Kampkrant van de 53ste NHW - 10 t/m 12 oktober 2014 te Ellertshaar

Weten jullie het nog? Wat? De 52ste NHW! Onder de stralende zon liepen vele groepjes
nog veel meer kilometers door de bossen van Appelscha. De meesten hebben
er geen enkele moeite mee, maar er zullen bij thuiskomst vast wel een paar blaren
overgebleven zijn van dit barre weekend. Maar tijd pijn heelt alle wonden, zodat de
meeste deelnemers dit jaar weer terug zijn, om weer op pad te gaan. Ook dit jaar zijn er
weer leuke thema’s bedacht, maar bij deze eerst nog een terugblik op vorig jaar.
Bij de A-hike heerste goudkoorts en samen met John en Johnny gingen de hikers
op zoek naar het goud van Appelscha. De B-hike was Ge(he)el in het geel op pad in
Bananenscha. Heb je er ooit over nagedacht wat er allemaal geel is? De B-hikers kunnen
het je vast vertellen! Het thema van de C-hike was Groovy en de C-hikers hebben alles
geleerd over disco. Natuurlijk hebben zij deze kennis ook gelijk in de praktijk gebracht
en dansend brachten zij het weekend door. Bij de F-hike gingen de hikers naar het
circus en maakten zij kennis met Bassie en Adriaan. In plaats van dansen, leerden zij
verschillende circuskunsten en aan het einde van het weekend gingen zij als volleerde
circusartiesten terug naar huis.
Q-hike = #yolo! Chillen, hiken, chillen, eten, chillen, hiken, chillen... jeweetzelluf! Dit
weekend was superchill #yolo! De GPS-hike had het iets zwaarder, zij waren op pad
in het Junglebook. ’s Nachts overleven onder het genot van een drankje was geen
probleem, maar overdag is het in de Jungle soms erg gevaarlijk! Als laatste was er nog
de Z-hike, met twee hikersgroepjes. Zij gingen op zoek naar het paard van Lucky Luke.
Na een lange, barre tocht door de prairie vonden de hikers niet alleen Jolly Jumper,
maar ook de Daltons en het verdwenen goud van de Rode-Bizonstam. Helaas waren er
dit jaar niet genoeg aanmeldingen, waardoor deze hike ter ziele is gegaan.

Het is zaterdagmiddag en in de feestzaal is het barpersoneel druk aan het werk: de troep
van het feestje van de avond ervoor moet opgeruimd worden en de begroting wordt
bijgewerkt. De Fivel en de Fraeylema beheren samen de bar, of de Fraeylema en de
Fivel, daar is men nog niet over uit. Er wordt gediscussieerd over het thema van de bar:
Friesland. De bar is sfeervol aangekleed met Friese vlaggetjes, Elfstedentochtmateriaal
en het barpersoneel draagt Friese mutsen. Wat moet een Fries feestje nu in Drenthe?
Volgens de Fivelgroep heeft Leon het thema bedacht. Leon is het er zelf niet mee eens
en geeft Willemijn (die
buiten gehoorafstand is) de schuld. Opvallend is dat
het barpersoneel op
Groningse klompen loopt om het thema nog
een beetje te
compenseren. Ze weten in ieder geval al
wat er met de Friese mutsen gaat gebeuren
na NHW: die worden ritueel verbrand.
Er moet nog wel worden opgemerkt
dat iedereen, Groningers, Friezen en
anderen, van harte welkom is in
de bar voor een drankje,
een warme gehaktbal
of een dansje.



• de auto van Wolter, een donkerrode
Volkswagen, niet start met een
sleutel?
• deze auto een startknop heeft i.p.v.
een sleutel?
• Claudia & Angela (Studentenscouting
Amsterdam) hier snel achter
kwamen?
• Wolter dacht dat dit wel wat langer
zou duren?
• er meer problemen zijn met auto’s?
• de auto van Annelotte (Veendam)
met een lege accu in Noord-Sleen
stond?
• haar auto werd aangeduwd door
deelnemers van de Q-hike?
• ze toen toch weer veilig bij de Klonie
is gekomen?
• de hikeleiding van de Z-hike dit jaar
geen hike heeft?
• Hans, van de Z-hike, nu secretaresse
is van het C-team?
• de opbouwploeg water drinkt?
• het internet in de Klonie bagger is?
• er midden in het bos wel 4G is?
• de opbouwploeg al op
zaterdagavond begint met het
opbouwen van de Gala-baan?
• zij gelukkig genoeg mensen hebben
(20) om er een ware attractie van te
maken?

Helden zijn het. De mensen (m/v en
kranig) van de keuken. Ze werken zich het
hele weekend uit de naad om het kamp in
goede banen te leiden. Dit door iedereen
te voorzien van een beetje voedsel hier en
daar. Want zoals zij graag melden: Good
food, Good mood!
Eendrachtig, schouder aan schouder en
onder het genot van vele koppen sterke
koffie, sturen deze dappere strijders der
cuisine hun hulpje Luuk Stelder aan. Zo
worden ook de kleine klusjes uitgevoerd.
De echte helden gaan aan de slag met 85
kg aardappels, 12 kratten sla, 30 bollen
knoflook, 1 stokje vanille, 160 uien, 78
pakjes smeltjus, 344(?!) kg bakboter, 65 kg
gehaktballengehakt, 9,5 liter slagroom en
18.000 sneetjes brood. Waar dat allemaal
blijft? In een overheerlijke souflaki, ruim
overgoten met knoflooksaus.

Pleisters plakken, blaren prikken, verzwikte
enkels inzwachtelen, brandwonden
en gebroken armen en benen in gips
verpakken; niets waar de mensen van de
EHBO hun hand voor omdraaien. Het hele
weekend staan zij klaar om uit te rukken
voor een noodgeval. Maar eigenlijk is het
heel erg saai bij de EHBO: alles gaat goed,
er is nog niemand uit een trappersbaan
gevallen en alle deelnemers zijn nog op
de been. Wat doen die mensen dan de
hele dag? Ze rijden een beetje rond, en
nemen een kijkje bij de verschillende
posten. Bij een van deze posten blijkt
dat Stefan van de EHBO door onbekende
reden gewond is geraakt. Hij heeft dus
een pleister nodig! Gelukkig zijn er enkele
deelnemers van de F-hike in de buurt die
onze EHBO’er kunnen helpen. Ze plakken
een pleister zodat Stefan weer verder kan
met zijn werk. Nou ja… zo lang het bij
pleisters plakken blijft, heeft de EHBO het
gelukkig (!) niet zo druk.

Doodstil was het toen de prijsuitreiking van de quiz der quizzen eindelijk daar was. De
muziek viel spontaan stil. Compleet in spanning stonden de minstens 200 deelnemers
elkander aan te kijken, met ogen zo groot als schoteltjes, met de blik van een kind in de
speelgoedwinkel. Het aftellen was begonnen. Om het moment nog langer te rekken,
begon de ondeugend ogende quizmaster bij het benoemen van de 12e prijs. Minuten
leken uren, uren leken jaren, menig deelnemer is in dat moment grijsharig geworden.
Toen was het moment eindelijk daar. Rook vulde de ruimte. Discolichten flitsten in
het rond op het moment suprême. De legging legends hadden gewonnen! Robuuste
mannen in panterleggings en andere tropisch patronen liepen naar voren, over een
(ingebeelde) catwalk! Daar stonden zij met een bokaal zo groot als een brandblusser,
tranen van trots: ‘Tot volgend jaar, tot de volgende quiz!’ . De werkelijke winnaars
waren Team Awesome en die vieze rooie.

Behalve te land en ter zee zijn de deelnemers van NHW ook wel eens in de lucht te
vinden. Alleen hiken wordt zo saai, en daarom moet er af en toe ook wat spanning zijn,
en waar kan dat nou beter dan bij een trappersbaan? De opbouwploeg, bestaande uit
leden van de Fraeylema, zorgt ieder jaar weer voor veel verschillende en uitdagende
trappersbanen. Soms is het echter wel lastig om een leuke post te verzinnen omdat de
hikeleiding dan te ideeën heeft. Daarom bij deze een oproep van de opbouwploeg voor
iets meer creativiteit bij het verzinnen van de posten! De opbouwploeg is natuurlijk
voor meer inzetbaar: zo worden er zeiltjes gespannen tegen de regen zodat iedereen
droog zit. Stiekem is de opbouwploeg wel erg trots op hun werk, en zij beweren zelfs
dat zij volgend jaar de hele NHW in hun eentje kunnen draaien! Hier worden wel
enige vraagtekens bij gezet, omdat de opbouwploeg last heeft van dopjes. Zij hebben
namelijk een vreemde regel: als de dop eraf is, moet het op.

Veel hikeleiding, posthouders en andere medewerkers van de NHW zijn op hun vrije
zaterdag leiding. Sommigen laten dat dit weekend voor wat het is, maar anderen rijden
tijdens NHW ‘even’ heen en weer tussen NHW en scoutinggebouw. Zo ook Maya, lid
van de Stanley Stam (van het Herfstblaadje) en scoutsleiding. Helaas gebeurde er
tijdens de opkomst een vervelend ongeluk: Maya ging door haar rug. De ambulance
werd erbij gehaald en zaterdagnacht moest zij een nachtje in het ziekenhuis blijven.
Hopelijk gaat het snel weer beter met haar! Beterschap namens iedereen op NHW.

Na een jaar voorbereiding is het dan eindelijk weer zover! De 53ste NHW zijn begonnen,
deze keer in Ellertshaar. De eigenaar was weer zo vriendelijk om zijn kampeerboerderij
“De Klonie” aan ons ter beschikking te stellen.
De vrijdagavond was weer ouderwets druk en chaotisch en alle hikes hebben hun
thema gepresenteerd op het bordes van de boerderij.
Het parkeren was dit jaar goed geregeld en we hebben daarbij steun gehad van de
krant, nog bedankt!
Wij hopen dat jullie dit weekend net zo leuk vonden als wij en dat jullie volgend jaar
weer van de partij zijn. Wie weet kunnen jullie de rest van je groep ook enthousiast
maken en misschien dat we volgend jaar met nog meer gezellige mensen zijn. Wij
vragen jullie om mee te denken over nieuwe en leuke activiteiten voor de NHW, zodat
we blijven vernieuwen en het aantrekkelijk houden voor zoveel mogelijk scouts.
In ieder geval bedankt voor jullie enthousiasme en inzet voor dit weekend en op naar
het 54ste NHW!
Het C-team van NHW



Ook Buurman en Buurman zijn van de partij
op deze NHW. Omdat ze hun huis hebben
geschilderd, zijn ze toe aan vakantie. Een
lastminute kampeervakantie in Ellertshaar.
Natuurlijk hebben Buurman en Buurman
een heleboel briljante ideeën voor het
opzetten van de meest bijzondere tenten,
of het oversteken van een riviertje tijdens
een wandelingetje. En gaan Buurman
en Buurman op hun ingenieuze wijze ‘s
avonds een potje koken. De kinderen van
de A-hike gaan dit keer met hen mee. Met
schroevendraaier, ladder en plakband
gaan ze dit weekend op weg. ‘s Avonds als
de tenten worden opgezet zijn er snelle
en wat minder snelle tentenbouwers.
Paula van de Drostengroep en Iris van
Litjo hebben de tent vlot staan. Er zijn
mensen die wat minder snel hun tent
hebben staan. Er zijn ook jongens, wiens
naam niet genoemd zal worden, die de
helft van hun haringen zijn vergeten.
Gelukkig zijn er bij Buurman en Buurman
altijd creatieve oplossingen te vinden en
staat hun tent nu ook heel stevig.

Dat een goede voorbereiding het halve
werk is weten we allemaal. Berend en
Sebastiaan hebben een pop-up tent. Dit
is reuze handig bij het opzettten. Je tent
staat in een wip. Het opruimen van zo’n
pop-up tent heeft meer voeten in de aarde.
Even snel in een zakje proppen, zoals Thijs
en Luuk doen, lukt niet. Vaak zijn pop-up
tenten in de prullebak beland. Puur om
het feit dat het opvouwen niet lukt. Thuis
vaak oefenen is dus het advies. Gelukkig
voor deze mannen wordt de tent geleverd
met een uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Stap voor stap doen ze wat op de plaatjes
staat. En het lukt! De tent beland netjes in
het zakje. De mannen vertellen niet hoe
vaak ze thuis hebben geoefend, om het
op NHW zo soepel voor elkaar te krijgen.



Bij post 1 is er een probleem. De trap, die
wat treden mist, lijkt helemaal niet op
een trap! De oudere buurmannen kijken
verbaasd naar de constructie en krabben
zich achter hun oren. ‘Wat moeten we
hier nu mee?’ vragen zij zich hardop af.
Er worden hulptroepen ingeroepen om
de vreemde constructie weer op een trap
te laten lijken, maar deze hulptroepen
komen niet opdagen! Dus helaas moeten
de kleine buurmannetjes het nu doen
met een horizontale trap! Gelukkig blijkt
dit voor de handige buurmannen geen
probleem.

Buurmannen Morris, Robbie en Quinten
van de Tecumseh zijn vandaag als eerste
vertrokken en waren daardoor ook als
eerste bij post 1. Ze menen door het
vroege vertrek ook als eerste te kunnen
eindigen en de hike te winnen! We zullen
zien...

• er als voorbereiding voor de hike
gemiddeld vijf afleveringen van
Buurman & Buurman zijn gekeken?
• je overal haringen kunt lenen?
• Buurman & Buurman daar
geen creatieve oplossing voor
hoeven te bedenken?
• ze dit waarschijnlijk toch gaan doen?
• Ajeto!
• trappen tegenwoordig horizontaal
zijn?
• alle groepjes buurmannen snel bij
post 1 waren?
• post 1 het hierdoor opeens heel druk
had?
• groepje 5 erg veel kletst ‘s nachts?
• buurman Sebastiaan (Voerman)
‘tempo!’ durft te roepen tegen 1 van
de posthouders?
• hij daardoor bijna in de problemen
kwam?
• het bouwen van een denkbeeldig
huis extra punten oplevert?
• handige posthouders chillen in de
hangmat?

Thijs en Luuk van de Woudlopers-Kipling
zijn reuze geconcentreerd bezig. Ze willen
graag de beste tijd en de meeste punten
bij de puzzelpost. Het is met een muziekje
erbij goed te doen. Schaamteloos kopen
ze de posthouders om met snoep voor
extra punten. Handig, want er moet goed
gegeten worden. De klus is namelijk erg
zwaar. Niet alleen voor buurmannen, maar
ook voor posthouders. Dat merken de
buurmannen al als ze naar post twee lopen.
Volgens sommige buurmannen klopt de
strippenkaart niet. Maar toch lukt het deze
handige mannen om op een creatieve
manier bij de puzzelpost te komen. Bij de
afzet van het vlot bij post 3 gaat het mis. Thijs wil het vlot een duwtje geven voor
extra vaart, maar hij komt daardoor tot aan zijn schenen in het water! Gelukkig voor
Thijs en Luuk verloopt de rest van de vlotreis bijna vlekkeloos en zetten ze ook een
mooie tijd neer. Wanneer ze weer aan wal komen, vertelt Thijs dat zijn schoenen
helemaal waterdicht zijn. Hij heeft dus geen natte sokken! Met slechts een natte
broek voor Thijs gaan ze weer op pad naar de volgende post.

Buurman en Buurman hebben reuze
honger. Dat komt doordat ze de hele
dag lopen en problemen creatief en op
unieke wijze oplossen. Vanavond koken
alle Buurmannen zelf hun eten. Berend
en Sebastiaan van de Voerman hebben
zelfs een magnetron mee. Ze zijn alleen
vergeten dat er op de camping geen
stroom is. Daarom hebben Sebastiaan
en Berend er een vuurtje in gemaakt.
Een soort van mobiele open haard.
Ze moeten koken op gewoon gas.
Mexicaans, daar houden de mannen van.
Tortillawraps met mais, kidneybonen,
kaas en cayennepeper. De wraps gaan
er goed in; Sebastiaan en Berend blijven
er maar van eten. Thijs en Luuk van de
Woudlopers-Kipling eten macaroni met
rode saus. Robbie, Quinten en Morris van
Tecumseh eten spaghetti met rode saus
en kaas. Hun eten is erg lekker dankzij de
tips van de grote Buurmannen. Paula van
de Drostengroep en Iris van Litjo hebben
een uitgebreid menu: gebakken krieltjes
met kipschnitzel, een salade en zelfs
een zelfgemaakte pudding toe. Rolf en
Marijn van Tecumseh hebben noedelsoep
vooraf, daarna eten ze macaroni met rode
saus en smac met doperwtjes, gekookt
op een solide gasstel. De jongens en
meisjes van de verschillende groepjes
adviseren elkaar tijdens het koken. Ik zeg:
“Eet smakelijk allemaal!”

Na een dagje hard werken is het natuurlijk tijd voor wat ontspanning. De buurmannen
ontspannen graag door gezellig het weerwolvenspel te spelen. De kamer is
verduisterd, er staan alleen wat kaarsjes op tafel. Als je tijdens het spel doodgaat,
gaat je kaarsje uit. Dat zorgt ervoor dat het steeds donkerder wordt. Sommige
buurmannen begrijpen het niet helemaal en gaan juichen als de verteller vertelt op
wat voor een gruwelijke wijze een onschuldige burger is gedood door de weerwolven.
Gelukkig worden er wel wat weerwolven gevonden en ze worden zo snel mogelijk
uit de weg geruimd. Tijdens een van de dansfeesten om de dood van een weerwolf
te vieren, kijkt een burger niet goed uit en hij valt spontaan in het vuur! Het besef
groeit dat er nog maar weinig burgers zijn en de overgebleven burgers zoeken
koortsachtig naar de laatste weerwolf. Deze weet zich echter meesterlijk op de
achtergrond te houden en op die manier wint hij het spel! Gelukkig volgt er nog
een potje. Nu maar hopen dat de burgers alle weerwolven wel weten te vinden...

Fanatiek hebben alle Buurmannen zich op het repareren van een aantal vogelhuisjes
gestort. Het is niet helemaal duidelijk om hoeveel vogelhuisjes het gaat. De buurmannen
hebben alle onderdelen in elkaar gezet. Bij het losschroeven van de plankjes is het
nog even onduidelijk hoe alles weer in elkaar gezet moet worden. Alle plankjes samen
vormen samen een modern flatgebouw, maar er kunnen ook apart huisjes van gemaakt
worden. Er wordt besloten om voor de moderne variant te gaan. Omdat je met dit
model veel munten kan verdienen. Er is maar één schroevendraaier en dus gaan de
rest van de buurmannen creatief aan de slag. De zakmessen komen uit de zakken en
iedereen klapt het pennetje van de schroevendraaier uit. Morris is zo geconcentreerd
bezig dat hij zijn neus haast vastschroeft aan het vogelhuisje. Het is nog niet bekend of
de vogels ook echt in deze moderne constructie willen wonen.

Voor Buurman en Buurman is de laatste dag van de last-minutevakantie aangebroken.
Vandaag doen ze het ‘s ochtends rustig aan. Thijs, Luuk, Robbie, Quinten en Morris staan
nog even te kletsen. Paula en Iris kijken nog even of alles in hun rugzak zit en dan mag
het eerste groepje al weg. Om half tien is het hier en daar nog wel wat mistig, maar de
dag is goed begonnen en de eerste buurmannen gaan op pad, sommigen zijn nog een
beetje moe van het sleutelen aan de vogelhuisjes van de vorige avond. Toch komen de
groepjes één voor één aan bij de eerste post. In het bos hangen kaartjes met letters,
die een woord vormen. De kleine buurmannen krijgen een lijstje met windrichtingen
en een kompas. Door de windrichtingen in de goede volgorde te peilen, vinden alle
buurmannen het woord. Op post twee gaan de buurmannen met touwen over een
modderpoel. Sommige buurmannen vinden het een makkelijke post en zij gaan
glimlachend over de touwen. Bij andere buurmannen kleuren de wangen wat rood,
maar ook zij klaren dit klusje. Bij post drie gaat iedereen flink aan de slag, het is een
lunch post met pannenkoeken. Ook Rolf en Marijn bakken zelf hun pannenkoeken.
Even schudden met het beslag en bakken maar! De posthouders letten goed op bij het
bakken. De opdracht is om perfecte en goudbruine pannenkoeken te bakken. Met wat
tips lukt dat aardig. Onderweg naar post vier beginnen de benen van de buurmannen
toch wel moe te worden. Bij de laatste post aangekomen zakt bij sommige de mond
open. Hier staat het ultieme knutsel object. Hier worden Buurman en Buurman alleen
maar blij van. Touwtje aan touwtje, balkje aan touwtje, enzovoort. En dan, helaas, moet
de tent weer worden ingepakt en is NHW alweer voorbij. Tot volgend jaar ook namens
Buurman & Buurman (de echte dan).



Dit jaar gaan de rangers van de B-hike op een zeer speciale expeditie. De
Bruinbilbaardbonobo wordt met uitsterven bedreigd en dat is natuurlijk een groot
verlies! Daarom zijn er speciale rangerselectiedagen georganiseerd om de beste
rangers van Ellertshaar en omstreken te vinden. Hopelijk kunnen zij ervoor zorgen dat
dit zeer speciale dier nog vele jaren ongestoord in onze prachtige natuur kan leven.
Om de Bruinbilbaardbonobo te beschermen is het van belang om het geluid van het
dier te herkennen. Het is nog nooit waargenomen en eigenlijk weet niemand welk
geluid het dier maakt. Daarom wordt door de groepjes van de B-hike geoefend met
het herkennen van geluiden van andere dieren. Deze hebben zich in het bos verstopt
en maken hun geluid. De groepjes moeten ze zien te vinden en wie de meeste dieren
herkent aan hun geluid, krijgt de meeste punten. Er blijken zeer speciale diersoorten
te leven in het Ellertshaarse bos..... Van doodgewone varkens tot de zeer zeldzame
Wakkie-Takkievogel. Het lijkt makkelijker dan het is, maar gelukkig zitten de dieren
dicht bij elkaar. Na lang zoeken en goed luisteren slepen de rangers hun eerste punten
binnen.

De rangers van de B-hike zijn dit jaar op zoek naar een wel heel
speciale diersoort. Ze gaan dit weekend proberen om de
Bruinbilbaardbonobo van uitsterven te redden. Maar nu is natuurlijk
wel de vraag, wat is nou eigenlijk een Bruinbilbaardbonobo? We
hebben het voor jullie uitgezocht.
De Bruinbilbaardbonobo is een apensoort, ongeveer ter grote
van een fikse kangaroe. Bij zijn geboorte is hij geel maar na een jaar
wordt zijn vacht poepiebruin. De Bruinbilbaardbonobo is zo zeldzaam
omdat de eieren er drie jaar over doen om uit te komen!
Er kan in de tussentijd dus van alles mee gebeuren. De
Bruinbilbaardbonobo is een etmaaldier. Dat houdt
in dat hij van 12:00 tot 24:00 actief is en de rest van
de dag slaapt. Dan houdt hij zich bezig met het
graven van kuilen om zijn eten in te bewaren.
De Bruinbilbaardbonobo eet eikels en
noten, maar houdt het meest van chocola.
Pure chocola. De Bruinbilbaardbonobo
komt oorspronkelijk uit Zuid-Azië, maar
daar was het veel te warm. Daarom is de
Bruinbilbaardbonobo
naar
Ellertshaar
getrokken. In zijn vrije tijd
houdt hij zich bezig met meditatief schilderen.
Van de Bruinbilbaardbonobo zijn slechts vage schimmen waargenomen. Dat komt
omdat het een zeer schuw wezen is. Het overgrote deel van zijn tijd ligt hij is zijn
hangmat. Maar als er nood is, is de Bruinbilbaardbonobo sneller dan het licht! Als je
een Bruinbilbaardbonobo wil vangen, gooi dan een donkere doek over zijn kop. Als hij
niks meer kan zien, raakt hij gedesorienteerd en komt de Bruinbilbaardbonobo in een
trance. Zorg dat je een Bruinbilbaardbonobo nooit op zijn staart trapt, want dan wek je
zijn agressie op. En een agressieve Bruinbilbaardbonobo is het laatste wat je wil...



• Matialdo, Armin en Robbert zeggen
dat ze alle waterscouts uit Friesland
kennen?
• Robert en Koen van St. Vitus
de lunchpost de leukste post van
zaterdag vinden?
• Femke en Anoeska van scouting Van
Maasdijk zusjes zijn?
• zij naar eigen zeggen de toeristische
route hebben genomen?
• zij desonanks toch alle posten
hebben gevonden?
• Femke en Anoeska de jongens van
scoutinggroep De WoudlopersKipling hebben laten schrikken op
vrijdag?
• koeien de jongens van scoutingroep
Duco van Martena als hun leiders
zien en achter hen aan rennen?
• dit ook bij de jongens van St. Vitus
gebeurde?
• de jongens van St. Vitus hun
noodevenlop hebben open
gemaakt?
• Johannes van de Woudlopers-Kipling
heel vaak zingt?
• hij dat vooral onder de douche doet?
• Jojo de bijnaam is van Johannes van
De Woudlopers-Kipling?

Midden in de nacht is er een hoop gedoe
in het kamp van de rangers. De meiden
Laura, Kim en Robyn van de Struners
schrikken wakker van een vreemd geluid.
Zou het de Bruinbilbaardbonobo zijn? Ze
besluiten op onderzoek uit te gaan. Helaas
is het niet de Bruinbilbaardbonobo, maar
gewoon de hikeleiding die onderweg
zijn naar hun tentje. Maar twee van de
drie meiden, namelijk Robyn en Kim,
zijn nu wel klaarwakkker. De meiden
hebben zoveel lol dat ze de rest wakker
schreeuwen. Omdat ze honger hebben
gekregen, besluiten ze aan een vroeg
onbijt te beginnen: een zak winegums.
Daarna wordt Robyn zo hyper dat ze
besluit om alvast te beginnen met
wat ochtendgymnastiek. Kim en Laura
hebben echter geen zin om nu al rondjes
rond de tent te rennen. Die blijven dus
lekker liggen.

Bij de B-hike loopt ook een drietal
waterscouts uit Leeuwarden mee!
Ondanks dat ze beter bekend zijn met de
waterwegen, verwachten deze jongens
niet dat ze problemen gaan krijgen met
de hike-technnieken. Sterker nog, ze
verwachten de andere groepjes dik te
verslaan! Ze hebben afgelopen NaWaKa
geoefend en Robbert heeft twee jaar
geleden de A-hike al gelopen. Ondanks
deze optimistische instelling is er af en
toe wel wat wrijving te merken bij de drie
vrienden. Matialdo gooit een super de
luxe lunch in het water, of beter gezegd in
het zand, bij de lunchpost van zaterdag.
Het blijkt dat het stukken moeilijker
is om een ei om te flippen dan een
pannenkoek. Gelukkig zijn er meer eieren
en valt de schade nog te overzien. Vol
hernieuwde energie kunnen de jongens
weer op pad. Maar waarom ze nou steeds
dat emmertje met zich meedragen..?

De hikers van de B-hike zijn zeer begaan
met andere hikers. Ze zijn zelfs bereid
een aantal van hun hikegeheimen prijs te
geven om anderen te helpen. Alle hikers
zijn het er over eens dat het belangrijk is
om in je eigen tempo te lopen. “Anders
word je heel snel moe’,” beaamt Robyn van
scoutinggroep de Struners uit Stedum. Het
koppel Jim en Joep van de Drostengroep
uit Coevorden zegt dat het heel belangrijk
is om je tas goed in te pakken. En met goed
bedoelen ze zo dat alles erin past. Ook
alles waterdicht verpakken wordt door dit
koppel zeer aangeraden. Het groepje van
de Woudlopers-Kipling geeft als tip vooral
geen paarden te aaien, en de jongens van
de Duco van Martenagroep vinden dat
je koeien goed te vriend moet houden.
Esther van de Woudlopers geeft als tip
dat als je niet weet waar je heen moet,
je beter kan gokken dan teruglopen. Dat
heeft haar tot nu toe altijd bij toeval op
het goede pad gebracht. Ze heeft ook
nog een laatste tip bij kramp. Als je kramp
hebt van het vele lopen, ga dan op je rug
liggen met je benen omhoog. En als je dat
met je hele hikegroepje doet is het nog
gezellig ook!

• het groepje van De WoudlopersKipling vier keer is fout gelopen?
• Joep en Jim van de Drostengroep
hun noodenvelop kwijt zijn geraakt?
• deze is gevonden door het groepje
van De Woudloper-Kipling?
• zij net ook hun noodenvelop
waren kwijt geraakt?
• de noodenvelop van het groepje van
de Drostengroep het niet overleefd
heeft?
• dit kwam omdat hij doorweekt was?

Sta je daar rustig even naar de paarden
in de wei te kijken, staat ineens de politie
voor je neus! Dat overkomt het groepje
van Esther, Johannes en Seth van de
Woudlopers-Kipling uit Groningen.
De politie had namelijk een melding
gekregen dat mensen de paarden voor
de grap hadden laten schrikken. Daarom
denkt de politie dat deze Woudlopers
daarvoor verantwoordelijk zijn, maar dat
doen ze natuurijk niet. Gelukkig gelooft
de politie hen en ze mogen algauw
verder lopen.

Op hike gaan is hartstikke leuk, de
ontberingen die je gedurende de dag
meemaakt zijn ook prima, maar als het
op eten aankomt mag er natuurlijk
iets
extra’s
worden
uitgegeven.
Vandaar dat Johannes, Esther en Seth
van de Woudlopers-Kipling een luxe
viergangendiner hebben meegenomen:
als voorafje hebben ze een heerlijk
soepje en vervolgens huisgemaakte
noedels uit een zakje. Natuurlijk mag het
broodje knakworst niet ontbreken voor
het broodnodige stukje vlees en tot slot
hebben ze een ambachtelijke gepofte
aardappel als toetje. Het enige nadeel van
dit feestmaal is dat het vrij lang duurt om
het te bereiden. Maar dan heb je ook wat.
Eet smakelijk heren en dame!

Na een verstoorde vrijdagnacht wordt er voor de zaterdag gehoopt op een betere
nachtrust. En inderdaad hebben de meeste deelnemers veel beter geslapen. Maar in
de ochtend zit de subkampleiding wel met een aantal vragen. Wat is er gebeurd met
de slagroomtaart? En heeft er nou echt iets of iemand over de slaapzak van de subkampleiding geplast?? ZOU HET NOU DAN ECHT DE BRUINBILBAARDBONOBO ZIJN?!!
Maar helaas word de pijnlijke waarheid al snel duidelijk. Alle tekens wijzen naar de
kat die over het terrein loopt. Heeft die dan echt over de slaapzak heen.... AH BAH!
Misschien is het maar beter dat de hikers snel hun spullen inpakken voordat hij weer
moet. Dat is dan ook precies wat ze doen. Vol goede moed gaan de B-hikers dus weer
op pad. Misschien vangen ze op hun allerlaatste dag toch nog een glimp op, van de
veel besproken Bruinbilbaardbonobo.



Bij de eerste post van de Halloweenhike, verplichten de posthouders de
hikers om voor de jarige Iris te zingen.
De groepen doen dat niet allemaal even
luidkeels, maar verwachten natuurlijk
wel een gruwelijke traktatie als beloning
voor het zingen. Helaas hebben de
posthouders niks voor de hikers in petto
en worden ze gewoon weer de donkere
nacht in gestuurd door de posthouders
uit Emmen. Gelukkig hebben de meeste
kinderen zelf genoeg zoetigheid mee,
waardoor ze eigenlijk geen traktatie
nodig hebben. Er is ook een rare traktatie,
een soort van marshmallow spread. Maar
even terug naar het belangrijkste deel
van dit verhaal, namelijk Iris (beter bekent
als Bieris) van de scoutinggroep Emmen.
De jarige Bieris uit Emmen is door alle
drukte rondom haar verjaardag en dit
kamp ook nog eens haar das vergeten.
Dit is natuurlijk onacceptabel als je net 20
kaarsjes uitblaast!

Jort, Jeroen, Tim en Sander van de
Zwervers Groningen hebben een creatief
plan bedacht. De heren hebben met
grote voorzichtigheid de noodbrief
geopend, zodat ze mooi hun eigen route
kunnen lopen en zo nog wat tijd hebben
om onderweg Geocaches te pakken.
Ze hebben een plan bedacht zodat
de hikeleiding niet zal merken dat de
noodbrief is geopend. Als de hikeleiding
dit doorheeft, kost dat ze punten. Als
oplossing gaan ze wat hars als lijm
gebruiken om de brief weer te dichten.
Het groepje C09 is een multiculturele
Op zichzelf wel redelijk slim bedacht,
samenleving, Peter en Tom van Scouting
maar om dit rond te bazuinen is dan weer
Stadskanaal en Eline van de Fivelgroep
niet zo handig! HaHa, gotcha!
uit Delfzijl. Het groepje lijkt het erg goed
te doen, maar er lijkt toch nog iets niet
helemaal te kloppen. Het groepje mist namelijk een lid! Dit verhaal
vind zijn oorsprong op NPK. Daar hebben de twee jongens van
Stadskanaal de dames van de Fivelgroep ontmoet. Een van de
dames oppert het idee om samen de C-hike te gaan lopen, dat
leek iedereen een zeer goed idee. En zo schreven de dames en
heren zich in voor de griezellige Halloween hike. Wanneer het
bijna tijd is om te gaan, besluit de dame, die het idee opperde
om naar NHW te gaan, af te haken. En waarom? Om een filmpje
te gaan kijken met een ander vriendinnetje. Toch mag dat de pret
niet drukken, dus zijn ze maar met zijn drieen gegaan. Men denkt
stiekem dat de dame niet meer durft na het horen van de griezelige
activiteiten die de hikeleiding van de C-hike heeft gepland..



• schooltassen over het algemeen
zwaarder zijn dan de hiketassen?
• Sabine van de Fraeylema haar
slaapzak en portemonnae al heel
snel kwijt was?
• Anton geen kaaschips lust?
• Edwin van Scouting Stadskanaal erg
goed kan blaffen?
• Bjorn en Koen van de Trekvogels hun
route kwijt waren geraakt?
• Eline, Suzanne en Dyonne vinden dat
het Herfstblaadje origineel moet
zijn?
• SJ van de Woudlopers Kipling een
iets te geniale puzzel had gemaakt?
• daardoor elk groepje gemiddeld een
uur moest puzzelen om hun route te
krijgen?
• Iris en Emma van de Trappers het ei
dat ze Piet genoemd hebben veilig
moeten bewaren voor extra punten?
• Eline, Peter en Tom van de Fivelgroep
en Scouting Stadskanaal zich
afvragen waarom de posthouders

Alle groepen van de C-Hike moeten thuis
toch iets meer moeten oefenen met
het vliegen op bezemstelen of met het
verzinnen van krachtige toverspreuken.
Want de simpele buikschuibaan van de
eerste post blijkt voor hun toch nog een
grotere uitdaging dan gedacht. De baan
is misschien wat overdreven lang, maar
zeker niet ingewikkeld. De Fraeylema
zal wel niet te lang bij de freaks van de
HalloweenHike in de buurt willen zijn.

Er is een probleem in groepje C08 van Suzanne, Dyonne en Eline.
Suzanne heeft namelijk een beetje last heeft gekregen van haar knieeën.
Hierdoor loopt het groepje niet meer zo snel als voorheen. Gelukkig heeft
Dyonne een heel goed idee. “Laten we de knieën intapen met ducttape” zegt ze
De posthouders hebben wel ducttape en dus worden de knieeën van Suzanne
ingetaped. Het ziet er wel een beetje raar uit maar volgens Suzanne werkt het goed.
Door deze medische oplossing kan het groepje gewoon de hike afmaken.

Na een lange dag lopen en ingewikkelde
puzzels oplossen, zijn de mensen van
de C-hike eindelijk aangekomen bij hun
natte en spookachtige slaapplek. Deze
is gehuld in volledige duisternis, enorm
veel mist en rare spookachtige geluiden.
Ergens ver in de duisternis branden een
paar lampjes van de feestavond die de
griezels hebben. Door de hikeleiding
is er creepy muziek uitgezocht voor
deze gezellige avond. Nu het donker
is moeten deze mensen rare geluiden
maken, nadat zij hun vies uitziende
maaltijden hebben verorberd en hun
rare dansjes hebben uitgevoerd. Warempel, dat gebeurt ook! Zelfs de hikeleiding
trekt alles uit de kast om deze avond
vreemder dan vreemd te maken. Op
naar de laatste tocht om te kijken wat de
deelnemers nog meer in petto hebben
om iedereen de stuipen op het lijf te
jagen... MoeHahAHaaa....

Ewout en Edwin van scouting
Stadskanaal hebben waarschijnlijk een
gat in de markt gevonden! Ze hebben
een broodje bedacht, het broodje C-Hike
‘14. Het idee is ontstaan toen ze thuis
de macaroni van hun moeder eens
goed bekeken ze vonden het lijken op
gemalen hersenen met bloed en nog
meer ondefinieerbare smurrie. Zo is een
geniaal recept ontstaan: een pita broodje
met macaroni. Het klinkt niet als een
aangename smaaksensatie, maar het
past zeker in het thema.

Bij de eerste post van de C-hike
worden tassencontroles uitgevoerd.
Bij dit traditionele onderdeel kijken de
posthouders of er gevaarlijke, vreemde
of illegale items in de tassen zitten. De
posthouders hopen stiekem dat ze deze
voorwerpen misschien tegenkomen.
Helaas vinden ze niks dat voor problemen
kan zorgen. Wel vinden de posthouders
ontzettend veel zoete ingrediënten en
kleurrijke substanties. Dit gebruiken de
kinderen om de posthouders om te kopen
bij de overige posten. Een vreemd potje
trekt de aandacht van alle posthouders.
In dit vreemde potje zit namelijk een
roze substantie met een
marshmallowsmaakje.
Iedereen heeft geproefd en
het smaakt net zoals pure
suiker. Maar ook dit is niet
illegaal en de meiden kunnen
hun weg weer vervolgen.

De pettenbrigade zoekt humor. Het
duo is ontzettend druk bezig met
het verzinnen van goede grappen.
Helaas zonder resultaat. De heren hebben een grap op touw gezet maar de
grap isniet erg grappig, integendeel zelfs.
daarom deze oproep
aan u om de jongens
te helpen betere
grappen te maken.

Na een zware dag hiken hebben de
kinderen van de C-hike natuurlijk honger.
Maar de groepjes eten geen normaal
voedsel zoals een raviolischotel met
tomatensuas. Kijk maar naar C01, Iris
en Emma van de Trappers. Zij hebben
heerlijk gekookt met de spullen die ze
onderweg tegen zijn gekomen. Onderweg hebben ze wat oogballen verzameld
bij mens en dier, jong of oud. Daarnaast
hebben ze kikkers gevangen uit de sloot
en heel veel teennagels verzameld.
Hier maken zij een heerlijke schotel van
gevulde kikkers in bloed, met teennagels
en oogballen met nog meer bloed. Volgens Emma en Iris smaakt het voortreffelijk. Wil jij deze schotel ook maken?
Dit heb je nodig voor een vierpersoons
maaltijd:
-30 oogballen
-1 kuub zout
-10 volgroeide kikkers
-5 kikkereitjes
-6 liter bloed
-20 ingegroeide teennagels
-4 normale teennagels lang



De F-hike staat dit jaar in het teken van
Apres-ski. Heidi en Gunter, de Duitse
skileraren, gaan ons dit jaar uitleggen
hoe we door de koude Zuidduitse Alpen
moeten hiken. Het gaat dit jaar dus vast
heel koud worden, maar hopelijk kunnen

alle deelnemers zonder al te veel last te
krijgen van gladheid, hun bestemming
bereiken. Met een beetje geluk doemt
er tussen de sneeuwstormen in een dal
een mooi plekje op waar ze kunnen
overnachten. Als ze net zulke warme foute
skipakken aanhebben als de hikeleiding
krijgen ze het in ieder geval niet koud.
Doel van deze hike is om zelf een eigen
blokhut/iglo/warm holletje te vinden
om de nacht door te brengen. Natuurlijk
heeft iedereen hier zijn geheel eigen
invulling aan gegeven waarover je meer
kunt lezen elders in dit prachtkrantje.

• Natasja en Sonja van de Fivelgroep
muziek gebruiken om andere
groepjes af te schudden?
• de benzinebrander van Thijmen en
Lars ouder is dan zij samen zijn?
• Ramses de beer voor zijn rol als
Na een veelbewogen tocht door de
posthouder pijp is gaan roken?
prachtige landerijen van Drenthe komen • hij er nu niet meer vanaf kan blijven?
de F-hikers aan bij de Ieberenplas waar • er de achttiende een feestje bij hem
zich post 1 tot en met 4 in een bevindt.
thuis is?
Hier treffen zij twee zeer bijzonder • sommige posthouders van hun
uitgedoste Hoogduitse lieden aan
vriendin geen makreel mogen eten?
(panterprintleggings • de subkampleiding bang is in het
en gouden kettingen
donker?
zijn
de
norm). • er in het subkamp twee euro tussen
Hier vertonen zich
het gras ligt?
twee rocklegendes • Wouter, Daan en Marvin van de
genaamd Brammus
Hunze-Hikers de telefoon niet
Jacobus Zwaantinus
opnemen?
Argibalt
Diederik- • Yentl van F-4 een vriendje heeft met
guus van Vlooten
hele dikke armen?
Vegten Bischop en • zij die ontzettend mist?
Ramses de Beer.
Naast hun bijzondere
namen en kleding hebben ze ook nog een post bedacht, namelijk:
vlotvaren bij maanlicht onder begeleiding van Duitse klassiekers.
Dus vol goede moed vertrekt groepje F2 met ‘99 luftballons’ op de
achtergrond, terwijl een volgend groepje (F6) op zoek gaat naar een middel om het
vlot in beweging te krijgen. Nadat zij een grote tak gevonden hebben, gaan ook zij
te water, ditmaal met een andere Duitse skihit. En na een groepsfoto met de rockers
vertrekken zij naar hun subkamp voor een hopelijk niet al te koude nachtrust.

De dames Marjet en Paulien,hikegroep F1 uit Stadskanaal, hebben het dit jaar wel heel erg
goed geregeld. Ze hebben namelijk een villa tot hun beschikking met: sauna, hot tub en
een buitenzwembad. Terwijl zij dit goed in zich opnemen, gaart er in de oven een kippetje
van de markt bij het zeer vriendelijke echtpaar dat voor de hikers hun deuren had geopend.
De double-date tussen de heren van f6 en de dames van f2 zet zich voort in het
pittoreske Ees. Daar vinden zij een gewillige huisbewoner die zijn tuin wel voor een
nachtje wilde uitlenen. De pogingen om de achtertuin om te toveren tot een waar
apreski-feestje waren echter tevergeefs. natuurlijk hebben ze het wel heel gezellig
gehad in de tent.

Zaterdagochtend om 11 uur; Lars en Thijmen (F-3) van de Drostengroep zitten al een uur bij de lunchpost als de hikeleiding eindelijk
de post opent en aankomt met een krat lunch. Het groepje heeft namelijk een lift weten te regelen bij een man in een luxe busje. De
post is bij een oorlogsmonument met bankje dat uitzicht heeft op een maisveld. De hongerig afwachtende jongens grijpen naar de
sneetjes voordeelbruin en de ham. Dan willen ze hun zelf meegebrachte bilk knakworsten opwarmen met hun benzinebrandertje.
Jammer genoeg is het ze al sinds HIT niet meer gelukt om deze aan te steken. Nadat ook de posthouders het ingewikkelde systeem
proberen aan te zwengelen geven ze het op. De net op de post aangekomen F-1 van de SR427 Stadskanaal hebben wel een werkend
brandertje bij zich. Ze hebben het wel moeilijk met het lopen, dat zijn ze niet gewend na het liften op vrijdagavond. Gelukkig
hebben ze heerlijk gesausde ballen naar de lunchpost meegenomen. De heren van F-3 verschaffen een paar hete worsten. Hierna
kunnen zij met frisse moed hun weg vervolgen.
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Op de vroege zaterdagochtend worden de zwerfhikers wakker op het subkamp: een
uitgestrekt weiland in Drenthe. Het stikt er van de koeien, trekkers, mistbanken en gras.
Er zijn alleen geen bomen. Dit is misschien wel de enige plek in heel Drenthe waar niet
binnen een straal van 10 meter een boom te bekennen is. Dit is erg vervelend voor de
jongens van F-6, Dirk en Jilt van de Beyloo, zij hebben namelijk alleen een hangmat
bij zich, geen tent. Het is vooral vervelend dat ze nu niet anders kunnen dan gebruik
maken van de overgebleven ruimte in de tent van de dames van de Fivel. Het schijnt
daar ´s nachts gezellig te zijn geweest aangezien de dames het moeilijk vinden om
de tent af te breken. Ze zijn zo lang bezig dat de jongens van F-3 al op de lunchpost
zijn als ze eindelijk kunnen vertrekken. Het is
natuurlijk ook moeilijk om je te concentreren als
er Neil Young en The Doors uit de camper van de
subkampleiding schalt. De jongens van groepje
F-5 van de Hunzehikers hebben een korte nacht
gehad. Ze moesten tot half twee doorlopen om
het subkamp te bereiken. Dit was vooral na het
vlotvaren niet een ontzettend fijne ervaring.
Over niet zo fijne ervaringen gesproken, er loopt
ook een koppel met drie knieschijven mee.
Yentel, het groepsgenootje van Anne Sophie
heeft afgelopen NPK een blessure opgelopen
waardoor het misschien een vreemde beslissing
lijkt om te gaan hiken. Maar als echte scouts
geven ze nooit op en lopen stug door.

De groepjes F-4 en F-5 zijn samengevoegd. Anne Sophie, Yentl, Wouter, Daan en
Marvin van de Fivelgroep en de Hunze-Hikers vormen een grote supergroep waarin
ze de zwerfhike uit gaan lopen. Dit hebben ze gedaan omdat het met meer mensen
natuurlijk gezelliger is. En het is natuurlijk veiliger om in grotere groepen te reizen.
Op skivakantie heb je echter wel veel kans op blessures. Dit keer is het een versleten
knie. De jongen in kwestie wordt opgehaald en gaat naar huis. Dit houdt ze natuurlijk
wel op, dus komen ze wat later op de lunchpost. Uiteindelijk komen ze niet verder
dan Assen. Hier probeert het viertal een slaapplaats te vinden. Na lang zoeken
en rondlopen bellen ze aan bij een huis met leuke lampjes buiten. De bewoner is
hartstikke aardig en laat ze binnen. Na een tijdje daar geweest te zijn om het eten
voor te bereiden krijgen ze een slecht gevoel. De man doet een beetje vreemd en
blijkbaar komt de bewaking om acht uur alles afsluiten. Eigenlijk willen ze daar dus
zo snel mogelijk weg. Dus ze gaan weg en bellen een paar huizen verderop aan.
Hier doet een aardige bejaarde man de deur open. De man vindt het hartstikke
gezellig als de uitgeputte hikers daar ’s nachts blijven. Hij moet alleen wel eerst naar
een verjaardag. Dit betekent dat ze
het huis de hele avond voor zichzelf
hebben. Het is een vrij groot huis
met twee trappen naar de eerste
verdieping. Er staan allerlei mooie
gadgets als smart-tv’s en tablets. Het
huis hangt helemaal vol met klokken.
Op elk leeg stukje muur hangt een
antieke wandklok en elk uur luiden
alle klokken de tijd. Hopelijk kunnen
deze uitgeputte scouts goed slapen
in dit luidruchtige huis.

• Roden
������������������������
best ver lopen is?
• het
�������������������������������������
station in Assen veel minder ver
lopen is?
• men
������������������������������
eigenlijk geen idee heeft
waar het grootste gedeelte van de
deelnemers vannacht slaapt?
• de
����������������������������������
hikeleiding beter geïnformeerd
is?

Na een gezonde lunch bij de lunchpost
van de F-hike vertrekken twee jongens
vol hernieuwde energie om een slaapplek
te vinden zo ver mogelijk bij Ellertshaar
vandaan. Na een wandeling naar Assen
besloten zij hun toevlucht te zoeken bij
het openbaar vervoer. Dus nemen ze de
bus naar Roden. Eenmaal aangekomen
op hun bestemming lopen zij op de
goede gok rond in het dorp. Wanneer
ze een meneer op straat vragen naar
een overnachtingsplaats verwijst hij hen
naar een ‘jeugdaccomodatie’. Deze blijkt
echter al meer dan vijftien jaar niet meer
te bestaan. Na deze kleine tegenslag
weet een vrouw hen gelukkig wel de weg
te wijzen naar een goede locatie, een
scoutingclubhuis welteverstaan. Dit blijkt
een ideale overnachtingsplaats te zijn en
met genoeg ruimte voor een groep van
wel honderd man hebben zij meer dan
genoeg ruimte voor zichzelf. Heel even
lijkt het erop dat er een computer met
internet aanwezig is. Helaas blijkt al snel
dat deze achter een gesloten deur staat.
Jammer, maar toch een leuke plek! Slaap
lekker jongens!
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Vanaf post 5 is een heel vreemd licht te
zien in een boerderij. Niemand weet
precies wat voor soort licht daar zo fel
schijnt. De meningen zijn erg verdeeld
over wat voor lichtje het zou kunnen
zijn. Het zou misschien het licht van een
zonnebank kunnen zijn of misschien het
licht van een aquarium. Het valt erg op als
je in de richting van de boerderij kijkt. De
Martinstam wil zelfs besluiten om aan te
bellen en te vragen waar het licht vandaan
komt. Heb je verstand van licht en ben
je ook zo benieuwd naar dat lichtje? Je
komt hem onderweg tegen bij de G-hike.

Nabij een post wordt een kip (bijna?)
aangereden door een crossmotor, die
vervolgens doorrijdt. De posthouder
schiet de kip te hulp door bij de
bijbehorende boerderij aan te bellen.
Dit omdat de kip niet meer beweegt. Er
was echter niemand thuis.. De kip heeft
zich echter al weer bij haar soortgenoten
gevoegd en is er dus met de schrik vanaf
gekomen. Al liggen er nu wel een heleboel
veren over de weg!

De Martinistam zorgt goed voor alle
posthouders die een hele dag op post
zitten. Posthouders zitten hele dag stil en
krijgen het snel koud. De meesten hebben
nog iets van een gaspitje (niet zo’ n falend
gaspitje zoals die van Dita en Marjolein)
mee met pannen om frikandellen of
andere snacks te bakken. Het wordt door
posthouders zeer gewaardeerd wanneer
een groepje langskomt met wat lekkers.
Als ze dan ook nog wat achter laten voor
de posthouders, zijn die helemaal blij. De
Martinistam heeft een ‘wonderdrankje’
bij zich wat je lekker warm houdt tijdens
het hiken. Ze delen dit uit aan alle
posthouders. Het blijft niet bij een slok
‘wonderdrank’, een tweede een derde,
vierde.. Het wordt erg gewaardeerd door
posthouders als je iets voor ze meeneemt.
Bedankt Martinistam!
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• de groep Buffalo ‘nogwat’ resort een
veel te lange naam heeft?
• de Martinistam lantarenpalen telt?
• de Fivel met zes man naar NHW ging?
• na vele afmeldingen Ramon en Mark
als enige van hun groepje op NHW
‘s Avonds is het natuurlijk een groot
gingen?
voordeel voor de GPS-hikers: Lekker bij
• Josien de koffie te slap vindt?
de boerderij slapen en feesten met de
• Kyra van de Jutters een rockster als
rest. ‘s Ochtends is dit niet voor iedereen
vriendje heeft?
even leuk...
• Joost een rockster is?
Om 10:30 verzamelt de Martinistam bij
• ze gaan samenwonen?
de ontbijttafel. Kauwend op stukken
• Josien bang is dat ze Kyra dan niet
heerlijke huisgemaakte appeltaart van
meer ziet?
Joni, zien zij dat er een verdacht hoog
• er op vrijdagavond geen
aantal onuitgeslapen zombie-achtige
hamburgerpost was?!!
wezens door de ruimte stommelt. Geheel • het paard van Elisabeth zoende
in thema wordt er al snel ingezet op
pardoes met Bertien?
welke zombie er het slechtst uitziet.
• het gasstelletje van Dita en Marjolein
Kapsels als stro, rimpels en wallen op
faalt?
deltahoogte en
• het ook kan ontploffen?
met troebele
• de jerrycan van Dita lek is?
blik. Echt
• Ramon
�����������������������������������
en Mark van de Fivel erg moe
spannend is
zijn na de hike?
de strijd nooit
• ze
�������������������������������������
daarom al uren aan een tafel voor
geworden..
zich uit zitten te kijken?
• ze
�������������������������
wel weer lang feesten?
• ze
���������������������������������������
hier ‘s ochtends spijt van krijgen ?
• het
��������������������������������������
een hike loper allemaal teveel is
geworden?
• hij
����������������������������������
van de spanning z’n broek vol
heeft gescheten?
• hij
�����������������������������������
nog steeds aan het opruimen is?

Liset, Milou en Sharon van de Drostengroep vormen samen ‘the Triple Ladies’. Ze
zetten hoog in maar maken continu verlies. Het zit de dames niet mee. De dames
zeggen zelf dat de pokerface ontbreekt.
‘Het geluk is ver te zoeken’ zegt Liset. Er
worden muntjes ingezet, de kaarten worden op tafel gelegd en kijk, er is winst!
Na deze mooie winst wordt er toch weer
een klein verlies geleden wat uiteindelijk
een gelijkheid opleverd. Het aantal
muntjes is hetzelfde gebleven als
in het begin. De dames hebben misschien geen winst gemaakt, toch is er geen verlies
geleden en hebben the Triple
Ladies het heel goed gedaan!

De Triple ladies zijn vroeg uit de veren om
de hike te lopen. Gevolgd door de buffalo
‘nogwat’ resort en het Fivel duo. De Jutters
en Martinistam zijn echter veel te brak en
beginnen dan ook wat later met de hike.
Zo laat dat de Triple ladies de helft van de
hike al hebben gelopen
terwijl de
Jutters nog in bed
liggen.

In de buurt van het rustige dorp Westdorp, omgeven door akkers, is een casino
gevestigd genaamd Chris-tiaan. Chris-tiaan is een rustig casino met
een ruime keuze uit spellen zoals blackjack, roulette, poker en een
breed scala aan gokautomaten. Helaas zijn de tijden van
bloei voorbij en lijdt Chris-tiaan al een tijdje fors verlies.
Het nieuwe casino Ditamarjo is de oorzaak van Christiaan zijna forse verlies. Chris-tiaan kan niet concurreren
met Ditamarjo. Ditamarjo is gelegen bij ‘t Loomeer in
het mooie Schoonloer veld. Ditamarjo is zeer populair
onder de hikers en wordt massaal bezocht. Christiaan moet actie ondernemen om te zorgen dat
ze kunnen concurreren met Ditamarjo en zullen
dus een nieuwe strategie moeten bedenken.

Een lesje hoe je volgens the Triple ladies
(G01) levend roulette speelt. Eerst leg je
4x2m palen op de grond in een vierkant.
Vervolgens staat er een persoon in het
midden van een vierkant met een stok in
de hand. Deze persoon is geblinddoekt
en gaat rondjes draaien. Een andere persoon gooit een balletje in het vierkant.
De persoon in het midden van het vierkant mag stoppen met draaien wanneer
diegene het wel genoeg vind. Wanneer
deze persoon in de richting wijst van het
balletje, dan euh... stopt het spel. Er moet
nog wat aan gewerkt worden maar het is
een leuk idee!

Lekker uitwaaien tijdens een wandeling
door de bossen is pas zinvol als eerst de
gps-coördinaten zijn ontcijferd. Meteen na het ontbijt zetten de groepjes
hun tanden in een klein boekwerk vol
puzzels. Deze puzzels zijn eigenlijk niet
zo lastig. Maar met een brak hoofd en
weinig slaap, komt er wat minder van
terecht van de rebussen, streepjescodes
enzovoort. Het intellectuele hoogtepunt
van de puzzels is een Pic-a-pix (pardon,
een wat? Een Japanse beeldpuzzel!).
Deze puzzel moet door middel van het
inkleuren van blokjes opgelost worden
en kost flink wat tijd. De dames van de
Jutters hebben nog wat extra voorbereidingstijd nodig: zij moeten zich, geheel
in thema, eerst nog opmaken tot drie
heuse kaartspelvrouwen. Als zij klaar zijn
en er als echte prinsesjes uitzien, verlaten
zij grondig scheldend op de batterij van
hun GPS als laatste de boerderij.

Vrijdagavond na een lange tocht door het donker struunden de vermoeide stammers
richting de Klonie. Allen hebben er een flinke tocht op zitten in het donker. De
klonie is iedere dag de eindbestemming en daar kunnen de stammers genieten
van lekkere versnaperingen en drankjes. De stammers worden verwelkomd door de
barmedewerkers met een welkomsdrankje. Als alle stammers er zijn, kan het feestje
beginnen! Kyra, Josien, en Roos gaan helemaal los op de muziek. Marten, Hilde, Pieter
en Hendrik-Jan van Tecumseh zijn ook van de partij. Ze laten iedereen zien wat echt
ruig dansen is! De Martinistam gaat zoals te verwachten is door tot in de late uurtjes. De
ochtend slaan de meeste stammers over om uit te slapen en bij te komen van de ruige
nacht ervoor. Er zijn toppers bij zoals Liset, Milou en Sharon van de Drostengroep. Zij
zijn weer vroeg op pad. De meeste stammers hebben er een mooi feest van gemaakt,
‘s avonds maar ook overdag gaat het feestje gewoon weer door.

De ruimte, the final frontier. Zaterdagavond 8 november om 21:00 uur verlaten
de Martinistam en haar bondgenoten de aardatmosfeer in het Moederschip. Haar
missie, verkenning van het Alpha Centauri-stelsel, 4,37 lichtjaren verwijderd van
de zon. Hiervoor is een snelheid groter dan lichtsnelheid nodig, een snelheid die
de in de dansvloer gebouwde FTL-generator kan opwekken. Bereidt u voor op
enkele uren extreem feesten in 3D terwijl het Moederschip u superluminaal door de
interstellaire ruimte beweegt.
15-jarig Martinistam Lustrumfeest
Happy Hour: 22:00-23:00
Zaterdag 8 november 2014
@ Dionysos, Nieuwe Kijk in ‘t Jatstrat 58, Groningen
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Mwoah... grote gaap. De Q-hikers zijn er klaar voor. De badjas en slippers zijn
aangetrokken en de haren zijn nog ongeborsteld. Zoals het deze jong-volwassenen
betaamt sjokken ze rustig de camping over. Lekker uitslapen en rustig opstarten bevalt
ze wel. Na de rustige start heeft het activiteitenteam echter een mooi weekend voor
ze in petto. Een barre tocht van ruim 60 kilometer staat ze te wachten. Gewapend
met vlaggen, dassen en een grote lading materialen voor de nacht beginnen de
campinggasten er toch maar aan. En met succes! Allemaal komen ze weer heelhuids
thuis. De een heeft misschien wat schrammetjes, de ander blaren en weer een ander
een paar blauwe plekken. Maar hoe je het ook wendt of keert, het was voor allen een
geslaagd weekend!

Dat explorers nog lekker aan het puberen
zijn weet men al langer dan vandaag,
maar zaterdag zijn de verhalen wel erg
juicy. Gert-Jan en Boris van St. Vitus en
Lars van de Jutters lusten er wel pap van.
Ze vertellen uitgebreid over hoe Lars
met zijn vriendin in een tent slaapt. Lars
is echter niet de enige. Gert-Jan deelt
een tent met zijn vriendin, Boris en nog
een ander meisje. Volgens Gert-Jan is
het feestje in de tent van Lars ‘s avonds
goed te horen. Wel hadden ze er begrip
voor, zelf houden ze immers ook wel van
een feestje. Waar ze minder begrip voor
hedden is het feit dat Lars al anderhalf
jaar met zijn vriendinnetje heeft, veel
te lang. Als je zo jong bent kan je je tijd
wel beter besteden, bijvoorbeeld door te
experimenteren, aldus Gert-Jan en Boris.

De dames van de zwervers Groningen,
bestaande uit Anna, Astrid en Suzan,
hebben er zin in dit kamp. Al giebelend
en zingend starten ze dit kamp. En
waarom dan niet een leuke aanmelding
verzinnen? Bij elke post beginnen ze met
een zelfbedacht liedje. Hartstikke leuk
natuurlijk! Wat de dames minder leuk
vinden is het speedkamperen. Vreselijk
om je tent nog een keer te moeten
opzetten.
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• de q-hike leiding alleen in hun
onderbroekjes slapen?
• de subkampleiding de hele dag kijkt
naar het inkuilen van het gras?
• Rick van de trappers stiekem een
oogje heeft op Anna van de
Zwervers?
• Joost van het subkamp zijn slaapzak
is vergeten?
• zijn vriendin hem geen slaapzak
wilde brengen?
• Joost dit wel gewoon voor haar zou
doen?
• dat pas echte liefde is?
• Gijs
������������������������������������
en Jelle van de trekvogels met
pepernoten strooien?

Wat een heerlijke vrijdagavond! De koffie is net op en de informatievoorzieners van
de NHW zijn helemaal klaar om leuke verhalen en beelden te scoren. Met goede
moed vertrekken ze dan ook met een aantal Q-hikers naar Odoorn. Het plan is om
eerst te blijven treuzelen en dan op zoek te gaan naar de posten. Dat hadden ze
beter niet kunnen doen, de verstandige optie was geweest om gewoon met de Qhikers mee te wandelen. De posten van de Q-hike bleken namelijk onzichtbaar voor
buitenstaanders. Wat er is gebeurd bij de posten is natuurlijk nog wel achterhaald,
maar het beeldmateriaal waarop iedereeen had gehoopt is helaas uitgebleven.

Al eens kennisgemaakt met Johan en Fred? De posthouders Annelotte, Mark, Maaike
en Tom wel! Midden in een winkelcentrum in Emmen hebben zij hun post klaargezet.
Stoeltjes gereed, douchegordijn aan de zuil en de vrolijke tuinkabouter voor wat extra
gezelschap. Helemaal klaar voor het speedkamperen. Aan het feestje kwam alleen al
snel een eind, Johan en Fred van de beveiliging kwamen al na de eerste opgezette tent
de boel verpesten. De post, of het evenement zoals zij dat verwoordden, mocht helaas
niet langer in het winkelcentrum staan. Het winkelcentrum is priveterrein en voor een
evenement moet je minimaal een half jaar vantevoren een aanvraag indienen. Een
beetje jammer maar gelukkig zijn scouts gericht op het denken in oplossingen en
wordt het plan snel gewijzigd. De post wordt een paar meter verhuisd en op het pleintje
buiten het winkelcentrum opnieuw opgezet. Eind goed al goed zeggen we dan maar.

Wanneer je op kamp bent met zoveel mensen kom je er natuurlijk niet onderuit, verjaardagen. En ook dit jaar is het weer zo, een jarige! En dat bij de Q-hike. De jarige is
Rick van de Trappers Hoogezand. Samen met zijn hike-maatje Niels maakten ze er op
zaterdag dan ook een mooi feestje van. Omdat de hike door het centrum van Emmen
gaat, hebben ze mooi de gelegenheid om een stukje gebak te eten bij de HEMA. Zoals het een goede vriend betaamt, heeft Niels de rekening betaald, als cadeau voor de
verjaardag van Rick. Het smakelijke stukje appelcaketaart gaat er bij de heren goed in.
Om nog even extra de nadruk te leggen op het feestelijke imago van een verjaardag
hebben ze ook maar een ballon aan hun tassen vastgeknoopt.

De Q-overnachtingscamping van zaterdag ligt in het mooie Noord-Sleen naast een
geurige koeienstal. De campingkoppels komen pas aan als de nacht al is
ingevallen. Ondertussen valt er
ook flink wat regen. In de vuurbak
zit al genoeg water voor een
gemiddeld aquarium. Onder
een tarp zitten koppels Q7,
Q9 en Q10. Emma en Kanika
proberen een beetje warm te
worden in plaats van nog natter
te regenen. Verder moet
er natuurlijk worden gechat
en geïnstagramd. Verderop
ontwijken
4
Fraeylemajongens zo veel mogelijk
druppels bij het opzetten
van hun tent. En ook in de
auto van de subkampleiding
schuilen nog een aantal
kinderen. Gelukkig komt aan
alles een einde en dus ook
aan de regen. Binnen enkele
momenten brandt het vuur,
zijn alle campinggasten binnen
en worden er overal rond het
koeien/volleybalveld
tenten
opgezet. Jelle en Gijs van de
Trekvogels hebben een handig
tentje dat ze binnen enkele
minuten hebben uitgevouwen.
Tim, Thom en Nathan van de
Struners regelen eerst een tarp voor
hun spullen die naast hun slaaptentje
komt. Langzaam warmt iedereen weer
op en kan het koken beginnen.

• Nathan,
������������������������������������
Thom en Tim van de Struners
helemaal verregend waren?
• de
������������������������������������
rest van alle q-hikers datzelfde
probleem hadden?
• de
��������������������������������
hikeleiding badjassen draagt?
• niemand
������������������������������
weet wat ze daaronder
dragen?
• Posthouder
����������������������������
Tom van scouting
Veendam vaak zoek is?
• Boris
�����������������������������������
van St. Vitus vindt dat Emma
(van dezelfde groep) niet te lang in
natte kleren moet blijven lopen?
• Smartphone
������������������������������
laders bij de HEMA
maar 6 euro kosten?
• de
�����������������������������������
roze variant uitermate geschikt
blijkt voor subkampleiding Martijn?
• De
������������������������������������
struners een extra tarpje hadden
meegenomen om spulletjes droog te
leggen, te koken, en te chillen?

Ach, ken je dat heerlijke gevoel? Lekker
op de camping, geen verplichtingen en
de hele dag lekker hangen in je stoel of
bij het recreatiemeertje om de hoek.
Wanneer je zo lekker lui bent, kan de
verveling nog wel eens toeslaan. Dus pak
je je boek, je smartphone of een lekker
ouderwets puzzeltje. Dus bij deze: een
puzzeltje, voor als je je verveelt!

Emma en Kanika van Scouting St. Vitus hebben hun vrouwelijke charmes in de
strijd gegooid. Toen de tocht ze te zwaar werd en zij twee leuke jongens op de fiets
tegenkwamen, twijfelden ze geen moment. Erop af, en regelen die lift! En dat is ze
gelukt. Deze vriendelijke jongens konden deze dames uiteraard niet weerstaan. Ze
hebben dan ook mooi een stukje lopen kunnen ontlopen.

Tussen de campinggasten loopt een musicaal trio rond: Anna, Astrid en Suzan van de
Zwervers Groningen. Niet dat ze de hele tocht lopen te zingen en te swingen.
Soms lopen ze niet eens met z’n drieën. Tijdens het aanmelden bij een post
veranderen ze echter in een act. Gedurende het kamp hebben ze meerdere
versies van een aanmeldliedje bedacht. En ook op de bonte avond op zaterdag
zingen, fluiten en neuriën ze liedjes. Bij het aanmelden zingen ze op de wijs
van ‘Happy’ bijvoorbeeld het volgende liedje:
We doen de Q-hike, lopen door, rugzak, kijken even naar de kaart
We doen de Q-hike, Anna, Astrid en Suzan, Zwervers Groningen uiteraard
We doen de Q-hike, Q05 dat zijn wij, we houden erg van taart
We doen de Q-hike, Q05 meldt zich aan, aart!
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Paula Korenhof
Iris van der Pol
Luuk Waanders
Thijs Heemstra
Berend Alstein
Sebastiaan Pruntel
Marijn Meerveld
Rolf Kok
Robbie van Steinfoorn
Morris van de Steeg
Quinten Pijnacker

Drostengroep
Litjo Wolvega
De Woudlopers / R.Kipling
De Woudlopers / R.Kipling
De Voerman
De Voerman
Tecumseh
Tecumseh
Tecumseh
Tecumseh
Tecumseh

Femke Messie
Anouska Messie
Robert Bos
Koen Tooren
Robyn Heeling
Kim Heeling
Laura Addison
Esther Zuidland
Johannes Zuidland
Seth Jim Vogelzang
Andringa
Jim Vogelzang
Joep Arreman
Amin Hage
Robbert Kooistra
Matialdo Jansma

Scouting van Maasdijk
Scouting van Maasdijk
St Vitusgroep
St Vitusgroep
De Struners
De Struners
De Struners
De Woudlopers / R.Kipling
De Woudlopers / R.Kipling

Emma Kloosterhuis
Iris Melchior
Koen Pieterman
Chris van Deventer
Arjen de Boer
Bjorn Pijnacker
Koen Reinders
Sabine van der Wolde
Iris Koning
Jasper Haikens
Tjibbe Hoekstra
Maarten Koopmans
Christian Overduin
Ewout Vink
Edwin Blok
Eline Grobbink

De Trappers
De Trappers
De Woudlopers / R.Kipling
De Woudlopers / R.Kipling
De Woudlopers / R.Kipling
De Trekvogels
De Trekvogels
Fraeylema
Fraeylema
Scouting Veendam
Scouting Veendam
scouting graaf bernadotte I
Tecumseh
Scouting Stadskanaal
Scouting Stadskanaal
Scouting Emmen
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De Woudlopers / R.Kipling
Drostengroep
Drostengroep
Duco van Martena
Duco van Martena
Duco van Martena

Suzanne Kloosterhuis
Dyonne Koopmans
Eline van Tholen
Peter Meedendorp
Tom Mensen
Yoram Wierenga
Pelle Reker
Jort Pekema
Jeroen Nanninga
Tim Florissen
Sander Koning

Scouting Emmen
Scouting Emmen
Fivelgroep Eemsmond
Scouting Stadskanaal
Scouting Stadskanaal
De Struners
De Struners
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwerver Groningen

Marjet Lukens
Paulien Alers
Natasja Schaafsma
Sonja Mulder
Thijmen van der Wielen
Lars IJpelaar
Anne Sophie van Tholen
Yentl Vermeulen
Wouter de Sain
Daan Heuveling
Marvin van der Sluijs
Jilt Heerink
Dirk-Matthijs Meijberg

Scouting Stadskanaal
Scouting Stadskanaal
Fivelgroep Eemsmond
Fivelgroep Eemsmond
Drostengroep
Drostengroep
Fivelgroep Eemsmond
Fivelgroep Eemsmond
Hunze-Hikers
Hunze-Hikers
Hunze-Hikers
De Beyloo Terhorst groep
De Beyloo Terhorst groep

Liset Sewuster
Milou Wessel
Sharon Wessel
Florentine Oenema
Koen Martens
Peter Mein
Esgo Kuiper
Floor Bronkhorst
Joni Hut
Bertien Delker
Frank Valeton
Jeroen Zijlstra
Marten Penninga
Hilde Nienhuis
Pieter Broere
Hendrik-Jan Smit
Kyra Homan
Josien de Boer
Roos Nijen Twilhaar
Elisabeth van Harten
Ramon Mengerink

Drostengroep
Drostengroep
Drostengroep
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Tecumseh
Tecumseh
Tecumseh
Tecumseh
Scouting de Jutters
Scouting de Jutters
Scouting de Jutters
Martinistam
Fivelgroep Eemsmond

Mark Toxopeus

Fivelgroep Eemsmond

Lars Anker
Gertjan Tooren
Boris Bouman
Marijke Bos
Sanne Kampen
Mandy Winkel
Emma van der Lichte
Kanika Steen
Anna Somsen
Astrid Bieger
Suzan Aalders
KOR Bolhuis
Jesse de Vries
Roland Wit
Scott de Ridder
Niels van de Pol
Rick Boekelo
Jelle van Ham
Gijs Wiekel
Thom Heeling
Nathan Wierenga
Tim Bouwes

Scouting de Jutters
St Vitusgroep
St Vitusgroep
St Vitusgroep
St Vitusgroep
St Vitusgroep
St Vitusgroep
St Vitusgroep
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
De Trappers
De Trappers
De Trekvogels
De Trekvogels
De Struners
De Struners
De Struners

Tom van Vliet
Marit Drost
Age Boomstra
Claudia Bakker
Angela Schneider
Elko Zwerver
Robin Parengkuan
Rory Vos

Scouting Emmen
Scouting Emmen
Scouting Emmen
Studentenscouting
Studentenscouting
De Voerman
De Voerman
De Voerman

Wieb Schuil
Fennechien SWchuil
Mark Schriemer
Andre Boelens
Roos Hogewind
Elisa Water
Sylvester Stammis
Brent Boog
Carolien Kerstholt
Denise Wening
Ferdi Seljee

De Trappers
De Trappers
De Trappers
Karel Doorman
De Struners
De Trappers
De Trappers
De Trappers
De Trappers
De Trappers
De Trappers

Janine Munk
Jeroen Buining
Ronald de Jonge
Patrick Bouma
Alex de Jong
Rianne Bos
Ester Wijmenga

De Trappers
De Trappers
Tecumseh
Tecumseh
Tecumseh
De Trappers
De Zwervers Assen

Niels Rotteveel
Martìn Korenhof
Lisa van Vliet
Nico Kenter
Dolf Huls
Iris Brandenburg
Anton Regeling
Lennard de Vries
Wilbert Dijkstra
Jan Niemeijer
Tom Wilting
Milou Rikkerink
Chiel Funke

Scouting Emmen
Scouting Emmen
Scouting Emmen
Drostengroep Scouting
Drostengroep Scouting
Scouting Emmen
Scouting Emmen
Scouting Emmen
De Trappers
De Zwervers Groningen
Drostengroep
Drostengroep
Drostengroep

Bram Renken
Joost Behrent

Scouting de Jutters
Scouting de Jutters

Janne Schuil
Christiaan Water
Mathijs Dun
Otto Jager
Emile Vondeling
Wouter Slaman
Wouter Tiddens
Marjolein Luiken
Dita Schot

De Trappers
De Trappers
Martinistam
Martinistam
Martinistam
Scouting Mensinghe Roden
Scouting Mensinghe Roden
De Trekvogels
Scouting de Jutters

Riemer de Vries
Mario Meijerink
Marloes Alers
Maartje Alers
Tom Janssen
Mark Hoek
Anne Lotte Hermans
Maaike Engels
Nadieh Mulder

Martinistam
Martinistam
Scouting Stadskanaal
Scouting Stadskanaal
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
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Riemer de Vries
Mario Meijerink
Marloes Alers
Maartje Alers
Tom Janssen
Mark Hoek
Anne Lotte Hermans
Maaike Engels
Nadieh Mulder
Annique Panman
Ruben Curre
Arjen Perdok
Bert Kruidhof
Erik van der Veen
Mark Meertens

Martinistam
Martinistam
Scouting Stadskanaal
Scouting Stadskanaal
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
De Struners
De Struners
Fivelgroep Eemsmond
Thriantastam
Thriantastam

Martijn Wolters
Patrick Zijlstra
Esther Zijlstra
Kajsa Setz

De Woudlopers Borger
De Woudlopers Borger
De Woudlopers Borger
De Woudlopers Borger

Daniel Noord
Maurits Spoormans
Joost Mulder

Tecumseh
Tecumseh
Tecumseh

Yury Wijchers
Willem Sanders
SJ Kroeze
Franka Hofstra

De Woudlopers R.Kipling
De Woudlopers R.Kipling
De Woudlopers R.Kipling
De Woudlopers R.Kipling

Pepijn Schaafsma
Annemieke Lowijs

De Trekvogels
Scouting de Jutters

Suzan Super
Jelle Bakker
Marjan Elderman-Feenstra

Fivelgroep Eemsmond
Fivelgroep Eemsmond
Fivelgroep Eemsmond
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Martijn Kors
Arnold Panman

Scouting Veendam
Scouting Veendam

Niels Ruiter
Jurgen de Graaf
Robert van Bergen
Paul Kroeze
Martijn Bentum
Jeroen Kupers
Joost Alers
Robin Panman

De Trappers
De Woudlopers R.Kipling
De Woudlopers R.Kipling
De Woudlopers R.Kipling
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam
Scouting Veendam

Edwin Wietzes
Fabian Duursma
Jan-Willem Beck
Willem Hofstede
Nienke Pol
Geert Harms
Anita Veensta
Hans Veenstra

De Trekvogels
De Woudlopers R.Kipling
De Zwervers Groningen
Fraeylema
Martinistam
Tecumseh
Tecumseh
Fraeylema

Marco Lanenga
Stefan Jager
Elko Hofman

Fakkeldraagsters
Johannes Post
Nicolaas

Luuk Stelder
Paulina van Bostelen
Wolter Meems
Edwin Kosmeijer
Hilko Venema
Bram van Houten
Marije Daas

Fraeylema
Fraeylema

Leon Van Vliet
Bram Timmer

Fivelgroep Eemsmond
Fraeylema

Jasper Somsen
Sophie Croezen
Renske Groeneveld
Yvar Croezen
Pauline van der Heijdt
Bas Elzinga
Jelle Aitink
Jorien de Boer
Ursula Pater-Bijlholt
Bernhard Bakker
Geert Niemeijer
Bart Pierie
Fedor Krop
Rosalie Krale
Joris Bos
Thijs Havinga
Tijn de Kam
Katja Hesp
Annemieke Sterenberg
Auke van der Meij
Maya Wubbels

De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen
De Zwervers Groningen

Niels Massink
Karst Veenstra
Els Ramm
Nicola Fikkers
Lieke te Winkel
Willemiek Fikkers
Thomas Klimp
Jesse Slim
Marianne Moedt
Hans Groenhoff
Jan Peter van de Stege
Ger Folkersma
Rik de Haan
Bas van Blert
Kitty vd Steege
Carlos Voetbal
Martin Knol
Martine Lesterhuis
Sanne van Adrickem

Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
Fraeylema
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Hallo Iedereen.
Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor de jaren dat ik voorzitter mocht zijn
van de NHW. Ik heb dit met veel plezier en enthousiasme de afgelopen zeven jaar
gedaan en nu heb ik mijn taak overgedragen aan Geert Harms. Ik wens Geert, C-Team
en de staf de komende jaren veel succes met het ontwikkelen van nieuwe uitdagende
activiteiten en dat jullie er weer mooie NHW’s van mogen maken.
Kortom SUCCES en BEDANKT!

Lieve Moeke,
Ik heb een groot probleem. Deze NHW
loop ik een hike samen met mijn beste
vriendin. Nou ja, ex beste vriendin. Ik
had net een mooi plekje gevonden voor
onze tent toen ze aan kwam lopen met
een zeer bekende trui aan. Breed lachend
kwam ze op me af en gaf me een knuffel
zoals altijd. Boos vroeg ik haar hoe ze dit
kon maken tegenover mij! Ze keek me
verbaasd aan, alsof ze niets doorhad! Ik
wees naar de trui voor een verklaring. Die
heb ik twee weken geleden gekocht en
dat wist ze! Na een schreeuwende ruzie
slaapt ze nu bij iemand anders in de tent
en ik lig alleen in mijn tent te koken van
woede! Ze had niet eens interesse voor
de trui toen ik hem liet zien. Hoe los ik dit
op? Ze ziet toch wel dat zij fout zit?
Liefs, een fashionista.
Lieve Fashonista,
Weet je wel zeker dat jij je zo druk wilt
maken om een trui? Is dat je de vriendschap wel waard? De trui is vast niet de
werkelijke reden voor jullie ruzie. Ben je
misschien jaloers op haar flair of goede
smaak? Ga eens goed bij jezelf na wat
je nu werkelijk dwarszit. En praat erover
met je vriendin.
Sterkte, Moeke
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Speciaal
voor
alle
posthouders,
hikeleiding, EHBO-ers, reporters, staf en
de rest die de salade van zaterdagavond
overheerlijk vinden. Hier het recept:
Snij in blokjes: 31 kilo rode bieten, 60
stuks rode uien, 60 stuks appels, 650 gram
rozijnen en 20 kroppen ijsbergsla. Meng
daar een dressing door die gemaakt is
van een kilo honing, twee liter olijfolie,
twee liter wijnazijn, zout, peper, kaneel
en mosterd. Et voila, een overheerlijke
salade.

Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor de 53ste NHW. Het kost
ons altijd weer veel bloed zweet en tranen, maar het is gelukkig leuk en dankbaar
werk.

Met vriendelijke groeten van de StanleyStam: Generalissimmo Plien, Flensje
Grunerweld, Maya Trubbels, Selfie Kroeshaar, Thuis Hahahavinga, Bass el Zinga, Geert
“drijvende kracht” Niemeijer, Mike en Anne Berenburg, Ursula Hater, Bord met Pierie
Pierie, Rarie best wel, Rudolph Raindeer Bakker, Jelle at Inkt, Neiroj de Agrarisch
Ondernemer, Boris Jos, I fart Kroeshaar, Jassen Somper, Roos Koraal, Verdorde krop
sla, Baukje van jou, Zeurtja Hesp, Theim dat kan, Marc Wasernie, Rem & Co. ontsmet,
Colin en Herman voor het laatst.

