NOORDELIJKE HIKE WEDSTRIJDEN 2022
INFORMATIEBRIEF DEELNEMERS
Explorerhike
Beste deelnemer,
Bedankt voor je aanmelding voor de 60e editie van de Noordelijke Hike Wedstrijden (NHW).
Dit jaar vieren we het jubileum van hét Herfstkamp van Noord-Nederland! In deze brief staat
algemene informatie over het kamp, maar ook informatie over jouw hike. Lees hem daarom
goed door. Wij hebben erg veel zin in wat weer een fantastisch weekend gaat worden.

Waar

De Boerhaarshoeve in Grolloo (Schoonloërstraat 49)

Wanneer

Opening: Vrijdag 14 oktober 2022 20.00 uur
Sluiting: Zondag 16 oktober 2022 16.00 - 16.30 uur

Parkeren

Volg de aanwijzingen van onze parkeerbegeleiders bij aankomst

Kosten

De kosten zijn € 30 per deelnemer. Dit kan gepast worden betaald bij de
hikeleiding, je kunt dit jaar ook vooraf betalen via onze website.

Informatie

Met vragen over je hike kun je contact opnemen met de hikeleiding. Voor
algemene vragen kunnen je contact met ons opnemen via
communicatie@nhw.nl. Tijdens het kamp is het C-team telefonisch bereikbaar
voor noodgevallen.

Medicijnen

Indien je medicijnen gebruikt, willen we graag weten welke medicijnen je
moet innemen, wanneer en hoeveel. Geef dit bij (of voor) het aanmelden door
aan je hikeleiding.

Gegevens

Informatie over ons gegevensbeleid is te vinden op www.nhw.nl/info/privacy.

Bagage

Tijdens onze hike lopen we met de eigen bagage. Zorg dus voor een goede tas
en stevige wandelschoenen.
Adviesgewicht rugzakken 12 tot 15kg

Veiligheid

Iedere deelnemer is verplicht om een reflecterend hesje mee te nemen en te
dragen, op die manier ben je goed zichtbaar. Er is altijd een EHBO-ploeg in de
buurt tijdens het evenement.

ALCOHOLISCHE DRANKEN, DRUGS en VUURWERK zijn niet toegestaan. Tijdens het kamp
verwachten we dat iedereen zich als een echte scout gedraagt. Mocht dit worden
aangetroffen bij de deelnemers zal er direct contact met de ouders opgenomen worden.
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Door de organisatie van NHW zal contact worden opgenomen met leiding of bestuur van de
scoutinggroep waar de deelnemer lid van is.
Deelname aan de NHW is geheel op eigen risico. De organisatie van de NHW kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor verlies, schade en/of diefstal aan goederen van
deelnemers tijdens de NHW of gedurende de reis van- of naar het kamp.
Er staat altijd iemand van de organisatie klaar om te helpen bij problemen. Neem daarom
eerst contact op met je hikeleiding, binnen het C-team is er dag en nacht iemand bereikbaar.
De hele organisatie van NHW wenst jullie veel plezier tijdens het NHW en we zien elkaar
vrijdag 14 oktober in Grolloo!
Met vriendelijke groet,
Het NHW-Coördinatieteam
Hans Veenstra (voorzitter)
Martijn Bentum (kampleider)
Renske Groeneveld (secretaris)
Thijs Havinga (penningmeester)
Yke Wijnker (PR)

Kijk voor meer informatie of media op onze online kanalen:
www.nhw.nl
www.facebook.com/nhw.nl
www.instagram.com/noordelijkehikewedstrijden
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Beste Hikers,
Supermooi dat jullie mee gaan op NHW en Kapitein Iglo komen helpen om zijn
visstickimperium weer winstgevend te maken!
Tijdens deze ±35km lange hike, verdeeld over 3 dagen, met bagage, worden jullie op de proef
gesteld met creatieve routetechnieken en thematische posten. ’s Avonds gaan we lekker lui
kamperen en koken jullie een zelf meegebrachte maaltijd. We hebben zelfs een midnight
snack voor je!
We zien jullie allemaal graag verschijnen bij de inschrijving. Daarna gaan we op pad naar
onze eerste overnachtsingsplek.
De paklijst:
-

Tent
Slaapspullen (matje, slaapzak, kussen)
Schone kleren (regenkleding als dat nodig is)
Toilettas
Waterfles
Ingrediënten voor de warme maaltijd op zaterdagavond en een manier om
dat klaar te maken.
EHBO doos(je)
Goede hikeschoenen
Kompas
Pen en papier
Kadootje voor Anita

Thema kleding of materiaal levert natuurlijk altijd veel extra punten op! Snoepjes en chocolade om
hike-leidings om te kopen kan natuurlijk ook altijd helpen.

Wij hebben er vast superveel zin in! Dit wordt het mooiste NHW ooit!
De trailer ter promotie: https://youtu.be/p4mc5D8JPPo
De introductie van het hikeleidingteam: https://youtu.be/328mbKoOo7I
De uitnodiging: https://youtu.be/FvSqoShYJIs

Een stevige linker,
Het Explorerhike hikeleiding:
Lars Zwaaneveldt
Nienke Nijsing
Willemiek Fikkers
Koen Martens
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