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op je paasbest
Ontwaken in
dwingelderveld

Dwingeloo
zonnig

6o
@HITDWINGELOO
Broodje paashaas eten op
kokkamp! #lekkerhoor

Een verslag van de uitdagende tweede
dag van HIT Dwingeloo 2015
quote van de dag
“Liever op bivak in de vrieskou
dan een paas ontbijt met familie!”
#laatjeuitdagen!

MEDIATEAM

‘ DE EHBO prikt
wel honderden
blaren per dag

prachtige eerste paasdag

waar
onwaar
De aanleiding
Als je meedoet aan een onderdeel van de
HIT Dwingeloo, ga je meestal een lange
route lopen. Het vreselijke effect wat je
daarvan kunt krijgen zijn pijnlijke blaren!
Zo gingen wij op pad om te onderzoeken
hoeveel blaren er nou geprikt worden tijdens de tweede HIT-dag.

WOESTIJN Wat hadden we een geluk
vandaag! Op de dag dat vrijwel elk onderdeel op pad gaat om een korte of
langere tocht te maken, was een stralende zon te zien! Het leek er niet op dat
iemand last had van de ijskoude nacht.
In de wijde omtrek van Dwingeloo zullen
ze weten dat de HIT aanwezig is. Van
Doldersum tot Beilen en van Anholt tot
Ruinen, scouts zijn overal! Goed gemutst
trotseren ze trappersbanen, gekke puzzelopdrachten of rusten ze uit op een
bankje waar snel een klein soepje wordt
opgewarmd op een brandertje. De sfeer
is goed, de staf en hikeleiding zijn vrolijk. Deze HITKRANT staat dan ook vol
met blije verhalen.

Hiep hiep hoera
Joey 11 jaar!
ADVENTURE RANGERS In alle vroegte horen
we lang-zal-ze-leven schetteren door het bos.
Er is feest bij de Monopoly spelende Adventure
Rangers want Joey is 11 jaar geworden. En de
Burgemeester, Bankdirecteur, Loodgieter, Kans,
Agent en Conducteur zijn er ook. De jarige jop
krijgt een paasei van de politieagent. Achter de
tralies moet hij het met zijn team oppeuzelen,
want ze zitten in de gevangenis. “Al drie beurten lang”, moppert Joey. “Maar we hebben al
wel acht Aventuro’s verdiend, daar kunnen we
straks huizen en hotels van kopen” vullen Wouter (10) en Maarten (8) aan. Glunderend kijken
ze uit naar een overwinning op het spelbord. Dat
zou natuurlijk het meest mooie verjaardagscadeau zijn!
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En, klopt het?
“Honderden blaren over de hele hit prikken wij zeker wel!” Antwoord Miriam van
het EHBO team. “De meeste blaren die wij
prikken hebben dezelfde oorzaken” zegt
ze er snel achteraan. Miriam vindt het belangrijk dat wij iets schrijven over hoe je
blaren kunt voorkomen. Al snel komen er
meer EHBO’ers aangesneld en krijgen we
een aantal nuttige tips. Wij hebben deze
tips voor jullie op een rijtje gezet, je ziet ze
verderop in deze HITKRANT.
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Conclusie
Er worden geen honderden blaren per dag
geprikt, maar het zijn er wel veel! Zorg ervoor de je de EHBO blaren-tips goed leest.
Dan loop je de volgende HIT zonder pijnlijke
blaren uit!

vanaf 15:00
in de woestijn

Lieve Fabian,
Jammer dat je me gister via
deze weg de liefde verklaarde.
Misschien wil ik wel een
keer afspreken...
Liefs Nikki

lichte route stress

aaa!
Hiep Hiep Hoer
jarig!
Joey is vandaag

EXPEDITIE DWINGELOO Op een nog frisse
ochtend zien we vier meisjes een beetje vertwijfeld over de woestijn lopen. Ze doen mee aan
de Expeditie Dwingeloo en gaan vandaag een
hike lopen. “We hebben best wel goed geslapen
hoor, maar we hadden wel super koude voeten!”
De dames zijn lid van Scouting Mondriaan en
Litjo Wolvega en zitten een beetje in de stress
over de route. Er is druk overleg: “in welk bos
ze zitten we?” “Waar kwamen we nou eigenlijk
vandaan?” Stellig roept er eentje: “we moeten in
ieder geval daar naar toe!” En vol goede moed
gaan ze op weg.

De TOAM teleurgesteld is in de
hoeveelheid hout?
Eierschillen breekbaar zijn?
Wees voorzichtig!
Simon van de Thriantastam een
kapster zoekt?
Dat je dubbelvla niet moet schudden? #happyhike #zachteeitjes
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de blonde god
en zijn liefje

VIEREN
WE SINTERKERST
BEGINNERSHIKE In de stralende lentezon
staat Matthis (10) met een sip gezichtje terug
te denken aan de Bonte Avond van gisteren. “Ik
ben een beetje teleurgesteld, want mijn maatje
Simon was al vroeg ziek naar bed gegaan, daardoor ging ons stukje niet door.” Simon (9) komt
gelukkig al opgewekt aanlopen en hij lacht alweer. “Het thema is Feest in de Tent en vandaag
vieren we Sinterkerst!” Verderop zien we inderdaad SinterKerstMan de verschillende groepjes
naar zich toe te roepen om zich klaar te maken
voor de hike. “We hebben gisteren geleerd hoe
we bolletje-pijltje en strippenkaartroutes moeten lopen, dus we lopen natuurlijk in één keer
goed!” zegt Matthis vrolijk. Daarna rennen ze
snel naar de KerstKlaasMan om de eerste route
op te halen.

groenezeep balletjes
KOKKAMP In het bos stijgen grote blauwe
rookwolken op van het kokkamp terrein. Daar
wordt gekookt! Enthousiast springt Jesse (12)
op zodra wij naar de keukens van Kokkamp toelopen. “Die hebben we gisteren zelf in elkaar
geknoopt!” Zijn medescout Rick (10) is op het
tafelblad druk bezig met gehaktballetjes draaien. “We gaan vandaag allemaal lekkere hapjes
koken op houtvuur!” Ze zijn allebei lid van Litjo
Wolvega. “Gisteren hebben we allemaal leuke
spelletjes gedaan zoals Dierengeluidenspel in
het bos” zegt Jesse. “En we lagen pas om elf
uur op bed” roept Rick. Als wij weer weggaan
smeert Rick de pan en zichzelf onder met groene zeep. “Gek spul zeg...” mompelt hij terwijl de
klodders overal aangesmeerd worden. Wij zien
in ieder geval goede hygiëne bij Kokkamp.

TOAM Het Mediateam liep door het Drentse bos
op zoek naar spannende verhalen. Plots werden
we op onze schouder getikt door een aantrekkelijke, blonde jongeman. Of we een foto wilden maken
van hem, samen met zijn schatje. “Natuurlijk, met
alle liefde” aldus het Mediateam. De pose varieerde van knuffelen tot innig zoenen. Tot verbazing
van het Mediateam bleef het hier niet bij: de blonde god ging op zijn knieën! Wat hij vroeg hebben
we van de schrik helaas niet kunnen horen. Het
stel verdween snel weer in de bosjes en liet ons
verbouwereerd achter.

We hebben geleerd hoe
we een strippenkaar
t
route moet lopen!

waterscouts op
Woodcamp
WOODCAMP Op het terrein van woodcamp
rusten de deelnemers uit voor een welverdiende lunch. “We hebben net een ontdekkingstocht door de natuur gemaakt” zegt
Quirine van elf jaar. Haar vriendinnetje Lara
vult aan: “We hebben allerlei verschillende
boslagen gevonden aan de hand van opdrachten onderweg.” De dames zijn lid van
waterscouting Jan Campert uit Maarssen en
zijn één keer eerder in Dwingeloo geweest
met de Ouder-Kind-Hike. Ze laten een zelfgemaakt werkstukje zien waar ze sinds gisteren op gezwoegd hebben. “Ik probeer van

dit stuk hout een soort standaardje te maken, daar
schrijf ik dan Woodcamp 2015 op. Lara heeft zelf een
dasring gezaagd” zegt Quirine enthousiast. “En morgen gaan we bomen hakken en zagen!”

Bungeerun kastelen
en paintball
JONGERENHIKE Sprookjesachtige paasdagen beleven de deelnemers van de Jongerenhike (18+). Lekker lopen door de
Drentse bossen met afwisselende posten
en elke avond een groot feest! “Zo is er onderweg een bungee run van elastieken fietsbanden, worden er kastelen gebouwd van
suikerklontjes of geschoten met paintball
guns” zegt Leon namens de Jongerenhike.
“We doen uitdagende opdrachten maar het
draait vooral om veel plezier maken en een
top feest tot diep in de nacht!”

GEZOCHT
M/V

gezellige organisatie talenten
voor de HIT
met

?
interej sdesCteeam-tent

n bi
meld je snel aa

Het grondwater onder het zwembad
weggepompt wordt zodat hij niet
gaat drijven wanneer het zwembad
leeg is?
Treinen spotten een verassend
leuke bezigheid is voor zowel spotter als machinist? Blijf wel op een
veilige afstand!
De wistjedattelefoon kwijt is?
Hij inmiddels weer terug is en nog
in de auto van de HITKRANT lag?
Sommige openbare wifi netwerken
blijven werken ookal zijn de winkels
dicht?
Dit best handig is voor scouts
die niet zonder tablet of telefoon
kunnen?
Dat Manon & Veerle van de happyhike hun eigen Pokémon das
hebben gemaakt?
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voetjes omhoog

stoere meiden en
een trappersbaan
JUNIOR ZWERFHIKE Twee meiden van de Willem
de Zwijgergroep uit Utrecht komen we tegen in
de bossen van Diever. “We hebben super mooie
natuur en uitzichten gezien” zeggen ze blij. Het
zijn Isabel (9) en Michelle (9). Ze beginnen aan
post vier van de Junior Zwerfhike. Ze klimmen over
een lange apebrug en onder lage paaltjes door.
Dan volgt er een heel dik touw waar ze moeten
buikschuiven. “Dit is best wel lastig!” roept Isabel
hulpvragend naar de hikeleiding. Toch zetten ze
dapper door. We spreken ze nog even aan als ze
van het touw springen. Of alles een beetje goed
gegaan is? “Nou,” roept Isabel naar Michelle,
“Laat mij nou de kaart eens lezen, want we zijn
heel erg verkeerd gelopen!” “Nee zo zit het niet
hoor!” bijt Michelle terug. “Want jij had het gisteren helemaal fout!” Kibbelend lopen ze de heuvel
af op weg naar het kampterrein. Gelukkig lopen ze
eensgezind de goede kant op.

ZWERFHIKE De zon schijnt lekker als we het
bivakveld van de Zwerfhike bij Geeuwenbrug
op lopen. De eerste deelnemers zijn net aangekomen en zitten relaxed op de grond met de
voeten omhoog. “We hebben lekker doorgelopen en in één keer goed!” zeggen Reijer (15)
en Noud (14) van de IJsselgroep en Vaandrig
Lengtongroep uit Zwolle. Bij deze hike mag
je zelf kiezen welke route je loopt om bij de
overnachtingsplaats te komen. Ze zetten een
verse mok oploskoffie met hun eigen brandertje. “Straks krijgen we ingrediënten voor het
avondeten, dan kunnen we pasta gaan koken”
weet Reijer te vertellen. “Morgen gaan we naar
Dwingeloo, helaas alweer de laatste dag” zegt

EHBO blarentips

MEDIATEAM Gisteren hebben we per ongeluk:
Jurrien, Jorien genoemd, Thriantastam als Traintastam en medewerkers als mederwerkers geschreven. Ook stond er een mysterieus zwevende
W op pagina twee (ja écht!). F&N

Draag sokken zonder naden.
Heb je ze toch? Draag je sokken
dan binnenstebuiten.
Moet je nog verder lopen?
Gebruik dan geen blarenpleisters, die
zorgen voor veel meer problemen!

Dat je een kompas wel moet schudden voor gebruik? #Happyhike
Je jouw eigen wist-je-datjes kunt
insturen? SMS naar 06-29984277
Jij ook met een stukje en foto in
de HITKRANT kunt staan? Trek het
mediateam aan z’n jasje met een
leuk verhaal!
Jaap na het lezen van de HITKRANT meteen naar Dwingeloo is
gesneld?

Lieve HIT goeroe,
Bedankt voor de tips uit de HITKRANT
van gisteren. De jongen waar ik een oogje
op heb is echt een sportieve hunk. Ik ben
bang dat hij snel op me uitgekeken is.
Het lijkt me wel ontzettend leuk om met
hem een lange wandeling te maken langs
het strand, maar ik woon niet dichtbij de
kust. Ik ben een echte scout. Ik ben bang
dat hij daar op afknapt.
X Anoniempje
Beste Anoniempje,

TOAM Jelmer, baas van Project Galabaan,
verteld even kort wat de deelnemers kunnen verwachten. “Morgen kun je de ultieme
hindernisbaan van Dwingeloo gaan beleven.
Een 2D-Kogmeier, The PostMan Walk, Het
Onzichtbaar Camouflagenet en De Semi
Horizontale Trapladder. Primeur dit jaar is
de afsluiting met een heuse Slingerrrr!” Wij
van de HITKRANT weten nu genoeg:
Dit is pas uitdagen!

Je komt wat onzeker over en dat is nergens
voor nodig. Scoutingmeiden zijn namelijk
harstikke leuk! Toch goed dat je schrijft,
want ik help je graag! Het is een leuk idee
om samen dezelfde HIT te doen volgend
jaar! Vraag hem gewoon of hij volgend jaar
met jou zou willen lopen. Wat hij ook antwoord: je weet meteen waar je aan toe bent!
Succes, je kan het!
“Liefde is alles,
dus meer of minder
bestaat niet”

Alle geïnterviewden ook echt in de
HITKRANT staan?
De foto’s dinsdag online
worden gezet?
HIT Dwingeloo niet 60 maar
37 jaar bestaat?
Je maandag vanaf 15:00
allerlei leuke HIT artikelen
kunt kopen @woestijn?

HITGOEROE
de liefdes dokter

Hou je voeten droog en
doe elke dag schone
sokken aan.

Jelmers galabaan
projectje

Dat winkelwagentjes verrassend
lekker liggen?

naar
Morgen gaan we
alweer
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VIER MAAL SORRY

anti

Zorg voor goede (niet perse dure)
wandelschoenen. Pas op voor harde
en gekke randjes in de schoenen.
Dan krijg je zeker blaren.

Erwin van de Fivel groep echt heel
lekker is?

Noud teleurgesteld. Acht dames van het Fraeylema vendel komen het terrein oplopen en zwaaien
ons, Noud en Rijer enthousiast toe. Zouden ze nu
nog meer teleurgesteld zijn dat het kamp bijna
afgelopen is?

HIT Love Goeroe
de liefdesdokter
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