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C-team
voorwoord
Iedereen van harte welkom
op
alweer
het
26ste
Poolkamp.
Dit
jaar
in
Appelscha. Na een aantal
jaren hebben we ervoor
gekozen om weer eens in
Friesland het Poolkamp te
organiseren.
In Appelscha zijn we al wel
vaker geweest, maar de
vorige keer hadden we hier
behoorlijke problemen met
de boswachter. Na 5 jaar
trokken we maar weer eens
de stoute hike-schoenen
aan, maar wat bleek, hij
was ons nog totaal niet
vergeten.
Na
moeizaam
overleg hebben we toch
toestemming gekregen.
Met elkaar moeten we wel
een aantal regels (overigens
hele normale dingen) in acht
nemen. De wegen en paden
bewandelen
die
open
gesteld zijn en geen rommel
achter te laten. Als we ons
hieraan houden kunnen we
nog jaren vooruit.
De belangstelling om als
medewerkers
naar
het
Poolkamp te gaan is ook dit
jaar weer overweldigend.
Vanuit de hoek deelnemers
kunnen we melden dat er
inderdaad dit jaar meer
friese groepen deelnemen.

Zo is er dit jaar voor het
eerst
een
calamitieitenformulier en staan alle
posten en opdrachten in het
draaiboek vermeld.
Op vrijdagmiddag bij 112
(de meldkamer politie) alle
gegevens
ingeleverd
en
doorgesproken.
Van ouders de afgelopen
week
nog
een
aantal
telefoontjes
gehad.
We
konden de ouders echter
geruststellen
met
de
mededeling
dat
de
deelnemers mits ze de route
goed lopen voldoende te
drinken krijgen en dat er op
de
overnachtingterreinen
een grote tent staat met
tentoonstellingskachels.

Colofon

De
Poolbode
is
een
gezamenlijke uitgave van de
Poolbode
crew
en
de
Vliegende Reporters. Deze
club vrijwilligers vindt het
leuk om alle deelnemers,
posthouders,
hikeleiding,
subkampleiding,
kookstaf,
opbouwers,
algehele
coordinatoren,
barmannen
en –vrouwen en alle andere
mensen die op de een of
andere
manier
bij
het
Poolkamp betrokken zijn te
informeren
van
de
gebeurtenissen tijdens het
kamp.

Redactie

Wij van de organisatie
wensen iedereen veel lees
plezier en een fantastisch
Poolkamp.

Rick Dieters (Hoofdredactie)
D.J. Teitsma
Ellen van Dongen
Christa Knol
Bianca Kor
Annette Ottens
Janneke Houtman
Jeroen Oostinga
Marijn Molema
Evert Tigchelaar
Maartje Molema
Jasper Wever
Rogier Falkena
Alies Wever

Het c-team,

Oplage

Verderop leest u meer.
Maar kijk ook eens op
internet.
www.pe1rad.net/poolkamp
hierop komen de uitslagen
te staan en kunt u een
aantal foto’s bekijken.

Henk de Haan
Brigitta Hovenga
Rob van Tholen
Aries van der Helm

De Poolbode verschijnt in
een oplage van 350 stuks en
wordt uitgereikt aan alle
deelnemers
van
het
Poolkamp.

Een nieuw aspect waar we
dit jaar mee begonnen zijn
is ARBO. Veiligheid is een
belangrijk onderdeel wat
altijd al onze aandacht had,
maar wat door de wetgever
nu in zodanige vormen is
gegoten
dat
wij
als
organisatie,
veel
meer
dingen
aan
het
papier
moeten toe vertrouwen.

26ste Poolkamp

Pagina 2

25ste jaargang

Poolbode

A-hike
A-Hikeleiding

Riekje Huisman
Carmi Renken
St.Vitus Winschoten
A01
Sander Lassche
Harwin Rodernoud
Scouting Meppel
A02
Matthijs de Hoop
Mark van der Linden
Drosten groep Coevorden
A03
Rob van Koert
Teun d'Hont
Biezenhutters Oosterwolde
A04
Ditte Verhagen
Sharon Wessel
Drosten groep Coevorden
A05
Alexander Pors
Thomas Winkel
Guy de Fontgalland ter Apel
A06
Bjorn Wegter
Jonno Klok
JPG Assen
A07
Lars Meijer
Bernard Willems
Glenn Visscher
Scouting Meppel
A08
Wouter Bouwman
Erwin Klop
Drosten Coevorden
A09
Anne Marij Kamps
Mariëlle Doornbos
Fivel Delfzijl
A10
Remco Hoekstra
Hilbert van der Molen
BA-OW Beesterzwaag
26ste Poolkamp

A11
Bas Haverkamp
Michel Battjes
Fivel Delfzijl
A12
Irene Fikkers
Jeninca Wiesse
St.George Assen
A13
Manon Loos
Bonnie Huizinga
Jutters Groningen
A14
Fabian Overbosch
Floriaan Thies
J.P.G. Assen
A15
Tim van Dijk
Nick Siepel
Sander Koetze
Prometheus Veendam
A16
Ria Hamstra
Renate Bloemhof
Zeeverkenners Drachten
A17
Sietse van der Woude
Yannic Dijkstra
Zeeverkenners Drachten
A18
Wouter Hazenberg
Jorrit de Jong
Zeeverkenners Drachten
A19
Mirjam Ruiten
LouLou de Vries
Zeeverkenners Drachten

Posthouders

Richard Arends
Harold Hermes
Folkert Swart
Riemer Adema
Ferdinand Coster
Gerard Floot
Bernard Bakker
Jan Willem Beck
Nynke Pol
Mirjam de Groot

Rutger de Groot
Jessica Veltman
Stefan Elsinga
Sytske Weidema
Harmke Weidema
Hendrik Knol
Kai Hensen

Subkampleiding

Ank Doorlag
Yvonne Loois
Fraeylema Slochteren

B-Hike
B-Hikeleiding

Ben Deekens
Gernant Deekens
Jeroen Kool
Scouting Veendam
Petra Pool
Trekvogels Paterswolde
B01
Nienke Nijsing
Sarah van Duijnen
Bevers Lettelbert
B02
Sarah van Beek
Aletta Maarsingh
Daniëlle Sewuster
Drosten groep Coevorden
B03
Laura Boxem
Angelique Mensen
Guy de Fontgalland Ter Apel
B04
Emma Pot
Tjidske v.d. Stoel
St. Vitus Winschoten
B05
Ralph Dobben
Wouter Jansen
Drosten groep Coevorden
B07
Jelmer Komen
Michel Slagter
J.P.G. Assen
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B08
Aniek Wegman
Stephanie Pors
Guy de Fontgalland Ter Apel

B20
Arnout Drost
Albertini Alex
Hunen Emmen

B09
Stephan de Hoop
Nicolas Eldering
Drosten groep Coevorden

B21
Thijs Vugteveen
Peter Smallenbroek
J.P.G. Assen

B10
Xander Topma
Gert-Jan Lassche
Sije Harkema
Scouting Meppel

B22
Lenneke Swellengrebe
Charlotte Bakker
Mensinghe Roden

B11
Harm Laster
Arnoud Everhardt
St. Vitus Winschoten

B23
Rutger Kors
Mark Hoek
Prometheus Veendam

B12
Astrid Jager
Myrthe Kuiper
Scouting Leeuwarden

B24
Arjen Schuitema
Perry Kappen
Prometheus Veendam

B14
Reinout de Roest
Richard Jager
Scouting Leeuwarden

Posthouders

B15
Emma Morcus
Michelle Wever
St. George Assen
B16
Arjen Hoekstra
Jochem Tuinstra
Marten Broekens
BA-OW Beetsterzwaag
B17
Frank Klont
Jerko Hulskers
Hunzehikers Odoorn
B18
Rene de Boer
Emiel Joorman
Biezenhutters Oosterwolde
B19
Inge Nijboer
Else Semmelink
Scouting Leeuwarden

26ste Poolkamp

Jelmer Bouma
Sanne Hoekstra
Remko van der Kroft
Robin Bergsma
Sieneke Toering
Anke Geertsema
Jeroen Lamberts
Jeroen Wiegman
Paul Boon
Klaasjan Doornkamp
Eloise Suiveer
Hilbert Hofsteenge
Anno Ham
Michiel Lepelaar
David Opstal
Edwin Wietzes
Albert Hogenesch
Hendrik ten Napel
Jippe de Graaf
Maarten Hessen

Subkampleiding

Bert Oosting
Mirjam Huyzen
Allard Suiveer
Martijn Metus
Trappers Hoogezand

C-Hike
C-Hikeleiding

Lenze van den Berg
Arjan Schuiling
Mensinghe Roden
C01
Mathijs Haas
Ronald Keuning
De Jutters Groningen
C02
Jelmer Roukema
Sylvia Haan
Mark Jansen
RSA Harlingen
C05
Joris Slagter
Chantal Bloem
De Jutters Groningen
C06
Laura Roukema
Froukje Konst
RSA Harlingen
C07
Wouter Slaman
Jorim van der Boon
Mensinghe Roden
C08
Teun Jager
Marg van Egten
Beyloo ter Horst Beilen
C09
Tom Eggen
Stephan de Vries
De Jutters Groningen
C10
Wouter van Netten
Martijn Kors
Gerard Wijnans
Prometheus Veendam
C12
Christiaan van Harten
Rens Meerhoff
Schotse groep Stadskanaal
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C13
Bob Tjaarda
Elzo de Groot
Mensinghe Roden
C14
Bas Dijkstra
Mark van der Veer
Biezenhutters Oosterwolde

Posthouders

Onco Holtkamp
Wouter van Bommel
Nynke Wilma Klompsma
Jelle Teitsma
Robert de Vries
Geert Schoemakers
Marcel Pilage
Richard Veenendaal
Inge Meijer
Annemieke Meijer
Gijs Overbeek
Henri Woddema
Ferry Dijkema
Willem Bodde
Esmé Heikens
Iwan Dunning
Sabine Christianen
Brenda Hooiveld
Joep Morcus
Martijn ten Buur
Stefan Wildeman
Sietze Vliem
Martijn Hilhorst
Marcel van der Werf

Subkampleiding

Fokke-Jan van Kessel
Jan Mark Kroes

D-Hike
D-Hikeleiding

Martijn van Ierland
Johan Hettinga
Fraeylema Slochteren
D01
Dominique Tensen
Maroeska Borker
Drosten groep Coevorden
D02
Peter van Bommel
Rik Sportel
Scouting Vinchem
D03
Bastiaan van der Veer
Hendrik van der Helm
Biezenhutters Oosterwolde
D05
Maarten Nijboer
David de Roest
Liset Pieterse
Esdoorn Leeuwarden
D06
Peter v.d. Gaauw
Dennis Vesper
De Voerman Groningen
D07
Bas van de Ven
Otto van Vilsteren
St. George Assen
D08
Maarten van Beck
Wilco Tensen
Drosten groep Coevorden
D09
Stefan Zwiers
Lambert Dries
Drosten groep Coevorden
D10
Sander C. Bakker
Eduart Bakker
Esdoorn Leeuwarden

Posthouders

Rinske Borstlap
Mark Dijkema

26ste Poolkamp

Marja van der Heide
Jeroen Londeman
Godert van der Noord
Maartje van Ierland
Margit Bol
Danny van Dorst
Anne van Dorst
Eddy Haveman
Martin van Dorst
Juultje van Dorst
Piet Jan Oostra
Mark Loeffen
Menno Wester
Bart Vrieling
Peter van Dellen
Chris Wijnholds
Rense Corten
Pieterjan Corten

Subkampleiding
Peter van Dijk
Ilje de Jong
Chris Voerman
Derco Sportel
Vinchem Winsum

E-Hike
E-Hikeleiding

Christer Oosterveld
André Hundt
Arjan Kruidhof
Fivelgroep Delfzijl
E01
Coraline Lap
Friso Heeg
Geart Klooster
Andromeda Franeker
E02
Bart Schaap
Gerrard Blaauw
BA-OW Beetsterzwaag
E03
Wouter Woldringh
Riemer de Vries
Hunen Emmen
E04
Maarten te Velde
Bert Wever
Johan Noordzij
Bevers Lettelbert
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E06
Danny Quell
Ties Haarman
Fivel Delfzijl

E14
Renee Pees
Melvin van den Berg
Scouting Meppel

E07
Joost Tiemersma
Jeljer Glashouwer
Wilde Vaart Harlingen

E15
Elmer Kloppenburg
Remco Boum
Scouting Meppel

E08
Roel Wever
Theo de Vries
Paul Duker
Bevers Lettelbert

Posthouders

E09
Ganke Kooistra
Arjen Meijer
André Mulder
Andromeda Franeker
E10
Jelmer Oosterkamp
Joep de Boer
Stefan Sjouw
Zwervers Assen
E11
Leon van Vliet
Gijs Haarman
Fivel Delfzijl
E12
Astrid Bos
Taetske Jansen
Bram Jorissen
Jambowa Bolsward &
Caspar Robles Harlingen
E13
Barend Jan Baars
Eldert Nieveen
Wilde Vaart Harlingen

26ste Poolkamp

Jeroen van den Berg
David Bos
Sarah Henkel
Rutger van der Noord
Wander Elout
Eric-Jan Grondstra
Ton van Rijen
Teun Liemburg
Melle van der Heide
Christiaan Kersbergen
Ronald Arbeider
Rutger osterveld
Jeroen uizenga
Gerard van Wijk
Dirk Hundt
Ria Hut
Nienke Kruidhof
Jorrit Jorritsma
Nienke Zeedijk
Liselotte de Blaauw
Michael Molijn
Anthonie Groothuismink

Jan Erik Zuur
Paul Brusee
Paulina van Bostelen
Koos Holtjer
Bram Timmer
Richard Vermue
Lars Kruizinga
Jeroen Renkema
Willem S. Hermse
Wilco Timmer
Willem Hofstede
Brenda Doorlag
Hilda Sombetski
Sonja Hoogstra
Edwin Kosmeier
René Smit
Jan Christiaan Wiers
Hendrik Hoving
Harald Mulder
Erwin Renkema
Izebrand ter Veer
Rogier Snijder

Zaterdag

Mathijs Nolden (D.J.)
Geuko Elderman (Cemsto)
Marion Feenstra (Cemsto)

C-Team

Aries van der Helm
Henk de Haan
Brigitta Hovenga
Rob van Tholen

Subkampleiding

Tjarko Dijkhuis
Gabri Boonstra
De Voerman Groningen

Kookploeg

Irma Koolhof
Gerda Wijnand
Mischa Bosman
Theo van der Meulen
Ger Wildeboer
Jorn van Diepen
Erik de Gouberville
Ronald Heersink

Disco Bar

Sander Vos
Elmer Mols
Frouwke van Weering
Judith Doorn

Opbouwploeg

Frank Jan van Bostelen
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Vrijdag
Opening nummero 26
Om
exact
vierendertig
minuten over zeven werd
het 26ste poolkamp officieel
geopend. Henk wist ons te
vertellen dat er dit jaar in
totaal 375 scouts meedoen!
Bovendien was het een
ouderwets koud Poolkamp,
iets wat de laatste jaren niet
meer gebruikelijk was.
Ondanks enkele problemen
met het geluid was het ook
dit
jaar
weer
een
spectaculaire opening. Na
een
paar
algemene
mededelingen werden de
regels even uitgelegd. Dit
zijn twee simpele maar
belangrijke regels: GEEN
ROMMEL MAKEN EN NIKS
KAPOT MAKEN. De eerlijke
en
oprechte
deelnemers
stemden hier uiteraard mee
in.
De A-Hike leiding beet de
spits af. De A-hikers zijn dit
jaar door detectivebureau
Lasdal W. ingehuurd om het
geluksdubbeltje van oom
Dagobert op te sporen. Het
dubbeltje
is
namelijk
gestolen
door
Zwarte
Magica.
De B-Hikers moeten dit jaar
auditie
doen
voor
de
muppetshow. Op een Idolsachtige manier worden ze
ge-scout
voor
de
muppetshow.
De jongens en meisjes van
de C-Hike gaan dit hele
kamp het liefst slapen. Om
straks
in
een
echte
winterslaap
te
geraken
zullen ze zich hier tijdens
het
Poolkamp
op
voorbereiden.
De D-Hikers moeten dit jaar
de prijs die Bob de Bouwer
heeft gewonnen, opsporen.
De prijs is namelijk gestolen
door een onbekend persoon
26ste Poolkamp

of ongure groepering. Heeft
Zwarte Magica hier soms
ook iets mee te maken?
De E-Hike gaat dit jaar op
zoek naar de krokodil die
gesignaleerd is in de bossen
rond Appelscha. Steve van
Discovery Channel is al
onderweg, maar zal pas na
het weekend in Appelscha
aankomen. Tot die tijd gaan
de E-Hikers alvast op jacht
naar
deze
gevaarlijke
krokodil. “Weet je wat ik
wil…”.

Van de andere koppels is
nog
geen
spoor
te
bekennen. Het hekje zag er
kennelijk
als
niet
te
passeren uit. Om uiterlijk
22:30uur worden de laatste
Muppets terug verwacht en
kan een ieder lekker zijn of
haar slaapzak in.

Disco Fever
Op
het
moment
van
schrijven
worden
wij
omringd door heerlijk foute
discodeuntjes. Het thema
waar alle medewerkers zich
na het succesvol afronden
van hun taak in kunnen
verliezen is “Disco”.
De goedgevulde dansvloer
doet ons vermoeden dat het
thema aanslaat. Met behulp
van sapjes, drankjes en
hapjes maken we ons klaar
voor de dag van morgen.

Hitte
Het B-Hike Subkamp
Onze Muppets van de BHike werden na de opening
direct op pad gestuurd. Het
betrof een zware tocht van
twee hele kilometers door
de
wilde
bossen
van
Appelscha. Hopelijk komen
ze de krokodil van de E-Hike
niet tegen!
Op
het
moment
van
schrijven is het eerste
koppeltje al terug. De twee
toppers zijn op slimme wijze
langs een hekje gewandeld
en hebben daarmee een
klein
stukje
route
afgesneden. De Bert en
Ernie gemutste hikeleiding
vindt dit niet erg: “Een
echte Muppet is slim”.
Vandaar ook de moeilijke
muppet quiz die de twee
afnemen, als eindpost van
de tocht.

Van het Posthoudersfront
kregen we te horen dat
deelnemers
klagen
over
hitte. Ze lopen met drie
truien
en
minstens
evenzoveel T-shirts aan en
dat is toch vrij warm. Het
idee wordt geopperd om de
naam om te dopen in
Woestijnkamp. Zonnebrillen
zijn te verkrijgen achter de
bar. De Posthouders zelf
hebben het wel een beetje
fris. Wellicht kunnen ze een
trui lenen!

Posthouders
aan het woord
He hallo wij zijn twee
Posthouders van de B-Hike.
We heten Elmo en Okmer en
hebben er weer zin in!
Het
thema
is
“The
muppetshow”. We zijn om
21:00 uur op onze post
gaan zitten en dit was de
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laatste post van de avond.
De kids moesten vragen
over
de
muppetshow
beantwoorden.
We zijn in de stemming
gekomen door lekker naar
onze muppetshow muziek te
luisteren (verkrijgbaar bij
Okmer).
Groetjes, Okmer en Elmo!!

Posthouderspraat nr. 2
Hallo Poolkamp-Hikers!!!
Het 26ste poolkamp is weer
van start gegaan, en het is
nu al weer berengezellig!
Voor mij is het de 4e keer
dat ik al meedoe, eerst zelf
lopen, en nu voor het derde
jaar op de post bij de EHike, ook heel gezellig. Het
is minder koud dan vorig
jaar maar toch wel droog en
dus wel behaaglijk, jammer
dat het niet zo koud is en
dat er geen sneeuw ligt,
want dat is leuk voor de
hike leiding, en vooral voor
diegene die een auto mogen
besturen.
Vorig jaar waren de wegen
een grote ijsbaan, maar dit
jaar is het lekker raggen
over de wegen, en dat
zullen ze weten ook!!!
Op dit moment is het 22.30
uur, en dus zo tijd om te
gaan vergaderen, en elkaar
een beetje beter te leren
kennen, zodat wij er met z'n
allen weer een uitstekend
kamp van kunnen maken!

26ste Poolkamp

Ik wens alles en iedereen
een heel leuk weekeinde
toe, en als je mij tegenkomt
op
de
E-hike,
vooral
beginnen te kletsen, want
voor een leuk gesprek is
deze jongen altijd in!!!
Groetjes
Tonnie
(zwarte
citroen), van de E-hike!!!
(Van Maasdijk HeerenVeen
rules!!!).
Wij zullen maar even verder
gaan. Goed, het feest is al
aardig op gang. Wouter
vermaakt zich prima met
Brenda
en
Sabine
uit
Emmen. Onco komt er ook
even bij kijken, om wat
foto's te nemen. De dames
draaien
sweet
met
de
heupjes en schudden met de
borstjes. Het feest is dus
begonnen, of zullen we
zeggen
Poolkamp
is
geopend. Er loopt nog
steeds een weddenschap
tussen Jeroen en Wouter,
betreffende
een
niet
aanwezige persoon op deze
toch wel zeer feestelijke
avond. Het feestgedruis zal
zich dan ook nog wel even
voortzetten, en een verslag
van deze toch wel zeer
enerverende gebeurtenissen
zal
zeker
nog
volgen
verderop in dit poolkamp.
Een groepje van drie meiden
staat op de dansvloer, met
een mooi roze T-shirt.

Vinger in de pap?
Hoehahaha
we
zijn
er
weerrrrrrrrrrrrrrrrr!!
Kleeft er nog Brinta aan
jullie vingertjes? Nou da’s
mooi, dat was net de
bedoeling. We willen nog
even terugkomen op het
laatste NHW. Rond de klok
van vier uur des nachts
stonden
ondergetekenden
hun best te doen om een
ludieke actie van de vingers
in de pap-beweging ten
gezichte te brengen. We
bereidden namelijk echte
Brinta
en
staken
daar
demonstratief onze vingers
in,
voor
een
complete
Zwervers-redactie. Dit werd
echter
met
gelal
afgewimpeld. Dezelfde dag,
enige uren later, stonden de
voorvechters van de rechten
van de kleine groep voor
paal!!! We stonden niet
vermeld in het krantje....
Natuurlijk
geven
de
Armerianen en Chauken wel
gehoor
aan
onze
smeekbeden. Onderstaande
belhamels zijn niet voor één
gat te vangen. Dus bereidt u
voor op (vinger)prikacties!!
Grote groeten aan de kleine
groepen van,
A.G, M.M en J.W. V.I.P.members van het 1e uur.

Uut Grûnn
Mien gedachten gaon uut
naar snik praom en schuut.
Goed of slecht weer ze
mossen d'r deur. Met 't volle
zeil of scheepsjager d'r
veur.
Op 't end in Koevern'se
haven an'koomn. Werd een
ieskoalle havenslok noom.
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Zaterdag
Van een anonieme schrijver
ontvingen wij het volgende
stukje tekst:
In de morgen (10.45 uur)
zie je vaak dingen in een
ander perspectief. Zo is het
voor posthouders ook flink
afzien om te slapen in een
kampeerboerderij
met
temperaturen van rond de
10 graden (Bikkel, red.)!

A-Hike
Niet alleen de medewerkers
moeten vroeg op, ook de
deelnemers zijn bij het
ochtendgloren reeds actief.
Teun en Laurens van de
Biezenhutters zijn al drie
uur onderweg, maar hebben
alleen post 1 nog maar
gehad. De dames van de
Hikeleiding kijken er nuchter
tegen aan: “deze knulletjes
lopen achter op schema”.
De
krant
is
altijd
geïnteresseerd in sappige
romantiek, maar noch Teun
noch Laurens taalt naar
meisjes.

Het POOL-kamp
J.H. en A.O.

van

De naam zegt het al,
poolkamp.
Temperaturen
onder nul, ijs op de tenten,
wintertenen
en
sneeuwballen. Kortom veel geklaag
over de kou van dit jaar. Wij
(reporters
van
de
late
uurtjes)
beginnen
onze
tocht langs de route van de
A-Hike. Onderweg
naar
post 4 door het Koeienveld
(waar geen koe te zien was)
werden
de
deelnemers
beroofd van hun badge en
die konden ze terugkrijgen
door
een
rijmpje
te
verzinnen
bv:
snippel,
snappel, snoop, doe m’n
26ste Poolkamp

badge
weer
aan
m’n
knoop!!!
(heel origineel
koppel uit Veendam). Bij
post 4 kregen we gelijk een
uitleg over de post. Er was
een blindspoor gemaakt in
het doolhof van de bossen
van Appelscha. Onderweg
hingen allemaal munten die
goed onthouden moesten
worden en aan het eind
werden er lastige vragen
over
gesteld.
Vol
enthousiasme renden de
deelnemers de bossen in…
Tijdens deze hindernis naar
de post toe, hadden wij de
tijd om een aantal koppels
te interviewen en wat bleek:
er was een knuffel gevecht
geweest!!! Niet iedereen
had een knuffel bij zich,
vandaar dat enkele jongens
en meiden hun kussen in de
strijd hebben gegooid.DUS
DAMES EN HEREN VOLGEND
JAAR GEWOON WEER DIE
KNUFFELS
MEE!!!
Niet
iedereen kon het pad naar
de
posten
even
goed
vinden; o.a.
koppel A7
heeft het bos van binnen en
buiten gezien.

Door naar post 5: een
trappersbaan die er goed
uitzag.
De
posthouders
vermaakten zich goed met
het eten van soepstengels

alleen de groepjes kwamen
maar niet opdagen.

Na het zien van deze posten
besloten we om nader te
onderzoeken wat de C-Hike
en ook een beetje B-Hike
allemaal uitspookt. Bij post
4 van de B-Hike en post 5
van de C-Hike begon de
sensatie pas echt. 50% van
de mensen die na een
geweldig
afgelopen
slaapzakrace, weer rustig
verder wilde lopen naar de
volgende post, gingen als
nog onderuit. De bospaden
waren als spiegels zo glad.
De B-Hike moest dezelfde
hindernis ondergaan, maar
daar ging een trappersbaan
aan
vooraf.
(p.s.
Hikeleiding,
jammer
dat
jullie de posthouders lege
gasflessen meegeven en te
kleine pannen of een te
grote brander, hou het nu
maar
gewoon
bij
subkampleiding voor de GHike). Koppel B21 vindt de
route toch wel moeilijk en
moest met de auto weer
terug in het land gezet
worden. B18 vond het
daarin
tegen
wel
erg
makkelijk en maakte het
wat zwaarder door om de
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100 m. even te rusten om
de dames van de andere
koppels te bekijken. (helaas,
geen succes). Omdat het
ons te koud werd gingen we
door naar post 6. De
posthouders vermaken zich
uitstekend met een auto
trekhaak, pioniertouw en
een
niets
vermoedende
collega-posthouder die op
een
boomstam
zit
en
waarschijnlijk
onderuit
getrokken gaat worden. Je
moet toch wat doen als je
zit te wachten…
We maken hier maar een
open-eind-verhaal
van,
want jullie fantasie is vast
creatiever
dan
de
werkelijkheid!!!
De reporters van de late
uurtjes…

Waar vind je tegenwoordig nog een echte
timmerman?
(Wiens handen
wat zijn hoofd
kan)

uitvoeren
bedenken

Door de voorruit van onze
uitvalsbasis, een rode Golf
(kenteken: YT-39-JS) kwam
het Razende Reportersteam
Hikertjes
tegen.
Veel
Hikertjes, door de dichte
mist. Bepakt en bezakt,
ingepakt en uitgerust. Wat
van onze belevenissen rest,
is een notitieblokje.
Een notitieblokje vol met
ervaringen van onze jonge
helden, welke wij verwerkt
hebben
in
onderstaande
reportage.
Bob de Bouwer luidt het
thema van de D-Hike. Deze
razend populaire kinderserie
laat zich niets gelegen aan
bouwfraudes en dat soort
duistere zaken. Om de
gestolen prijs van superheld
Bob terug te krijgen, werden
onze heldhaftige D-Hikers
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aan diverse beproevingen
blootgesteld.
Niks
geen
ijsvrij! Bepakt en bezakt,
ingepakt en uitgerust, op
zoek naar de posten!

Naast goed zoeken werd
van de Hikers verlangt dat
ze kaas hadden gegeten van
een aantal dingen die zeer
belangrijk
zijn
bij
het
bouwen. Vraag het maar
eens
aan
een
echte
timmerman; aan bepaalde
zaken ontkom je niet bij het
bouwen van een huis. Zelfs
niet met behulp van alle
'klussen – met - kijkers'programma's. Zo is het
bijvoorbeeld vrij lastig om
met hele bomen een huis te
bouwen. Wat te doen?
Zagen natuurlijk! Precies
zoals in het liedje, waarin
Jan naar huis kwam om een
boterham te vragen. Onder
leiding
van
posthouders
Godert, Rinske, Marja en
Jeroen
(Wigboltstam)
moesten de Hikers hun
zaagkunsten tonen.

Een andere post stond in het
teken van 'materiaalkennis'.
Hamers, schroevendraaiers
en waterpassen, zijn voor
sommige bouwers (er zijn
uitzonderingen)
onontbeerlijk
voor
het
uitoefenen van hun vak (of
beunen, zo je wilt). Maar je
moet natuurlijk wel weten
wat
je
waarvoor
kunt
gebruiken.
Door
zoveel
mogelijk
gereedschappen,
liggend onder een doek die
anderhalve minuut van zijn
plek
werd
gehaald,
te
onthouden,
werden
de
deelnemers getest op dit
onderwerp.
Maar
naast
potentiële bouwvakkers zijn
onze jonge helden natuurlijk
vooral
scout!
Van
een
buikschuifje mochten en
konden de Hikers dan ook
niet vies zijn. Naast deze
posten waren er vele andere
beproevingen,
die
de
meeste Hikers met verve
doorstaan hebben. Zie voor
argumentatie
van
deze
bewering bijvoorbeeld de
puntenlijsten achterin de
Poolbode. Al met al hebben
de (D)Hikers een geweldig
weekend beleefd. En het
vraagteken achter de zin:
'Waar vind je tegenwoordig
nog een echte timmerman?'
wordt na dit weekeinde een
ruime millimeter kleiner.

Zwerfkeien in Friesland
Ja geloof het of niet, ook
Friesland bevat van deze
ondingen. En dan spreken
wij uit persoonlijke Bobervaring.
Vol goede moed vertrokken
Wendy en Bob vanuit de
kampeerboerderij naar hun
post, post d2.4, om deze
keer ook eens op tijd
aanwezig te zijn.
Een binnendoor weggetje
leek hun wel geschikt, u
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moet weten, het betrof hier
een
onschuldig
Fries
fietspad. Toch halverwege
het fietspad maar even
draaien, zaten ze wel goed?
De
stoere
bestuurster
Wendy gooide Lifty in de
vooruit en strandde hierbij
op een dikke, inmiddels
schuldige, Friese zwerfkei.
Ai!
Wat
nu
te
doen!
Gelukkig had Wendy 'haar'
Bob bij zich die volledig
boelkloedig met zijn Bobmobiel (want die van Wendy
had geen bereik, handig hé
mobieltjes in het bos), naar
Spud belde. Helaas nam
Titus de telefoon van Spud
op, waarna Bob behoorlijk
uitviel tegen de wat slome,
slaperige Titus.
Enfin toch Spud aan de lijn
gekregen die vervolgens
door Bob gesommeerd werd
om de man van Wendy naar
het bewuste fietspad te
sturen. Ook commandeerde
Bob Spud dat ook hij mee
moest komen naar de plaats
des onheils. Wendy, kon
niet wachten tot haar man
en Spud met Hector zouden
komen om ze te redden van
de vreselijke kei.
Daar kwamen ze en na veel
gewik, gekrik en geweeg en
veeeeeel spierkracht van de
beide mannen kwam Lifty er
maar
met
een
kleine
verwonding vanaf.
Eind goed al goed en nu
maar
hopen
dat
boer
Kruizinga de versnellingen
weer op hun plaats krijgt.
En nu komt het moraal van
het verhaal: er is maar één
goede weg in Friesland: de
weg terug naar Groningen!!
De man van Wendy (alias
Martijn) en Spud (alias
Richard) worden langs deze
weg hartelijk bedankt voor
het redden van twee dames
in nood. Beloning volgt
spoedig!
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Margit en Maartje
alias Wendy & Bob.

Poolbode een tripje gemaakt
langs de subkampen.

Zaterdagavond eten …

De B-Hike en de C-Hike
overnachtten op hetzelfde
terrein bij Oude Willem.
Daar kwamen we zes blije
Hikertjes van de Esdoorn
groep uit Leeuwarden tegen.
Ze stelden zich enthousiast
voor en hadden een heel
verhaal over een spel dat ze
bij een post hadden moeten
doen. Het had te maken met
het gooien met levende
kippen. Dit maakte ons
natuurlijk
razend
nieuwsgierig.

we rijst met daaroverheen
een
bruine
bonen
gehaktsaus. Daarnaast een
rijk
gevulde
Mexicaanse
salade en een wrap. En toe
een lekker Hollands toetje:
chocoladevla met slagroom.
De complimenten aan de
koks!!! Zo kunnen wij,
medewerkers en A-hikers,
er weer lekker tegen aan!

De
after-dinner-dip.
Onderuit,
uitgekakt,
al
starende aan niets kunnen
denken,
waar
blijft
de
sigaar???
Jeroen
is
de
redderrrrrrrrrrrrrr. Doelloos
wolkjes blazen...
Helaas helaas, moeten we
genieten van een fles met
groen etiket in plaats van
rood!

Subkampen tour
Zaterdagavond hebben vier
redacteuren
van
de

Speluitleg: de bedoeling van
het
spel
is
dat
een
deelnemer een uitkijktoren
op klimt en daar een kip
naar beneden gooit. Deze
kip moet in een pan
belanden. Als deze kip
beneden
is
moet
hij
vervolgens weer snel naar
boven gebracht worden. Je
raadt het al: het gaat er om
dat het zo snel mogelijk
gaat.
Pikant detail. Deze dames
hadden
's
avonds
kippensoep als maaltje. We
kunnen wel raden van welke
kippen deze soep gemaakt
is. De boerenkoolmaaltijd
bleek minder lekker dan de
verpakking had voorspeld.
Vandaar dat de slagzin "Het
is Struik wat ik gebruik" is
omgezet in "Het is Struik
wat ik nooit meer gebruik".
De
redactie
wil
Inge,
Reinout,
Richard,
Else,
Astrid en Myrthe bedanken
voor hun medewerking aan
dit interview.

HELP - HELP - HELP
Wij van
Lasdal.w
probleem.
van onze
A-hikers,

detective bureau
hebben
een
Ondanks alle hulp
medewerkers, de
hebben wij het
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geluksdubbeltje
van
Dagobert Duck (red. niet te
verwarren met Charlie the
Duck, de bekende PC-game)
nog niet gevonden. Wel
hebben we vernomen dat
Zwarte Magica in de buurt
is. Zij heeft geprobeerd
enkele vergunningen van
onze medewerkers af te
pakken.
Of dit ook gelukt is, is ons
nog niet bekend. We hopen
natuurlijk van niet.
Misschien dat een van onze
medewerkers inmiddels al
heeft ontdekt waar Zwarte
Magica het dubbeltje heeft
gelaten,
want
wij
vermoedden dat zij deze
heeft gestolen, aangezien ze
dat al meerdere malen
eerder heeft geprobeerd.
Wij hebben een heel groot
probleem
wanneer
het
dubbeltje
niet
voor
zondagavond
is
teruggevonden. Dagobert Duck,
die zoals jullie weten erg
gierig
is,
heeft
ons
ingehuurd
met
de
mededeling dat wanneer wij
het dubbeltje vinden wij
royaal worden beloond maar
wanneer
wij
hem
niet
vinden, nog geen cent
ontvangen. Dat zou dus
betekenen dat al het werk
dit weekend voor niks is
geweest.
Dus HELP, HELP, HELP!!! Bel
Lasdal.w wanneer je Zwarte
Magica ziet of wanneer je
het
dubbeltje
hebt
gevonden.
Detectives van
bureau Lasdal.w

detective

Goedenavond
Hallo allemaal, dit weekend
is weer een van de beste
weekenden van het jaar,
nieuwjaar, kerst, alles valt
in
het
niets
bij
dit
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fantastische
evenement.
Want iedereen is in zijn
element.
Hier op dit kamp komen de
echte scouts naar voren,
soms half bevroren. Dansen
tot in de vroege uurtjes, ja
dat zorgt voor heel wat
leuke uurtjes. Dit is iets wat
zeker bij scouting hoort.
Rest mij niets meer dan veel
plezier! Charlie the duck:
Menno 973487 (minuten
over het eerste level zeker,
red.).
Groeten,
Menno van de Chauken

Posthouders A-hike
De dag was weer lang, net
iets te lang eigenlijk. En dat
lengteprobleem zat vooral in
de ochtend. Als onze dag
net iets later was begonnen
was hij volmaakt geweest.
Eigenlijk
hadden
we
helemaal geen reden tot
klagen mogen hebben. We
hadden fanatiek ingezet op
een
goede
post
en
gezegevierd.

rust manende leiding, onze
dromen danig te verstoren.
Van het niet aflatende
enthousiasme
van
deze
jongste deelnemers hebben
wij nog de hele dag kunnen
nagenieten, aangezien onze
geest had besloten de
gordijnen nog heel even
dicht te trekken op het
moment dat ons lichaam het
wel tijd vond om eens wat
te gaan doen. Dit leidde tot
het niet meemaken van een
hele dag lekker ontbijten op
de kookpost, het sorteren
van de mee geroofde stapel
kerstpakketten en het de
kids laten doorstaan van de
meest sadistische ervaring
die wij konden maken van
een blindspoor (dit is toch
geen
zin!
Red.).
Maar
naargelang het zicht op de
weg minder werd, trokken
de bevelen in ons hoofd
weer wat op, zodat wij bij
een overheerlijke maaltijd
en onder begeleiding van
vrolijke exotische klanken
eindelijk met frisse moed
aan een nieuwe dag konden
beginnen en konden vooruit
kijken op een hele lange
nacht waarin wij alle uren
weer konden inhalen die wij
die dag hebben moeten
missen (he he, dat was ‘m
dan! Red.)!

Oproep
van
de
Vliegende Reporters
(Appelscha - Vrijdag
december 2002)
Pas ter elfde ure hoefden wij
ons op de post te melden en
dit gegeven zou ons een
goede ochtendrust moeten
garanderen. Helaas wist een
groep fanatieke A-Hikers,
zonder enig spoor van een
ochtendhumeur
of
de
kwalijke effecten van menig
consumptie,
in
een
kakofonie met de hun tot

20

Na de opening van het 26ste
poolkamp
zijn
alle
deelnemers
bepakt
en
bezakt het duistere, mistige
bos ingegaan. Sindsdien
ontbreekt ieder spoor van
de deelnemers (zelfs niet in
'Le Coq'). De Posthouders
en Hikeleiders hebben hun
zoektocht
opgezegd
vanwege de extreme kou.
Terwijl
de
vliegende
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reporters achter een rij PC's
de
eerste
verslagen
produceerden
voor
alle
Poolbode lezers en lezeressen, liepen de Hikertjes nog
in het bos rond in de ijzige
kou. Het C-Team wist zich
ook geen raad. Hoe kon het
nou zo gaan. Je maakt een
route in een bekend bos.
Vervolgens
geef
je
de
Hikertjes deze beschrijving
en stuurt hun dat bos in.
Dan zou je toch zeggen dat
je vervolgens de kinderen
altijd zou moeten kunnen
traceren. Maar nee, toch is
het zover gekomen. De
kinderen
zijn
spoorloos.
Vrijdagnacht heeft het CTeam
zelfs
de
politie
ingeschakeld.
De
politie
heeft tezamen met de
'locals' uit Appelscha het
hele bos doorzocht. Het
merkwaardigst is dat er in
het bos veel gegil in de
verte te horen was, maar
dat een verder spoor van de
Hikers mist. De politie heeft
de
zoektocht
tijdelijk
gestaakt. Daarom heeft de
politie de volgende oproep
aan iedereen:
Wie
kan
inlichtingen
verschaffen
omtrent
de
volgende zaken:
 Wie
heeft
na
vrijdagavond 21:00 uur
een of meer Hikertjes
gesignaleerd?
 Op welke locaties is/zijn
deze Hikertje(s) voor het
laatst gesignaleerd?
 Wie heeft in de bossen in
de
omgeving
van
Appelscha iets verdachts
gezien
(bijvoorbeeld
verdachte personen).
Wil degene die één of meer
inlichtingen kan verschaffen
contact opnemen met Evert
Tigchelaar (06 - 51 25 31
50). U wordt alvast van
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harte bedankt voor uw
medewerking.
(lezers, om rare verhalen
niet de ronde te laten doen,
moet gezegd worden dat dit
verhaal is gebaseerd op
onwaarheden!)
(Topscore
'Charlie
the
Duck': Jeroen Oostinga –
973486
(Weer
zo’n
onwaarheid? Red.)).

Subkamp D-Hike
Subkampleiding: het saaiste
beroep
binnen
scouting,
vinden velen, wij niet.
Dag 1
De Kiddo's komen binnen
druppelen en zetten hun
tent op. In het begin lijkt
alles wat chaotisch, maar na
een
paar
corrigerende
schreeuwen is alles weer
netjes. Als iedereen alles
opgezet en ingericht heeft,
slaat de boel gezellig aan
het
snacken.
Na
wat
ingedronken te zijn (twee
liter cola) komen de tongen
los. De verhalen over het
lopen en fouten in de route
(niet dus!), doen je denken
aan jouw eigen Hike-tijd.
Wat is er nou mooier dan
dat?
Om een uur of twee sturen
we iedereen naar bed.

Slapen doen ze vrijwel
meteen, ook al zeggen de
"stoeren" van niet, het
gesnurk uit alle tenten is het
bewijs. Dan zelf snel naar
bed om wat slaap te
pakken, want om (ja echt
waar) half zeven gaat de
wekker weer.
De volgende dag.
Na een overigens prima
nachtrust is half zeven toch
wel vroeg om op te staan,
maar na een flinke teug
ochtendlucht van de kortste
dag van het jaar ben ik weer
goed wakker. Helaas door
gebrek aan stromend water
is er geen koffie. Dan
iedereen maar een kwartier
eerder wakker maken in
plaats van koffie drinken.
Lekkere
muziek
op
de
vroege ochtend is de beste
startkabel zeggen ze. Dus
de Nederlandstalige Bob de
Bouwer CD gaat in de speler
en het volumeknopje draait
naar tien. Het gescheld uit
de tenten betekent twee
dingen: het is vroeg en we
zijn wakker. De muziek doet
zijn werk: mensen komen
vrij vlot aangekleed uit de
tenten. "Hebben wij ons
überhaupt wel uitgekleed"
vragen wij ons af.
Tenten worden afgebroken
en de leiding (lees Chris)
wordt vervloekt. Na een slap
ontbijtje moeten ze alweer
op pad en voor 9:00 uur zijn
alle koppels al lang en breed
op weg. Voor de subkampleiding lijkt de taak er
alweer op te zitten. Maar
nee hoor. De standaard
rotzooi die van niemand is,
moet opgeruimd worden en
de boswachter moet even
klagen. Dan begint het
leukste gedeelte van het
subkamp
leiden.
Rond
rijden, vast komen te zitten,
je los laten trekken en weer
vast
komen
te
zitten.
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Natuurlijk oude bekenden
opzoeken en nog ff een post
bemannen
voor
wat
posthouders die te laat zijn.
Je weet wel die ene met dat
brilletje die met die ene van
die "dinges-groep" gaat, die
haar auto op een kei
geparkeerd had. Maar goed,
al met al hebben we in
kilometers
Nederland
al
anderhalf keer doorkruist.
Op het nieuwe kampterrein
gaat alles wat chaotisch:
groepjes
zijn
weg
en
luisteren naar de leiding is
er niet meer bij.
Het is nu 19:00 uur, ik geef
even een overzicht. Er zijn
twee personen geblesseerd,
drie koppels missen nog,
vier koppels hebben de tent
nog niet staan en zeven
koppels moeten nog eten.
Bovendien is ook hier geen
stromend water en moet
ons eigen eten nog gehaald
worden. Ik moet er niet aan
denken om nu een relaxte
avond te hebben en lekker
te kunnen feesten (dat was
cynisch ja!).
Ons gezelschap van de EHike, die het terrein met ons
deelt, heeft gelukkig lekkere
schlagermuziek
en
zingt
(Idols) luidkeels mee. Dus je
hoort het, met een team dat
je al 14 van je 20 jonge
jaren kent en door goede
communicatie
met
de
leukste (slijm) (Dit gaat
echt tever. Red.) Hikeleiding
behoort dit "beroep" binnen
scouting tot een van de
leukste. Daarom zeg ik, net
als vorig jaar, volgend jaar
weer, please...
Met dank aan Derco Sportel,
Peter van Dijk en Chris
Blom, het was leuk om met
jullie op kamp te zijn!
Groeten,
Ilje de Jong,
"De Voerman" Groningen
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Pinjo en Waldorff
Ja, lieve mensen, de Jim
Hanson-clan
laat
dit
Poolkamp weer fel van zich
horen; bij elke Hike in
groepsverband
is
er
eigenlijk,
welbeschouwd,
niet aan te ontkomen: er
wordt een thema gezocht in
de
Muppet-hoek.
Deze
donzige, vreugdevolle, fel
gekleurde hoek dient als
inspiratiebron voor menig
Hikeleiding, en daar is niks
mis mee. Want elk jaar
gebeurt het weer goed en
zorgvuldig. Het is wel wat
jammer dat de kennis van
het thema wat te wensen
overlaat.
Als
zelfs
de
Hikeleiding niet herkent wie
Posthouders voor moeten
stellen (na er menig manuur
in geïnvesteerd te hebben)
stelt dat toch enigszins
teleur. Maar het is bijna
kerstmis op aarde, 3 x 1 = 1
en, laten we eerlijk zijn:
iedereen houdt van elkaar.
Ja,
ook
jullie
twee,
gezworen aartsvijanden die
dit stukje nu lezen en
beweren de beste vrienden
te zijn.

Onze kerstwensen voor dit
jaar zijn mild en komen uit
eerlijke,
hardwerkende
mensenharten, dezelfde als
die u in uw borstkas
bewaart. We houden van
elkaar, van onszelf en van
u! Geef uw naasten een
extra zoen of knuffel deze
kerst en wees lief voor
elkaar. Tot slot: een heuse
Waldorff & Statler-grap: "Ik
vond die laatste regel 't

prettigst."
"Waarom?"
"Omdat het de laatste was!"

The Red Ladies
Zoals elk jaar zijn ook dit
jaar de rode duivels van de
op bouwploeg weer paraat.
Alleen worden zij dit jaar op
culinair niveau ondersteund
door 'The red ladies', hun
persoonlijke
catering.
Vrijdagavond hadden we het
een en ander op het
programma, namelijk: een
A-Schraag
op
het
ijs
bouwen, een buikschuif over
een gedempte sloot maken
en nog meer van dit soort
ongein. Daardoor kom je
omstreeks kwart over drie
op
de
kampeerboerderij
waar de helft al op bed ligt
en de rest rondtolt op de
ritmische golven van de
muziek. Zaterdag is de
grote dag: "The red ladies"
gaan los. Met pannen,
bestek, gasfles en brander,
eterij en keukenrol betreden
zij de wagen. Na het
bouwen van de eerste post,
een
semi-galabaan,
verrassen wij onze mannen
en zelfs de posthouders, op
overheerlijke tomatengroentesoep.
Hierna
vertrokken we naar de
volgende posten. Op een
zeer lugubere parkeerplaats
werd
op
zeer
ARBOverantwoorde
wijze
een
trappersbaan
opgebouwd.
Ook
vonden
hier
filmopnames plaats van het
ARBO
&
Veiligheid
promotieteam. Deze dag
bezochten de rode duivels
niet eens een eettentje voor
de lunch.
Zouden "The red ladies" hun
vuurdoop
met
de
knakworstjes, roerei, warme
chocolademelk
met
slagroom
en
taai-taai
gehaald hebben?
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Enige concurrentie met de
kookploeg
is
er
wel
ontstaan. 's Avonds rond
half 7 weer terug op de
kampeerboerderij sloten de
meeste mannen niet aan in
de rij voor het mexicaanse
diner. Het blijkt dat onze
cateringservice
aanslaat.
Zouden wij dan volgend jaar
onze droom waar kunnen
maken en met de "Mac
Fraeylema drive" in een van
de
boswachterijen
van
Drenthe
onze
diensten
kunnen verlenen?
Groeten,
"The red ladies".

Columpje posthouder
Na al die tijden mijn
gedachten in contact te
brengen met temperaturen
die voor de gemiddelde
ijsbeer
als
'aangenaam'
bekend staan begon ik
mezelf een klein beetje af te
vragen waar voor we dit nu
eigenlijk elk jaar doen. Kijk,
de zin van het Hike lopen
kan ik nog begrijpen. Het is
een constante strijd, met de
elementen, met de blaren,
met jezelf. Het lopen van
een Hike gaat in eerst
instantie over gezelligheid,
maar
als
het
eenmaal
donker word en de mist
haar
deprimerende
kilte
over je uitstort, dan gaat
het om doorzetten. Het is
een tocht, van punt A naar
punt B, en in die reis
gebeurt er iets. De tanden
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op elkaar, de kin trots
geheven: er worden bikkels
gekweekt. Ook deze zondag
zijn
er
weer
mensen
gearriveerd die alles (of in
iedere geval een deel) uit
zichzelf hebben gehaald: er
zijn diehards verschenen...
Maar
waarom
staan
posthouders op post? Wat
word er bij hun gekweekt?
Ze staan stil, ze lijden in de
kou
en
slechts
een
gasstelletje of warme koffie
kan ze de waan geven dat
ze
het
warm
hebben.
Sommigen proberen het met
de autoverwarming, maar
als alle hikers achter elkaar
op de post verschijnen
zullen ze ook daar aan
moeten geloven. Ze begaan
geen barre tocht, geen
queeste of reis. Ze staan
stil,
terwijl
men
juist
beweert
dat
stilstand
achteruitgang is. Wat drijft
hen er toe dat ze een beetje
in het bos staan te hangen?
Zijn
het
principiële
hanggroepjongeren, denken
ze dat ze daar op hun post
bikkels worden? Dat ze
karakter kweken?

gaan komt er in een
bepaalde kampeerboerderij
een paringsdans op gang
van
ondoordacht
baltsgedrag. Bij het zwerven
van
sterren
aan
een
vruchteloze hemel worden
er vragen opgelost door de
goud gele verlossers die in
een 4x6 matrix zitten. Maar
ligt hier de verklaring? Of
zouden we het moeten
vinden
in
een
intiem
samenspel
van
alle
genoemde
factoren?
Sommigen denken dat het
iets met gezelligheid te
maken heeft.
Is het niet iets anders? Is
het
geen
vreemde
verslaving
aan
routebeschrijvingen,
bevroren grond en een
chaotisch slaaptekort?
We zullen het wel zien. Ik
ben hier, tracht te begrijpen
en te interpreteren. Maar
geen inzicht zal mij leren
wat ik hier zit te proberen
om
mij
uiteindelijk
te
bezeren aan dit falende
analyseren.
Nee.. het is niks, laat maar,
we doen het gewoon.
Menno Wester
(Trianthastam)
Posthouder D-Hike

Winterslaap

Ook ik sta er weer. Een
trappersbaan, harde muziek
en
verkleumde
tenen.
Misschien valt het niet in de
post zelf te vinden. Ligt de
verklaring voor het lot van
een
posthouder
in
de
avond? Bij de geneugten of
de ellende die de nacht
biedt?
Als de zon verdwenen is en
de meeste mensen slapen

Gaaap. Wat hebben wij een
slaap.
In
deze
koude
maanden verlang je echt
naar een warm bed. Daarom
gingen wij ons dit jaar eens
voor
bereiden
op
een
lekkere lange winterslaap.
En dat voorbereiden is nog
een hele klus. Alles moet
natuurlijk kloppen. Van het
slapen gaan tot het weer
opstaan.
Want,
je
wil
natuurlijk
niet
gestoord
worden tijdens je slaap.
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de MEGA prijs van wel 24
uren ongestoorde rust, om
lekker thuis van te genieten.
En wij (Hikeleiding) gaan nu
beginnen
aan
onze
winterslaap.
Wat
moet
je
allemaal
voorbereiden
voor
zo'n
winterslaap? Nou, je moet
natuurlijk fit genoeg zijn om
na de slaap weer op te
kunnen staan. Ook moet je
voorbereid
zijn
op
slaapwandelen of dromen.
Verder is het belangrijk dat
je fris en met gepoetste
tanden op bed gaat. Een
uitgebreide
tandpasta
proeftest mag dan ook niet
ontbreken.
Verder
werd
er
ook
geoefend met slaapliedjes
zingen en schaapjes tellen.
Voor de hoge nood was er
het slaapzak lopen en het
ringrupsen. Ring watte??
Ring rupsen, dan lig je in
een slaapzak en beweeg je,
je voort op een rupsachtige
manier.
Bij het waterbed was er
echter
een
probleem.
Vanwege het koude weer
was het waterbed bevroren.
Hierdoor
moesten
er
pikhouwelen en stijgijzers
aan te pas komen om het
bed te bestijgen. Het lag
dan wel een beetje hard,
maar het was dan wel een
heel cool bed.
Het ochtend toilet was weer
een andere spectaculaire
oefening. Natuurlijk kom je
te laat uit bed, en dan moet
je
haastje-repje.
Snel
smeren
met
lippenstift,
mascara, haargel, deodorant
(niet schoon maar wel fris),
scheerschuim en natuurlijk
tandpasta.
Voor al deze opdrachten
werden
ook
punten
gegeven.
Het
winnende
koppel gaat naar huis met
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Arjan en Lenze,
Hikeleiding C-Hike

Dansplaat
Zaterdagavond draait DJ
Mathijs van de Fivel de
mooiste
danceplaten.
Iedereen de danspantoffels
aan, en... voetjes van de
vloer!!!

Verlicht Hiken
Vandaag (de zaterdag) was
voor
ons
B-Hikeposthouders
(wij
waren
Waldorff & Statler, die twee
opa's van de Muppetshow)
een spannende dag. 't Is
immers
altijd
weer
afwachten of je niet in het
jaar
dat
tussen
elk
Poolkamp zit de kunst
verleerd bent. We waren
dan ook op van de zenuwen
toen het eerste koppel in
zicht kwam. We waren
sowieso al op van de
zenuwen van de mist, die
een zeer spookachtig effect
gaf en toen er ook nog
zonder waarschuwing twee
kinderen uit de mist op
kwamen zetten, deden we
het haast in onze pantalon
van
angst.
Ze
zouden
kinderen
standaard
uit
moeten rusten met lichtjes mooi nu, zo met kerst en
wat niet al - en ratels, opdat
volwassenen weten wat ze
moeten verwachten. We
zouden zelfs verschillende
lichtjes een verschillende
betekenis kunnen geven, zo
van: rood voor vervelende
kinderen,
blauw
voor
aardige en groen voor
kinderen die voor 't eerst

meedoen met 't Poolkamp.
Misschien iets voor volgend
jaar?

Thematische Tips voor
volgend jaar
Hikeleidings zijn ook maar
gewone mensen in deze
dolle wereld. Zoals een
redactie vaak ook zonder
inspiratie zit, kan dit ook
vaak voorkomen bij de
draaiende spil achter het
Poolkamp; de hikeleidings.
Daarom willen wij ze hier
tegemoet komen. Onder het
motto: We hebben er allebei
wat aan!
Enkele suggesties voor a
t/m z hikes:


























Het Klavertje Vier van
Guus Geluk
De Ron Brandstedershow
XTC-hike
De bouwfraude
De
rattenvanger
van
Hamelen
De Nineties
Lucas en Gea on tour
De Smurfen
Opstand der Scouts
Chatsletten
Sascha de Boer (of Pia
Dijkstra)
Veterstrikdiploma
De Bevalling
ARBO
Pool-Duck
Je bips afvegen
Geen
woorden
maar
daden
Padvinders in de politiek
Hoe een verantwoorde
fik te creëren
Overlevingstechnieken
op het Poolkamp
De Avonden van Gerard
Reve
Afval
en/of
VAN
GANSEWINKEL
De
avonturen
van
tachtig
dagen
Balkenende
Puinhopen van 27 jaar
Poolkamp
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TPG
Als medewerker van de
poolbode moet je ten aller
tijde klaar staan om snel
een interview af te nemen.
We zijn dan niet bezig met
nutteloze
zaken
als
verkeersregels. Om dat onze
auto
volgens
een
medewerker van TPG-post
op een NP plek stond had ik
onderstaand briefje onder
de ruitenwisser:
Beste Meneer/mevrouw
U heeft uw auto op een
NIET PARKEREN plek staan,
zou u zo vriendelijk willen
zijn
voortaan
uw
auto
ergens anders te parkeren.
Dan kunnen wij met de TPGauto wel bij ons depot.
Met vriendelijke groet,
TPG-medewerker.

Pepperspray
Het volgende stukje was
onlangs in de krant te lezen:
"Pepperspray
ook
voor
boswachters", Den Haag.
Bijzondere
opsporingsambtenaren zoals socialeen
fiscale-rechercheurs,
bouw- en milieu-inspecteurs
26ste Poolkamp

en bos- en veldwachters
moeten
net
als
politieagenten
worden
voorzien
van
een
bus
pepperspray.
Beste mensen bij het lezen
van dit bericht, gaan je de
haren toch rechtop in de nek
staan. Natuurlijk weten we
allemaal
dat
onze
maatschappij
verhardt,
maar of dit een oplossing is?
Hopelijk komen we deze
kerstdagen
weer
tot
bezinning.
schrijver onbekend.....

Posthouders A-Hike
Omdat ik weer eens heb
gezegd dat ik wel even een
stukje zou schrijven over
onze post van vandaag dan
moet dat maar even hè. Dus
hierbij zal ik dat dan maar
eens even doen en vertellen
over hoe leuk het op onze
post was!
Vandaag was het redelijk
laat opstaan voor ons want
wij hadden de laatste post
van
de
A-Hike.
Dit
betekende dat we er pas om
12.00 uur hoefde te zijn wat
erg handig was, aangezien
onze bestuurder nog uit
Harlingen
moest
komen
vanmorgen. Hoefde hij ook
niet zo vroeg uit zijn bed.
Aangekomen op onze post
zagen we (na even zoeken)
de
trappersbaan
die
vandaag
tot
onze
beschikking
stond.
Natuurlijk ga je hem dan als
Posthouder eerst zelf even
uit proberen. Dit ging niet
helemaal zoals het hoorde
maar we kwamen er wel
redelijk overheen (met een
hoop gelach). Daarna was
het wachten...
Na
ongeveer
1,5
uur
wachten kwam dan eindelijk
ons eerste koppel en waren

wij weer helemaal gelukkig!
Dit tweetal had de baan zo
gedaan en kon al snel weer
verder. Daarna was het
verder natuurlijk de hele
dag (lang) vooral wachten
op de koppels. De meeste
koppels die langs kwamen
waren al snel over de
trappersbaan
heen
en
gelukkig
zijn
er
geen
ongelukken gebeurt! Wel
waren er koppels die er niet
overheen wilden en dus
gelijk doorliepen, op zich
wel jammer. Alle koppels die
de baan wel hebben gedaan
hebben erg hun best gedaan
en kwamen ook allemaal
aan het einde. sommige
misschien met hulp , maar
dat geeft niet.

Na lang wachten, veel
gezeur van onszelf en best
wat kou was het alweer tijd
om terug te gaan. Onze post
voor vandaag zat er al weer
op! Wel was het natuurlijk
erg gezellig en hebben we
weer een hoop lol gehad,
maar ik denk dat we dat
niet hoeven te vertellen
omdat de meest mensen dit
vast wel weten.
Morgen weer een nieuwe
dag met een nieuwe post,
hopelijk zijn de koppels dan
nog net zo enthousiast,
Maar dat zal vast wel :)
slaap lekker!
Groetjes uit Harlingen,
Stefan, Mirjam, Rutger en
Jessica.
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Die-Hard Posthouders
Het
leven
posthouder.

van

de

Wat doen posthouders nu
eigenlijk
tijdens
zo'n
poolkamp?
Zijn
het
werkelijk
een
stel
luie
wezens die niets anders
doen dan in hun auto
wachten op groepjes?

Nee integendeel, want 's
avonds komt de ware aard
van
een
die-hard
posthouder naar boven...
De posthouder is in zekere
zin te vergelijken met een
wintersporter in een van de
in Nederland zo populaire
wintersportgebieden.
De
posthouder die de gehele
dag actief in de weer is
geweest met de passerende
koppels / troppels in de kou,
gaat namelijk tot in de
kleine
uurtjes
naar
de
poolkamp après-ski party.
Dit
is
wederom
een
daverend
succes
mede
mogelijk gemaakt door de
inzet van de DJ van de
Armeriastam, de Triantha
stam, de Fraeylema en alle
andere
medewerkers.
Dansend
en
feestend
vergeten de posthouders
namelijk even de stress
waar ze dagelijks mee te
maken krijgen tijdens het
uitoefenen
van
deze
pedagogisch
verantwoordelijke
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taak. Helaas zit er ook een
keerzijde aan het korte
tijdsbestek
waarin
de
posthouders zich kunnen
ontspannen. Deze keerzijde,
ook wel bekend als "The day
after"
sloopt
menig
posthouder. Maar een beetje
posthouder geeft natuurlijk
alles
om
de
kids
te
vermaken. Dit kan men op
velerlei manieren gestalte
geven, bijvoorbeeld met
hulp
bij
ingewikkelde
trappersbanen en het bieden
van een luisterend oor bij
problemen met de kou.
Gelukkig maakt niets je zo
wakker als een dag in de
vrieskou.
De gladheid was hier en
daar
ook
nog
erg
vermakelijk gezien het feit
dat de deelnemers niet naar
onze goedbedoelde adviezen
luisterden. Er ging nog wel
eens
een
eigenwijs
BHikertje onderuit...
Wij willen met dit stukje
graag aantonen dat de
meest vermoeiende klus op
dit
poolkamp
het
posthouderschap
is.
Vertrouwende u afdoende
geïnformeerd
te
hebben
groeten wij u vriendelijk.

loopt en je loopt en je loopt
en je loopt en je l...
Op een gegeven moment
vraag
je
aan
een
willekeurige
voorbijganger
in "the middle of knoware"
of diegene ook ergens een
'post van scouting' heeft
gezien. Hij wijst je de goeie
weg
(niet
wetend
dat
diegene je naar een post
van
de
E-Hike
heeft
gestuurd.)
Aangekomen bij die post
blijkt het, hoe vreemd het
ook mocht zijn, een post te
zijn van de, goh hoe
vreemd, E-Hike.
...Boeiend!...
Je
loopt
door
en
na
ongeveer 3 à 4 kilometer
geef je er toch maar de brui
aan en je gaat met z'n
vieren in het gras zitten.

Albert Hogenesch
Hendrik ten Napel
St. George Assen
Posthouders B-Hike

Zaterdag
18.00
Doldersum

te

Stel je voor je bent C-Hiker
en je loopt samen met 3
andere C-Hikers een tocht
van ongeveer een kilometer
of 20. Je raakt, zoals
gewoonlijk,
het
spoor
bijster. Desondanks ben je
er van overtuigd dat je goed
loopt.
Je
bent
helaas
vergeten om een horloge
mee te nemen, dus weet je
ook niet hoe laat het is. Je

Dan komt er plotseling om
18.00
uur
een
auto
voorbijrazen
die
met
piepende banden stopt en je
vervolgens verteld dat je
door moet lopen, omdat de
posthouders
geen
zin
hebben om nog langer te
wachten.
Na
kort
geobserveerd te zijn door de
posthouders
komen
ze
erachter dat je niet van de
E-Hike, maar van de C-Hike
bent.
Volgens
deze
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posthouders
is
het
misschien wel eens een
goed idee is om dan toch
maar
eens
de
noodenveloppe
open
te
maken. Een enveloppe die al
uiterlijk om 17.00!!!! uur
open gemaakt had moeten
worden.
Kijkend op de kaart die je
uit
de
noodenveloppe
tevoorschijn tovert, blijkt
het dat je bijna 15km van
de route bent afgeweken.
Deze plaats staat niet eens
meer
op
je
kaartje
aangegeven!
Deze posthouders bellen
dan toch maar eens even
met de Hikeleiding van de
C-Hike.
Na
een
kleine
introductie via de telefoon is
er op de achtergrond bij de
Hikeleiding iets te horen
van: "goh zie je nou wel,
wat zat je nou te stressen,
alles komt goed op z'n tijd,
zoals je kan zien".
Stel je alles wat hierboven
staat nu eens voor!!!
Bijna 15 km van de route
zonder
iets
te
hebben
gemerkt!!!!!
Volgend jaar dan toch maar
de B-Hike?

From makkum holland.
Burdine makkum
Near by Harlingen (Caspar
di Robles) holland
P.s. Explorock is at the 8th
of february, Yeah.
Oeds, Makkum

Gedicht
Posthouder zijn
brak zijn
vroeg uit bed
laat erin
compleet aan gort
nog nooit zo brak
en waarom komen wij
toch ieder jaar weer?
voor ieder een vraag
voor ieder een weet
maar we gaan door
tot het laatste eind
Poolkamp regelt en schopt
kont!
Ja toch?

Nighty night,
Oeds and Egbert.
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okmer@chello.nl
hermes_harold@
hotmail.com
www.okmer.nl
P.s. mag het www.okmer.nl
in
de
kampkrant?????
pleeeeeeeeeeee
esssssssssssss!!!!!!!
(Omdat je zo goed je best
doet Okmer. Red.).

Sabine
Sabine, Sabine, je gezicht
alleen al doet me grienen
van geluk.
Je bent wel heel erg leuk
en, ik durf 't nauwelijks te
vertellen:
Al 't andere grut is meuk.
Wat
doe
je
met
de
jaarwisseling?

Midnight Special

English please
Hello, usually I'm a usulay
male with the the name
oeds, and veenenedaal. we
are two , we think normal
figures,
and
we
like
poolkamp very much yeah ,
cool , great , humongous
and we are femoumenos,
and
this
program
sucks!!!!!!!!!!!!.
Well thats about it. thank
you
very
much,
and
goodevening sleep wel and
have a good night.
(Goed opgelet op school
heren! Red.).

okmer@chello.nl en kijk je
op www.okmer.nl en kijk bij
de links op deze site en kom
er ook bij!
Pas op het was gister glad
en
vandaag
ook
waarschijnlijk. Dus wel thuis
en tot volgend jaar!!!

MSNstam
He hallo het is hier
een
groots feest. Maar wij typen
nog
een
cool
stukje.
Posthouder is het leukste
wat er is. s'Avonds een leuk
feestje, overdag serieus !
Morgen hebben wij post 2
van de B-Hike & post 5 van
de a-Hike. Dus als we nog
liggen te pitten komt dat
door het feest van de de
msn+ uit Heerenveen en
omgeving. Dus als je er bij
wilt komen mail je naar

Het is middernacht geweest
De DJ is niet te prijzen om
z'n goede smaak
Jij komt uit Emmen
Ik ben niet kap'tein Haak
Dus er dreigt geen gevaar
en je kan nog steeds doen
wat je wilt
als je maar af en toe
toegeeft aan een gril
En iets gaat drinken met mij
want je kan iets met mij
doen en een leuke avond
hebben tegelijk
Je hebt een vriend
Nou en?
't Is een glaasje prik, of zo
niks serieus
Ik zal verder niks proberen,
heus
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Dus als je ooit eens niks te
doen hebt,
Dan weet je me te vinden.
Slim als Einstein, gracieus
als een hinde
Dat is Sabine...<zucht>

Kotsmakkelijk
Hoi allemaal!
Wij zijn van de ZWA
(Zwervers
Assen).
Wij
vinden dit kamp tot nu toe
koud maar krachtig. De
trappersbanen stellen niks
voor, de routebeschrijving
is
kotsmakkelijk
(hoe
makkelijk red.). Voor de
rest is dit kamp wel cool.
P.s. Heeft iemand nog tent
stokken
(die
zijn
we
vergeten).

kom er dus niet vaak uit.
Maar dat was toen wel
leuk."
Wil je nog iets aan je
collega's kwijt? "Ja, ....!"

‘t Is mooi geweest
Ik ga morgen weer naar
huis en vermoedelijk zie ik
je nooit weer. Waar was je
toch? Want het lijdt geen
twijfel:
jij
bent
Leuk
<echt!>.
Met al mijn vrienden ziek op
bed. En veel te bang jou aan
te spreken Verveel ik me te
pletter. Ik schrijf dus maar
wat ik denk <verder niks te
doen>:
Wat ben jij een spetter...
Sabine...<zucht>

Groet'n,
Joep, Jelmer en Stefan
ZWA.

Interview
Poolbodecrew
Interview van een van onze
medewerkers.

C-Hikers Dagboek
Hallo, wij zijn Bas en Mark
van de Biezenhutters uit
Oosterwolde en wij hebben
de C-Hike gelopen.

Hoe lang zit je al bij de
Poolbode?: "7 a 8 jaar."
Wat vond je een van de
leukere momenten van het
Poolkamp?: "Dat was vorig
jaar. Toen Had Kors de auto
van zijn ouders mee. Op een
gegeven moment voelden
we de bodemplaat trillen.
Even later zaten we tot in de
assen vast en zat het klei
een paar centimeter dik op
dak. Normaal zit ik altijd in
het gebouw met Rick en
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Vrijdagavond 20-12-2002
Na een reis van wel bijna 2
km kwamen we aan bij
kampeerboerderij Wouda in
Appelscha.
We
wonen
namelijk in de buurt. We
hebben
ons
als
eerste
aangemeld en betaald. Na
eerst
weer
een
paar
bekende
gezichten
te
hebben gezien, keken we
naar
een
"spetterende"
opening
van
POOLKAMP
2002. Daarna hebben we
onze tent opgezet op het
veld achter de boerderij.

Rond ongeveer 20.00 uur
begon het avondspel. Dat
was een combinatie tussen
een
kussengevecht
en
trefbal. Dat was best wel
lachen, ondanks dat ik (Bas)
twee keer heb verloren en
Mark
twee
keer
had
gewonnen. Een tijdje later
gingen we slapen, maar wij
maakten een beetje lawaai.
Dat
vond
onze
subkampleiding iets minder.
Onze verontschuldigingen...
Toen gingen we slapen. Dat
was tenslotte het thema.
Zaterdag 21-12-2002
We gingen er al weer vroeg
uit. Het eerste stukje tocht
was een kruispuntenroute.
Dit was voor ons geen
probleem. Post 1 was een
tassencontrole. Onze tassen
waren heel erg licht dus we
kregen de volle 10 punten.
Tot Post 2 hadden we een
strippenkaart die eigenlijk
alleen
maar
rechtdoor
betekende.
Bij
Post
2
moesten we twee liedjes
zingen
met
het
woord
slapen erin. We deden
"Vader Jacob" & "Belle
Helene" van Doe Maar. Die
was wel origineel. Tot Post 3
hadden we oleaat. Dat was
wel even puzzelen. Post 3
was een trappersbaan. Dit
ging best wel redelijk, alleen
de trap was best wel
irritant. Tot Post 4 was een
oleaat
zonder
kaartje.
Hierbij liepen we een beetje
verkeerd,
maar
we
corrigeerden onszelf. Post 4
was tandpasta proeven. Dit
ging niet zo best. We
hadden er wel 1 goed!! Met
behulp van ons kompas
liepen we naar Post 5. Deze
Post was best wel gaaf. Er
was veel toffe muziek van
de smurfen. We moesten
met z'n tweeën in een zak
zaklopen. We vielen steeds
en dat leverde niet veel
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punten
op.
Met
een
beschrijving
van
herkenningspunten kwamen
we bij Post 6. Dit was een
makkie!! Bij deze post zaten
echt hele toffe lui. Ze
hadden een hele keuken
gebouwd
van
boomstammen. Wij hebben
ook even geholpen met de
uitbreiding. De trappersbaan
ging best wel goed. We
waren er snel en origineel
overheen. Tot Post 7 hadden
we een strippenkaart. Hier
moesten we met een touw
over
een
"zogenaamd
woeste" rivier. Dit deden we
niet snel, maar wel creabea.
We
vervolgden
de
strippenkaart naar Post 8.
We moesten met een bootje
naar de andere kant van
een meer. Dat was best
lollig. Dit ging lekker snel
dus we gingen gelijk naar
Post 9. Met behulp van
coördinaten
kwamen we
daar. De post was er nog
niet dus liepen we naar de
coördinaten
van
het
overnachtingterrein.
Daar
meldden we ons aan en
hebben onze tent opgezet.
We hebben lekker gegeten
(noodles en knakworstjes)
en zijn even teruggelopen
naar Post 9. Daar moesten
we schaapjes tellen. Toen
gingen we slapen.
P.s. Bas is ongeveer 7 keer
op zijn snufferd gegaan.
Zondag 22-12-2002
Hier hebben we nog geen
informatie over!!!!!!!!!!!!
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Met Henk en Aries op
pad.
Onze
missie
was
het
bezoeken
van
de
subkampen. We kwamen
eerst bij de D- en E-Hike die
samen hun subkamp hebben
opgebouwd in Doldersum
achter de kroeg. We troffen
ze lekker warm bij de kachel
in een legertent aan. Het
was een dolle boel van
brandertjes, pannetjes en
de
meest
originele
gerechten van .... piep. Met
hun voeten op de kachel
zaten
allemaal
stoere
mannen
met
sterke
verhalen over de tocht van
vandaag. Voor de koude
nacht zijn ze niet bang, ze
kruipen lekker dicht tegen
elkaar aan, met 3 personen
in een tweepersoons tent.
Zo
hoorde
we
de
alternatieve invulling van de
post chocomelk drinken van
Ria/Nienke en Jorrit van de
Fivelgroep. De jongens van
de Bevers, moesten dansen
op het ijs. Daar is 1 van de
jongens onderuit gegaan,
met als gevolg een dikke
pleister op zijn kin. Om van
de schrik te bekomen,
wilden de jongens graag een
klokje door hun chocomelk,
dit vonden de posthouders
niet zo'n goed idee, waar de
jongens
van
baalden.
Gelukkig
zijn
de
Posthouders voorzien van
een
grote
dosis
verantwoordelijkheidsgevoel. By the way de versie
van het ijsballet verhaal van
de posthouders is iet wat
anders.
Bij Henk en Aries gaat
tijdens de rondrit meerdere
malen de telefoon over met
het verzoek wat problemen
op te lossen. Ook nu was dit
het geval. De eigenaar van
boven genoemde kroeg had
een
"vriendelijk"
doch

dringend verzoek om aan de
deelnemers
duidelijk
te
maken dat zij op zijn wc niet
meer welkom zijn. Het wcpapier dreigde namelijk op
te raken en dat is natuurlijk
erg
sneu
voor
de
bruiloftgasten
van
vanavond.
Door de mist reden we
verder
naar
het
subkampterrein waar de Ben de C-Hike overnachtten.
Als eerst kwamen we een
trotse Hiker tegen, die net
zijn kostje klaar had. Met
bibberende handen en een
drup aan z'n neus, kijkt ie
smekend naar ons of hij
alsjeblieft niks over zijn
belevenissen
hoeft
te
vertellen,
maar
mag
genieten van zijn pasta met
kaas"soep". (Red. Tuurlijk
mag dat!!)

Op de terugweg naar de
kampeerboerderij
verheugden we ons op de
Mexicaanse maaltijd. Helaas
pindakaas, Rob belde om te
vertellen
dat
op
het
subkamp van D en E een
deelneemster was met een
opgezwollen
been.
Daar
moesten we dus eerst heen
om te kijken hoe ernstig het
was. Ze heeft het advies
gekregen om vanavond met
haar been omhoog te zitten
en het morgen nog even
aan te kijken. Het zou erg
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sneu zijn als ze vroegtijdig
het
Poolkamp
moet
verlaten. Als je dit leest
hopen we dat je been weer
wat ontzwollen is!! Sterkte..
De tijd liep echter door en
onze magen begonnen te
knorren. We hebben ons
toen maar gestort op de
kerstkransjes. (Red. lekker
he, Aries!) Gelukkig waren
we uiteindelijk nog op tijd
om in de rij aan te sluiten
voor
de
overheerlijke
maaltijd.
Groet, de redactie

Oogcontact
Hallo luitjes!
We zijn het hele kamp al
bezig om oogcontacten te
leggen. Ja, niet gewone
contacten,
maar
oogcontacten
want
die
kunnen ook erg bevredigend
zijn. Nou zaten we gisteren
eigenlijk gewoon te staren
naar een zeker persoon in
rode tuinbroek. Die persoon
kreeg
gister
plots
gezelschap van een zekere
dame. Die kon nog beter
staren dan wij zelf! ONZE
COMPLIMENTEN!!!
Groetjes,
De dames
Emmen.

8 en 9 jaar
Hallo allemaal,
Na 8 en 9 jaar Poolkamp
leek het ons, Christiaan en
Melle, een mooi idee om ook
eens een bijdrage te leveren
aan de Poolbode.
Wij
zijn
momenteel
posthouders bij de E-hike en
voor het eerst zijn op
vrijdagavond
alle
k(tr)oppels bij ons langs
geweest binnen een uur!
Ook op zaterdag hadden we
vele (7/13) koppels, wat ons
nogal meeviel. Morgen bij
de Galabaan hopen wij dan
ook
alle
koppels
te
ontvangen.
Tot
op
Poolkamp,

Wist je dat:


scouting
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volgende

Melle en Chris
scouting St . Michiel &
Lioba, Harlingen
www.scoutingharlingen.nl


van

het

De keukentafel ook voor
andere dingen gebruikt
kan worden??
De
Fivelmannen
niet
meer zo goed tegen
drank
kunnen:
er
gebeuren dan bloederige
dingen.
11 januari 2003 weer
een
regioboerenkoolmaatlijd
georganiseerd
wordt
door de Fivel en de
Chauken.
Ze het bij de krant
allemaal onder Control
Alt Delete hebben?
Ze je bij de krant lekker
in
je
Back
kunnen
Spacen?

SCOUTS
DELFSAIL
2003
Delfsail (7-16 juli)

Vergelijkbaar
met
Sail
Amsterdam. Tientallen tall
ships en andere schepen komen
in de haven van Delfzijl.

Scouts Delfsail 2003

Net als in 1998 gaat scouting
weer ondersteuning leveren aan
dit evenement. Denk aan
logistieke
ondersteuning,
communicatie,
kinderdorp,
artiesten
begeleiding,
transport etc. Je komt op
plaatsen waar je anders niet
komt!!! In totaal zijn er zo’n
120 scouts nodig.
We
overnachten
in
wachtschepen vlakbij de haven
van Delfzijl op ons eigen
kampterrein compleet met
keuken, bar en uitzendbureau.

Info / Opgeven

Ben je stamlid en minimaal 17
jaar, geef je op!
Meer informatie kan je vinden
op de website
http://delfsail.fivelgroep.nl of
stuur een emailtje
naar: delfsail@fivelgroep.nl
Voor vragen kan je ook terecht
bij
Christer, Gerard of André van
de Fivelgroep.
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Zondag
Vet gaaf!
Heeeeeeeeeee luitjes!
Het Poolkamp was weer vet
gaaf alleen was het de
tweede dag een beetje nat.
En we hopen dat er volgend
jaar sneeuw ligt.
En het
was wel lastig om in het
donker je tentje op te zetten
en te koken maar het was
wel gezellig met al die
branders.
We zijn ook nog opgehaald
door
de
muppetpolitie
omdat Nienke door haar
enkel was gegaan!
En we vinden het heel stom
dat Michiel, Dorian, Joshua
en Jonathan van de Bevers
niet zijn gekomen omdat ze
het te koud vonden!!!!!!!!!!
(Je bent Bikkel of je bent
het niet. Red.)
Groetjes,
Nienke en Sarah
Bevers uit Lettelbert!

A-Hike koppel 13
Hallo, wij zijn Bonnie en
Manon, en wij doen mee
met de A-Hike.
Wij kwamen bij een kruising
en daar stond op dat we
over een rooster heen
moesten. Ook stond er een
bord bij met 'pas op voor de
koeien' toen durfden we er
niet meer heen. We gingen
kijken of er een ander
groepje
aankwam.
Toen
kwam
er
een
groepje
jongens aan en daarmee
gingen we verder lopen.
Deze waren ook van de AHike. Toen we over het
rooster waren, keken we
rond of er koeien waren
maar die waren er helemaal
niet! Ook gingen we nog
met onze vinger op een
stroomlijn, dat voelde heel
26ste Poolkamp

grappig! Je voelde allemaal
kleine tikjes. Toen hoorden
een van de jongens een
soort geknor maar dat was
Manon. Toen waren we heel
bang geworden omdat we
dachten dat het een wild
zwijn was. Toen liepen we
verder en een van de
jongens zag iets in de
bosjes
duiken
en
toen
werden we nog banger. 's
Nachts hebben we niet veel
geslapen want er kwamen
twee kinderen van onze
groep bij ons. Toen ze weer
weg waren gingen we een
kussengevecht
houden.
Toen we gingen slapen (om
half 1) (Dat is wel heel erg
laat
dames!
Red.)
bedachten
we
allemaal
ranzige verhalen. We gingen
ook over geheime liefdes
praten (Waarom vinden we
dat niet terug in dit stukje?
Red.). De volgende ochtend
waren we om 6 uur weer
wakker.
Om
half
10
moesten we weer lopen. Het
was een een vet gaaf kamp!
Groetjes Bonnie en Manon,
Jutters Groningen, koppel
13.
Ondanks dat we koppel 13
waren, hebben we veel
geluk gehad.

Leuk maar natte Hike!
De Hike was vet cool maar
het slapen 's avonds was
best wel koud maar als je
eenmaal in de tent lag viel
het wel mee. s' Ochtends

was het opstaan best wel
moeilijk
en
koud.
Zondagnacht begon er om 4
uur s' ochtends een domme
k. haan te kraaien daar
werden we wakker van. De
zondag begon met veel
regen en ijzel. Daardoor
werden de posten moeilijk.
Het kaartlezen werd ook
moeilijker doordat de kaart
nat werd en de pen het niet
meer deed. Toen waren we
allebei nog gevallen doordat
het zo glad was. En we
werden
helemaal
kleddernat. De rugzakken
wogen door de regen nog
zwaarder en daardoor werd
het lopen ook moeilijker.
Ondanks de regen was het
toch een leuk kamp en
volgend jaar doen we zeker
weer mee!
Greatzzzz, Koppel B20,
Alex en Arnout,
Scouting Emmen.

B-Hike 2002
The Muppetsshow
Het gaat niet zo goed met
de
audities
voor
de
muppetsshow. Er zijn al vele
artiesten
geweest, maar
onze idol zat er niet bij.
Daarom hebben we onze
laatste hoop gevestigd op de
B-Hikers.
Zij
gaan
dit
weekend auditie doen voor
de
muppetsshow.
De
winnaars krijgen een rol in
de wereldberoemde show en
mogen samen met Kermit
de Kikker en Miss Piggy op
de planken gaan staan.
Vrijdagavond begonnen we
met de muppetroute. De
Hikers moesten een route
lopen langs 6 posten. Bij
iedere post kregen ze een
vraag over de figuren van
de Muppetsshow. Zo konden
ze hun kennis over de show
testen. De vragen waren
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moeilijk,
maar
de
deelnemers hebben goed
hun best gedaan. Na de
route kregen ze lekkere
warme chocolademelk en
gingen ze gauw naar bed.

Zaterdag begon de Hike om
08.00 uur. Al gauw kwamen
de Hikers bij post 1. Hier
moesten ze twee watervaten
omhoog takelen. Zo konden
ze testen hoe sterk ze zijn,
want een artiest van de
Muppetsshow moet stevig in
z'n schoenen staan. Post
twee
was
een
Muppetsrebus. De oplossing
was Pigs in Space, naar de
gelijknamige televisieshow
van de Muppets. Na de
rebus liepen de deelnemers
verder naar post 3. Bij een
uitkijktoren op de heide,
moesten ze een kip naar
beneden gooien in een pan.
De Zweedse kok van de
Muppets gooit zelf altijd mis,
maar de B-Hikers doen het
dus veel beter. Daarna
verder naar post 4, een
trappersbaan.
Om
even
weer
warm
te
worden
kregen de Hikers bij post 5
lekkere
warme
chocolademelk.
Inmiddels
was een aantal koppels van
de
route
afgeweken,
waardoor
we
op
zoek
moesten
naar
deze
verdwaalde
artiesten.
Gelukkig hadden we ze weer
gauw gevonden en konden
ze verder op de goede
route.
Post
6
was
oorspronkelijk
een
Aschraag,
maar
daarvoor

26ste Poolkamp

bleek de sloot te breed en
bovendien lag er teveel ijs.
Dat werd dus een post waar
de
rugzakken
van
de
deelnemers
werden
gewogen. We hebben ons
weer verbaasd over de
uitslagen van het wegen.
Sommige deelnemers liepen
met meer dan 17 kilo op
hun rug!! Terwijl we altijd
aanraden niet meer dan 10
kilo mee te nemen. De
laatste
post
was
een
trappersbaan.
Inmiddels
was het donker en vreselijk
mistig. Hierdoor hebben niet
veel
koppels
de
post
gehaald. De meeste zijn,
nadat ze even niet meer
wisten
hoe
ze
verder
moesten lopen, naar het
overnachtingterrein
gebracht. Gelukkig hadden
we alle koppels voor 18.00
uur binnen. Op het terrein
konden
ze
zich
lekker
warmen aan de kachel in de
grote
tent
of
bij
het
knapperende
houtvuur
buiten. Logboek schrijven,
eten koken en tent opzetten
in willekeurige volgorde en
daarna lekker slapen en
dromen over een plaats
tussen de sterren op het
Muppetspodium.
Zondag begon erg vochtig.
Het regende hard en het
was ook nog koud. Hierdoor
waren de paden in het bos
erg glibberig. Geen ideaal
Hikeweer dus. In het begin
liepen de deelnemers nog
vol goede moed naar post
1: een buikschuif over het
water (nou ja, ijs). Daar is
tevens de eerste rugzak
ingeleverd,
omdat
het
jongetje niet meer verder
kon lopen met rugzak. Maar
iedereen ging enthousiast
door naar post 2, waar de
Hikers een lekkere kop
warme soep kregen. Daarna
heeft de telefoon niet stil

gestaan. Veel deelnemers
waren
doorweekt,
verkleumd, door de enkel
gegaan
of
flauwgevallen
(erg belangrijk dat je 's
morgens dus wat eet!). We
hebben
met
hulp
van
posthouders veel koppels
halverwege
de
route
opgepikt
en
naar
de
kampeerboerderij gebracht.
Toch heeft een redelijk
aantal deelnemers de tocht
uitgelopen. Echte Muppetbikkels! Domper van de dag
was wel de slippartij van
een van onze posthouders.
Doordat de wegen in het
bos spekglad waren, raakte
hij in de slip en heeft hij een
flinke
deuk
in
z'n
achterportier. Gelukkig zijn
er geen gewonden gevallen.
We hopen dat alles goed
afgehandeld wordt, Michiel!

En zo komt er een einde aan
de
audities
voor
de
Muppetsshow. We hebben
veel talent op de planken
gezien, de B-Hikers zijn
echte artiesten. Ze hebben
geweldig goed hun best
gedaan, zijn door weer en
wind gegaan en hebben de
zware tocht goed doorstaan.
Wij
bedanken
alle
posthouders en natuurlijk de
subkampleiding voor hun
fantastische inzet tijdens de
Hike. Na 5 jaar nemen
Jeroen, Ben en Gernant
afscheid van de B-Hike op
het
poolkamp.
Al
dit
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Poolkamp hadden we hulp
van Petra Pool, onze officemanager en B-Hikeleiding in
spé. Zij gaat vanaf volgend
jaar de B-Hike van ons
overnemen
samen
met
Margriet Lepelaar, die er
deze keer helaas niet bij kon
zijn. Wij willen iedereen die
ons de afgelopen jaren heeft
geholpen bij het organiseren
van
de
B-hike
heeft
geholpen. Zonder jullie was
het niet mogelijk geweest.
We
wensen
Petra
en
Margriet veel succes bij het
organiseren
van
de
volgende B-hikes. Tot ziens
op een volgend poolkamp!
Groeten van Petra, Jeroen
en Gernant.

en waren we wakker om half
7 en het regende. We
konden weg zo gauw dat we
alles
hadden
ingepakt.
Doordat het regende hebben
we de hele dag in de regen
moeten lopen maar het was
wel gezellig! We hadden alle
3 geen regenpak mee en
zijn dus nat geworden. We
moesten ook overgooien
met eieren naar elkaar maar
we
hebben
bjina
alles
gevangen. Nu zit ik weer
lekker
droog
in
de
kampeerboerderij met een
broodje worst. We moeten
nog even wachten op de
prijsuitrijking. Dan kunnen
we weer naar huis. Het was
een leuk kamp en ik denk
dat ik volgend jaar weer
heenga!
Groetjes Danielle, troppel 2
B-hike, Drostengroep uit
Coevorden.

Crocodille Hunter

Danielle van de B-Hike
Hallo ik ben Danielle en ik
loop de B-hike met Aletta en
Sarah.
Dit jaar ben ik ook mee
geweest met NHW daar heb
ik de A-Hike gelopen. De
eerste nacht hier hebben we
buiten geslapen in de tent
van Aletta. Het was heel erg
koud en we moesten er
weer om half 7 uit. De tent
moesten we weer afbreken
en meenemen in onze
rugzak. De eerste dag
moesten we ver lopen en we
waren best wel moe toen we
aankwamen. We moesten
onze tent weer opzetten in
het donker, maar dit ging
wel goed. De tweede nacht
hebben we redelijk geslapen
26ste Poolkamp

Dit weekend was het erg
druk in de bossen rond
Appelscha. Er was namelijk
uit de dierentuin een OostIndische roodborstkrokodil
ontsnapt van 10,65 meter
lang. Deze bloeddorstige
mensenverslinder heeft de
afgelopen
weken
al
meerdere
slachtoffers
geëist.
Onder
de
ongelukkigen bevond zich
ook ene F. Bauer, een
ongelukkige artiest die door
dit incident een definitief
einde tegemoet ging.
De Australische crocodillehunters Steve en Terrie,
werden speciaal voor dit
probleem overgevlogen naar
de
Friese
bossen
om
spoedig een einde te maken
aan het terreur regime van
dit monster.
Deze Australiërs zijn echter
niet zo bekend met de
Nederlandse flora en fauna,

daarom
werd
de
hulp
ingeroepen van de E-hikers
om het beest op te sporen.
Vrijdag
Vrijdag
begon
de
speurtocht, er waren deze
avond
in
totaal
drie
controleposten opgezet om
te controleren of alle Hikers
inmiddels niet onverhoeds
waren geconsumeerd. Op de
eerste controlepost werd het
nog even spannend, hier
kon niet zomaar door het
bos worden gespeurd, er
klonk namelijk al geruime
tijd
wat
gegrom
en
tandgeklapper. Om overal
op voorbereid te zijn werd
maar besloten om dit gebied
iets beter onder de loep te
nemen. Steve, Terrie en de
Hikers
moesten
gebruik
maken van een obstakel om
door het bos te speuren. Na
enkele
spannende
uren
bleek toch dat alle hunters
op het subkamp waren
gearriveerd. Dit echter niet
geheel
zonder
kleerscheuren.
Zaterdag
Na
een
geestelijk
uitputtende nacht werden
alle
crocodil-afweerapparaten in de rugzakken
gestouwd
waarna
de
speurtocht
kon
worden
voortgezet.
Bij het eerste controlepunt
bleek dat de posthouders
niet waren gearriveerd. Men
vreesde voor hun leven
maar ze waren eigenlijk
gewoon op zoek naar hun
autosleutel. Deze bleken
echter minder moeilijk te
vinden
dan
dat
men
aanvankelijk dacht, ze zaten
gewoon in de broekzak....
Gelukkig werd de voortgang
van de speurtocht niet
negatief beïnvloed door deze
kleine tegenslag.
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Gedurende de dag werd de
croc
meerdere
malen
gesignaleerd
maar
dit
treffen verliep gelukkig elke
keer zonder kleerscheuren.
De dag vloog om, de
hunters kregen steeds meer
in de gaten hoe het dier
reageerde op voor hem
nieuwe situaties. Er was
echter
nog
geen
kans
geweest om het beest te
vangen. Daarom werd er
maar weer besloten om een
kampement op te bouwen
om de nacht veilig te
doorkomen.

bijzonder goed ons hebt
geïnstrueerd zodat wij naar
behoren onze taken konden
vervullen.
We verzoeken echter wel
dringend om zo spoedig
mogelijk
een
evaluatievergadering
te
laten
plaatsvinden!
Desondanks zijn wij zeer te
spreken over het feit dat we
gepromoveerd
zijn
van
"aspirant
assistent
Hikeleiding" tot "assistent
Hikeleiding"
Wij danken U voor deze
enerverende
ervaring,
duizend maal dank.
Met vriendelijke groet,
De A's

Zondag
De
eerste
zonnestralen
gluurden nog niet over de
horizon of de hunters waren
al weer volop in actie. Deze
dag moest de krokodil
worden
gevangen
of
voorgoed
worden
uitgeschakeld.
Al spoedig na het verlaten
van het overnachtingsterren
kruisten de paden van de
crocodil en de hunters
elkaar, het spoor was vers...
Alle hunters werden gelijk
verder in deze richting
gedirigeerd
en
spoedig
hierna
werd
het
beest
ingesloten. Jammer genoeg
was het beest dusdanig
onhandelbaar geworden dat
er maar werd besloten om
het
definitief
uit
te
schakelen.

E- Baas
Beste Baas,
Wij, als ondergetekenden,
willen hierbij graag blijk
geven aan het feit dat u
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P.S Mochten we financieel
goed uit de verf komen dan
schenken we U als eerste
een wekker.......dus.

door! (fanatiek...)
Komen
we ein-de-lijk aan...
ZIJN
ER
GEEN
SHOARMABROODJES!!!!!!!!!
Kortom: een errug geslaagd
kamp! Maar die worst viel
toch wel tegen. En dus
komen we volgend jaar
alleen maar terug als er
shoarmabroodjes zijn, dat
jullie het ff weten...!
groetjes,
E91213

Anoniempje
Hallo
Wij zijn posthouders van de
E-Hike. Wij heten Jeroen,
Ronnie, Dirk, gerard en
Rutger. Wij
komen uit
Delfzijl. Wij vonden het een
leuk kamp.
afz. anoniempje

Algemeen
Shoarma
Hier
de
supermegacoole
fanatieke E-hikers! Yeah!
Het was weer een ware
beproeving, maar..... we
verheugden ons op het
beroemde shoarmabroodje!
koude
voeten,
bevroren
tenen, blauwe knieën, geen
ontbijt (jaja, de E-hike is
errug
pittig,
maar
het
shoarmabroodje ook!), erg
vervelende A-Hikeleiding en
postlui die nog liggen te
pitten, de gedachte aan het
shoarma broodje hield ons
op de been....! We hadden
het bijna opgegeven, maar
met het shoarmabroodje in
het vooruitzicht, zetten we

Regio
boerenkool
OPROEP
AAN
LEIDINGGEVENDEN
STAMLEDEN VAN
GRONINGEN:

ALLE
EN
REGIO

SLIK HET NIET LANGER!!!
Padvinders in de politiek,
dat is wat we nodig hebben!
Onder de leuze 'Padvinders
in de politiek' delen wij u
mede
dat
de
Scouting
Nederland (SN) opgericht is.
De SN is tegen bureaucratie,
achterkamertjespolitiek en
algehele demonisering van
het
eens
zo
mooie
Nederland. Het moet Anders
En Beter!!! Wij als Scouts
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moeten in deze tijden van
'gevoelsonvrede'
onze
verantwoordelijkheden
nemen en dit land uit het
slop trekken.
Daartoe is de SN opgericht.
Nu zijn wij op zoek naar een
charismatische lijsttrekker,
eentje
met
charisma,
cholerie
en
charmantie.
Iedere scout dingt mee naar
het lijsttrekkerschap.
OP 11 januari kies jij, scout,
jouw Leider. Ding mee,
maar maak in ieder geval
gebruik
van
jouw
democratisch recht. Want
padvinders in de politiek,
dat is wat we nodig hebben!

2001 en 2002 in PDFformaat downloaden.
In vervolg wordt deze dienst
na elk N.H.W. en N.P.K
gratis aangeboden door de
Stanleystam.

Verjaardag
Op 10 mei 2003 bestaat de
Fraeylema 35 jaar! De
gouden vlam zal uitgereikt
worden! Komt allen, de
uitnodiging volgt.

Autosleutel oproep

Zaterdag 11 januari

Iemand
van
Scouting
Emmen is zijn autosleutel
kwijt geraakt en hoopt dat
iemand
hem
gevonden
heeft. Er zit een fel gekleurd
hangertje aan.

Regio Boerenkool maaltijd

Bedankt!!!

Waar: Postwagen Tolbert
Voor wie:
 Leiding,
 Stamleden,
 Bestuursleden
Wat:
 Gezellig boerenkool eten
 Spetterend programma
Kosten: €6,50
Hoe laat: 19:30 zaal open

Hartstikke bedankt!!!

(Aankondiging)

Info/opgave:
fritsvdvelde@yahoo.com
Kampkrantjes
Ben je niet op N.P.K.
geweest, maar wil je wel
alle verhalen nalezen? Of
ben je op N.H.W. je krantje
kwijtgeraakt?
Niet
getreurd!
Op
http://www.stanleystam.nl/
kun je vanaf maandag de
Pinksterblommen van 2002
en
de
Herfstblaadjes
(krantje van de N.H.W.) van

26ste Poolkamp

Rick en D.J. zijn dit jaar
voor het laatst actief mee
met de Poolbode. Volgend
jaar zijn ze wel aanwezig
hoor, vooral om af te
kicken. Want onderschat het
krantenwerk niet, het is af
en toe behoorlijk stressen.
Dankzij de goede zorgen
van Rick en D.J. hebben we
het elk jaar toch weer
gemanaged. Het is tijd voor
een emotioneel moment;
Rick en D.J. ....woorden
schieten te kort, zakdoeken
zijn niet aan te slepen... we
gaan jullie missen!!! Ook wij
moeten
volgend
jaar
afkicken.
Jullie teamgenoten.

deelnemers waren keurig op
tijd op de verschillende
overnachtingsterreinen. De
tentoonstellingskachels
hadden de grote tenten
mooi op een behaaglijke
warmte gebracht.
Er
werden
heerlijke
maaltijden bereid, en de
stemming zat er overal goed
in.
Ook op de kampeerboerderij
bij de a-hikers ging alles
prima naar de zin. Voor de
medewerkers was er weer
een
speciaal
avondprogramma. Evenals
andere jaren liep dit door
tot in de kleine uurtjes.
De weersvoorspelling voor
dit weekend was gunstig.
Wel werd er gezegd dat er
zondag kans was op wat
winterse neerslag. Op de
zondagmorgen was het dan
ook gelijk mis. Op de weg
was het uitkijken en de
paden in het bos waren spek
glad. De gala-trappersbaan
was ook dit jaar weer het
hoogte punt maar door de
regen viel dit voor een
aantal
deelnemers
een
beetje in het water.
Tot op dit moment hebben
zich geen bijzonderheden
voor gedaan.
Zelfs de boswachter heeft
nog
geen
contact
opgenomen, dat stemt ons
allen goed.
Wij wensen alle lezers een
prettige feestdagen en een
voorspoedig
en goed scoutingjaar. En
wie weet tot volgend jaar.
C-team.
Henk, Brigitta, Rob en Aries.

Nawoord
C-team
Op
zaterdagavond
een
bezoek gebracht aan alle
overnachtingsterreinen. Alle
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