen (9.30-11.30) 

Zaterdag 17 Juni Opkomst 

Zaterdag 24 Juni Opkomst 

Zaterdag 1 t/m zondag 2 juli Gezamenlijk kamp 

Zaterdag 8 Juli Opkomst  

Zaterdag 16 September 1e Opkomst nieuwe seizoen 

 

Kun je niet, dan graag Afmelden bij Carlo 0627478884  

 

 



  Pinksterkamp Dwingeloo 
 
Beste scouts en ouders, 
 
 
Net zoals vorig jaar kunnen we dit jaar weer met de scouts naar 
PKD! Het thema van dit jaar is “Strijd om de Vikings-Troon”.  
 

Er zit een nieuw tijdperk aan te komen. De koning is op leeftijd en de tijd is 
aangebroken om een troonopvolger aan te wijzen. Drie dochters staan klaar om zich 

aan de koning te bewijzen. 
Tijdens Pinksteren zullen de erfgenamen hun kwaliteiten bewijzen. Overwinningen 

zullen bijgehouden worden op een scorebord. Deze worden onderscheiden onder: 
KRACHT 

VINDINGRIJKHEID 
UITSTRALING 

WIJSHEID 
GULHEID 

HELDHAFTIGHEID 
Tijdens het kamp krijgen jullie de kans om te stemmen op de kandidaten. Tijdens de 

spellen is er ook nog de mogelijkheid om extra stemmen te verdienen om jouw 
kandidaat te helpen. 

Als het kamp ten einde komt zal er een nieuwe koningin worden gekroond. Maar wie 
gaat dat worden? De dochters hebben jouw hulp nodig om hun strijd om de 

vikingstroon te winnen. 

 
Het PKD is van za 27 t/m maandag 29 Mei. 
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 via Whatsapp of email aan Carlo. 
 
De kosten voor PKD bedragen €50.- per persoon. Je kunt je 
kosteloos afmelden tot 25 Maart. Bij afmelding tussen 25 maart en 15 
april wordt €20.- annuleringskosten in rekening gebracht i.v.m. de 
reeds gemaakte kosten. Bij latere afmeldingen zijn wij helaas 
genoodzaakt 100% kosten te rekenen.  
Eventuele dieetwensen kunnen worden doorgegeven tot 25 maart. 
 
Informatie over het plaats en tijd volgt later nog via via SOL 
Controleer voor de zekerheid of je emailadres klopt. 
Groeten de Leiding.  



Opkomsten explorers

Kan je niet komen op een opkomst meld je tijdig af in de app

Datum Opkomst
Vrijdag 27 januari Opkomst 
Vrijdag 3 februari Geen opkomst ivm afwezigheid leiding
Vrijdag 10 februari Opkomst 
Vrijdag 17 februari Opkomst 
Vrijdag 24 februari Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Vrijdag 3 maart Geen opkomst (voorjaarsvakantie)
Vrijdag 10 maart Opkomst 
Vrijdag 17 maart Geen opkomst ivm afwezigheid leiding
Zaterdag 18 maart Opschoondag samen met scouts (zie info uitkijkpost)
Vrijdag 24 maart Opkomst 
Vrijdag 31 maart Geen opkomst
1/2 april Ouder kind kamp (let op aanmelden! Info in de uitkijkpost)
Vrijdag 7 april Geen opkomst (pasen) 
Vrijdag 14 april Opkomst 
Vrijdag 21 april Geen opkomst (meivakantie) 
Vrijdag 28 april Geen opkomst (meivakantie)
Vrijdag 5 mei Geen opkomst (meivakantie)
Zaterdag 6 mei Sint Joris viering (zie info uitkijkpost) 
Vrijdag 12 mei Opkomst
Vrijdag 19 mei Geen opkomst (hemelvaart)
Vrijdag 26 mei Geen opkomst (pinksteren)
Vrijdag 2 juni Opkomst 
Vrijdag 9 juni Gezamenlijke opkomst met roverscouts 
Vrijdag 16 juni Opkomst 
Vrijdag 23 juni Opkomst 
1/ 2 / 3 juli Gezamenlijk kamp (zie info uitkijkpost, let op afmelden!)
Vrijdag 7 juli Laatste opkomst dit seizoen
Vrijdag 15 sept. Eerste opkomst nieuwe seizoen



Roverscouts 

 

 

Datum Activiteit 
Vrijdag 20 januari 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Zondag 22 januari 2023 Oliebollentocht, zie uitkijkpost. 

Vrijdag 3 februari 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Vrijdag 17 februari 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Vrijdag 3 maart 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Vrijdag 17 maart 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Zaterdag 18 maart 2023 Opschoondag, info volgt. 

31 maart t/m 2 april 2023 Kamp, info volgt. 

Vrijdag 14 april 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Vrijdag 28 april 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Zaterdag 6 mei 2023 Sint-Joris van 18:30 – 20:00 uur. 

Vrijdag 12 mei 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

20 en 21 mei 2023 Kampje. 

Vrijdag 26 mei 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

Vrijdag 9 juni 2023 Gezamenlijke opkomst met Explo’s van 19:00 – 23:00 uur 

Vrijdag 23 juni 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

30 juni t/m 2 juli 2023 Gezamenlijk kamp, zie uitkijkpost. 

Vrijdag 1 september 2023 Opkomst van 21:00 – 23:00 uur. 

 

 

 



Opkomsten Plusscouts 
Datum Opkomst 

Zaterdag 14 Januari Stamavond 

Zondag 22 januari Oliebollentocht 

Donderdag 2 t/m zondag 5 februari Willingen 

Zaterdag 11 Februari Stamavond 

Vrijdag 3 t/m zondag 5 Maart Kanoweekend 

Zaterdag 11 Maart Stamavond 

Zaterdag 18 Maart Opschoondag 

Vrijdag 24 maart Kar inpakken ouder-kind kamp 

Vrijdag 31 maart t/m zondag 02 april Ouder-kind kamp 

Zaterdag 8 april Stamavond 

Zaterdag 13 Mei Stamavond 

Zaterdag 10 Juni Stamavond 

Vrijdag 23 Juni Kar inpakken gezamenlijk kamp 

Vrijdag 30 Juni t/m zondag 2 juli Gezamenlijk kamp 

Zaterdag 8 juli Bbq 

 

Kun je niet, dan graag melden in de groepsapp 

 

 



Opkomsten stam 
 

 

Datum Opkomst 
Zaterdag 14 jan 2e zaterdag vd maand 
Zondag 22 jan Oliebollentocht 
2 tm 5 februari Wintersportkamp  
Zaterdag 11 februari 2e zaterdag vd maand 
Zaterdag 11 maart 2e zaterdag vd maand 
Vrijdag 31 maart Nachtje weg voorafgaand aan…. 
1,2 april Ouderkind kamp 
Zaterdag 8 april 2e zaterdag vd maand 
Zaterdag 13 mei 2e zaterdag vd maand 
Zaterdag 10 juni 2e zaterdag vd maand 
30 juni, 1,2 juli Gezamenlijkkamp 
Zaterdag 8 juli Stam barbecue  



Gezamenlijkkamp 
explorers,  

roverscouts en stam 
30 juni, 1,2 juli 

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 Schotland bedacht. 

Jullie worden om 17.00 bij het honk in Exloo verwacht als je een patatje mee wilt eten. Om 

17:30 pakken we de aanhangers in en vertrekken we naar Smeerling. 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 bij scouting gebouw Davy Crockett 
Hoeve in Smeerling. (Smeerling 19, Onstwedde) Er is bij het gebouw weinig 
parkeergelegenheid, daarom indien mogelijk parkeren bij ‘parkeerplaats natuurmonumenten 
Onstwedde’ of ‘Gasterij Natuurlijk Smeerling’ en een stukje wandelen naar het kampterrein of 
de parkeeraanwijzingen van de kamporganisatie ter plaatse opvolgen.  
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.) 
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 24 juni weten! Dit ivm gemaakte kosten.  


