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Wist je dat...

Bij de tent van de @-stam loopt een 
jongen voorbij op blote voeten. Hij 
heeft spijt van de beslissing om geen 
schoenen aan te trekken. Zijn voeten 
doen nu al pijn. Gelukkig heeft de 
@-stam daar wel een goede oplossing 
voor. Van een paar losliggende 
piketpaaltjes en wat ducttape maken 
ze zo gloednieuwe schoenen. Zo kan 
hij weer doorlopen met waarschijnlijk 
het meest blitse schoeisel van NPK. 
Met de hulp van de @-stam hoef je zelf 
geen schoenen meer mee te nemen!

Nieuwe schoenen

De scouts op NPK zijn niet de 
enigen die op het terrein verblijven. 
Zoals altijd is er ook weer een heel 
legioen teken aanwezig. Met zo veel 
mensen hebben ze weinig moeite 
om iemand te vinden waar ze op 
kunnen meeliften. Let dus goed op 
en laat je controleren op teken!

Teken

Nietsvermoedend komt Geert Schoenmaker naar De Kruk; geen idee waarom 
hij hierheen is gelokt. Daar blijkt ook Jaap Boot te zijn, de voorzitter van 
Scouting Nederland. ~~Serious business~~ dus, waarom dan? Wat blijkt: 
Geert wordt gehuldigd met het Teken van Moed. Een Teken dat zelden 
wordt uitgereikt, maar Jaaps moedige daad is dit Teken meer dan waard. 
Op een koude - en donkere - januari-ochtend heeft hij een automobilist 
gered uit een auto die in het kanaal langs de A7 was gereden. Jaap verteld: 
“Het water was erg koud, maar ik voelde de kou niet. De adrenaline gierde 
door mijn lijf.” Met een verlegen en verbaasde glimlach accepteert Geert het 
denderend applaus en stapt hij het koude en regenachtige terrein weer op.

Scoutingheld gehuldigd

•	de	EHBO	al	zestien	pleisters	geplakt	
heeft?

•	het	 bij	 financiën	 heel	 druk	 is	 door	
alle	aanmeldingen?

•	de	 EHBO-tent	 lijkt	 te	 imploderen	
door	de	wind?

•	Juliana	 van	 de	 Utopia	 is	 op	 zoek	
naar	 vrienden	 om	 de	 nacht	 mee	
door	te	komen?

•	honkbal	haar	favoriete	sport	is?
•	zij	 daarom	 minimaal	 8	 nieuwe	
vrienden	wil?

Lang wachten
Ook dit jaar is er weer gedacht aan de 
hongerige of dorstige scouts. Scouting 
St. Vitus uit Winschoten zorgt weer 
voor enorm veel lekkers in ‘t Seepeerd. 
Er is van alles te vinden: een selectie 
snacks, chips, snoep, friet en fris 
bijvoorbeeld. Voor de mensen die nog 
niet koud genoeg zijn geworden van 
de regen en wind, zijn er zelfs ijsjes te 
verkrijgen. De snoepjes en frieten zijn 
vandaag enorm populair. Ze gaan als 
warme broodjes over de toonbank. 
Dan kan er natuurlijk per ongeluk iets 
misgaan. In enkele bakken frietjes 
zaten niet alleen friet, maar ook een 
paar mierzoete banaantjes van de 
snoepafdeling. Dat is een aparte 
combinatie met mayo of ketchup!

Banaanfriet
De koks van de Thriantastam 
verzorgen het avondeten van 
alle welpen, medewerkers en 
ondersteuningsstammen. Dat hebben 
ze altijd keurig op orde. Het eten is 
heerlijk en rijen zijn zeldzaam. Vandaag 
is het net even anders. De harde wind 
gooit roet in het eten. Voordat de 
grote tent opengezet kan worden, 
moet die eerst worden verstevigd. 
Hier gaat net iets meer tijd in zitten 
dan gedacht. Voor de tent ontstaat 
een lange rij hongerige scouts. De rij 
loopt helemaal tot de poort van het 
middenterrein. De mensen vooraan 
staan al een halfuur te wachten! 
Na dat lange stilstaan zal het eten 
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‘t Dorp Wist je dat...

Bij de bevers roept dhr. L. Doener op 
tot het tekenen van een petitie. In 
het dorpsblad staat zijn ingezonden 
brief. Hij vindt dat we terug moeten 
naar Huize Hotsjietonia zoals het 
vroeger was. Gezellig met Frederik 
Scheuremaar, Lappezak en alle dieren. 
Niet zoals het nu is met Professor 
Plof, Stuiter en al zijn rare vrienden. 
Dhr. L. Doener is bang dat het geen 
verbetering is zoals het nu is en roept 
iedereen op zijn petitie te tekenen.

Ingezonden 
brief

Na de lunch doen alle bevers mee met het grote wie-woont-waar-ruilspel. Via 
een routekaart ruilen de bevers voorwerpen met andere bevers. Zo komen ze 
in alle subkampen en ontmoeten ze bevers die ze nog niet kennen. Aan het 
einde ruilen ze hun laatste voorwerp voor een heuse baksteen. Handig, want 
voor de sokkel onder het standbeeld hebben ze bakstenen nodig. Iedere bever 
levert zijn baksteen dan ook in op het dorpsplein. Zo staat het standbeeld straks 
op een stevige ondergrond. En dat kan absoluut geen kwaad met dit weer.

Wie Woont Waar

•	er	 plannen	 zijn	 voor	 een	
bevervliegerwedstrijd?

•	of	 was	 het	 een	 vliegeren-met-
beverswedstrijd?

•	politiebureau	 Stanley	 druk	 opzoek	
is	naar	ene	E.	van	R.?

•	bevers	 vol	 spanning	 de	 bui	
afwachten	om	meteen	weer	te	gaan	
spelen	als	de	regen	opgehouden	is?

•	er	bij	theater	Beyloo	ter	Horst	al	een	
tent	kapot	is?

•	ze	 gelukkig	 een	 reservetent	 mee	
hebben?

•	ze	 bij	 tuincentrum	 De	 Groene	
Bever	 plantjes	 verkopen	 die	 niet	
wegwaaien?

•	deze	in	een	rotstuin	niet	misstaan?

Kom eens rondkijken in ‘t Dorp Hotsjietonia. ‘T Dorp dat dit jaar tien jaar 
bestaat is in de loop van tijd uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap. 
Naast de politie, de brandweer en de dierenambulance is er veel te doen. 
Ga eens shoppen in tuincentrum De Groene Bever of bij plattelandswinkel 
Het Erf. Als je liever binnen wat doet is er nog het Beyloo ter Horst theater of 
het Esdoorn museum. In de Blije Bever kun je wat lekkers aanschaffen dat je 
op kunt eten op het Dorpsplein met uitzicht op het prachtige gemeentehuis.

Bezoek ‘t Dorp

De burgemeester van Hotsjietonia 
verwelkomt alle bevers op het grote 
feest. Het dorp Hotsjietonia bestaat 
nu tien jaar op de Marnewaardse 
bodem en dat moet gevierd 
worden! Het dorp heeft dit jaar wel 
vier wijken: de Zeeheldenbuurt, 
de Schildersbuurt, een Groene 
boulevard, en voor alle veiligheid is 
daar de Paniekwijk. Er zal ter ere van 
het jubileum een standbeeld gemaakt 
worden. Verder zal het een feestkamp 
worden met een braderie, muziek, 
dans en op maandag het grote 
dorpsfeest. Dit wordt een superkamp.

Jubileum
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MEGO
Beer in 
nood

Wist je dat...

De MEGO-ridders herleven 
Middeleeuwse tijden. Mensen die 
zich misdragen komen bij Scouting 
Pekela in het schandblok terecht, 
maar bij Vinchem worden zaken 
nog drastischer aangepakt. De beer 
Timmy is beschuldigd van hekserij en 
is vastgebonden op de brandstapel. 
Lars, Fleur, Boelo en Abel zijn al druk 
bezig om hout te verzamelen. Timmy 
kijkt ondertussen erg benauwd. 
Gelukkig komt er iemand van de 
leiding aanlopen en lijkt Timmy gered 
te worden uit zijn benarde positie.

Alle welpen zijn bij elkaar gekomen voor het jaarlijks MEGO-festival. In het 
hele land is een weeralarm afgegeven. Net voor de start van het MEGO-
festival barst de storm los. En dat net terwijl alle deelnemers bezig zijn om met 
een opdracht een toegangsbandje voor het festival te verdienen. De MEGO-
monteurs laten zich echter niet uit het veld slaan. MEGO-bouwwerken kun je 
natuurlijk ook gewoon in een tent bouwen! Ook de rest van de avond en nacht 
blijft het stormachtig. Bij de Rangers moest iemand van de leiding vanaf 5 uur 
de grote tent vasthouden om te voorkomen dat die wegwaaide. Romy, Leonie 
en Veerle van de Rangers hebben ook veel last gehad van de storm. De tent 
werd aldoor maar opgetild en ze hebben maar 6 uur kunnen slapen vannacht.

Een waaiend welkom

Tijdens de bijeenkomst in de MEGO-
fabriek, zien we de eerste MEGO-
medewerkers verschijnen. Helaas 
ontbreekt MEGO-Oen nog. Hij zit op 
de WC. Na een hoop stank, verlaat 
Oen eindelijk de WC. Aan zijn schoen 
plakt wat vies papier. WC papier? Was 
het maar zo. Het WC papier was op, 
en het leek Oen een slim idee om 
zijn billen af te vegen met de enige 
versie van de MEGO-formule! Zonder 
deze formule kunnen er geen nieuwe 
MEGO-blokjes gemaakt worden. 
De welpen krijgen de belangrijke 
taak een nieuwe formule te maken.

MEGO-
blunder

•	sommige	 welpen	 MEGO-blokjes	
lelijk	vinden?

•	de	 MEGO-fabriek	 de	 storm	 goed	
heeft	overleefd?

•	ook	Jaylan	van	de	Havik	nergens	last	
van	heeft	gehad?

•	er	 op	 het	 welpenterrein	 wel	 twee	
wc-tenten	de	lucht	in	zijn	gewaaid?

•	leiding	Muisje	heel	lief	is	volgens	de	
meiden	van	Look-wide?

•	de	 letter	 E	 op	 de	 voorkant	 van	 de	
fabriek	er	door	de	wind	is	afgewaaid?

Na een regenachtig begin, vindt ‘s 
ochtends de eerste krachtmeting 
tussen de subkampen plaats. Het 
doel is simpel: zoveel mogelijk MEGO-
steentjes van de andere subkampen 
bemachtigen. Elk subkamp heeft een 
andere kleur MEGO-stenen. Alleen 
door aan te komen bij de MEGO-
opslag van een ander subkamp zonder 
getikt te worden, kun je een steentje 
meepikken. Geen simpele opgave 
dus! Cas van de Rangers Zuidlaren 
voert deze opdracht uitstekend uit. 
Maar liefst 8 blokjes van de andere 
subkampen weet hij te bemachtigen.

Blokkenroof
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MEGO Wist je dat...

Bij de Rangers Zuidlaren is het eerste 
slachtoffer al gevallen. Op hun 
kampterrein lag een dode muis. Niet 
zomaar een dode muis. Een hele 
dode muis. Dat vond Mees superzielig 
en erg vies. Met twee takjes heeft 
hij de muis in de bosjes gegooid. 
Zo heeft hij er voor gezorgd dat het 
kampterrein weer mooi schoon is.

Muis niet pluis

MEGO-blokjes, wie heeft er niet mee gespeeld? Dit jaar vindt het jaarlijkse 
MEGO-festival weer plaats bij de MEGO-fabriek. De dochter van de oprichter van 
de fabriek heet ons welkom. Haar vader heeft deze prachtige fabriek opgericht 
en na zijn overlijden heeft ze deze fabriek geërfd. Ze heet iedereen welkom 
en stelt haar MEGO-workforce voor. Het recept voor de productie van MEGO-
blokjes wordt veilig opgeborgen in het archiveringssysteem en dan is het tijd 
om te dansen. Iedereen is vrolijk en doet enthousiast mee. Veel welpen dansen 
mee in de polonaise. Een aantal welpen, onder andere van scouting Emmen, 
laten hun super coole dansmoves zien! Een geweldige start van het festival.

Start MEGO-festival

Heel gezellig
Look Wide is een meisjesclub. En 
daar zit ik bij. Voor mij is Look Wide 
de beste club. Ik voel me fijn hier. 
En als ik naar de anderen kijk, dan 
denk ik die hebben het ook fijn hier. 
We zitten in subkamp 5 - geel. Het 
is hier heel gezellig. Muis is een 
leiding en ze is heel grappig. Kort 
samengevat: het is hier heel gezellig.
Groeten,
Eline H. (Look Wide, subkamp 5)

MEGO robot
Nu de formule voor MEGO op 
vervelende wijze is beschadigd, moet 
er een andere manier gevonden 
worden om MEGO-blokken te kunnen 
maken. De welpen zijn in het eigen 
subkamp druk bezig om te oefenen met 
verschillende skills. Hopelijk kunnen 
de welpen zo de MEGO-blokken 
produceren. Hiervoor moeten er 
verschillende gereedschappen, zoals 
hamers en bijlen, verzameld worden. 
Helaas wordt er soms vals gespeeld 
en verdwijnt gereedschap af en toe 
onder de jassen van sommige welpen.

Mego skills

•	Aafke	 van	 Look-Wide	 vandaag,	
zondag	9	juni,	12	jaar	wordt?

•	Lucas	 van	 de	 Zwervers	
Assen verdwaald is tussen 
het	 welpenterrein	 en	 het	
middenterrein?

•	Roy,	 Sander,	 Mats,	 Marieke	 en	
Lucas	 van	 Zwervers	 Assen	 twee	
vliegers	hebben	gemaakt	van	touw	
en	vuilniszakken?

Dat je van MEGO alles kunt maken, 
wisten we al. Maar de creaties die 
de MEGO-monteurs maken, zijn 
wel heel bijzonder. Monteur Timo 
heeft een robot met twee ogen 
gemaakt. Deze robot is heel geschikt 
als bewakingsrobot of als draagbare 
camera. De trotse monteur vertelt 
dat hij zijn ontwerp heeft gebaseerd 
op een vliegende camera uit de 
Donald Duck en dat hij een tweede 
oog heeft toegevoegd. De monteurs 
zijn nog steeds druk aan het bouwen. 
Dus wie weet wat voor bijzondere 
ontdekkingen ze nog zullen doen!
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pinksterpop Wist je dat...

Het gebeurt ons allemaal wel eens: sta 
je lekker te mokeren, breekt ineens 
je piopaal. Kan gebeuren natuurlijk. 
Maxim van de Havik neemt het wel een 
stapje verder. Hij wil aan de top staan 
van palenbrekers. In één uur breekt 
hij maar liefst vijf piopalen. Bijzondere 
prestatie, een waar wereldrecord! 

De palentelling

•	scouting	 Freya	 niet	 genoeg	
piopalen	heeft?

•	de	 Struners	 een	 gat	 in	 hun	 tent	
hebben	gemaakt	bij	het	opzetten?

•	het	niet	handig	is	om	je	terrein	in	
te	richten	wanneer	er	nog	tractors	
opstaan?

•	je	kaal	kan	worden	als	je	over	een	
scheerlijn	valt?

Als je aan een festival denkt, denk je 
meestal aan zon, warmte en leuke 
deuntjes. Bij Pinksterpop ziet het er 
echter iets anders uit. Je kan douchen 
in de regen en de tenten vliegen je 
om de oren. Dat geeft weer eens 
een andere sfeer. Het ene moment 
is het een drukte van jewelste en het 
volgende moment is het complete 
festivalterrein uitgestorven. Iedereen 
rent namelijk snel naar zijn tent 
wanneer het begint met regenen. 
Gijs van Scouting Beyloo Ter Horst 
vindt maar één ding van het kamp: 
“BESTEL BETER WEER”. De organisatie 
is ermee bezig en voor volgende jaren 
wordt er rekening mee gehouden.

Een waterig
 festival

De scouts van Mensinghe beginnen 
het kamp met een unieke ervaring. 
Na vrijdagavond hard aan de keukens 
gezwoegd te hebben, begint de 
zaterdag met een heerlijk ontbijt. 
Naast brood, een ei en een warme 
beker thee wordt door de leiding 
van Mensinghe versgelegd “micro-
stront” uitgedeeld. Volgens de scouts 
zou de leiding bij het ontbijt scheten 
laten in het gezicht van de scouts! 
Vreemd genoeg leken de scouts 
er geen probleem van te maken.
Het is nog onduidelijk of deze 
ochtendactiviteiten ook de rest van 
het kamp plaats zullen blijven vinden.

Een uniek ontbijt

De dag begint vroeg bij de Trappers 
uit Hoogezand: om 7 uur stort de 
grote groepstent in, dus snel opstaan 
en bouwen! Alsof dat nog niet genoeg 
is, was op vrijdag de hudo ook al drie 
keer ingestort. Ondanks al deze pech 
staan de kinderen wel vrolijk dansend 
de keukens te bouwen in de storm!

Happy Kids

Dames en heren, let op! Zet deze 
herinnering in jouw telefoon! Zondag 
om 21:00 uur organiseren Manon 
en Leanne van Scouting Pagista 
(Stadskanaal) in subkamp 3 een 
speeddate spektakel. Iedereen is 
welkom. Neem jezelf en een vrolijk 
humeur mee. Je mag je voorbereiden 
op de avond. Je kunt een originele 
openingszin bedenken, vragen 
voor jouw kandidaat bedenken of 
een dans instuderen. Komt allen!

Date night

De nieuwe 
Thomas Edison

Wie niet kan stoken moet slim zijn. 
Soms lukt het gewoon net niet 
helemaal bij het vuur maken. Veel 
mensen zouden opgeven, maar Jasper 
van de Trappers neemt het heft in eigen 
handen. Hij maakt van een oude pijp 
een batterij en van een ventilatortje 
een kleine bladblazer. Niet alleen 
is dit super handig voor het vuur 
aanmaken en aanhouden, ook werkt 
het duidelijk erg goed om mensen 
te irriteren binnen zijn patrouille. 

Binnen 24 uur heeft Andel van 
Mensinghe Roden al twee meiden 
gekust volgens zijn leiding. Wie die 
meiden dan zijn is onbekend. Andel 
is er erg trots op en heeft nog meer 
plannen voor dit NPK. De leiding 
vindt het maar al te grappig om 
hier grapjes over te maken. Andel 
is overigens echt een charmeur, 
want hij heeft een bosje rozen 
voor de leiding gekocht. De leiding 
daarentegen snapt niet waarom hij 
niet gewoon snoep heeft gekocht.

Grootspraak
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pinksterpop Wist je dat...

Vriendin gezocht!

Zoals de meesten van jullie 
waarschijnlijk wel gemerkt hebben, 
is het nogal onstuimig weer. Wij 
hebben dan ook een lijstje gemaakt 
van kapotte en omgewaaide tenten. 
Om te beginnen met scouting Vries 
die maar liefst 2 tenten kapot heeft. 
Bij de Havik is een tentpaal geknakt 
en op iemand zijn hoofd beland. 
Au! De Fivelgroep heeft ook een 
probleempje, omdat de fouragetent 
kapot is. St. George kreeg een gratis 
zwembad door een ingestorte tent!

Vliegende 
tenten Pinksterpop is van start gegaan! 

De strijd is dit jaar om het meest 
succesvolle podium. Alle genres 
zijn present: Onetallica, Ultra 
Hysterica, Rock ´n Yellow, 4ever vaut, 
Boer&Beat en Flower Blauwer. De 
eerste punten waren vrijdagavond 
te verdienen door gillend zo veel 
mogelijk decibel te produceren. 
Knappende trommelvliezen 
waarschijnlijk, want de scouts zijn 
goed aanwezig. De scouts zijn daarna 
ook nog geëntertaind door kleine 
optredens van alle subkampleiding.

Gillende start

Scoutinggroep Ter Apel heeft 
een lastige start dit NPK. Volgens 
betrouwbare bronnen heeft de 
groep er een uur over gedaan om 
twee verkeerd geplaatste piopalen 
uit de grond te schudden, ondanks 
de vele hulpkrachten. Volgens de 
groep is het logisch dat het zo lang 
duurde. De palen zijn schuin de 
grond in geslagen. Wel staan ze 
open voor tips om een eventuele 
volgende keer sneller klaar te zijn.
Overigens mag dit gedoe de pret niet 
drukken. De groep heeft K3 shirts 
meegenomen en loopt daar met veel 
plezier in rond! Tijn, ook een scout 
bij scoutingroep Ter Apel, heeft zelfs 
een echte K3 jurk meegenomen! 
De groep blijkt uit echte K3 fans te 
bestaan. Ze kunnen dus trots deel 
uit maken van Subkamp 4ever Vaut.

Hippie 
shake

Op festivalcampings is het belangrijk 
dat je jouw eigen tentje weer kunt 
terugvinden. Zo is het op NPK ook 
belangrijk om je eigen kampterrein 
terug te vinden. Een manier om dat 
te doen is door middel van thema 
materiaal. De dames van Scouting 
Erica hebben dat maar al te goed in 
te gaten. Zij hebben een prachtig bord 
gemaakt, geheel in het thema van hun 
Subkamp Flauwer Blauwer. Vervolgens 
hebben zij dit bord in de stromende 
regen opgehangen. Een dikke pluim 
of een bloemetje voor de dames!

Bloemetje voor de 
moeite

•	scouting	 Nienoord	 de	 hudo	 vast	
heeft	gemaakt	met	spanbanden?

•	Reinier	 van	Mensinghe	 een	moker	
heeft	gesloopt?

•	de	 Jutters	 een	 sprintje	 hebben	
getrokken	 voor	 vliegende	
papiertjes?

•	Tecumseh	 dezelfde	 overalls	 heeft	
als	de	Fraeylema	alleen	dan	 in	het	
groen?

Douwe van Tecumseh heeft volgens zijn vrienden Kees, Lars en Ruben een 
vriendin nodig. In zijn kader heeft namelijk bijna iedereen een vriendin. 
Douwe is 15 jaar en een grote, sterke jongen. Hij is een ware scout: lief, 
eerlijk, trouw en hij houdt van de natuur. Ook kan hij goed zoenen volgens 
zijn vrienden. Het blijft wel een raadsel hoe zij hierachter zijn gekomen. 
Niks kan fout zijn volgens Douwe, dus iedereen maakt kans. Al hebben 
meisjes wel de voorkeur. Ben jij enthousiast geworden en wil je Douwe 
beter leren kennen? Meld je dan in subkamp 5 bij Scouting Tecumseh!
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ich liebe
deutschland

Wist je dat...
•	de	 jongens	 van	 scouting	 Nienoord	
graag	 topless	 hun	 terrein	 in	 elkaar	
zetten?

•	de	explorers	van	de	Menkemagroep	
midden	in	hun	bronsttijd	zitten?

•	de	enige	wens	 van	Matthias	 is	 dat	
het	mooier	weer	wordt?

•	Eline	niks	kan?

De explorers van Burdine Makkum 
zijn heel enthousiast bezig geweest 
met hun voorbereiding voor NPK. Ze 
hebben namelijk meteen 500 paarse 
stickers besteld, zodat ze goed in thema 
zouden zijn. Het is alleen onhandig dat 
ze er hierna pas achter kwamen dat 
ze in subkamp blauw zaten. Dit was 
een kleine tegenslag, maar ze kunnen 
er gelukkig zelf ook wel om lachen, 
dus de pret wordt niet bedorven!

Kleurenblind

Petra en Daan van de Ba-Ow doen 
op de eerste avond al hard hun best 
om zo veel mogelijk te socializen. Dit 
doen ze met behulp van een leuke 
gespreksopener, namelijk de outfit van 
Petra. Zij heeft een erg zomerse outfit 
met daar overheen een vuilniszak. 
Over deze fabuleuze “outfout” hebben 
ze al met een heel aantal mensen 
gepraat. Hun doel om veel vrienden 
te maken lijkt geslaagd. Er is echter 
één probleem: ze weten niet meer 
met wie ze allemaal hebben gepraat! 
Tsja, dat krijg je natuurlijk als je zo veel 
nieuwe vrienden maakt op één avond!

Fabuleuze
vuilniszak

Robbin, Joran en Jesse van de 
Woudlopers Borger beginnen dit 
NPK erg avontuurlijk. Ze vinden de 
sterrenhemel zo mooi, dat ze alle 
waarschuwingen over code oranje in 
de wind slaan en buiten gaan slapen. 
In het begin hebben ze het niet zo 
koud, maar na een paar uur worden 
ze wakker van de regen. Dan besluiten 
ze toch maar hun spullen te pakken en 
verder te slapen in hun tent. Jammer 
dat dit avontuur een vroeg einde 
kreeg, maar de sterren kun je toch 
niet zien als je slaapt. Dus dan kun je 
net zo goed gewoon binnen slapen!

Code zwart
met glitters

Alle jongens van De Brimsen uit 
Buitenpost willen naast Ilja slapen. 
Tietus en Cees hebben het vaak 
gevraagd, maar zonder succes. Jaap 
wil het ook heel graag, maar hij 
durft niet de eerste stap te zetten. 
Daarom helpen we via de krant 
een handje. Namens Jaap: “Ilja, wil 
je vanavond naast me slapen? En 
nog de groetjes aan mijn moeder.”

Mag ik naast je 
slapen?

Voor veel explorers is NPK dit jaar 
extra spannend. De eindexamens zijn 
namelijk net geweest en de uitslag 
wordt de dag na NPK bekend! Dan 
horen dus alle scouts of ze geslaagd 
zijn of niet. Zo ook de tweeling 
Heeling van de Havik. Robyn maakt 
zich niet echt zorgen, maar Kim weet 
niet zeker of ze het wel gehaald heeft. 
Hopelijk kunnen alle zenuwachtige 
explorers toch nog een beetje 
genieten van het NPK en krijgen ze 
volgende week allemaal goed nieuws!

Uitslag

Na de opening op zaterdagmiddag gaan de explorers meteen door met een 
krachtmeting. Ze doen een waterestafette, waar alle deelnemers echt zin in 
hebben door het warme weer. Er moeten bekertjes water van de ene naar de 
andere kant komen, waarbij alle vijftig explo’s de beker aan moeten raken. Dit 
heeft als resultaat dat er bij de meeste subkampen gewoon iemand tussen twee 
rijen door rent en iedereen het bekertje even aantikt. Subkamp zwart heeft een 
andere tactiek, namelijk iets met een piopaal. Maar wat ze hier precies mee 
doen blijft voor iedereen een raadsel. De aantiktactiek werkt blijkbaar toch 
beter, want op deze manier behaalt subkamp 2 uiteindelijk de overwinning.

Doorgeefwater
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ich liebe
deutschland

Wist je dat...

Dit jaar is het thema bij de explorers 
‘Ich Liebe Deutschland’. Steeds 
meer Duitse woorden komen terug 
in de Nederlandse taal, maar wat 
betekenen deze woorden voor 
jou? Wat betekent voor jou het 
‘Fingerspitzengefühl’? Wij vroegen dit 
aan een aantal menschen, zoals Jade 
van der Fivelgroep. Zij omschreef het 
als een Duits Gefühl.”Ik vind Duits een 
ruige taal en asociaal!” Dit vult Sanne 
aan door “Ja, vind ik ook” te zeggen.
Bauke-Jan van Burdine Makkum 
omschrijft ‘das Fingerspitzengefühl’ 
als ergens aanleg voor hebben, zoals 
het leggen van knopen: je kan het of 
je kan het niet. Maar de echte vraag is: 
Wat is voor jou het ultieme Deutsche 
woord en hoe zou jij dit omschrijven?

Fingerspitzengefühl

De explo’s van Scouting Veendam 
hebben al veel te vertellen over dit 
NPK. Ze weten namelijk nog niet 
zeker of hun tafelvuur zal worden 
goedgekeurd. In ieder geval heeft Lars 
dertien droge worsten bij zich. Dus 
die kunnen ze altijd nog eten, met 
als toetje zijn bodemloze snoepzak. 
Ook zijn er plannen om Levitha te 
koppelen aan een explo van een 
andere groep. Deze explo heeft 
echter al een vriendin, dus de kans 
is niet heel groot dat dit gaat lukken.

Droge worst

Subkamp 1 heeft als thema ‘Duitse welvaart’. St. Vitus is daarom in pak 
naar de Marnewaard gekomen. Ze lopen allemaal jasje dasje over het 
exploterrein om te laten zien hoe welvarend ze zijn. Ze hebben zelfs allemaal 
twee dasjes, namelijk een stropdas en hun scoutingdas. Dit Duitse thema 
is ook een goede voorbereiding op hun zomerkamp, want dat zal dit jaar 
in Duitsland plaatsvinden. Ze zijn dus ook al druk bezig om hun Duits te 
oefenen. Vooral Ilona kan het al erg goed. ‘Wir denken das wir diesen 
wedstreid gaan winnen’, aldus Ilona. Dat komt vast goed op zomerkamp!

Jasje dubbeldasje

•	Terra	 en	 Eline	 van	 De	 Trappers	
Hoogezand	 chips	 eten	 tijdens	 het	
opbouwen?

•	zij	ook	nog	commentaar	hebben	op	
anderen	die	wel	bouwen?

•	Veendam	 een	 ontzéttend	 gezellige	
groep	is?

•	Maik	 van	 D’Alfland	 en	 Esther	 van	
Verbinding	 nog	 steeds	 verbonden	
zijn?

•	Burdine	 Makkum	 stapelbedden	
heeft?

•	je	 geen	 fietsen	 mag	 plaatsen	 op	
Atze	van	de	Havik?

Zoals jullie wellicht hebben meegekregen, waait het een beetje op de 
Marnewaard. De bouwplannen bij veel afdelingen worden erop aangepast. 
Zo heeft Beyloo ter Horst een nieuwe hudoconstructie met mooie 
oranje touwen. Bij RSA St. Vitus is het dak van de basecamp er al drie 
keer afgewaaid! Zodra ze de alle piopalen aan de linkerkant opspannen, 
vliegen de palen rechts los. Als dat maar goed komt met het basecamp...

Marnewoei
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Wist je dat...

Hoe krijg je een hele zaal monniken binnen no-time dansend op de tafels? 
De PopeQuiz van NPK 2019 heeft het antwoord: Laat ze strijden om wie 
het leukst en het hardst meezingt met feestklassiekers. De toon wordt 
meteen gezet met Malle Babbe, waar de eerste tafels al sneuvelen. De 
inhoud van de blikjes vliegt door de Kruk op Feesttent en de danspassen 
worden geshowd op Cowboys en Indianen. En zo wordt het 89e NPK 
meteen goed begonnen bij de Pivo’s. Dat belooft wat voor dit weekend!

Een goed begin...

In het kloosterleven staat iedereen er flitsend op met een coupe vleeschpet. 
Vrijdagavond waren de eerste 4 monniken toegetreden tot de exclusieve club van 
tonsuurtjes. Wil jij ook bewijzen dat je een ultieme Marnedictijn bent? Ben jij een 
toegewijd NPK’er? Kom dan naar de Pivostaftent voor een gratis inwijding. Mocht 
je niet compleet toetreden, dan kan altijd later de rest ook weggeschoren worden.

Coupe Vleeschpet

•	de	vriend	van	Astrid	het	laatst	heeft	
uitgemaakt	via	sms?

•	er	een	party	tent	is	weggewaaid?
•	het	team	Wij	Winnen	Toch	Wel	niet	
de	PopeQuiz	heeft	gewonnen?

•	de	grote	van	je	tonsuur	staat	voor	je	
plaats	in	de	kloosterorde?

•	het	 pivo-terrein	 het	 enige	 speltak-
terrein	 is	 dat	 geen	 Google	 Maps	
locatie	heeft?

Er is een nieuwe trend in Pivo-land. 
Naast een gemeenschappelijke 
liefde voor het goddelijke, is er 
ook een grote liefhebberij rondom 
stickeren ontstaan. Vooral de Radix 
stam uit Enschede is bedreven in het 
afbakenen van hun territorium door 
middel van plakplaatjes. Maar ook 
de KnalBoemStam en het illustere 
Calippo Kaas duiken overal op. Van 
tentstokken tot stamtruien, alles is en 
wordt bestickerd. Een leuke hobby, 
maar het levert wel veel rotzooi 
op. De papiertjes van de stickers 
belanden nogal vaak op de grond. 
Vervolgens voert de wind ze in rap 
tempo over het volledige terrein. 
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Dus: sticker veilig en verantwoord. 
Niemand wordt blij van stickers die 
al op ieder paaltje hebben gezeten.

Onder de plak

Het thema van de pivo’s draait dit jaar om een eeuwenoud verhaal. Zo’n 
zeshonderd jaar geleden was er een zwervende snuiter, een padvinder 
genaamd Marne. Hij was op zoek naar een wonderlijk vogeltje. Na vijftig 
dagen lopen met een knapzak op zijn schouder kwam hij aan op een 
heilig veld. En daar, ergens hoog in een boom, zag hij iets glinsteren. Een 
wonderlijk voorval leidde hem snel tot het prediken van deze heilige plek 
aan scouts in heel Noord Nederland. Hij noemde het de Marnewaard, een 
plek nog mooier dan Eden. De gevoelens van saamhorigheid leidde velen tot 
kruistochten naar het veld, waar zij al snel een klooster bouwden en zich de 
Marnedictijnen gingen noemen. Men kent deze plek in het heden als het NPK.

Even samenvatten
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Wist je dat...

Wist je dat...

Eenzame Eekhoorn is blij dat er zo veel 
indianen naar zijn tipi gekomen zijn. 
Samen willen ze de nieuwe Blauwe 
Veer Stam worden en hij wil dan het 
opperhoofd worden. Om te leren hoe 
je een indianenstam moet worden, 
komt Kleurende Kikker van de Groene 
Veer Stam helpen. Maandag komt het 
opperhoofd Grote Bizon kijken of de 
nieuwe stam een echte indianenstam 
mag zijn. Ze moeten versieringen 
verdienen voor aan de strijdbijl. 
Kleurende Kikker vertelt dat ze een 
totempaal moeten hebben. Alle 
kinderen willen graag meehelpen om 
een hele mooie totempaal te maken.

Eenzame 
Eekhoorn

De meeste mensen kennen het 
natuurlijk wel, maar voor wie het niet 
weet toch even een korte uitleg. Als je 
op NPK wil (en wie wil dat niet?), maar 
je hebt van die kleine mensjes gemaakt 
die je niet ergens kwijt kan of wil, of 
je vindt het gewoon heel leuk om ze 
mee te nemen, dan is Bronbeek de 
plek om een geweldig NPK te hebben.

Bronbeek?

Bij de UPS (poststam) kun je zoals elk 
jaar kaarten kopen. Dit jaar bieden ze 
daarnaast ook nog een andere dienst. 
Je kunt bij hen een banaan laten 
beschrijven! Voor het lage bedrag 
van 0 euro voorzien ze jouw banaan 
van een persoonlijk bericht. Zelf de 
tekst bedenken of gebruik maken 
van hun creativiteit, alles is mogelijk! 
Neem wel je eigen banaan mee.

Banaanpost

•	de	 Mensinghe	 een	 Thomastent	
heeft	met	wel	drie	Thomassen?

•	er	stiekem	ook	een	Valentijn	in	ligt?
•	de	 tipi	 van	 Bronbeek	 een	 van	 de	
warmste	plekken	op	het	NPK	is?

•	dat	komt	doordat	daar	binnen	een	
kampvuur	is?

•	er	altijd	koffie	klaarstaat?
•	alle	kinderen	echte	indianennamen	
hebben	gekregen?

•	het	in	de	tipi	nu	warmer	is	dan	de	
waarmste	dag	in	de	zomer?

•		 er	 ook	 onwaarheden	 in	 de	 de	
pinkterblom	staan?

•	het	een	sympathiek	gebaar	van	de	
dixiverhuurder	is	om	die	grote	gele	
snoepjes	in	het	bakje	in	de	dixi	te	
doen?

•	deze	snoepjes	best	goed	ruiken.
•	de	snoepjes	niet	zo	goed	smaken?
•	er	 de	 vraag	 is	 of	 er	 volgend	 jaar		
lekkerdere	 snoepjes	 in	 de	 dixi	
mogen	liggen?

Tijdens het NPK verliezen de deelnemers wel eens hun eigendommen. Ook 
dit jaar is het weer raak. Iemand is namelijk zijn portemonnee verloren. Vier 
welpen van Scouting Vries (Lisanne, Lilly, Tess en Mees) hebben er namelijk 
één gevonden. Gelukkig voor de eigenaar zijn dit hele lieve en eerlijke 
welpen en hebben ze de portemonnee meteen ingeleverd. Dit ondanks 
dat de portemonnee erg mooi is. Hij is namelijk helemaal blauw met een 
panda erop. Mocht je nou denken: dat is nou juist de portemonnee die ik 
ben verloren! Je kunt hem ophalen bij de NPK-staf op het middenterrein.

Gevonden portemonnee
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Wist je dat...

Toen Hans Veenstra als welpje bij de Fraeylema kwam, had hij niet 
gedacht dat hij later hoofdleider van het middenterrein zou worden.
Woensdagochtend waren er nog tanks en militairen op het terrein en tijdens 
de opbouw was het Team Logistiek nog de baas. Nu hebben Hans en zijn 
team, waaronder Hein (rechts op de foto), de touwtjes in handen. Hij voelt 
zich nu dan ook als een vis in het water (bijna letterlijk, gezien de regen :)) 
De tenten moeten gezekerd worden. Dat is eigenlijk de enige verandering ten 
opzichte van eerdere jaren. Het is wat ongezelliger: meer scouts zitten in hun 
tenten. Hans is echter een rasoptimist: hij verwacht dat het beter weer wordt 
:). Dat komt ook door zijn ervaring bij de NHW, waarvoor hij nu ook van de 
gelegenheid gebruik maakt om scouts op te roepen: Doe ook mee met NHW!

Hans Veenstra: 
gewoon zorgen dat het goed loopt

•	de	 bevers	 op	 zaterdagavond	 in	 de	
stromende	regen	vanaf	‘t	Seepeert	
terug	moeten	lopen	naar	hun	eigen	
terrein?

•	de	 leiding	 hen	 vervoerdt	 door	
middel	van	tentzeil-taxi’s?

•	er	tussen	scouts	tijdens	de	Tweede	
Wereldoorlog	 een	 geheime	
handdruk	was?	

•	‘t	Seepeert	op	zaterdagavond	voor	
veel	 speltakken	 als	 opvangplek	
wordt	gebruikt	in	de	regen?

•	wij	nu	voor	het	twintigste	jaar	in	de	
Marnewaard	kamperen?	

Lieve	Sarah, 
Ik heb een groot probleem op het liefdesgebied en kan wel wat advies gebruiken van een ervaringsdeskundige 
zoals jij. Ik ben namelijk smoorverliefd op een sherpa van de Trappers. Ze heeft prachtig blond haar en 
blauwe ogen waarin ik helemaal kan wegdromen. Het feit dat ze een paar jaar ouder is zal geen probleem 
vormen dankzij mijn sterke liefde voor haar. Maar ze heeft al een vriendje. Wat moet ik nu doen?
Liefs	van	een	verdrietige	verkenner

Lieve	verdrietige	verkenner,
Wat fijn dat je mij om een advies komt vragen! Als ik je brief goed heb begrepen kun jij bijna nergens anders meer 
aan denken. Ook moet je weten dat leeftijd maar een getal is. Het feit dat deze sherpa van de Trappers al een vriendje 
heeft, betekent niet dat je kansloos bent. Niet geschoten is altijd mis! Misschien moet je deze dame versieren met een 
verleidingsdans. Trek je mooiste kleren aan, zet je haren in het beste model en wees eerlijk over je gevoelens. Ik wens je 
veel succes.
Liefs	Sarah

Sarahs Liefdessahara

Overal op het middenterrein branden 
lampen, staan er laptops aan en 
gloeien de tosti-ijzers. Voor al deze 
dingen is elektriciteit nodig. Maar 
waar komt deze stroom eigenlijk 
vandaan? Zou er ergens een staflid 
op een hometrainer zitten om stroom 
op te wekken? Worden er grote 
windmolens gebruikt? Of is er een 
hamsterwiel om in te rennen? Hoewel 
windmolens hier erg goed zouden 
werken, zijn er nog geen gespot. 
Ook heeft de staf waarschijnlijk iets 
beters te doen dan fietsen of in een 
wiel rennen. Waarschijnlijk liggen er 
gewoon ergens hele grote batterijen. 
Het is in ieder geval erg fijn dat het er 
is, waar het dan ook vandaan komt!

Watt?


