Kampkrant van de 51e NHW - 19 t/m 21 oktober 2012 te Schoonoord

Wist je dat...

Terugblik

Het is alweer een jaar geleden dat de
50ste NHW plaatsvonden. Dit jubileum
is natuurlijk niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Een van de hoogtepunten was
de jubileumpost op zaterdagmiddag. Hier
kon iedereen een klein feestje vieren met
cake en taart.
De A-hike ging samen met Willy Wonka
op pad. De deelnemers hebben het hele
weekend ontzettend veel gesnoept in de
chocoladefabriek. Het thema van de Bhike was Mega Mindy. De hikers hebben
samen met Mega Mindy en Mega Toby
een superweekend gehad. De speurders
van de C-hike hebben zich ook prima vermaakt. Zij streden om de titel ‘de nieuwe
Sherlock Holmes’. De hikers van de F-hike
hebben het hele weekend gefeest. Dat
past natuurlijk goed bij een jubileum.
Zoals altijd hadden de F-hikers allemaal
weer een mooie slaapplaats gevonden.
De enige echte 18+ hike (GPS) had vorig
ook een missie: zij zijn samen met Asterix
en Obelix op zoek gegaan naar het verloren kruid. Bij de Q-hike was het allemaal
strakke boel want hier waren de kriminalpolizei aan het werk. Als laatste hebben de
Z-hikers zich ook prima vermaakt met The
Stig en Top Gear. Hopelijk gaat het dit jaar
weer net zo’n succes worden als vorig jaar!

Toch gelukt!
Een aantal posthouders van Scouting
Veendam willen heel erg graag in het
krantje komen. Dus Rutger, Mark, Maaike
en Dennis (a.k.a. Alexander), bij deze is
het gelukt!

Gevonden voorwerpen
Ben je je lievelingsjas kwijt? Ligt je knuffel
nog op NHW? Stuur dan een mailtje naar
communicatie@nhw.nl. Het C-team verzamelt alle gevonden voorwerpen. Deze
worden drie maanden voor je bewaard,
daarna gaan ze naar de Kringloopwinkel.
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Hard werken,
hard ontspannen

Al die mooie trappersbanen bij de posten
staan er natuurlijk niet vanzelf. Daar hebben we een opbouwploeg voor. Deze opbouwploeg bestaat uit 30 sterke mannen
en vrouwen van de Fraeylema. Ze zijn van
’s ochtends niet zo vroeg tot ’s avonds wel
heel erg laat in de weer om alle trappersbanen op te bouwen en weer af te breken.
In de tussentijd chillen ze graag met z’n
allen op de trekkers. Eigenlijk past dat
niet, maar met een beetje proppen, kan
iedereen erbij. Hierbij zouden ze graag
genieten van een muziekje, maar dat zijn
ze helaas vergeten. Ze zoeken dus nog
iemand die hen muzikaal kan begeleiden
tijdens het harde werk. De voorkeur gaat
uit naar muziek van Bob Marley. Verder zijn
ze ook erg benieuwd wat de deelnemers
van de trappersbanen vinden. Dus zoek
ze zondag even op, na die supertoffe
galabaan (dat doen ze ook nog ‘even’), en
vertel ze hoe leuk je het vond! De heren
hebben ook nog een ultieme trappersbaan-tip: buikschuiven hou je langer vol
dan enteren.

Van het C-Team

• Wolter van Tecumseh slecht is met
pijpen?
• Nivard van de Zwervers Groningen
de eerste nacht bijna bij een leuk
meisje van de Jutters moest slapen?
• dit kwam omdat hij buitengesloten
was door de rest van zijn groep?
• Geert dit in zijn boxershort heeft
weten te voorkomen?
• de Martinistamposthouders hun
auto hebben laten ontploffen?
• zij daardoor nu moeten liften naar
de post?
• er blijkbaar groene smurrie uit een
ontploffende Twingo komt?
• posthouder Riemer dit allemaal niks
kan schelen?
• hij blijer wordt van servetten dan van
walnoten?
• Riemer en Mario traditioneel ook niet
blij worden van galabanen?
• bejaarden blijkbaar erg crimineel
zijn?
• de hikeleiding daarom haar twee rollators heeft verstopt bij de boerderij?
• ze daarom in de heg tussen de witte
tractor en de huifcar staat?
• als jij dit leest dit waarschijnlijk al niet
meer zo is?
• alle posthouders en subkampleiding
via Whatsapp met elkaar communiceren?
• er op die manier een hoop spellen en
koppels ‘gered’ worden?

Dag allen,
Nadat we vorig jaar een fantastisch 50ste NHW hebben gedraaid in Bakkeveen, zijn
we nu weer in het prachtige Schoonoord. Dit jaar hebben sommige hike’s wel iets
minder deelnemers dan vorig jaar, maar dat mag de pret niet drukken. De weergoden
geven ons dit weekend 20 graden aan warmte en wat wil je nog meer! Met zeven verschillende thema’s van de hikes werd vrijdag om 19.00 uur NHW geopend. Gelukkig
was het droog, op wat gesputter van koekjes uit de mond van koekjesmonster na. Bijna
alle hike’s gaan dit weekend op zoek naar iets! Jan Piraat gaat op zoek naar de schat,
Kuifje zoekt naar het Hobbelpaard en dan hebben we nog een roepie roepievogel
die zoek is en vergeet de verloren vlam van de Olympische Spelen niet. Maar ook
de bejaarden zijn dit jaar van de partij en er is niks zo charmant als een tegeltje aan
de wand. Als laatste moeten we Tommie uitleggen hoe de GPS werkt. Het belooft
een spannend weekend te worden! Graag willen we via deze weg alle medewerkers
van NHW bedanken. Zonder jullie inzet was het wederom niet mogelijk dit kamp te
organiseren. De opbouwploeg, bar, kookploeg, krant, parkeerbeheer en de mensen
van de EHBO: Bedankt! Natuurlijk ook een dankwoord aan de posthouders! En ook de
medewerking van Staatsbosbeheer is uitzonderlijk goed te noemen. De plannen voor
volgend jaar zijn ook alweer uitgezet. Voor de 52e keer wordt dan in het eerste weekend van
de herfstvakantie weer de NHW georganiseerd in het prachtig mooie Appelscha. We
hopen jullie volgend jaar weer met velen te mogen begroeten om een mooie start
van de herfstvakantie te maken!
Groeten, C-Team NHW

Wist je dat...

Cinnamon Challenge
Groots en meeslepend, dat zijn de termen
die de galabaan het beste omschrijven.
Van buikschuiven tot driehoeken op
hoogte, het is er allemaal. Als de hikers
van de diverse hikes terugkomen, wacht
hun de uitdaging van hun leven. Vanwege
de lastige constructies vallen vele hikers
ter aarde, maar dit mag de pret niet drukken. Wist je dat de opbouwploeg van de
Fraeylema uit Slochteren een bijzonder
grondige manier heeft van voorbereiden,
namelijk de Cinnamon Challenge. Je
neemt een hap kaneel en slikt die binnen
een minuut, zonder hoesten, proesten
en braken helemaal door. Een handige
bijkomstigheid is dat de gezichtsspieren
ook meteen getraind worden. Het mag
dus duidelijk zijn dat de galabaan gehuld
is in kaneelwolken.

Koken op NHW

Op NHW is er een echte kookploeg die
het hele weekend voor het eten zorgt. De
kookploeg bestaat uit een groep van acht
mensen die het hele weekend soep koken,
koffie zetten, ontbijt klaarzetten en het
avondeten verzorgen. Met het avondeten
beginnen ze al in de middag zodat rond
zes uur alles klaarstaat. Dit jaar staat er
een Italiaans menu op het programma.
Iedereen kan zaterdagavond dus lekker
smullen van de pasta bolognese. Dit jaar
zijn er meer dan 120 broden ingekocht
en er gaat zo’n 150 liter koffie doorheen.
Ook soep is erg populair. Door de goede
zorgen, blijft menig posthouder op de
been. Wel zijn ze nog op zoek naar een afwasploeg, want dat hoort er natuurlijk ook
bij. Wie interesse heeft, kan zich melden
bij de kookploeg, te herkennen aan hun
kookploeg T-shirts. Ook wensen voor het
menu voor volgend jaar kunnen ingediend
worden, vraag daarvoor naar Jorn. De
kookploeg zal dan kijken wat mogelijk is.

Brammert,

Ellert & Marieke
Op het Ellertsveld waar nu de NHW
worden gehouden, leefden vroeger twee
reuzen: Ellert en Brammert. Deze reuzen
woonden in een ondergrondse hut op de
hei. Deze reuzen werden gevreesd want
ze beroofden argeloze reizigers die toevallig in hun buurt kwamen. Daarvoor
hadden ze een heel slim trucje: over de
hele hei hadden zij draden gespannen
met een bel eraan. Zodra er iemand
tegenaan liep, hoorden ze dat en gingen
de reuzen op pad. Op die manier werd
menig reiziger neergeslagen en beroofd.
Op een van hun tochten zagen ze het
meisje Marieke, die in Orvelterveen
woonde. Omdat ze zo knap was, roofden
de reuzen haar, want ja, wie wil er nou
geen knappe meid… Op die manier werd
Marieke de huishoudster van de reuzen.
Zeven jaar lang woonde Marieke bij de
reuzen. Ellert en Brammert bewaakten
haar dag en nacht, als de een op rooftocht
ging, bleef de ander op Marieke passen.
Tot op een dag Brammert op pad was. Ellert vroeg aan Marieke om hem te scheren.
Marieke zag haar kans schoon en sneed
hem met het scheermes de keel door.
Daarna vluchtte ze. Toen Brammert terugkwam en zag wat er was gebeurd, zette hij
de achtervolging in. Gelukkig was Marieke
al zo ver dat Brammert haar niet meer in
kon halen. Hij gooide zijn bijl achter haar
aan, maar die bleef steken in de deur. Uit
vrees voor Brammert vluchtte iedereen
weg uit het dorp. Daarna is er nooit meer
iets van Brammert vernomen.

• Josien (Jutters) dit weekend op
scoutingkamp gaat?
• zij overdag jonge kinderen vermaakt
en ’s avonds feest?
• dit op 3FM werd gezegd?
• het niet verstandig is om door te
schijten op een volle Porta Potti?
• het schoonmaakteam van Woudlopers Kipling niet blij waren met dit
ongeval?
• Paul erg veel moeite had om zijn
verstand op nul te zetten tijdens deze
poep-klus?
• Marcel (Jutters) heeft geëist dat Willemijn (ook van de Jutters) bij hem in
de tent slaapt tijdens NHW?
• Willemijn dit vrijdagavond nog niet
wist…?
• het uiteindelijk niet gebeurd is?

Burn baby burn!
De zaterdag sluit op een spetterende
manier af wanneer het bandje Burn optreedt. De band uit Groningen, bestaande
uit een vijftal jonge mensen, weet hun
enthousiasme op een zeer geslaagde wijze
over te brengen. Ondanks dat het thema
beachparty niet bij iedereen helemaal
duidelijk is, heeft de Fraeylema zich daar
niks van aangetrokken. Met korte broeken
en surfshirts over hun rode tuinbroeken
stelen zij de show. Waar aan het begin
maar weinig scouts op de dansvloer staan,
zijn er aan het einde van de avond toch
een heleboel in beweging. Piraten, opa’s
en de atleten van de Olympische Spelen,
ze zijn er allemaal bij. En zelfs als de band
is uitgespeeld wordt het feestje nog even
doorgezet.
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Jan Piraat

Beginnershike?!

De A-hike is dit jaar uitdagender dan ooit. Denk je als deelnemer een rustig begin te
hebben in de wereld van de hike, dan kom je bedrogen uit. Als de opening voorbij
is begint het al. De tent wordt niet door de leiding opgezet, nee, die tijd is voorgoed
voorbij. Zelf doen is het motto vanaf nu. Daarna denk je rustig een beetje rond te
kunnen kijken maar helaas moeten er routetechnieken geoefend worden. Toch wel
belangrijk. Loop je fout, dan moet je het hele stuk terug lopen. Dat wil nog wel als je fris
en vrolijk bent, maar met zere voeten wordt het al een stuk minder. Bovendien wordt
er van jou als deelnemer verwacht dat je Jan Piraat helpt met het zoeken naar de buit.
De arme man heeft erg last van ouderdomsklachten dus alle hulp is welkom. Gelukkig
kan Jan Piraat rekenen op een groep stoere piraat-scouts dus dat gaat absoluut geen
problemen opleveren.
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Wist je dat...
• posthouders bij de A-hike uitgebreid
ontbijten met tosti’s, worstjes, appels
en cola terwijl ze op de kinderen
wachten?
• de tosti’s scouting-zwart zijn?
• ze wel erg lekker zijn?
• de kids van de A-hike in hun tent
stiekem meedoen met de disco uit
de feesttent?
• ze geen andere keuze hebben dan
meedoen, omdat het lijkt of de muziek uit hun eigen tenten komt?
• Iris (11, Trappers Hoogezand) een
hoesje om haar vinger heeft zodat
haar vinger niet vies wordt bij het
neuspeuteren?
• Giel en Tymo (beiden 11, Trekvogels
Haren) zulke goede ogen hebben dat
ze de buit die op 10 meter ligt wél
zien, maar de buit die op 4 meter ligt
totaal missen?
• de hikeleiding en de posthouders
omkoopbaar zijn?
• dit met snoepjes en ander lekkers
gebeurt?
• Giel en Tymo dit snoepverspilling
vinden?
• Tymo wel chocolademunten op de
grond gooit?
• het vannacht nog helemaal niet zo
koud was?

Goud en rum

Op deze mooie, warme, deels zonnige
zaterdag trekken de piraten van de A-hike
er weer op uit, op zoek naar de schat van
hun leven. Tijdens deze levensgevaarlijke tocht komen zij een aantal obstakels
tegen. Jan Piraat test onze piraten in de
maak op een aantal cruciale punten; zo
moeten ze bij post 2 op zoek naar munten
met behulp van een kompas. Daar moet
iedere piraat natuurlijk mee om kunnen
gaan. Laura en Jolinde van het Veendim
Vendel liepen een munt totaal voorbij!
Maar hun speciale reukorgaan voor goud
heeft hen toch naar de juiste plaats geleid.
Jan Piraat is zeer tevreden. Ook bij zijn
andere tests scoren onze piraten goed.
Maar de hoogste score van post 4 gaat
toch naar het troppel van Iris, Emma en
Nikki van de Trappers uit Hoogezand. Zij
wisten 21 rietjes aan elkaar te maken, en
hun ranja rum er nog door op te drinken
ook! De zuipschuiten…

P a k l i j s t Grote schrik Wist je dat...
Zo’n eerste keer een hike lopen betekent
voor onze piraten dat ze moeten besluiten wat je mee neemt op zo’n dagje
sjouwen. Het geluk dat de piraten hebben
is dat ze hun slaapzak en het kookspul bij
het schip achter mogen laten. Zo heb je
in je rugzak ruimte voor wat andere dingen. Voor een algemene indruk volg hier
een beschrijving: roomboter babbelaars,
rumbonen (de echte), regenjas, zakmes,
google, twix, kompas, sultana’s, liga,
ruitenwissers, borrelnootjes, kaarthoekmeter, pen, Diddle kladblok, schuimpjes,
boterhammen, lollies, verdwaalde appel,
EHBO spullen, veiligheidshesje, mijn
moeder, zure matten, logbook, hartjes,
wine gums, wc papier, chocolade hazen,
en een stukje sisal.

De dames van de Trappers Hoogezand
zijn er op een nogal ruwe manier achter
gekomen dat een sanitaire stop heel
pijnlijk kan zijn. Toen één van de dames
moest plassen, dacht ze dat dat wel veilig
kon achter een mooi groen bosje. Helaas
had ze niet door dat er grote doornen aan
de takken zaten. Door haar vlotte reactie
bleef de schade beperkt tot een paar
bloederige vingers.

Jan Piraat, Jan Piraat
NHW, hoy, hoy. Dat is jouw kameraad Schip
ahoy, hoy, hoy. Met zijn schip de Scheve
Schuit, zoekt hij alle dagen buit Jan Piraat,
Jan Piraat, JanPiraaaat!

• de stille Zuidzee en Grote Oceaan
dezelfde zeeën zijn?
• de Baltische Zee en de Oostzee ook
dezelfde zeeën zijn?
• je het themaverhaaltje op de NHW
site nog maar eens kritisch door
moet lezen?
• piraten absoluut niet bang zijn in
het donker?
• ze wel samenlopen zoals de Zeven
Dwergen uit Sneeuwwitje?
• ze dat prettiger vinden dan alleen
lopen?
• samenlopen daadwerkelijk leuker is
dan alleen lopen?

Diner

Ook dit jaar hebben de kinderen van
de A-hike weer reuzegoed voor zichzelf
gezorgd wat betreft het eten. Ook de
A-hikers koken zelf. Ze hebben allemaal
een diner mee om zelf te koken en uitgebreid van te genieten. ’s Ochtends krijgt
deze verslaggeefster al te horen wat er
’s avonds gegeten gaat worden. Het lijkt
erop dat ze dan al honger hebben. Heerlijkheden zoals pannenkoeken, macaroni
met kaas, cup-a-soup en nog veel meer
worden er gegeten. Ja, het leven is goed
bij de A-hike!

Op zoek naar de buit
Om Jan Piraat te helpen gaan er vandaag negen piraten lopend op zoek naar de buit. En dat is nog niet zo makkelijk. Een piraat is
thuis op zee. En lopen, daar hebben ze een broertje dood aan. Gelukkig doet een piraat zijn best om een andere piraat te helpen.
Als je op zoek gaat naar buit moet je wel op alle plekken kunnen komen. Daarom een oefening in behendigheid. Dit is voor een
piraat niet moeilijk omdat alle piraten op een schip zo handig als een aap zijn. Helemaal als je ook al een hele poos op scouting zit!
Ook moet je kennis van de windrichtingen hebben. Met je kompas in de juiste richting kom je heel wat gouden munten tegen. Al
blijkt tijdens de tocht dat de ene munt meer blinkt dan de andere en dus makkelijker te vinden is. Varen is wat piraten het liefste
doen. Vooral om de buit te vinden. Schepen die op de wal liggen worden dus ook snel weer in zee gesleept. Springen en slepen
tegelijk gaat erg lastig. Er worden duidelijk instructies over en weer geroepen en toch is het dan nog moeilijk. Met een dansje
is iedereen weer vrolijk en vol goede moed gaan onze piraten weer op zoek naar de buit. Onderweg komen de piraten een fles
rum tegen. En piraten drinken graag rum. Allemaal blijven ze even stilstaan bij de fles. Als je stukjes riet in elkaar knutselt, kun je
rum drinken terwijl je relaxt tegen de mast leunt. Als je de stukjes riet netjes in elkaar schuift, kun je met acht stukjes nog net rum
drinken. De hoofden van de drinkers lopen dan aardig paars aan van inspanning. Al zijn er piraten die languit op het dek liggend
uit twaalf (ja echt!) aan elkaar geknutselde rietjes rum kunnen drinken. Dat is dan ook type superzuiper. Tot slot gaan de piraten de
buit vinden in het donker. En omdat piraten boeven zijn is het moeilijk om de aanwijzingen van je medeboeven te volgen. Want
is links nu echt links of is het toch stiekem rechts? En naar elkaar luisteren is ook al zo lastig. Toch is er aan het einde van de tocht
een hele hoop buit gevonden. Nu eerst een stevige piratenmaaltijd. Morgen zoeken we weer verder.
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Kuifje

en het mysterie van
het gestolen hobbelpaard

Het befaamde
hobbelpaard

In het Rijksmuseum van het pittoreske
plaatsje Schoonoord is vrijdagavond een
schokkende ontdekking gedaan. Nadat er
eerder was ontdekt dat er zeven schilderijen
zijn gestolen, blijkt nu ook het topstuk
genaamd ‘Het befaamde hobbelpaard’
op mysterieuze verdwenen te zijn. Het
unieke meesterwerk dankt zijn naam aan
twee bijzondere eigenschappen. Naast de
prachtig gekleurde achtergrond beweegt
het hobbelpaard namelijk als je langer
dan een minuut naar het schilderij kijkt. Al
jaren word onderzocht hoe dit mogelijk
is, maar zowel wetenschappers als echte
kunstkenners zijn er nog niet over uit.
Jaarlijks komen er miljoenen mensen van
over de hele wereld naar Schoonoord om
dit prachtige meesterwerk te bezichtigen.
Nu dit niet meer mogelijk is, lijkt het er
op dat Schoonoord miljoenen euro’s aan
inkomsten uit toerisme gaat mislopen. Er
is een speciaal team samengesteld om de
brutale diefstal op te lossen. Verdacht is dat
het nachtslot van het Rijksmuseum open
was in de nacht dat de diefstal is gepleegd.

Bobby & Wassabee!

Het eerste koppel is al aanwezig en ze
zijn erg enthousiast. Samen met het hun
meegebrachte hondje Bobby hebben
Thomas en Demian (Scouting Stadskanaal) er veel zin in. Ze verwachten alleen
niet het Befaamde Hobbelpaard (als eerste)
te vinden omdat ze Bobby het hele weekend mee moeten slepen…
Jorn en Nico (Biezenhutters) hebben er zo
veel vertrouwen in dat ze zelfs een eigen
yell hebben: WASSABEEEE!! De heren zijn
strak bepakt en goed op de hoogte van
het onderzoek. Zij denken de dief als
eerste te kunnen pakken en het Hobbelpaard terug te brengen naar het museum.
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Poep

De eerste hindernis die Thomas en Nico
(Scouting Stadskanaal) hebben doorstaan
is eentje met een luchtje… Thomas zijn
detective tas is door een wildvreemde
vrouw in een hoopje poep gelegd omdat
ze vond dat die in de weg lag. Dit kan natuurlijk
niet door de beugel en de jongens zijn er
ook een beetje van geschrokken. Ze willen nu de vrouw zelf in het hoopje poep
leggen maar dat lukte ze niet omdat de
vrouw iets te dik is en ze haar dus niet
gemakkelijk kunnen optillen. Als echte
mannen hebben ze daarom maar hun
spullen en hun hondje Bobby gepakt en
zo vervolgen ze hun avontuur op zoek
naar het Befaamde Hobbelpaard.

Het mysterie van het
befaamde Hobbelpaard

Afgelopen week is er in het pittoreske
plaatsje Schoonoord een brute diefstal
gepleegd, er zijn namelijk acht kunstwerken op een mysterieuze wijze verdwenen. Een van die kunstwerken betreft
het Befaamde Hobbelpaard… Vele
zoekacties zijn gestart in de hoop het
meest waardevolle kunstwerk terug te
brengen. Vier dappere koppels zijn dit
weekend begonnen aan het avontuur,
want de zoektocht zal niet makkelijk zijn!
Gelukkig zijn Kapitein Haddock en Kuifje
met het trouwe hondje Bobby altijd in de
buurt om te heren bij te staan.

Verdwaald???
Bij de B-hike gaat er aardig wat mis dit
jaar. Tassen in de poep, gestolen kunst en
zelfs vermiste kinderen! Niet één of twee,
maar drie van de vier B-hike groepjes
werden vermist. De arme posthouders
hebben dus uren moeten wachten tot de
groepjes eindelijk kwamen. Helaas hebben de hikers hier zelf ook last van, want
ze waren pas om vier uur bij de lunchpost, met knorrende magen.

Wist je dat...
• Jorien en Nico van de Biezenhutters
niet met de boot, maar lopend over
het water zijn gekomen?
• Erik, Tjibbema en Ingvar van scouting
Veendam en Tecumseh een vervelende tent hebben?
• zij geen intenties hebben om het
befaamde hobbelpaard te vinden?
• Erik van Tecumseh een half koppel
is en niemand kende toen hij hier
kwam?
• hij hier zeker een aanmoedigingsprijs
voor verdient?
• Willem en Casper van de Voerman
vegetarische rookworst en een gewone Drentse worst meekregen van
hun ouders?
• Thomas en Damian (11, Scouting
Stadskanaal) samen met Bobby als
eerste bij de blindespoor-post waren,
terwijl ze veruit het langzaamste zijn?
• Annika Braakma van de Drostengroep (18) dit weekend een fobie
heeft ontwikkeld voor grote voorwerpen
achter de trekker?
• Annika overweegt om dit met een
psycholoog te gaan delen?
• de extra therapie geen kwaad kan?
• Annika zich niet hoeft te schamen,
maar dat op dit moment toch best
wel doet?
• Alexander Brinksma (Drostengroep)
met een brede lach op zijn gezicht
de lieve groetjes wil doen aan Agnes
Korrel?
• een lek vlot ervoor kan zorgen dat
mensen van Fraeylema te water
gaan?
• Fraeylema misschien moet overwegen om over te stappen naar de
waterscouts?
• ze op het water niet zoveel hebben
aan hun tractoren?
• het befaamde hobbelpaard is
gesignaleerd bij een kringloopwinkel in Schoonloo?
• de kringloopwinkel maar een tientje
vraagt voor het hobbelpaard?
• dit kunstzinnig object een koopje is
voor bovenstaande prijs?

Op Safari

Tenten, het blijft een drama
Groepje C04, bestaande uit Ruben en Immanuel (Biezenhutters) zijn handig bezig
met het opzetten van hun tent. Ruben staat erbij te kijken hoe Immanuel aan het
worstelen is. Niet met een andere persoon, maar met zijn tent. Een paar minuten
eerder was Immanuel de tent ingekropen om de stok op de goede plaats te krijgen,
maar dit karweitje bleek lastiger dan gedacht. Na eindeloos friemelen net de stokken
staat de tent op zijn plaats. Het kwartier worstelen was het zeker waard, de tent staat
er strak en netjes bij!

Wist je dat...
• de scouts van Woudlopers Borger en
de scouts van de Biezenhutters heel
lang moesten wachten bij post 2 op
zaterdag?
• dit kwam omdat ze vergeten waren
zich aan te melden?
• post 2 op zaterdag een vlotpost was?
• deze post de dames van de Woudlopers een natte kont opleverde?
• het de dames van Pagista natte
voeten opleverde?
• er stelletjes ontstaan binnen de Chike?
• hikeleiding Franka binnenkort een
nieuwe vriend heeft?
• deze nieuwe vriend Maarten heet?
• hij niet op scouting zit?
• Weerwolven van Wakkerdam een
heel gezellig spel is?
• Roos en Simone van de Woudlopers
Kipling in het water zijn gevallen bij
de laatste vlotpost?
• zij hierdoor allebei hun telefoon
kwijt zijn?
• de meiden vinden dat Ruben wel een
mooie naam heeft?
• zij ook vinden dat deze naam niet bij
hem past?
• hij volgens hen beter Koen of Lorenzo kan heten?

Een avontuurlijke opening
De opening begint alweer gezellig. Na Jan Piraat en Jansen, Jansen en Jansen
is de C-hike aan de beurt. De avonturiers van de C-hike gaan dit jaar op zoek
naar de kleurrijke roepie roepievogel. Na een spetterende introductie gaan de
C-hikers aan de slag. Gewapend met schepnetten en gekleed in camouflerende
kleding beginnen de hikers eerst aan het opzetten van hun tenten om later op
zoek te gaan naar deze belangrijke roepie roepievogel.

Het roepie roepiespel
Het roepie roepiespel, ook wel bekend als het smokkelspel, is het beginspel van
de vrijdagavond. De tenten staan en de verveling slaat toe en dat betekent dat
het tijd is voor een beetje lichaamsbeweging. Voor de posthouders komt het als
een verrassing, zij moeten tegen de C-hikers strijden tijdens het spel. Met tegenzin
gaan de posthouders aan de slag, de C-hikers beginnen met het smokkelen van
het krachtvoer. Het enthousiasme van de C-hikers drijft de posthouders ertoe om
goed hun best te doen. De C-hikers doen het goed, ze trachten veel zakjes met
krachtvoer te smokkelen. Even later worden de rollen omgedraaid en slaan de
posthouders een goede slag. Maar er kan natuurlijk maar één winnaar zijn, namelijk
Ruben van de Biezenhutters!

Eieren gooien
Post 1 van de zaterdag is een leuke wakeup call. De eieren worden overgegooid
en de afstand wordt steeds groter. De
vraag is dus, houd je hem heel of niet?
Het ene groepje komt er goed vanaf en
de ander…. Tja, iets minder!
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Olympische
Spelen

Super villa

Hee!
Wij zijn Rianne, Ilse & Lisa van scouting Stadskanaal (F12). We zijn begonnen in
Benneveld, vanaf hier gingen we naar Borger. We heben daar wat gegeten en gingen
toen richting Assen. We gingen daar het centrum in en uiteindelijk hebben we een
super villa gevonden! Het was het mooiste huis van de straat. Het is zo mooi, groot,
luxe, alles! We hebben een 3-gangen menu gehad en de mensen zijn supertof! We
hebben eigen slaapkamer en badkamer =) geniet’n!
Dikke kus, de badboys

Feitjes Olympische Spelen

De Olympische Spelen zijn een evenement die om de 4 jaar worden gehouden in een
wereldstad. Er zijn 2 soorten Olympische Spelen, de Zomerspelen en de Winterspelen.
Tot nu toe zijn er 26 Zomerspelen en 7 Winterspelen gehouden sinds 1896, toen de
eerste moderne Olympische Spelen in Athene, Griekenland werden gehouden. De
eerste Winterspelen waren in 1924 te Chamoix, Frankrijk. Landen strijden om wie de
meeste medailles (vooral goud) kunnen bemachtigen. De Olympische Spelen zijn één
keer in Nederland gehouden in 1928 te Amsterdam. De volgende Zomerspelen zullen
in 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië gehouden worden. De volgende Winterspelen zullen
in 2014 zijn, te Sotsji. Het gaat echter bij de Olympische Spelen niet om winnen maar
om meedoen.

Megagarage

Wij (Renzo, Yuma & Daan) begonnen al aardig snel met het zoeken voor een slaapplek
(F-hike). We wilden graag een schuur of een stal zodat wij mooi de ruimte hebben en
niet (erg) lastig zijn voor de bewoners. Na een half uur wilde het niet erg lukken met
het zoeken. We zagen op een afstandje al een mooi en zeker groot huis staan, waarom
niet? En ja hoor, na een beleefd gesprek mochten we in de megagarage overnachten!
We consumeerden wat en hadden een uitgebreid diner (patatje mayo), heerlijk!
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Wist je dat...

• Brant van Tecumseh verliefd is op
Roos van de Woudlopers?
• R i c k e n N i e l s v a n Tr a p p e r s
Hoogezand, Fedde Sjoerd, Rombout en Haron van de Struners en
Rienk, Ruben en Mike van St. Vitus
samen de hike hebben gelopen?
• de heren Rombout, Haron, Ruben,
Mike, Rink, Fedde, Sjoerd en ook
Floor en Hanna van de Zwervers
Groningen lekker hebben
gekampeerd bij de Iberenplas?
• deze heren al hun spullen met een
kar verslepen?
• Floor en Hanna de opening hebben
gemist?
• de lunchpost zaterdag naast een
massagraf was?

Olympisch balgooien

Lisa, Ilse en Rianne van Scouting Stadskanaal hebben hun kunsten laten zien
tijdens het Olympisch balgooien. De
bedoeling is om kegels over te gooien
met een licht balletje. De dames zijn erin
geslaagd om een aantal kegels omver te
gooien. Wat vooral interessant is, is dat
deze dames verschillende technieken
daarvoor toepassen. Ze gooien de bal
zowel onderhands als bovenhands. Het is
natuurlijk ook lastig om met een balletje
dat niet rolt maar stuitert, kegels mee
omver te gooien. Er zijn bij dit onderdeel
geen medailles uitgereikt maar de meiden
hebben het heel goed gedaan en ze zouden zeker een bronzen medaille
verdienen!

Dopingcontrole
Voordat de hikers echt kunnen beginnen aan hun tocht, worden de tassen
gecontroleerd op dopingmiddelen. De
koppels mogen zeer zeker geen doping
meenemen, dus dit wordt uiterst serieus
genomen. Allereerst moeten de hikers
hun tas uitpakken voor de dopingcontroleurs en alles op een zeil neerleggen.
Er zijn bijzondere voorwerpen bij, zoals
komkommers, haarlak, bontmutsen en
een pak poffertjes! Het meest bijzonder
is wel een discolamp... De hikers geven
zelf aan of hun tas uitgepakt is maar de
dopingcontroleurs controleren het na. Als
er doping wordt ontdekt, ben je gediskwalificeerd. Jullie zijn dus gewaarschuwd!

Wist je dat...

Quiz
Vraag 1: Hoe heet de buurman die altijd zo’n hekel
heeft aan Pino?
Q Buurman Kierewiet
S Buurman Baasje
R Buurman Snorremans T Buurman Bolderbast
Vraag 2: Hoe heet het roze varkentje?
B Plork
D
Elvan
C Lot		
E
Purk
Vraag 3: Wie is er altijd chagrijnig?
S Oscar		
U
Meneer Aart
T Elmo		
V
Grover
Vraag 4: Wie is dit jaar vertrokken uit Sesamstraat?
A Rik		
C
Frank
B Paula		
D
Lot
Vraag 5: Bij welke omroep zit Sesamstraat?
K AVRO		
M
NPS
L VPRO		
N
Nickelodeon
Vraag 6: Hoe oud is meneer Aart?
R 65
T
70
S Dat zullen we nooit weten U 75
Vraag 7: Welke kleur heeft Pino in het buitenland?
R Rood
T
Geel
S Blauw
U
Groen
Vraag 8: Wie is Tommy’s beste vriendje?
R Ieniemienie
T
Purk
S Pino
U
Meneer Aart
Vraag 9: Wie heeft er een eigen winkel in
Sesamstraat?
A Sien
C
Frank
B Paula
D
Lot
Vraag 10: In welk jaar was Sesamstraat voor het
eerst in Nederland op televisie?
A 1976
C
1984
B 1967
D
1948
Vraag 11: Wat gebeurt er als het verhaaltje uit is?
Q Er wordt gezongen
S Er wordt geklopt
R Een bel wordt gerinkeld T Op een toeter blazen

Kinderfeestje!
Tommy en Ieniemienie houden een kinderfeestje omdat ze jarig zijn vandaag. Ze
willen alle Sesamstraat vriendjes uitnodigen
zoals meneer Aart, Pino, Bert en Ernie, Super
Grover, Tv-monster en Koekiemonster. Het
feest is voor het grootste deel al voorbereid
en er hoeft alleen nog een taart te komen.
Tommy en Ienienmienie besluiten deze
samen te bakken. De taart is totaal mislukt
en hij valt helemaal uit elkaar! Tommy en
Ieniemienie zijn radeloos en weten niet wat
ze moeten doen. Gelukkig weet meneer Aart
een oplossing. Meneer Aart, die lieve man,
biedt zijn hulp aan en hij maakt samen met
Tommy en Ieniemienie een nieuwe taart.
De taart is eindelijk gelukt en het wat is hij
mooi geworden! Het feestje kan nu eindelijk
beginnen! Alle vriendjes en vriendinnetjes
van Tommy en Ieniemienie gaan voor ze
zingen. Hiep, hiep, hoera!! En wordt een heel
leuk feest!

De posthouder
Stel je voor, je wil op NHW, maar hiken is
niet echt jouw ding. Omdat de sfeer elk jaar
super is en je dat niet wilt missen, besluit je
met je liefste scouting collega’s op post te
gaan zitten. Omdat je van vunzige humor
en uitslapen houdt wordt je posthouder op
de GPS-hike. Zaterdag sta je om 11:00 uur
op, om hopelijk op de goede locatie de post
op te bouwen en te wachten op de hikers.
Maar wat doe je als om drie uur nog maar
één groepje hebt gezien? Natuurlijk heb je
niet vier uur lang naar elkaar gestaard. Zo
hebben de posthouders op de lunchpost
pannenkoeken met spek en kaas gebakken (voor zichzelf natuurlijk). Ook zijn deze
posthouders aan het vissen geweest. Op de
eerste bemande post van deze moderne hike
zijn de posthouders aan het discussiëren of
het nu een groene of een blauwe auto van
de A-hike was die een verboden in te rijden
weg inreed. Zo zie je maar, als posthouder
moet je een aantal competenties bezitten
zoals zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
een goed analytisch denkvermogen... Denk
jij deze competenties te beheersen en daarnaast ook een talent in improvisatie hebben,
dan kun jij volgend jaar misschien ook wel
posthouder bij de GPS-hike worden...

• bijna alle lopers van deze hike van
dezelfde groep zijn?
• er ook één groepje van Coevorden
meedoet?
• de andere groepjes in een hevige
concurrentiestrijd zijn verwikkeld?
• deze strijd tot in de slaaptenten is
doorgedrongen?
• Emile van de Martinistam een prima
vruchtbaarheidstest heeft ontwikkeld?
• vrouwen dit volgens hem gewoon
kunnen proeven?
• Elisabeth in haar logboek heeft geïllustreerd wat dit met Sesamstraat
heeft te maken?
• Wouter Lowies ook een heel mooi
logboek in elkaar heeft geplakt?
• hij wel even heeft moeten nadenken
hoe dit logboek het makkelijkst open
te maken is?
• je hem nu stevig moet schudden tot
de inhoud tevoorschijn schiet?
• de inhoud van het logboek de moeite
meer dan waard schijnt te zijn?
• Sesamstraat de bekendste straat van
Nederland schijnt te zijn?
• vastgoed in de straat toch heel
betaalbaar is gebleven?
• Sesamstraat postcode 1313 heeft?
• er in Nederland twee Sesamstraten
zijn?
• de Martinistam op 1 december een
feest geeft in de Peperstraat in Groningen met een band en een DJ?
• dit feest de postcode 9711 heeft?
• je voor de 4 euro die dit feest kost
ook nog een welkomstdrankje krijgt?
• het dus duurder is om thuis te blijven
en je sowieso moet komen?

Zondag...

Het is zondag en de Sesamstraatdiertjes
zijn hun bed weer uitgerold. Al snel zijn
ze klaar voor het laatste deel van de
tocht. Bij de 2e post moeten ze een fles
uit het water halen om het coördinaat te
bemachtigen. Als de vermoeide hikers
(waarschijnlijk meer van het feest dat op
zaterdagavond in Ellert was, dan van het
hiken) terugkeren naar de kampeerboerderij, kunnen zij nog even over de
Galabaan gaan. Het moet Bert, Matthijs en
opa Hans van de Fivel nog wel van het hart
dat ze leuke groepjes hebben. Ze hopen
dat ze zondag het vijfde groepje ook op
hun post mogen verwelkomen.

9

Antwoord: Sesamstraat

BEJAARDEN

worden nooit oud

Hoe was het
ook alweer?
Vroegaahh... Vroegah was altijd alles
beter... Vroegah, toen je je fiets nog zonder
slot op straat kon zetten en dan stond hij
er de volgende dag nog. Toen je nog een
brood kocht voor een duppie, toen je nog
een ei kocht voor een cent en je wisselgeld
terug kreeg. Toen de wereld nog zwart-wit
was. Toen de Duitsers nog stout waren
en je ouders nog seks hadden. Toen het
nog bijzonder was als je ouders gingen
scheiden en logisch als ze vreemd gingen.
Toen je nog Jappen uit de boom schoot,
toen eikeltjes nog aan de bomen groeiden
en niet op scouting zaten. Al zuchtend en
zwijmelend zit een groep bejaarden voor
huize ‘Avondrood, nog niet dood’, terug te
denken aan die goeie ouwe tijd.

Geheugenproblemen

Het was de bedoeling dat de derde post
op de vrijdagavond een tassencontrole
zou zijn want het is tenslotte erg belangrijk
dat je als bejaarde voor elk prulletje een
tasje hebt.
Maar wanneer er veel bejaarde mensen
bij elkaar zijn, zijn er altijd wel een paar
demente bejaarden bij en die vergeten wel
eens wat. Helaas voor de strompelende
bejaarden heeft de opbouwploeg ook
last van demente medewerkers. Maar dit
is nog niks bij de posthouders van post 3,
zij hebben last van beginnende Alzheimer. Hierdoor hadden zij moeite met het
vinden van hun post. Gelukkig hebben ze
uiteindelijk de weg gevonden en kunnen
ze rustig verder hangen en mopperen op
de jeugd van tegenwoordig.

Korne Bentum
Thomas Derkink
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De bejaardencamping
Na een korte nachtrust op de bejaardencamping is het tijd om verder te
gaan met de zware tocht. De bejaarden
strompelen ’s ochtends vroeg hun bed
uit. De ochtendrituelen beginnen met het
verschonen van de incontinentieluier en
het schoonbruisen van het kunstgebit. Zodra iedereen is geholpen met aankleden,
is het tijd voor het ontbijt. Langzaamaan
maken de bejaarden hun eigen ontbijt.
Na het ontbijt is het tijd om de rollator
er weer bij te pakken en op weg te gaan.
Helaas voor de bejaarden vertrekken ze
van een bejaardencamping. Dat betekent
dat de bejaarden zelf voor de zware taak
staan om hun rollator te vinden. Maar
uiteindelijk heeft iedereen zijn looprek
op wielen gevonden en dan kan de tocht
vervolgd worden.

Het breiclubje

Als bejaarde is het erg belangrijk dat je op
een creatieve manier de tijd doorbrengt.
De hele dag tussen de geraniums door
naar buiten kijken kan namelijk ook saai
worden. Een veel voorkomende bezigheid
is breien, bijvoorbeeld een truitje voor je
kleinkind of een paar sokjes voor je kat of
schoothondje.
Na een kleine wandeling komen de bejaarden met rollator aan bij post 2, het
breiclubje. Daar kunnen alle bejaarden
rustig breien, maar natuurlijk krijgen ze
eerst een kleine opfriscursus. Als je een
mooi breiwerkje af hebt, krijg je een
volgend stukje van de route. De route
wordt in delen overhandigd om te garanderen dat de bejaarden niet vergeten waar
ze de route hebben opgeborgen.

Marco Weijer
Jasper Lamein

Wist je dat...
• Xander vrijdag zijn telefoon in het
bos is verloren?
• zijn telefoon is teruggevonden door
een stel hardlopers?
• Xander hem daarna terug mocht
kopen voor 50 Euro?
• hi j u i te i n d e l i j k m e t e e n p a a r
schuimpjes en een leuk verhaaltje
heeft betaald?
• dit kinderverhaal best spannend
was?
• toeval nog bestaat voor de Q-hike?
• het subkamp zaterdag bij de familie
Smit was?
• de vriendinnen van Xander en Jarno
daar allebei ook waren?
• de andere koppels ook aan hun trekken konden komen?
• zij dit met katholieke praktijken en
bananen deden?

Slurpen maar!
Rond het middaguur druppelt het eerste
bejaardenkoppel binnen bij het eethuis
voor de 65-plussers. Daar mogen ze lekker hun eigen bammetje smeren en een
heerlijk kopje soep van oma opslurpen.
Even daarna komen de andere twee
koppels ook aanslenteren om zich op
te warmen aan de soep van oma. Ondanks verscheidene pogingen om de
koppels van elkaar te scheiden, blijkt
dat die twee koppels na al die jaren zo
aan elkaar verknocht zijn dat het onmogelijk is ze uit elkaar te houden. Maar de
lunch is meer dan de eigen bammetjes
en de soep van oma! Ook krijgt iedere
bejaarde die dat wil een stuk appeltaart
met karamel en butterscotch. Nou, daar
gaan alle oude rikketiks wel sneller van
kloppen!

Xander de Zoete
Jarno Uilders

Oost west, Z-Best!
Tussen wal en trekkerband...
Bij een willekeurige brug over het Oranjekanaal hebben Mark en Erik vrijdag hun post
opgebouwd. De post bestaat uit een partytent met daarin een bbq. De bbq staat op
een kastje. En vanaf dat kastje worden alle groepjes naar het muurtje aan de overkant
van het kanaal gestuurd. Er is hier spreekwoordelijk heel wat te doen. Wat bijvoorbeeld
bij het eerste groepje uit Stadskanaal opvalt, is dat de beste stuurlui inderdaad aan
wal staan te schreeuwen naar hun teamgenoten die hun best aan het doen zijn om
vlotjes naar de overkant te roeien ‘met de riemen de ze ter beschikking hebben’. Helaas
hebben ze alleen een piopaaltje ter beschikking en kunnen ze daarmee vooral goed
rondjes draaien op het water. Uiteindelijk komen de meisjes gelukkig allemaal bijna
droog aan de overkant zodat ze vol goede moed de verkeerde kant kunnen oplopen.
Raar want de route was toch behoorlijk appeltje eitje...

Spreekwoordposten

De Z-hikeposten zijn allemaal spreekwoordelijk. Zo zijn er geniale posten als:
‘speld in een hooiberg zoeken’ en ‘er met
de pet naar gooien’ die vrij letterlijk genomen kunnen worden. Over sommige
titels moet je even nadenken, zo zit er
achter de titel ‘met z’n allen op één lijn
zitten’ een buikschuif over het water. De
enige post zonder een spreekwoord is
de galabaan. Die heet gewoon ‘galabaan’.

List & bedrog, dood & verderf
Vol goede moed zijn de groepjes van de ZEThike vroeg uit de veren. Zoals het spreekwoord doet vermoeden is de ochtendstond op zaterdag prima. En met een rechttoe,
rechtaan oleaat kunnen de groepjes wel uit de voeten. Na de eerste post, ‘naar je beschuit fluiten’ bij de firma List & Bedrog, besluiten de meeste groepen om even lekker om
te lopen en aan de waterkant te genieten van het mooie weer en een warme snack. En
zodoende hebben ze ook voldoende tijd om te kijken wat voor route ze op de kerfstok
hebben die ze nog de hele dag moeten meezeulen. Luc, Pelle, Thom, Elwin en Yoram
van de Struners uit Stedum hebben dat niet nodig, zij lopen meteen goed. Maar even
later zitten zij ook stil langs de kant van de weg naast een dode kikker. Zij hebben de
tijd nodig om water te zoeken en voor een zieke koppelgenoot te zorgen. Zo komt de
ZEThike op zaterdag langzaam op gang.

Wist je dat...
• alle groepen veel moeite hadden om
op tijd komen?
• ze bijna allemaal na elke post fout
liepen op zaterdag?
• de dames van Pagista de kroon
spanden?
• zij na 10 km foutlopen uiteindelijk
weer bij de boerderij uitkwamen?
• zij toen door een moeder naar het
subkamp zijn gebracht?
• zij daar om 21:30 uur het eerste
groepje waren?
• Iris van de Mensinghe al wel om 16:00
uur op het subkamp was?
• zij hier was gebracht omdat ze bijna
omviel?
• dit kwam doordat ze de hele dag
maar 1 flesje water had gedronken?
• zij het raar vond dat ze op het subkamp verplicht 5 glazen moest
drinken?
• Iris hierdoor van een zoutzak weer
veranderde in een erg bijdehand meisje?
• alle andere deelnemers maar samen
waren gaan lopen om nog een kans
te maken op het kamp te komen?

Oost west, ZET best
De ZEThike ZET dit jaar haar beste beentje voor. Op vrijdag is iedereen nog fris en
fruitig en vol goede moed. Vijf groepen
willen het beste paard van stal worden
en het liefst niet in zeven sloten tegelijk
lopen. Al snel zullen ze de door de bomen
het bos niet meer kunnen uitstaan en zullen ze meerdere malen een brug te ver
gaan. Maar door de bakens te verZETten
en het bijltje er niet bij neer te leggen
kunnen alle koppels dit weekend lekker
de bloemetjes buiten ZETten. Uiteindelijk zullen alle wegen weer naar Schoonoord leiden, maar voor het zover is zullen de laatste lootjes het zwaarst wegen.
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Deelnemers, post-

A-Hike:
Laura van de Beld
Jolinde Doornbos
Nikki Postma
Emma Kloosterhuis
Iris Melchior
Robert Bos
Koen Tooren
Tymo Huitsingh
Giel Pool

Posthouders:
Tom van Vliet
Carolina Knegt
Bryon Jorna
Lisa van Vliet
Rob Wiersema
Peter Riesthuis
Rory Vos
Marloes Alers
Wilco Berendsen
Maartje Alers
Patrick Wind
Sander Bakker
Roy Coersen
Martijn Grasmeijer
Mike Scheper

B-Hike:
Thomas Alers
Damian Naafs
Jorn de Jong
Nico van Selm
Tjibbe Hoekstra
Ingvar Gras
Erik Postema
Willem F.K. Blom
Kasper Alstein

Posthouders:
Marcel Pilage
Annika Braaksma
Sander Tensen
Danielle Sewuster
Lenie Winters
Eloise Suiveer
Wina Arendsen
Noud Belser
Wouter Jansen
Andre Boelens
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Wieb Schuil
Mark Schriemer
Johnny Nijland
Ronald de Jonge
Alex de Jong
Patrick Bouma
Roy Does
Jaap Schuurmans
Franz Muter
Jory Koolwijk

C-Hike:
Roos Hofstra
Simone Scholma
Maaike de Vries
Rosemarie Kloosterhuis
Lars Anker
Erwan Masee
Immanuël De Jong
Ruben Duym
Anna Peterzon
Mila Vroom
Scott de Ridder
Jesse de Vries
Eva Tamara Botermans
Annet Regeling
Mandy Winkel
Marijke Bos
Jorrit Busscher
Astrid Barkhof
Niels van het Klooster
Gertjan Tooren
Boris Bouman
Anouck Heidema
Jessica Lamein
Annemiek Hoving
Gijs Wiekel
Shahaila Clement
Stan de Groot
Mathijs Miedema
Bjorn Pijnacker
Koen Reinders

Ger de Haan
Tjeerd van der Veen
Anton Sinnige
Maarten Nijboer
Astrid Jager
Richard Smink
Roos Braam

F-Hike:
Bram Schmidt
Robbert van Gool
Roel Postema
Rick Boekelo
Niels van de Pol
Julian Huitema
Ramon van de Beld
Yanick Winkel
Fedde Sjoerd Huisman
Rombout Staal
Haron Wierenga
Rienk Oolders
Ruben niet Blom
Mike Winkel
Floor Noordam
Sarah Ros
Nina Erjavec
Livia de Haan
Jet Pijbes
Yvana Scholte
Bart de Wildt
Daan Wierenga
Anouk van Kampen Wieling
Jeanne Freije
Lisa Stuive
Ilse Glazenburg
Rianne Roek

Posthouder:
Nils Meijer

Posthouders:

GPS-Hike:

Tom Wilting
Harold Hermes
Karin van der Werf
Marjolein van Soelen
Els Oosterveer
Willemijn Geluk
Niels Rotteveel
Martìn Korenhof
Rien Wessels

Sharon Wessel
Milou Wessel
Liset Sewuster
Koen Martens
Bertien Delker
Jeroen Zijlstra
Elisabeth van Harten
Mathijs Dun

Emile Vondeling
Hendrik van Harten
Martijn Lowies
Florentine Oenema
Esgo Kuiper
Jeroen Lamberts
Kyra Homan
Floor Bronkhorst
Jasper Heslinga
Marcel van der Werf

Posthouders:
Dirk Klok
Vincent Zuidam
Ria Hamstra
Marjolein Luiken
Thomas Vedder
Bert Kruidhof
J.C. Warink

Q-Hike:
Xander de Zoete
Jarno Uilders
Marco Weijer
Jasper Lamein
Korne Bentum
Thomas Derkink

Posthouders:
Sander Akkerman
Anne Lotte Hermans
Berend Slagter
Mark Hoek
Maaike Engels
Dennis van Rheenen
Rutger Kors
Ivo Overbeeke
Alwin Warringa
Linda Overbeeke-kolthof
Kelly Hollander
Marije Lanenga-Jans
Peter Paul Huizinga
Tineke Steenwijk
Egbert de Boer
Marloes van der Klauw
Richard Veenendaal
Josien de Boer
Bonnie Huizenga
Riemer de Vries
Mario Meijerink

houders en staf

Z-Hike:

Paulien Alers
Marjet Lukens
Marleen Alers
Floor Stuive
Lisa Bieleveld
Lisanne Speelman
Kim Henssen
Karen Nauta
Iris Hoogkamp
Mats Pomp
Viveke Pomp
Danne van Diepen
Florien van der Linden
Andre Poortinga
Skelte Möring
Lennart Hagels
Maikel Boonstra
Reijer van Slochteren
Tim Bouwes
Thom Heeling
Elwin Jongman
Yoram Wierenga
Luc Veenstra
Pelle Reker

Posthouders:

Beatmaster B.
Chantal Bloem
Bramus Renken
Niels Ruiter
Christiaan Water
Erik van der Veen
Mark Meertens
Rianne Bos
Ester van der Veen
Carolien Kerstholt
Sylvester Stammis
Arnoud van Duren
Lex Ronde
Thomas Tammeling

Staf:

Opbouwploeg:
Karst Jan Veenstra
Lieke te Winkel
Marten Teule
Willem Hofstede
Martin Kruizinga
Demian Oudman
Jan-peter van der Steege
Niels Massink
Avelien Nicolai
Hans Groenhoff
Els Ramm
Hendrik Knol
Willemiek Fikkers
Marianne Moedt
Ellen Moedt
Carlos Castro Gamiz
Judith Blokzijl
Jorden Jonker
Kitty van der Steege
Auke Veninga
Willemijn Ploeger
Bram van Houten
Ginette de Haan
Dennie Kleijweg
Rik de Haan
Willeke Groenhoff
Benjamin Fikkers
Jesse Slim
Sanne Weijer
Kirsten Emmelkamp
Milenka Wiltjer

Subkamp- Hikeleiding:
leiding:

Kajsa Setz
Maurits Bos
Paul Kroeze
Dennis Hofstra
Marijke Scholma
Esther Spee
Martijn Bentum
Nienke Siegers
Hans Ronde
Geert Harms
Wolter Meems

Kookploeg:
Saskia Diepen
Jorn Van Diepen
Paulina van Bostelen
Mischa Bosman
Hilda Hettinga - Sombetzki
Jeanet Spithorst
Edwin Kosmeier
Hilko Vennema

Aaron Ruben
Martijn Kors
Brechtje Haarman
Suzan Super
Joost Pieter Mulder
Willem Sanders
Daniël Noord
Martijn Wolters
Marjan Elderman-Feenstra
Patrick Zijlstra
Jeroen Kupers
Pepijn Schaafsma
Maurits Spoormans
Hans Veenstra
Valerie Vermeire
Arnold Panman
Franka Hofstra
Annemiek Lowijs
Theo Lambers

GRATIS
BIJ DE HERMANSTAM

C-Team:
Jan-Willem Beck
Martijn Lanenga
Fabian Duursma
Edwin Wietzes
Nienke Pol

Bar:

Geuko Elderman
Jan Erik Zuur
Leon van Vliet
Bram Timmer
Luurt Glas
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Moekjes
Troosthoekje

Hallo Moeke,
Ik ben een jongen van veertien jaar en ik
doe al drie jaar mee aan de NHW. Ik loop
alle 3 die jaren al met hetzelfde meisje. Dit
jaar is ze mee als mijn vriendin, we hebben
al 3 maanden verkering! Al op de eerste
avond leerden we twee meisjes kennen
en we hadden het heel gezellig. Toen we
‘s avonds op het subkamp kwamen waren
we alle vier heel moe en omdat wij zo’n
makkelijke opgooi tent hebben gingen
we daar met zijn vieren in slapen. Ik lag
tussen mijn vriendin en een van die andere
meisjes in. Nu begint het probleem, in
mijn slaap heeft het andere meisje mijn
hand gepakt, ik had het niet door. Toen
mijn vriendin de volgende ochtend als
eerste wakker was zag ze dus dat wij hand
in hand lagen te slapen en nu is ze super
boos op mij terwijl ik het helemaal niet
doorhad. Hoe moet ik er nou voor zorgen
dat ze niet meer boos op me is? Liefs van
een hopeloze jongen.
Lieve hopeloze jongen,
Om in de geest van de Z-hike te spreken:
eerlijk duurt het langst! Laat haar een
paar dagen afkoelen en ga dan met haar
praten, als je haar alles vertelt, weet ik
zeker dat ze je vergeeft!
Liefs en succes,
Moeke
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De NHW Horoscoop
WEEGSCHAAL (24-09 TOT 23-10)
Vandaag werkt het in je voordeel om heel
lief te zijn voor de mensen om je heen. Als
je een vriendje of vriendinnetje hebt, moet
je die extra in de watten leggen. Als je nog
vrijgezel bent, is vandaag wel een mooie
kans om nieuwe contacten te leggen.
SCHORPIOEN (24-10 TOT 22-11)
Vandaag zijn de laatste lootjes. Kijk je
ouders lief aan of zij een voetenbadje voor
je willen maken. Dat heb je wel verdiend!
BOOGSCHUTTER (23-11 TOT 20-12)
Ondanks je vermoeidheid moet je wel je
ogen open houden. Let extra goed op rondslingerende takken waar je over kan struikelen, want dat brengt ongeluk in de liefde!
STEENBOK (22-12 TOT 20-01)
Het is vandaag jouw geluksdag! Tijdens
het hiken ben je de ware tegengekomen!
Wacht niet langer, stap er nu op af!
WATERMAN (21-01 TOT 18-02)
Als je mazzel hebt is je tent droog, als je
pech hebt is hij nat. Maar vanavond lekker
slapen in je eigen bedje dus komt alles
toch nog goed!

VISSEN (19-02 TOT 20-03)
Relax! Vandaag gaan we weer naar huis,
dus ontdoe je van die vervelende stress en
geniet nog gewoon een beetje, het loopt
vanzelf wel los!
RAM (21-03 TOT 20-04)
Het is toch wel groot, zo’n NHW. Allemaal
drukte en hysterie komt weer tot rust als
je lekker bij je ouders op de bank zit.
STIER (21-04 TOT 21-05)
Je weet van tevoren hoe een NHW eruit
gaat ziet. Dus als je er dan eenmaal bent,
minder miepen en meer werken!
TWEELINGEN (22-05 TOT 21-06)
Je bent goed bezig! Af en toe iets minder
chillen en iets minder vaak dingen/personen
kwijtraken, dan komt het helemaal goed!
KREEFT (22-06 TOT 21-07)
Iets zachter praten! Als je vrijgezel bent,
dan blijft het een rustige dag, heb je een
vriendje of vriendinnetje dan mag je wel
wat van je partner verwachten, dus laat je
maar lekker verwennen!
LEEUW (22-07 TOT 22-08)
Je bent vanochtend met je goede been uit
bed gestapt! Het is altijd fijn als je er bent
want je blijft ook onder situaties van stress
gewoon rustig en doortastend.
MAAGD (23-08 TOT 23-09)
Je bent het zonnetje in huis. Soms
iets minder door slaap maar dat heeft
iedereen wel eens. Op jou kan gebouwd
worden. Ook je kookkunsten worden
gewaardeerd!

Colofon
Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor de 51e
NHW. Het kost ons altijd weer veel bloed, zweet en tranen, maar het is
gelukkig leuk en dankbaar werk. Dit jaar hadden we nodig:
– 4500 A4 wit 		
– 6 laptops 		
– 1 kapotte scanner
– 2 players 		
– 3 (kleine) TFT’s 		
– 30 kratten bier 		
– 1 antibioticakuur
– 3 hulptroepen		
– 1 copy printer 		
– 1 router 		
– 40 liter koffie 		

– 3 liter inkt 		
– 1 encyclopedie
– 1 (grote) printer
– 4 stelletjes 		
– 2 22 inches 		
– 79 barkaarten 		
– 2 aanhangers 		
– 36 frikadellen		
– 460 nietjes 		
– 298 tosti’s 		
– 2 faprollen		

– 3 pc’s
– kabelinternet over WiFi
– 1 appel
– 3 trays energydrank
– 2 minimaglite’s
– 25 liter wijn
– 7 fietsen
– 1 TEAM 37 (op staking)
– 1 soundsystem
– 15 liter saus
– 1337 Geert

Met de vriendelijke groeten van de StanleyStam: Prursula Bijlholt, Naivard de Gries, Maya
Whuups, Rek-Renske Groeneveld, Brakke Marc, Rarie Deksel (die trouwens nog een vrouw
zoekt), Fedor Prop, Bernaar Brakker, Plien v/d Vent, Jorien de Hoe!?, Geert Niemaayer,
Typbert Niemaayer, Brammert Woudat, Maikool Wever, Joris v/d Meid & Kathjaah Heps

