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WELKOM IN
DWINGELOO
LIEVE DEELNEMERS

Dwingeloo
overwegend zonnig

8o

Een verslag van de allereerste spectaculaire
dag van HIT Dwingeloo 2015
quote van de dag
“Beter 3 dagen niet douchen
dan met Pasen thuis zijn!”

groot feest in dwingeloo
WOESTIJN Maar liefst 550 deelnemers
en 200 medewerkers lopen over de
zandvlakte in het bos van Dwingeloo.
Ze zijn op weg naar de centrale opening
van de HIT. De sfeer is gemoedelijk en
iedereen lijkt zin te hebben in een te gek
paasweekend. Uit de luidsprekers klinken vrolijke liedjes en Martijn staat op
het middenterrein iedereen enthousiast
te ontvangen. “Zijn de deelnemers van
de Beginnerhike er ook?” roept hij in de
microfoon. Luidkeels wordt de yell teruggeroepen: “Haa... Iiieee... Teee.... Lala-la-laaaaa!” Al yellend laten alle onderdelen van zich horen. Van Triathike tot
Kokkamp en van Trapperskamp tot Ouder-Kind-Hike. De vlaggen worden gehezen en daarna wensen Stefan en Avelien

‘ Eten uit de
HIT- keuken is
altijd gezond

waar
onwaar
De aanleiding
Tijdens de HIT in Dwingeloo genieten vele
medewerkers van het eten uit de keuken.
De keuken verzorgd dagelijks het ontbijt,
de lunch en het diner. Ook verzorgen zij
de foerage voor alle kampen die zelf willen
komen. Omdat het mediateam gezondheid
hoog in het vaandel heeft, checken wij of
de keuken ons voorziet van gezonde voeding.

van het organisatieteam iedereen heel veel plezier toe. Het
zonnetje breekt spontaan door. Iedereen kijkt blij. Het is
duidelijk, dit gaat weer een onvergetelijk weekend worden!

DE triathikers
hebben er zin in!
TRIATHIKE In alle vroegte komen om 10.30 uur
al de eerste deelnemers voor de Triathike het
terrein van Dwingeloo oplopen. Het zijn Neeltje
(18) en Max (17) uit Eindhoven en Nijmegen!
Ze zaten al om zeven uur in de trein naar het
Noorden. In Dwingeloo hebben ze twee fietsen
gehuurd. Want bij de triathike ga je een dag hiken, fietsen en kanoen. Een echte afwisselende
hike! En Neeltje en Max hebben ervaring, want
vorig jaar hadden ze zo’n hike al eens gedaan
in Mook. “Daar konden we vanwege de leeftijd
helaas niet meer terecht, maar we zijn blij dat
we nu in Dwingeloo op kamp kunnen gaan!” Helaas wilden er niet meer mensen van Scouting
Beuningen mee. “Maar wij hebben er heel veel
zin in!”
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@HITDWINGELOO
De eerste kilometers zijn een
feit! #fijnomeenscouttezijn
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Primitief scouting op
brownsea camp
BROWNSEA De deelnemers van Brownsea
Camp zijn al vroeg aanwezig voor de start en
zitten klaar om te beginnen. Alles draait om de
basis van scouting dit paasweekend. Zo hebben
ze allemaal zelfgemaakte rugzakjes mee, die ze
thuis al in elkaar moesten knopen met hout en
touw. “Ik ben er wel drie uur mee bezig geweest”
zegt Pauline (16) van de Borgergroep uit Joure.
Ze is blij dat ze weer op HIT kan. “Ik heb eindelijk een slachtoffer gevonden die met me mee
wil.” Wij van de HITKRANT hopen maar dat hij
er ook blij mee is. Robin (15) en Martijn (16) uit
Dordrecht zitten ernaast. “Wij hebben eigenlijk
geen idee wat we gaan doen, maar het primitieve karakter van het kamp trok ons erg aan.” Ze
waren nog nooit eerder in Dwingeloo geweest.
“We hebben nu alle HIT plaatsen bezocht!” We
horen van de hikeleiding dat ze dit kamp ook
nog een zelfgemaakte oven gaan maken en moeten eten met zelfgemaakt bestek. Voor een echt
primitief kamp ga je naar Brownsea!

En, klopt het?
De keuken vindt het heel vreemd dat wij
gaan checken of het voedsel wat zij kokerellen gezond is. “Maar natuurlijk” aldus
Jurrien (keuken -coördinator), “Deelnemers en mederwerkers kunnen toch niet
functioneren op ongezond eten!”
Ze verzorgen drie diëten: gewoon, vega
en Paleo. Dit laatste behoeft enige uitleg:
alleen vlees, veel vlees en speciaal ontwikkeld voor de AVD. Deze heren eten het liefst
zo aards mogelijk, daar worden ze nog
sterker van! Tijdens de lunch wordt volkorenbrood en huisgemaakte uiensoep geserveerd. Nog een pluspunt: voor iedereen is
er onbeperkt fruit!
Conclusie
Wij zijn helemaal overtuigd wanneer Jorien
verteld over hun hygiëne-ritueel waarbij ze
elkaar -middels een polonaise- wassen.
Voor de mannen hebben ze een speciale
baard-trim-service en uiteraard wassen ze
de hele godganse dag hun handen!
Kortom, volgens het mediateam kan iedereen veilig genieten van het heerlijke eten
uit de keuken.

De keuken tijdens dit paasweekend
1460 eieren kookt?
Wij zeker wel 450 rollen wc-papier
gebruiken?
De allermooiste Coös al 60 jaar in
de keuken te vinden zijn?
Het bij de TOAM niet wil vlotten met
de vlotten?
Er alternatieven voor alles zijn: vlag
vergeten? Hang je das in de mast!
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BEPALEN
WAAR JE SLAAPT!
VRIJE ZWERFHIKE Veel te vroeg komen Thomas (16) en Tyler (16) om half elf aan op het
middenterrein in Dwingeloo. Ze zijn met hun
broertje meegereden die naar Brownsea Camp
gaat. “We moeten nog tot 13:00 uur wachten
tot de rest van onze groep hier is. In totaal zijn
we met twee groepjes van zes personen, allemaal van de Fivel Groep uit Delfzijl”. Waar ze
naar toe gaan lopen weten ze nog niet, maar
echt compact ingepakt is de bagege niet. De
slaapzak hang onverpakt aan de buitenkant van
de rugzak. “Ik heb wel een vuilniszak mee hoor,
mocht het gaan regenen” stelt Thomas ons gerust. “En we hebben allemaal eten bij ons waaronder roomboter babbelaars.” Waar ze naartoe
gaan lopen weten ze nog niet. En dat maakt ook
niet uit, want bij de vrije zwerf hike mag je he-

HAPPY DE PEPPIE
OP HEPPIE HIKE
HAPPY HIKE Super gezellig op Happy Hike!
Elise en Nina van 14 uit Heerde hebben super
veel zin in de Happy Hike! Ze hebben gezocht
naar een hike waar ze lekkker konden lopen
met leeftijdsgenoten. Ze worden na de centrale
opening gedropt door hun ouders in Steenwijk,
dat is het startpunt van de route. De dames zijn
ervan overtuigd dat ze daarna weer naar Dwingeloo moeten lopen. De sfeer is erg gezellig en
iedereen ziet er inderdaad heel vrolijk uit. Het
is duidelijk: bij de Happy Hike wordt je Happy!

Beste deelnemers
en lezers van de
HIT-krant
Dit jaar vieren we 60 jaar HIT en dat betekend
Feest in de Tent!

Ik heb wel een vuilnis
zak
mee hoor! Mocht het
gaan regenen.

lemaal zelf bepalen waar je langs loopt en waar
je slaapt, als het maar niet te ver van Dwingeloo
vandaan is. Aan het eind van de dag bel je naar
de hikeleiding om te vertellen waar je de nacht
door brengt en dan komt de hikeleiding eten
naar je toe brengen. Op de Vrije Zwerfhike heb
je dus echt volledige vrijheid!

Wij vinden het prachtig dat jullie erbij zijn en hopen ook dat jullie met veel plezier de verhalen in
de HIT-krant terug zullen lezen. We hebben ruim
550 deelnemers en bijna 200 medewerkers die
dit weekend mogelijk maken. Natuurlijk kun je
ook voor, tijdens en na de HIT terecht op
facebook, twitter, youtube of de website!

Geniet van deze HIT!
C-team HIT Dwingeloo,
Avelien, Chris, Leon, Lisette, Mark, Marije, Stefan

& Hilko

Lekker lopen op de Junior Zwerfhike
JR ZWERFIKE Janna (12) en Lisa (13) zitten tegen een boom aangeleund en hebben de dagrugzak ingepakt. Ze zijn lid van de Jan Campert groep uit Maarssen. Ze hebben energie genoeg, want er wordt
druk gekletst en gooien allemaal bladeren in elkaars gezicht. Ze hebben er alle vertrouwen in dat ze de Junior Zwerfhike goed gaan lopen:
“We hebben deze hike vorig jaar ook al gedaan!” zei Lisa. “Maar we
zijn toen wel fout gelopen hoor!” giebelt Janna terug. “En we gaan
geen ruzie maken want we vinden een tocht lopen heel leuk!”

GEZOCHT
M/V

gezellige organisatie talenten
voor de HIT
met

?
interej sdesCteeam-tent

n bi
meld je snel aa

Rugzak inpak tips!

LEKKER JAWBREAKERS
ETEN MET JE VADER
OUDER KIND HIKE Ook vaders of moeders kunnen meedoen aan de HIT in Dwingeloo. Je kunt
samen met je kind een tocht lopen tijdens de
Ouder-Kind-Hike. Nigel van de Drostegroep uit
Coevorden staat een beetje verlegen naast zijn
vader Lex. Het is toch wel heel spannend met
al die onbekende mensen erbij. Eenmaal in gesprek met de HITKRANT verdwijnen de zenuwen
een beetje. Ze zijn goed voorbereid: “We hebben een hele grote tent mee en heel veel lekkers
voor onderweg”, vertelt Nigel enthousiast. Hij
haalt glunderend een flinke lading Jawbreakers
uit zijn zak. De taken zijn volgens hem dan ook
goed verdeeld: “Ik draag al het snoep en ranja
terwijl papa met de tent mag sjouwen!”

Doe je matje, tent en slaapzak
onderin je tas
Fabian van de AVD graag aan zou
willen pappen met Nikki van de
Thraintastam?
Je blaffende duitse herders kunt
afschrikken door harder te blaffen?
Er vannacht een zwijn aan de tent
van Avelien snuffelde?
Deze krant door maar 2 personen
gemaakt wordt?

Rol je matje zo compact mogelijk op
door al het lucht eruit te laten
Rol je kleding op in plaats van
vouwen, dan past er meer in
Doe wat je onderweg nodig hebt in
je top- of zijvakken, dan kun je er
makkelijk bij onderweg.

Het c-team nieuwe leden zoekt?
EEN UITGAVE VAN HET MEDIATEAM | HIT DWINGELOO 2015

AG
D
R

ALTIJD LEUK VOOR THUIS | HIT.SCOUTING.NL

TE
A
Z

hiken op sandalen
da s logisch!
JONGERENHIKE Het is slechts acht graden buiten, maar dat weerhoud de deelnemers van de
jongerenhike Zutphen er niet van met blote voeten
in Teva’s te lopen. “Dit hadden we vorig jaar ook
aan, dus nu weer!” zeggen ze vrolijk. Al jaren gaan
ze met de Jongerenhike mee, waar alleen deelnemers van 18+ aan meedoen. “Wij doen dit al heel
vaak en het verveeld nooit, vooral de feesten ’s
avonds niet!”

lijk niet
We weten eigen
en.
do
an
wat we ga
:)
Impuls opgave!

LEEUWEN EN PANDA S IN DE WOESTIJN
VRIJE ZWERFHIKE Je moet in Dwingeloo zelfs uit kijken voor loslopende wilde dieren. Ze lopen
gewoon rond over de woeste zandvlakte. Deze kudde is op weg naar de Vrije Zwerfhike. “Ja, die kostuums waren lekker warm en aangezien het hartstikke koud is leek het ons wel handig” zegt leeuw
van Scouting Noord Bergum. Ze gaan voor de eerste keer op HIT. “We weten eigenlijk niet wat we
gaan doen, we hebben ons heel impulsief opgegeven”. We hopen dat we de komende drie dagen
een route gaan lopen van de Chinees, naar de snackbar en dan weer terug naar de pizzeria. “En we
gaan zeker niet te ver lopen hoor!” giebelt de panda. Gelukkig mag je dat bij de Vrije Zwerfhike zelf
bepalen, dus die impulsieve keus is goed gemaakt!

HITGOEROE

spareribs bakken
zonder pan
TRAPPERSKAMP Klasgenootjes Christiaan (11)
en Thomas (12) zijn druk bezig de tent op te zetten. Ze zijn vrijwel elke dag samen en wilden ook
wel eens samen op kamp. Ze gaan voor het eerst
mee en kijken nu al uit naar het avondeten. “We
moesten vantevoren eten meenemen die we zonder pan kunnen klaarmaken, dus hebben spare
ribs gekocht!” Ze zijn lid van Scouting Lunteren uit
Barneveld. De hikeleiding verklapt dat ze morgen
onder een zeiltje gaan bivakkeren en een flinke
tocht gaan lopen. Thomas heeft nog niet zoveel
ervaring. “Maar dat maakt ook niks uit, want voor
alles moet een eerste keer zijn!”

Lieve Nikki,
Ik ben al jaren heimelijk
verliefd op jou!
Liefs Fabian

de liefdes dokter

Beste Hitgoeroe,

ministerie van
opbouw & afbraak

Ik heb een leuke man gezien. Toch durf ik
maar niet op hem af te stappen. Want in
mijn vorige relaties kwam al snel de sleur
erin. Elke keer als het wat werd raakte
ik er al weer op uitgekeken. Wat moet ik
doen om mijn vriendje vast te houden en
niet weer teleurgesteld te worden?
X Anoniempje
Beste Anoniempje

TOAM De HIT in Dwingeloo heeft maar liefst
200 medewerkers. Ongeveer 30 van die medewerkers zijn onderdeel van TOAM: Team
Opbouw en Afbraak Materiaal. Het zijn mannen van de Anthonie van Diemenstam en
Chauken die dit jaar in dienst zijn van het
Ministerie van Opbouw en Afbraak. Het team
is op vrijdagochtend door Koning Willem Alexander en Koningin Maxima per brief beëdigd. De TOAM begint al in de week voor
de HIT met het eerste materiaal verplaatsen.
Stapels houten palen, banden, touwen, tenten en keuken materiaal moet naar Dwingeloo worden gebracht. Het meeste gaat met
een oude oranje DAF vrachtwagen van de
AVD. De Chauken rijden rond in een bus met
aanhanger. Tijdens het weekend worden er
allemaal posten opgebouwd in en rondom
Dwingeloo. Zo zijn er kabelbanen, vlotten en
trappersbanen gemaakt waar deelnemers
overheen kunnen klauteren. Doordat TOAM
deze taken doet heeft de staf van de verschillende onderdelen meer tijd om te begeleiden. Dinsdag ruimt TOAM de laatste spullen
af en gaat al het materiaal weer terug

Je relatie spannend houden is iets waar je
altijd aan moet blijven werken. Steek eens
wat extra moeite in de tijd die je met elkaar
hebt. Ga dus niet weer met een jogging
broek voor de TV hangen, maar ga eens samen op stap, bijvoorbeeld een weekendje
weg of mountainbiken in het bos. Of maak
een strandwandeling. Dan beleef je samen
veel fijne avonturen die jullie verbindt tot in
de eeuwigheid.
Liefs,
HITGOEROE
de liefdesdokter
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