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Van de redactie
Door: de redactie

Een nieuw seizoen, een nieu-
we nieuwsbrief. Het is al weer 
een tijdje geleden dat er een 
nieuwsbrief is verschenen is 
dus het werdt wel weer eens 
tijd om alle mooie en sterke 
verhalen met elkaar te delen. 

Alle speltakken hebben een 
leuk zomerkamp gedraaid en 
daar is natuurlijk van Alles 
over te vertellen. Zo zijn de 
welpen naar Dwingeloo ge-
weest waar ze een farao heb-
ben ontmoet. De verkenners  
zijn naar Hoenderloo geweest 
waar ze in een heuse film be-
land waren. De rowans zijn in 
tjechie geweest waar natuurlijk 
allerlei dingen beleeft zijn, en 
de stam is erg actief geweest 
tijdens delfsail en de scout-in.

Naast alle kampen is er natuur-
lijk nog veel meer gebeurd aan 
de houtlaan. Het traditionele 
overvliegen is weer geweest. 
Een spannende en leuke ge-
beurtenis voor alle leden die van 
speltak gewisseld zijn. Wij wen-
sen deze jongens natuurlijk veel 
plezier bij hun nieuwe speltak.

Je merkt dat er echt enorm 
veel gebeurd is dus daarom is 
deze uitgave ook extra dik ge-

worden om alle stukjes er in kwijt 
te kunnen. Namens de nieuws-
briefredactie wensen we ieder-
een heel veel lees plezier toe! En 
onthou, wie schrijft die blijft! Dus 
blijf jullie leuke stukjes insturen.

De redactie
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Van de voorzitter
Door:  Aflex Visser

Als ik van de redactie een mail krijg 
om een stukje in te leveren, is het 
herfstkamp alweer achter  de rug. 
Waar blijft de tijd... Sinds NPK is er 
geen nieuwsbrief meer verschenen, 
dus ik blik even terug in de tijd: 

Het NPK was voor iedereen weer een 
groot succes. De Vikingen, Chinezen, 
Oostenrijkers en Sensation Blue-
gangers hebben vast elders in deze 
nieuwsbrief hun verhalen op papier 
gezet, om jou achteraf nog mee te 
laten genieten van dit fantastische 
kamp.

Alle speltakken zijn ook op zomer-
kamp geweest. Alle plekken in de we-
reld zijn bezocht: van Hoenderwood, 
tot Egypte en zelfs Tsjechie! Deze 
avonturen staan vast ook in deze 
nieuwsbrief. 

Zaterdag 5 september,  was er een 
opendag voor kinderen en vriendjes 
die een keer wilden komen kijken bij 
scouting georganiseerd.  We hebben 
na die dag weer nieuwe leden kun-
nen verwelkomen! Bij deze nogmaals 
van harte welkom bij de groep!

Wist jij trouwens al dat de Johannes 
Post Groep dit jaar 80 jaar bestaat? 
Zaterdag 28 november gaan we dit 
met de hele groep vieren. Wat we 

gaan doen houden we nog even ge-
heim, maar het wordt een onvergete-
lijke dag… 

In 2010 bestaat Scouting Nederland 
100 jaar. Het jaar 2010 zal dan ook een 
feestjaar worden met tal van activitei-
ten waar ook wij aan mee gaan doen. 
Een van de hoogtepunten wordt de 
scouts2day, waar wij met de hele 
groep naar toe gaan.  De scouts2day 
is een eendaags feest in Utrecht waar 
naar verwachting 50.000 scouts naar 
toe komen. Noteer deze datum dus al 
vast in je agenda. 
Naast de scouts2day is er ook het jubi-
leumkamp in de zomer van 2010. Er 
is een grote kans dat een aantal spel-
takken van de groep hier ook heen 
gaan. Binnenkort ontvangen jullie 
meer informatie over de scouts2day 
en het jubileumkamp. 

Halverwege dit seizoen staat nog iets 
leuks te gebeuren: de bevers gaan 
van start! Timmo, Floriaan en Marjo-
lein gaan enthousiast aan de slag! We 
zijn ter versterking van het team nog 
op zoek naar een vrouwelijke leiding.  
Lees hierover meer in deze nieuws-
brief. 

Rest mij niks anders dan jullie alvast 
een fijne herfst toe te wensen!

“Wist je dat de JPG 80 jaar bestaat?”
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Bevergebrul? Ja! je leest het 
goed! Timmo Klok, Marjo-
lein Huibers en Floriaan Thies 
zijn druk bezig om de leiding-
ruimte in het troepgebouw 
om te toveren tot Hotsjietonia. 

Ook zijn ze in alle hoeken en kie-
ren op zoek naar mini-JPG-ers 
die bever zouden willen worden.
Binnenkort zullen alle ouders 
van de JPG een mailtje krij-
gen of hun JPG-lidzijnderige 
zoon een klein broertje heeft  
die met Lange Doener, Hippe 
Springveer en Frederik Scheu-
remaar zouden willen spelen.

Timmo, Marjolein en Floriaan 
kunnen niet wachten om avontu-
ren te gaan beleven met de bevers!

Ter versterking van ons team zijn 
wij nog op zoek naar een nieuwe 
leiding, bij voorkeur een vrouw 
ivm samenstelling van het team. 

Wanneer er meer bekend is zul-
len we je via de nieuwsbrief en 
de website op de hoogte stellen.  
Houd voor het laatste nieuws ook 
de site in de gaten: we hebben zal 
een eigen plekje: http://www.
johannespostgroep.nl/bevers/. 

Voor vragen of aanmeldingen 
mail naar: bevers.jpg@gmail.com

Een vrolijke zwaai en hopelijk tot 
gauw! Marjolein, Floriaan & Timmo 

Bevergebrul 1
Door: Timmo, Marjolein & Floriaan

“Speel mee in Hotsjitonia!”
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Het beverleidingteam groeit! 
Timmo en Marjolein verwel-
komen Floriaan hartelijk bij 
het team. Deze maand (okto-
ber red.) is het zover: Timmo 
en Marjolein gaan op leiding-
cursus. Zij verheugen zich 
hier beiden aanzienlijk op. 

Ook begint de leidingruimte 
steeds meer op een beverruimte 
te lijken. Het gerief van de ver-
scheidene speltakken verdwijnt 
langzaam maar zeker uit de 
ruimte waardoor er steeds meer 
ruimte komt voor bevermateri-
aal en natuurlijk… de bevers!

Over dit materiaal gesproken, de be-
vers kunnen nog heel wat materiaal 
gebruiken. Mocht u ons kunnen hel-
pen aan de volgende materialen dan 
kunt u contact opnemen met de bever-
leiding via bevers.jpg@gmail.com:

* (16) krukjes/stoelen, waar we ook 
op kunnen ‘knutselen’
* (16) mokken
* de bevervlag
* EHBO materiaal
* 2 tafels
* kas + kasboek
* kussens voor een ‘rusthoek’
* oude t-shirts en schorten (bijv 
voor verven)
* prikbord of krijtbord
* afbeeldingen van alle figuren uit 
Hotsjietonia om op te hangen
* kist met lappen, oude gordijnen, 
verkleed kleren
* oude kranten (Frederik Scheure-
maar komt vast langs)
* knutselmateriaal als bolletjes 
wol, lijm, kinderscharen, gekleurd 
papier.

Bevergebrul 2
Door: Timmo, Marjolein & Floriaan

“Nieuws van johannespostgroep.nl”
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Het juiste adres voor: 

*Lekker vlees en fijne vleeswaren 
*Kant en klare maaltijden (dagvers) 
*Royaal belegde broodjes en snacks 
*Hapjesschalen & saladeschotels 
*Uitgebreid assortiment tapas 
*Gourmet, steengril of fondueschalen 
*Compleet verzorgde barbecueparty’s en buffetten 
*Kerst- en Relatiegeschenken 
*Lunch verzorging bedrijven. 

Ons bedrijf is HACCP gecertificeerd.

Wij verkopen de lekkerste spareribs van
Noord-Nederland

Gevestigd in:
Warenhuis Vanderveen 
Koopmansplein 16 
9401 EL Assen 

 0592-310078 fax 0592-310078 
www.slagerjanmager.nl
email : v.o.f.mager@planet.nl 

DE LEKKERSTE EETWINKEL VAN NOORD-NEDERLAND 
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Hordenieuws 1
Door: het Welpenteam

“Er ontstond een verschrikkelijke rook!”

Zomerkamp, mmm. Wat moet 
ik daar nou over vertellen. De 
standaard dingen zijn vast al-
lemaal genoemd. Het was lek-
ker weer, het was gezellig en 
we hebben gezwommen. Dat 
is natuurlijk niet leuk om nog 
een keer op te noemen. Jul-
lie willen vast iets nieuws 
horen. Dus even denken.. 

Het begon allemaal na NPK. 
Er moest een thema verzon-
nen worden. Dat is toch best 
moeilijk. Het moet niet al eer-
der het thema zijn geweest. 
Dat is niet leuk voor de oudste 
welpen. Het werd na lang be-
raad: Egypte. Een leuk thema 
en genoeg bij te verzinnen. 
 Eenmaal op ons terreintje in 

Dwingeloo aangekomen, kwam de 
farao langs. Hartstikke spannend na-
tuurlijk. Het kwam allemaal door de 
dennenappels. Ik hoor jullie al den-
ken.. Dennenappels? Ja, dennenap-
pels. Wel, het gaat zo: De welpen 
hadden een specieton vol met den-
nenappels vol gezocht. Want, de lei-
ding had bedacht dat dennenappels 
goed zouden branden. Dus gooide 
Bagheera ( oude Rama ) de hele ton 
op het kampvuur. Er gebeurde niks. 
Maar na een paar minuten wachten 
ontstond er een verschrikkelijk gro-
te rookwolk. En wat er nou gebeur-
de had niemand verwacht. De farao 
kwam. Hij kwam af op de rook en 
vertelde ons dat hij hulp nodig had.  

De farao was bestolen door de no-
maden. Hij vroeg of de welpen hem 
wouden helpen om de bestolen 
spullen terug te vinden. Het ging om 
een grote schatkist. De farao ver-
telde ook dat hij de weg terug kon 
vinden als we de volgende dag weer 
een grote rookwolk zouden maken.  
Elke dag gingen de welpjes dus 
trouw op zoek naar dennenap-
pels. Met wat hulp van de lei-
ding, zat de ton daarom ook goed 
vol aan het eind van elke avond.  
De week vorderde, de welpen had-
den een schatkaart gekregen. Maar 
wat jammer was, de schatkaart 
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was in hiëroglyfen. Hoe moeten 
we dit nou oplossen.. Gelukkig 
zijn nomaden wel goed in hië-
roglyfen. De welpen kregen bij 
elk spel, dat ze moesten doen 
van de nomaden, een paar letter 
ontcijferingen. Eenmaal opge-
lost stond er op de schatkaart: de 
schat ligt begraven in de woestijn. 
 
De laatste ochtend gingen we 
samen met de farao naar de be-
schreven plek. En toen begon de 
lange zoektocht. De schat lag be-
graven. Maar het was een groot 
gebied. De farao had de nomaden 
zien graven en vertelde ons onge-
veer waar het zou kunnen liggen. 
Na een half uur gegraven te heb-
ben, vonden we eindelijk de schat. 
In de schatkist had de farao ook 
al zijn snoep verstopt. Dit gaf 
hij aan de welpen, omdat ze 
hem zo goed hadden geholpen.  
Nou een happy end, ondanks dat 
de farao en de nomaden af en toe 
heel erg boos waren. Maar dat kun-
nen alleen de welpen uitleggen.. 
 
Ons zomerkamp was geslaagd, 
we hebben de farao in nood goed 
geholpen. En ik moet toch zeg-
gen, het was lekker weer! Jacala

Voor meer foto’s kijk op pica-
saweb.google.com/welpen.jpg

Zomerkamp door Menno
Hallo allemaal. Ons zomer kamp 
ging over Egypte. Er waren sla-
ven een farao en nomaden.
De nomaden hadden de schat van 
de farao gestolen. We moesten alle-
maal spellen doen om een kaart te 
ontcijferen. We hebben op de laat-
ste dag de schat gevonden. Klaar!
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Zomerkamp door Wouter
Op zomerkamp ging het over 
Egypte. We moesten een farao 
helpen zijn schat te vinden. 
Hij dacht dat de nomaden zijn 
schat hadden gestolen. Maar 
dat hadden ze niet gedaan. 
We wisten niet of de noma-
den nou slecht waren.  Nadat 
we hiëroglyfen hadden ont-
cijferd, moesten we van de fa-
rao uiteindelijk ergens gaan 
graven. We kregen een deel 
van de schat. Het was een heel 
leuk kamp!  Groetjes, Wouter

Zomerkamp door Kevin
Ik ben Kevin en  ik was mee op 
zomer kamp. Ik wil wat vertel-
len over de bonte avond. Wouter 
en ik konden eerst niks verzin-
nen maar op eens schoot me wat 
te binnen we waren een spel aan 
het doen over demonen  en Kings   
En dat konden we misschien wel 
doen en we deden dat ook maar. 
wouter wist niet goed waar neer 
hij moest springen over mijn stok 
dus moest ik zeggen nu maar dat 
zei ik iets te hard. Groetjes, Kevin                
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Hordenieuws 2
Door: het Welpenteam

“Nieuws van johannespostgroep.nl”

Nest rood wint eerste strijdt om nest klassement! 

Afgelopen Zaterdag is er voor het eerst gestreden voor het nest 
klassement. Het was de bedoeling dat er per nest zo mooi mo-
gelijk een scène  uit het jungle book na te bouwen. Er waren 
prachtige sets gebouwd o.a Kaa in een boom, het mensen dorp 
en Kaa die Mowgli gevangen had. Maar de winnaar was met 14 
van de 18 stemmen De troon van koning Louie gemaakt door 
nest rood. 

Tussenstand Nestklassement:
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Joop in de Knoop
Door: WWW-Joop

“Raakt nooit van koers”

Hoe raar het ook klinkt, het 
horloge kan makkelijk wor-
den gebruikt om je koers te 
bepalen. Voorwaarde is dan 
echter wel dat de zon schijnt, 
want daar maak je in dit ge-
val namelijk gebruik van. Al-
lereerst moet je zeker weten 
dat je horloge op tijd loopt. 

Een uur verschil met de werkelij-
ke tijd kan namelijk een behoor-
lijk verschil in koers opleveren. 
Deze methode gaat uit van het 
principe dat de zon altijd hetzelf-
de verloop vertoont: opkomst 
in het oosten, hoogste punt in 
het zuiden en ondergang in het 
westen. Door dit vervolgens te 
vergelijken met de tijd die je 
horloge weergeeft kun je dus 
bepalen waar het zuiden (en dus 
ook de andere windstreken) is.

Het werkt als volgt:

Zorg dat je je horloge plat voor je hebt 
en dat de kleine wijzer naar de zon wijst

Neem nu precies het middelste punt 
tussen de kleine wijzer de twaalf 
op de wijzerplaat Dit punt geeft je 
de richting aan naar het zuiden.

Let er op dat deze methode alleen 
werkt op het noordelijk halfrond 
van de aarde. Mocht je het willen 
toepassen op het zuidelijk halfrond, 
dan moet je niet de kleine wijzer, 
maar de plaats van de twaalf op je 
wijzerplaat naar de zon richten. 
Dan geldt dat het middelste punt 
tussen de kleine wijzer en de 
twaalf richting het noorden wijzen.

Hulp uit de natuur
Ook de natuur kan je een handje hel-
pen als je wilt weten waar het noor-
den of het zuiden is. Deze zijn niet zo 
nauwkeurig als de andere hulpmid-
delen, maar kunnen je in geval van 
nood toch van dienst zijn. Vogelnesten
Veel vogels bouwen hun nesten 
op een plekje dat niet pal in de 
wind ligt. Als je dus weet wat de 
meest voorkomende windrich-
ting in een gebied is, kun je aan 
de hand van vogelnestjes bepalen 
waar het noorden of het zuiden is.
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Bomen met naalden
Omdat deze bomen veel zon 
willen, zullen zij vaak met hun 
top richting de zon groeien.
Gekapte bomen of boomstronken
Ligt er een omgekapte boom in de 
buurt of steekt er nog ergen een 
boomstronk uit de grond, dan kun 
je op de jaarringen zien waar de 
wind het meest vandaan komt. De 
jaarringen van bomen zijn vaak 
aan een kant dikker dan aan de 
rest van de stam. Deze dikkere 
ringen geven echter niet altijd het 
noorden aan (je behoort dus te 
weten uit welke richting de wind 
in je wandelgebied meestal komt). 
De dikkere jaarringen noemen we 
reactiehout. Reactiehout word ge-
vormd als een boom langdurig in 
een richting belast wordt. Dit kan 
b.v. komen door de windbelasting 
in de top van de boom. Om recht te 
blijven staan gaat de boom als ge-
volg van de windbelasting reactie-
hout vormen. De dikkere ringen 
geven dus de windrichting aan.

Mos
Op veel bomen en in valleien groeit 
mos. Mos houdt niet echt van zon 
en zal dus vooral gedijen aan de 
vochtige kant van een boom of aan 
de schaduwzijde van een vallei.

Windrichting
In nederland is de voornaamste 
windrichting tijdens regenbuien 
NW. Aan deze kant van de stam van 
een boom is dan ook het meest be-
dekt met met groene aanslag (van 

micro-organismen en mossen ed.) 
Zo kun je snel, zei het niet echt 
nauwkeurig het noorden bepalen.

Zon
Via de zon is het mogelijk te be-
palen waar het westen en oosten 
zijn. Neem hiervoor een stok van 
minimaal 75 cm en zet deze recht-
op neer en markeer de plaats waar 
de schaduw van de stok stopt. 
Wacht ongeveer een half uur of 
meer en kijk waar de schaduw 
van de stok valt. De denkbeeldige 
lijn door van het 2e naar het eer-
ste punt loopt van oost naar west. 
Deze methode werk goed, maar 
is alleen geldig overdag. Aan het 
eind van de middag en in de vroe-
ge ochtend staat de zon namelijk 
teveel in het oosten of westen.
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Beste scouts, JPGers, AVDers, ouders/verzorgers,

Elk jaar zitten we weer haaglijk warm voor de haard, we bakken brood 
boven een vuur of er zijn kookwedstrijden. Genoeg mogelijkheden om 
tijdens de koude dagen ons op te warmen bij de haard. Nu dan ook een 
oproep om ons houthok weer te vullen met brandhout.

       Concreet: We hebben brandhout nodig !!!

Weet jij ergens een stapel te liggen die wij mogen opstoken? Neem dan 
contact op met Ewout(ewoutkauw@gmail.com) of met één van de lei-
ding. 

Brandhout & Co
Door: B. randhout en C. Oo
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Troeppraat 1
Door: Aspirant Vaan Jelmer 

Gezien de temperaturen dit jaar, 
was dat ook zeker noodzakelijk. 
Toen kon het kamp echt beginnen! 

Na de opening waren er weer 
de nodige activiteiten en wa-
ren vele punten te verdienen. 
De kampeervaardigheid was 
ook zeker te spreken over ons 
kampterrein. Bluswater en -zand 
bij de vuurtafels, EHBO, ma-
teriaal, alles was op zijn plek. 
Elke patrouille had een eigen 
vaandel waar de patrouillenaam 
opstond, als je deze had goedge-
schreven tenminste. De slangen, 
honden en ossen waren ze ge-
naamd tijdens dit Chinese weekend. 
De strijd om de Chinese Lijsttafel-
berg ging ondertussen gewoon door. 
Natuurlijk was er ook de nodige 
vrije tijd waarin men het kampter-
rein kon verkennen en zich voleten 
met snoep en snacks in ‘t Seepeert. 

Dit jaar stond ons weer een 
geweldig kamp te wach-
ten. Het Noordelijk Pinkster-
kamp op de Marnerwaard!  
Na een grote container te 
hebben ingepakt met kisten, 
tenten, themamateriaal en 
scheerlijnenvet, kwamen de ver-
kenners naar het kampterrein. 

Op dit moment is het altijd las-
tig in te beelden hoe het grote, 
uitgestrekte veld om je heen 
er morgenmiddag als veel ge-
kleurd China uit zal zien. In een 
mum van tijd werden de tenten 
opgezet en begon ons kamp-
terrein al aardig uit te brei-
den, samen met de honderden 
kampterreinen om ons heen. 

Natuurlijk wordt er vanaf de 
eerste dag gekookt op houtvuur 
en heeft iedereen kunnen genie-
ten van een heerlijke maaltijd. 
De volgende morgen was ie-
dereen weer vroeg opgestaan, 
zodat de laatste loodjes van 
het kamp ‘s middags al waren 
gelegd. Met ook alle Chinese 
thema-aankleding op zijn plek 
bevonden we ons al snel in de 
schaduw van de Chinese ran-
ja-boom, genietend van een 
paar lekkere bekers limonade! 

“Sambal Bei?!”
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Ook was er dit jaar weer een da-
ting-service, mogelijk gemaakt 
door de Johannes Post Groep! In 
een brievenbus konden er brief-
jes worden ingeleverd met daar-
op ingevuld wie je wel eens zou 
willen ontmoeten in de disco. 

Na een paar heerlijke wraps te 
hebben gegeten, werden de laat-
ste briefjes ingeleverd en kon ie-
dereen zich klaarmaken voor de 
langverwachte disco! Springend, 
zingend, dansend en swingend 
stond iedereen op de discovloer 
zich te vermaken op de muziek. 
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Inmiddels was het alweer tijd 
om te beginnen met de af-
braak van het kampterrein. 
Elk kamp gaat sneller dan je 
zou willen, en zo stonden we al 
snel te wachten bij de contai-
ner die weer vol zat met de kis-
ten, tenten, thema-aankleding 

en lege blikken scheerlijnenvet. 
We konden allemaal terugkij-
ken op een geweldig en ge-
slaagd kamp, met veel nieuwe 
belevenissen en herinneringen. 
Ik heb zelf zeker ook genoten! 
Iedereen heel erg bedankt!

HET NPK - Door Wouter
Tijdens het Pinksterweekend was het weer zo ver!  het jaarlijkse 
NPK was weer aan de beurt. De Verkenners hadden dit jaar als 
thema China. De minister van Energy wou de vallei onder water 
laten lopen, maar daar woonden de chinezen nog.  De subkam-
pen/ dorpen streden om de plek van de Rijst tafel berg om daar 
te gaan wonen. Verder liep de kamp heervaardigheid ook weer  
ronde en wij vielen volgens mij wel in de smaak maar kort om 
het was een TOF NPK.
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Stamgezwam
Door:  Groepscabaretier Driver

“MAXIMA(al) genieten!”

Een heerlijk momentje om een 
stukje voor de nieuwsbrief te 
schrijven zo midden in een prach-
tig herfstdagje. Lekker je gedach-
ten laten gaan over de afgelopen 
scoutingtijd toen de sporen nog 
zonnig waren. Ik loop even naar 
buurman Berend om te vragen 
wanneer het laatste verhaaltje is 
geschreven voor de stam. 

Tja, dat was na NPK zegt B. Poe! 
Das een behoorlijke tijd. Helaas 
was ik nauwelijks (lees: tot op 
afgelopen opkomst) aanwezig op 
opkomsten (i.v.m. werk), daarom 
zal ik jullie kort wat vertellen over 
de laatste opkomst, een uitgebreid 
verslag geven over de Scout-In 09 
en nog wat sluikreclame maken 
voor de Nachthike van 2010.

Als eerste wil ik ook graag be-
ginnen met een leuk ingekomen 
stukje voor de trouwe nieuws-
brieflezer: Marco Sanders en Ma-
rije Kattenwinkel zijn donderdag 
vijtien oktober trotse ouders ge-
worden van hun zoontje Hugo. 

‘Ruzie’ om data
Eindelijk kon ik er weer eens bij 
zijn. Overdag gewerkt bij de Toe-
kan en na negenen lekker naar 
de padvinders. Daar aangekomen 

was de ALV grotendeels achter de 
rug. Het eerste vage aanzicht wat 
je dan hebt als je bovenaan de trap 
komt, is de steeds groter wordende 
AVD rookclub. Lees: een kritische 
noot. Jammer dat het zo kan. Maar 
wat doe je eraan...iets met goede 
voornemens misschien mannen? 
Klagend en al kom ik vervolgens 
het stamhol binnen. Hai (!),(Simon’s 
stopwoordje) wat een mensen zeg. 
Ik dacht dat die rokers de hele aan-
wezige stam al waren, maar nee, 
nog es een groepje van tien man 
verwelkomt mij vriendelijk met de 
woorden: ‘Chop chooop’, altijd leuk 
om aan je klassiekers herinnerd te 
worden.

Vijf minuten later roept stambaas D 
de twintig mannen weer bij elkaar 
om te gaan programmeren voor het 
komende half jaar. Nog bijna voor-
dat we het woord ‘programmeren’ 
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gende ALV. Bart en Miedema 
merken op dat het vroeger toch 
echt wel anders ging. ‘Het was 
uren kniezelen voordat het pro-
gramma rond was. Meer zucht, 
kreun en gesteun dan ‘ruzie’ om 
data...respect en erg positief dat 
jullie dat zo snel even fiksen’. 
We mogen dus spreken van een 
fraai clubje enthousiaste oranje 
mannen momenteel.

De klok slaat tienen, dus dat be-
tekent zoals gewoonlijk einde 
van het leuke deel van de op-
komst en beginnen aan de twee 
wekelijkse sleur. Stoere verha-
len doen zich weer de ronde en 
gezelligheid kent weer geen tijd 
de komende uurtjes. Op naar 
de komende crea bea opkomst: 
‘Waterpijpen’ op éénendertig 
oktober.

‘MAXIMA(al) genieten’
Even behoorlijk wat dieper graven 
in m’n geheugen om wat leuks te 
vertellen over de Scout-In te Boxtel 
dit jaar. Het laatste grote nationale 
kamp van de stam wat tien dagen 
plaats vond in september. Ik had de 
mazzel dat ik er de volle tien dagen 
bij mocht zijn, dus zal al mijn bele-
vingen uitgebreid met u bespreken. 

Zoals gewoonlijk bestaat de Scout-
In uit een opbouwweekend en het 
weekend van de Scout-In zelf. Daar 
tussen zit ook nog een week, waar-
in de mensen die echt niks te doen 
hebben, ook gezellig in het zuiden 
blijven. Een erg gezellige week 
hoor, als ik dat zo mag zeggen. 
Het opbouwweekend staat bekend 
als (stiekem) het leukste weekend 
van de Scout-In (want dan zijn er 
nog geen deelnemers). Daarom is 
het ook niet gek dat je met ongeveer 
een kleine dertig stamleden te ma-
ken hebt. Het mooie aan zo’n grote 
groep: de tenten gaan rappo klappo 
de lucht in. Zoals de meeste mensen 
ondertussen wel weten is dat ons 
ding. Grote en kleine tenten bou-
wen om zo wat kleur te geven aan 
het terrein. Na de heftige heftruck-
cursus van Hans: zo gaat ie vooruit, 
zo gaat iet achteruit en kijk vooral 
goed om je heen, konden we einde-
lijk aan de slag.

Een hoogtepunt dit weekend: het 
overvliegen van de nieuwe stamle-
den. Vier verse stukken vlees kwa-
men op de vrijdagavond aan in de 
5x10 van de stam. De nieuwe leden 

hebben genoemd, schieten de 
vingers al de lucht in. Er zijn 
zelfs woordenwisselingen over 
een paar data. Dus binnen een 
klein halfuurtje zijn we dan 
ook wel rond tot aan de vol-
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melden zich bij de tent, bestaan-
de uit Gerben, Miel en Peter. 
Onee, toch niet, misverstandje 
(foto 1), die zijn ooit al es ge-
weest. De échte overvliegers 
zullen hun leuke treinrit rich-
ting Boxtel niet gauw vergeten. 
Gemoeid met –net te grote- ge-
pioneerde objecten, een slipje 
over de spijkerbroek en allerlei 
andere opdrachten onderweg, 
kwamen ze in het begin van de 
nacht aan op Landgoed Velder 
te Liempde. 

Door afwezigheid van stambaas 
D nam oubaas P het woord. Ver-
tel es wat over jezelf: wie ben 
je, wat doe je en/of heb je leuke 
zussen. Vervolgens vertelden 
ook wij wat wij allemaal deden 
en of we leuke zussen hadden. 
De nieuwe stamleden voor 2009 
bestaan uit: Floriaan Thies, Gijs 
van Maanen, Fabian Overbosch 
en Jonno Junior Klok (foto 2).

Door het grote aantal mensen vloog 
het weekend dan ook voorbij en ge-
noten we van heerlijke avondjes en 
nachtjes in de medewerkersbar. Op 
de zondagavond moesten wij helaas 
van een behoorlijk deel stamleden 
afscheid nemen en bleven we ach-
ter met een mannetje of tien. Mooi 
resultaat van een weekend met veel 
mensen: dikke lapp’n tenten zijn ge-
bouwd. 

En wat is er dan in die week er tus-
sendoor allemaal gebeurd? We heb-
ben lekker tentjes gebouwd, geno-
ten van het weer en EHBO verleend. 
EHBO verleend? Antwoord is ja. Een 
poppetje van een andere dienst wist 
zich in de nachtelijke uurtjes te ver-
stappen bij onze ‘brede’ brug over de 
sloot. Gevolg: Schouder uit de kom. 
Gevolg: Iemand met EHBO moest 
mee. En dat was ik. Nog heel vrien-
delijk gevraagd: is het écht nodig dat 
ik mee ga? 
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Antwoord: dat zou wel heel pret-
tig zijn ja. Ondertussen was het 
een uurtje of twee in de nacht 
en met mijn frisse gezicht in de 
auto gestapt en  richting het zie-
kenhuis in Eindhoven gereden. 
Daar aangekomen een halfuur-
tje wachten, waarna de broers 
van waterleiding mee naar bin-
nen gingen om geholpen te wor-
den. Meneer: wilt u ook mee 
naar binnen? Nee dank u, het is 
een familie aangelegenheid, ik 
wacht hier wel. 

Na verschillende (verouderde) 
magazines uitgelezen te heb-
ben en een uur verstreken was, 
kwam nogmaals de vraag: me-
neer, wilt u echt niet even bin-
nen bij de heren wachten? Nou 
goed, ik kom wel. Daar aange-
komen zie ik de gewonde broer 
op bed liggen, terwijl de andere 
broer er (nog steeds) verschrikt 
bij zit. Even later komt de dok-
ter binnen. Zo meneer, wij gaan 
zometeen heel rustig de botjes 
weer op de juiste plek zetten. 

Nou weet ik uit ervaring dat ik nooit 
een held ben met spuitjes, ik ga al-
tijd maar even liggen als ik ergens 
voor gespoten moet worden. Maar 
dat ik voor de volgende keren ook 
beter kan gaan liggen als ik botjes 
hoor kraken is me wel duidelijk ge-
worden (foto 3)

Met m’n hoofd al tussen mijn benen 
hoor ik het gekraak aan. Ergens ver 
weg hoor ik nog: meneer, gaat het 
wel? Ehm, nou nee, het is denk ik 
beter als ik ook even ga liggen...na 
een een kwartiertje bijkomen was 
ik weer kiplekker en mochten we 
rond de klok van vijf ’s ochtends de 
toko weer verlaten.

Aan het einde van de week was ons 
Yorick jarig. Dat weet ie toch altijd 
weer leuk te plannen in zo’n week-
je. De cadeaus: een prachtig schil-
derij van Yorick als Manitou-chauf 
en een Off Road cursus in Rijssen 
(daar zullen we binnenkort even 
werk van maken Yorick).
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Time flies when you’re havin’ fun: 
het is alweer weekend. Bussen 
vol met stamleden strijken weer 
neer op Landgoed Velder. Een 
mannetje of vijfentwintig mogen 
dit weekend weer ‘hard aan het 
werk’.

Na een ‘spetterende’ opening te 
hebben gehad (zoals elk jaar) 
gaan de eerste feesttenten los. Als 
stam zijnde hebben de komende 
twee feestavonden twee belang-
rijke taken: tenten opengooien 
(lees: alle bezwete flappen om-
hoog rollen) en tenten leegvegen 
(de laatste clubjes mensen de tent 
uitwerken als de tl-verlichting 
weer aan gaat). Daarnaast heb-
ben natuurlijk de plicht om in 
elke tent te kijken of de barperso-
neel wel hard genoeg werkt en/of 
de tap wel is doorgespoeld. 

De kwaliteit van optredens en/of 
bekende mensen gehalte was be-
hoorlijk dit weekend. Zo hebben 
we de avond van de opening mo-
gen genieten van de band Valerius 
(bekend van het nr: She doesn’t 
know, she doesn’t knohoww), op 
de tweede avond van Jeroen van 
der Boom en op de zondag van dé 
beschermvrouwe van Scouting 
Nederland: Prinses Maxima! 
De vele pers die aanwezig was 
volgde haar op de voet. Toevallig 
wisten een paar slimme oranje 
mannen een bepaald persvak te 
vinden, waar tegenover heel fraai 
ons Max geparkeerd kon worden. 
Nadat prinses Maxima haar ver-
plichte tour over het terrein had 
gemaakt, kwam ze toevallig voor 
de vrachtwagen langs. Het doel 
was natuurlijk om Maxima met 
Maxima op de foto te krijgen. Ik 
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verzamelde al mijn moed bij 
elkaar en vroeg haar: Maxima, 
Maxima, wilt u alsjeblieft met 
onze vrachtwagen op de foto?! 
Want uw naam is hetzelfde als 
de naam van onze vrachtwa-
gen...waarop zij antwoordde (op 
z’n Maximaans): nou, hiel sch-
nel dan! Ziehier het resultaat 
(foto 4).

Na dit historische moment moch-
ten we nog heel even bijkomen 
en kon het serieuze werk weer 
beginnen onder leiding van Baas 
B(erend) en Baas D(avid). He-
laas vertrokken er op de zondag-
avond weer ellendig veel stamle-
den, waarna het bekende kleine 
clubje bij het meeste werk nog 
overblijft...

Op de zondagavond nog tot een 
uurtje of elf doorgewerkt, waar-
na de volgende ochtend weer 
vroeg begon. 

Rondom een uurtje of zeven ’s 
avonds waren we er –letterlijk 
en figuurlijk- wel klaar mee en 
mochten we na ongeveer tien 
pleziervolle dagen weer huis-
waarts richting het hoge noor-
den.

27 februari: De Kerstnacht hike 
van 2010
Omdat wij de kerstdagen en de 
kerstsfeer eigenlijk net iets te kort 
vinden, vieren we begin 2010 de 
kerstnacht nog eens dunnetjes over. 
De komende editie van de Nacht-
hike staat namelijk in het teken van 
het sfeervolle licht van kerst! Graag 
verwelkomen wij onze genodigden 
in een kerstpakje, arreslee, kerstbal 
en/of kerstpakket! (foto 5)
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Op zaterdag 30 mei was het 
dan weer zover, het jaarlijkse 
NPK werd eindelijk weer ge-
opend! Dit jaar de 79e edi-
tie van het mooiste jaarlijkse 
scoutingkamp van Nederland. 

Sinds een aantal jaren gaat een 
aantal PAG-leden ook weer op het 
NPK mee, we draaien mee met de 
Anthonie van Diemenstam en op 
de kampdagen via het Uitzend-
bureau op verschillende plekken 
op het terrein. Werd je ook ver-
dacht hartelijk begroet door vaag 
bekend uitziende mannen in de 
Scoutshoptent? Dat waren vast 
Harry, Ger of Gradje-die-eigen-
lijk-Anno-heet! Ineens allemaal 
ouwe mannen bij de AvD gezien? 
Dat waren wij! En als de AvD 
naar bed ging, zwaaiden wij ze 
uit! Wat is dat NPK toch gezellig! 

Het thema voor de stammen 
was dit jaar Sensation Blue. De 
PAG blonk uit in de lichtblauwe 
fleece-vesten met NPK-logo en de 
rugtekst “Sensation Blue – PAG 
crew”. Op een mijl afstand te zien 
op het kampterrein, reuze prak-
tisch. Bedankt Miel, mooi vest! 
Het was een prachtig kamp. 
Mooi warm en zonnig weer 
overdag, tikkie winderig 

(ahem), en koel in de avond. 
Ik heb gedurende het hele kamp 
één mug gezien, in mijn tent. Vo-
rig jaar (toen droegen de PAG-gers 
kilten) kon je geen been uit de 
tent steken of je werd lekgeprikt, 
er gingen liters muggenspray op 
die melkflessen onder die rok-
ken, dat was dit jaar niet nodig.  
Volgend jaar de tachtigste edi-
tie, iets om nóg meer reik-
halzend naar uit te kijken! 
Met de PAG op NPK, een aanrader!

paggekras
Door:  De pagkrasser

“Met de PAG op het NPK”



ALLE FIETSREPARATIES MEESTAL BINNEN 24.00 UUR KLAAR!

Routebeschrijving: www.grootjans.com e-mail: info@grootjans.com

Bewaakte fietsenstalling

Altijd meer dan 80 2 hands
fietsen op voorraad

OV-fiets

e

Station Assen, Stationsplein 1, 31 04 24

Grote voorraad fietsonderdelen

Fietskleding en -accessoires

Uitleverpunt voor nieuwe fietsen

Winkel Marsdijk, Kleuvenstee 116, 40 83 35

Grootste showroom van Assen, met
fietsen van bekende merken

Stadsfietsen, tourfietsen, kinderfietsen
en elektrische fietsen

Nieuwste collectie ATB fietsen

Showroom Marsdijk, Ketellapperstraat 4, 37 13 11
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