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Hotsjietonia Dorpsblad

 ̆  Hotsjietonia bestaat 10 jaar
Deze week bestaat Hotsjietonia 10 jaar. Om dit te vieren 
wordt er een standbeeld gebouwd, welke maandag onthuld 
zal worden. Het hele dorp werkt hard om het standbeeld op 
tijd af te krijgen. Tussen het werken door wordt er gefluisterd 
dat de burgemeester een geheim heeft. Mogelijk heeft het 
iets te maken met het feest op maandag. De burgemeester 
wil dit gerucht tot op heden niet bevestigen.  
“Na de onthulling zal er een dorpsfeest gehouden worden, 
waarover nog jaren gesproken zal worden,” is het enige wat 
de burgemeester er op dit moment over kwijt wil.

 ̆  Kort nieuws
Ruzie bij groenteboer over bananen
De groenteman kreeg woensdag de schrik van zijn leven 
toen er een rode kool door zijn winkelruit vloog. Keesje de 
J. was even daarvoor bij hem geweest voor bananen, maar 
die waren helaas uitverkocht. Keesje was vervolgens zo 
boos geworden dat hij een rode kool, en even later ook een 
meloen, door de winkelruit heeft gegooid. Inmiddels is de 
ruit gerepareerd en de winkel weer geopend. 
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Pleistertekort bij dokterspost zorgt voor 
Halloweentafereel 
Bij de dokterspost in Hotsjietonia 
heerst een tijdelijk pleistertekort. Nood
gedwongen worden de patiënten 
daarom in verband gewikkeld. Een in de 
bramenstruik gevallen patiënt werd ver
volgens door sommige dorps bewoners 
aangezien voor een mummie, wat zorgde 
voor lichte paniek. Inmiddels heeft de betreffende patiënt  
“Ik ben geen mummie” op zijn verband geschreven om de 
misstanden tegen te gaan. 

Onhandigheid creëert uniek meesterwerk
In het atelier van Fleur en Keet 
Kleur is per ongeluk een nieuw 
meesterwerk gecreëerd. Cursist 
S. is met verf in zijn handen 
tegen een van de ezels aan
gevallen. De verf is vervolgens 
tussen zijn gezicht en de ezel 
terecht gekomen, wat resul
teerde in “een zeer artistieke 
vertolking van de Schreeuw”, 
aldus Keet Kleur. 

Watersnood in Zeeheldenbuurt
Door de aanhoudende hitte is één van de zwembaden in 
Zeeheldenbuurt helemaal opgedroogd. Gelukkig rukte de 
brandweer met man en macht uit om het zwembad weer te 
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vullen. Na een heuse zwemproef door de oververhitte brand
weer is het water goedgekeurd. Het zwembad is inmiddels 
weer open voor publiek.

 ̆  Het weer
Vandaag zien we binnen ons dorp een aantal verschillende 
weertypen. In de Schilderswijk wordt een mooie rustige 
pastelkleurige lucht verwacht, in de Zeeheldenbuurt zal 
waarschijnlijk een stormachtige zeewind waaien. Ook in de 
Paniekwijk wordt opnieuw noodweer verwacht, en is het 
zoals altijd code oranje. Tenslotte moet men in de Groene 
Boulevard uitkijken, het is uitverkoop dus het zal weer  
kortingen regenen. 

 ̆  Activiteiten
• Elke ochtend ‘Hotsjietonia beweegt’ in het buurthuis. 

Stuiter mee met Stuiter en blijf fit! (aed aanwezig)
• Cursus bloemschikken – vindt plaats in overleg op een 

geschikt moment.
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• Het spoorwegmuseum is deze week dagelijks geopend. 
Zeker het overwegen waard!

• Openluchtzwembad, elke middag open. Voor een natje of 
een droogje!

• Warenmarkt: Elke dag, tenzij er geen markt is.

 ̆  Ingezonden brief ‘Vroeger was alles beter’

Beste lezer,

Ons dorp Hotsjietonia bestaat inmiddels 10 jaar en 
is met een paar honderd inwoners in 4 wijken al 
bijna een stad te noemen. Ik weet nog goed dat we 
begonnen zijn met z'n allen in een huis. Wat was 
dat gezellig met Frederik Scheuremaar, Lappezak en 
alle dieren. De kinderen waren dol op ons! Maar ja, 
voor de mensen waren wij natuurlijk niet modern 
genoeg en zijn wij min of meer gedwongen het huis 
te verlaten. Nu maken Stuiter met z'n rare vrienden 
de dienst uit, en ik vraag me af dat een verbetering 
is. Neem nou die Professor Plof, met z'n proefjes is 
het wachten op een grote ramp. En met die angst-
haas van een Steven Stroom winnen we de oorlog 
ook niet.
Dus hierbij de oproep om de petitie tekenen: terug 
naar Huize Hotsjietonia!

Dhr. L. Doener
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 ̆  Moppen
1. Twee bananen zitten in een bar. Zegt de ene banaan tegen 

de andere: ‘Wat wil jij later worden?’ Antwoordt de andere 
banaan: ‘Rechter!’

2. Komt een nietmachine bij de bakker, zegt de bakker ‘Ik bak 
brood’, waarop de nietmachine reageert met ‘Ik niet’.

3. Wat krijg je als een hond lang in de zon ligt? 
Antwoord: Een hotdog.

4. Wat is het toppunt van geduld? 
Antwoord: Een vis op de muur schilderen en wachten tot 
hij wegzwemt.

 ̆  Rebus

 ̆  Advertenties
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Programma
 ̆  Vrijdag
 Aankomst Aanmelden bij de beverstaf en aanwijzing van 

kampterrein. Start opbouw. Na aankomst moet 
de groepsleider zich melden bij de penning
meester (voor het juiste aantal bevers en de 
bonnen). Voor openingstijden van de admini
stratietent zie het algemene gedeelte.

20.00 Dagbespreking in het dorpshuis van  
Hotsjie tonia: kennismaking met alle leiding en 
staf en dagbespreking voor de zaterdag. 

 ̆  Zaterdag
10.0012.00 Aankomst van alle bevers in Hotsjietonia 
12.00  Rijverbod op het terrein, alle auto‘s op het  

parkeerterrein plaatsen.
12.30 Opening van het kamp, verzamelen om naar  

de centrale opening te gaan 
14.3016.30 ‘Sprokkel een sokkel’
19.3020.30 ‘Uit de oude doos’
21.30 Nachtelijke Stilte
22.00 Dagbespreking in het dorpshuis van 

Hotsjietonia: dagbespreking voor de zondag. 
Eén persoon per groep.
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˘ Zondag
9.30 Dagopening
10.00  Hike ‘Kralen in alle talen’ 
12.00 Lunch
16.0017.00 Kampinsignes ‘De spelenmarkt’
19.3020.30 ‘Wie is het?’
22.00 Nachtelijke Stilte
22.00 Dagbespreking in het dorpshuis van 

Hotsjietonia: dagbespreking voor de 
maandag. Eén persoon per groep.
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˘ Maandag
10.00 Dagopening
10.3011.30 Kampinsignes ‘De spelenmarkt’
11.3012.30 ‘De grote onthulling’
14.00  Sluiting en prijsuitreiking
Na 16.00 uur  Er mag nu begonnen worden met de afbraak 

van het kamp. Let op: auto’s mogen pas om 
17.00 uur het terrein op.  

17.30 Dagbespreking in het dorpshuis van 
Hotsjietonia: evaluatie van het kamp en  
themaideeën voor volgend jaar.  
Eén persoon per groep.

 ̆  Dinsdag
Vertrek leiding en staf naar huis.
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staf 
 ̆  Hoofdleiding 
e-mail · beverstaf@noordelijkpinksterkamp.nl
· Annet de Haan    
· Maaike PanmanEngels

 ̆  Thema (coördinator)
·  AnneMarie de Vlas

 ̆  Subkampleiding
· Daan Schoep en Ester Mulder (Oranje), Robert van Harten 

en Maxime Schoemaker (Geel), Tineke Steenwijk en 
Liesbeth Van Der Weerd (Blauw), Marleen Wessels en 
Jeroen De Jong (Groen)

 ̆  Materiaal
· Peter de Haan, Chiel Funke en Tom Wilting

 ̆  Horeca
· Peter Paul Huizinga
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Algemeen
 ̆  Staftent (Dorpshuis van Hotsjietonia)
De staftent van het beverkamp is het centrale middelpunt, 
waar leiding altijd terecht kan met vragen en/of problemen.

 ̆  Dagbespreking
De dagbespreking is een dagelijkse vergadering waar het 
kampprogramma besproken wordt. Van elke groep wordt  
één leid(st)er verwacht. Zorg dat je daar op tijd aanwezig 
bent. Voor de koffie of thee wordt gezorgd, wel zelf een  
mok meenemen.

 

 Dorpsplein in Hotsjietonia


