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Wist je dat...

Scouts die al vaker op NPK geweest 
zijn, herken je zo. Die hebben namelijk 
al een enorme verzameling dasringen 
met brandstempels aangelegd. Ook dit 
jaar worden er weer prachtige stempels 
gemaakt. De Eekschellers Stam en de 
GUG van Scouting Beyloo ter Horst 
staan klaar op het middenterrein 
om de dasringen te maken. Ook 
hebben ze een enorme collectie van 
voorgaande jaargangen. Kom dus 
zeker even langs om je eigen voorraad 
uit te breiden met de nieuwste lijn!

Brandstempel

•	je kan pinnen in ‘t Seepeert?
•	dit ook kan in de ScoutShop?
•	de	 wekker	 uitzetten	 heel	 erg	
moeilijk	is?

•	de	Thriantastam	alle	wist-je-datjes	
gestolen	heeft?

•	je een BH dicht kan knopen met 
een	paperclip?

•	de	 kampstaf	 dit	 jaar	 het	 goede	
weer	te	laat	heeft	aangevraagd?

•	de	 glijbaan	 op	 het	 middenterein	
ook	voor	18+	is?

Op kamp blijkt dat de calamiteitenbus 
van de welpenstaf spoorloos 
verdwenen is. Door snel optreden 
van kampleider Rob wordt het terrein 
direct hermetisch afgesloten. De 
perfect gecoördineerde zoekactie 
leidt ertoe dat de kampleider het 
voertuig vliegensvlug vindt. Heeft 
de kampleider met deze actie een 
heterdaad diefstal opgelost? Op 
dat moment ziet hij dat naast de 
bestuurder ook de eigenaar in de 
bus zitten. Het blijkt gelukkig een 
grap te zijn. In de ogen van Rob zie 
je boosheid, paniek, verslagenheid, 
maar ook opluchting. Gelukkig kan 
hij de humor van de grap inzien. 
Namens de welpenstaf bedankt 
voor dit onvergetelijke moment Rob!

Robs opsporing

Gisteren was de grote vraag waar 
alle elektriciteit vandaan komt op 
het kampterrein. Vandaag vindt een 
groot onderzoek plaats naar het 
verlossende antwoord op de vragen 
van gisteren. De stroomkabels worden 
helemaal tot het eind gevolgd. Daar 
wordt helaas geen hamsterrad of 
windmolen aangetroffen. Er is niet 
eens een legertje stafleden met 
hometrainers aanwezig. Het antwoord 
is dat de stroom geleverd wordt door 
een aggregaat. Werkt heel goed, maar 
het is natuurlijk wel een beetje saai. 
Wellicht zijn de andere plannen een 
milieuvriendelijk voor volgend jaar?

Saai

Dat het zaterdag flink regent en waait merkt iedereen op het Pinksterkamp. 
Maar de welpentent van de Esdoorn heeft het echt heel erg moeilijk. Rond het 
middaguur is de tent al aan het inzakken, maar tijdens de stortbui van half vier 
gaat het serieus mis. De tent denkt blijkbaar dat hij een trechter is en implodeert. 
Hij scheurt niet, maar een enorme waterval stroomt naar binnen, waardoor de 
matjes en slaapzakken volledig worden ondergedompeld. Van alle kanten komt 
de hulp op gang om de tent weer in zijn oorspronkelijke vorm terug te zetten. Maar 
de matjes en slaapzakken zijn onbruikbaar. De welpenleiding gaat in crisisberaad: 
ouders bellen met de boodschap dat hun welp vannacht in het eigen bed moet 
slapen? Gelukkig komt iemand van de stam op het lumineuze idee om het Rode 
Kruis te bellen. Per slot van rekening zijn de welpen nu een soort vluchtelingen 
zonder bed! En zo geschiedt het. Het Rode Kruis uit Groningen en Leeuwarden 
brengt 24 veldbedden, 24 kussens en 24 dekens. Om kwart over tien is het 
veldhospitaal klaar en kunnen alle welpen slapen. Dinsdag zal alles weer ingeleverd 
worden. Tot die tijd moet aan de welpen worden uitgelegd dat deze luxe alleen 
voor dit noodgeval is ingezet. De welpen willen nu namelijk niet meer anders.

Esdoorn welpen gered door Rode Kruis
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‘t Dorp Wist je dat...

Omdat de bevers wel wat warmte kunnen gebruiken is de kampvuuravond 
verplaats naar ‘t Seepeert. Heel gezellig daar en veel warmer dan bij een 
echt vuur. De avond begint natuurlijk met het beverlied. Dan worden de 
herinneringen van alle 10 jaren Hotsjietonia in de Marnewaard opgehaald. We 
zijn op safari geweest,  met het circus. Met Professor Plof hebben we zijn laluwa 
(land lucht watervoertuig) gerepareerd en we zijn naar de maan geweest waar 
Pyros woont. En overal weten Stanley en Rebbel wel een liedje bij. De tien jaar 
vliegen voorbij. Na een gezellige avond gaan de bevers moe naar hun tent terug.

10 keer thema

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.
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.

Activiteiten
in 't Dorp

De burgemeester van het dorp is zijn 
burgemeestersketting kwijt. Om een 
nieuwe ketting te maken moeten de 
bevers de hele wereld over lopen. 
Ze gaan onderweg en volgen de 
vlaggen van heel veel verschillende 
continenten. Zo komen ze in Afrika 
waar ze een hele moeilijke quiz 
moeten doen. Met een fotoroute 
komen ze bij de trappersbaan die ze 
in Amerika brengt. Het gaat zo goed 
dat bijna alle bevergroepen een 
hele ketting bij elkaar sparen. Via de 
leeuwenontwijkkruispuntenroute 
komen we in Azië waar we langs 
een touw door het bos moeten 
raden wat er hangt. Nu hebben de 
bevers genoeg kralen verzameld en 
die gaan ze naar de burgemeester 
brengen. Wat zal die blij zijn!

Wereldhike

Komt een nietmachine bij de bakker, 
zegt de bakker ‘ik bak brood’. Waarop 
de nietmachine reageert met: ‘ik niet’.

Mop

Ondanks dat de Bevers de jongste speltak is, hebben vele bevers al ervaring 
met het slapen in een tent. Sommigen zijn al met papa en mama weg geweest. 
Anderen hebben een proefnachtje met hun scoutinggroep geslapen. Dus 
voor hoe-kan-ik-goed-op-kamp-slapen-tips moet je echt wel bij de bevers 
zijn! Bij Scouting Pekela is het advies om de hele dag leuke spelletjes te doen. 
Levi van de Rangers heeft als tip dat je je eigen kussen mee moet nemen. Bij 
de Jutters doen ze het spelletje ‘wie kan het langste stil zijn’. Dat deze tips 
werken blijkt maar weer. Bij de Stanley groep waren ze pas om 6:30 (!) wakker.

Slaap tips

•	Stuiter	 bij	 een	 bever	 mag	 slapen	
die	tijdens	het	kamp	jarig	is?

•	Leon	 verdrietig	 is	 omdat	 hij	 de	
verkeerde	pyjama	mee	heeft?

•	Daan	 enorm	 in	 zijn	 vinger	 heeft	
gesneden?

•	hij	 zelf	 bij	 hoog	 en	 bij	 laag	
blijft	 volhouden	 dat	 het	 een	
leeuwenbeet	was?

De Dwaalbevers zullen dit kamp 
geen last hebben van darm- en/of 
buikproblemen. Bij hen is de hudo 
(Houdt Uw Darmen Open) dik in 
orde. De ingang van hun kampterrein 
is een enorme toiletrol. De poort is 
een echte wc-deur. Kreten als: “Thuis 
is waar je zo lang kan poepen als je 
wilt” en “Wat hou ik toch van mijn 
wc... samen zoveel shit meegemaakt” 
hangen op hun terrein om bij iedereen 
het toiletbezoek aan te moedigen.

Niet verstopt
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MEGO Wist je dat...

Vele en vele welpen zitten knus bij 
elkaar in het Seepeert. Al het hout 
is kletsnat van de regen, maar dat 
drukt de pret niet. In het Seepeert is 
het namelijk ook lekker warm. Twee 
figuren met rugzakken komen langs. 
Ze zijn duidelijk verdwaald want 
ze zijn op zoek naar de ´Playmobil-
party´. Vol passie vertellen ze over 
de avonturen die ze onderweg 
hebben meegemaakt. Ook zingen 
ze hier een aantal liedjes bij. Het 
kampvuur wordt duidelijk niet gemist.

´Kampvuur´

•	Anne-Jan	 van	 Sint	George	 door	 de	
Porta	Potti	is	gezakt?

•	er	op	de	haringen	van	de	grote	tent	
van	 scouting	 Pekela	 tennisballen	
zitten	 om	 kwetsbare	 enkels	 te	
beschermen.

•	Milan	van	de	Esdoorn	het	wel	heel	
koud	vindt?

•	Hij	 samen	 met	 Marijn	 op	 de	
schommel	zit	om	warm	te	worden?

•	de	Struners	Stedum	maar	8	van	de	
24	welpen	op	kamp	mee	heeft	met	
6	leiding?

•	je	bij	De	Havik	‘MEGO	Patat,	‘MEGO	
IJsje’	 of	 een	 ‘Blij	 Maatje’	 kan	
bestellen?

Amani van scouting Look Wide wil 
met jullie delen dat het nu in Soedan 
niet zo veilig is. Haar vader komt 
daar vandaan. Ook heeft Amani daar 
nog familie wonen. Deze zomer gaat 
gaat zij naar Soedan als het veilig 
genoeg is. De vlag van Soedan is 
rood, wit en zwart met een groene 
driehoek aan de linker zijkant.

Rood, wit,
zwart en groen

Bij de Ter Stege horde uit Hoogeveen 
hebben ze een levensechte MEGO 
Woman gemaakt. De bedenker, 
Wendy, kan zelf in dit pak lopen. In het 
pak komen is echt teamwerk. Alleen 
met behulp van haar medeleiding 
kan zij het pak aantrekken. Eerst stapt 
Wendy zelf in de benen, daarna moet 
zij aangekleed geworden. Hierna 
wordt het middenstuk geplaatst, wat 
op een rokje lijkt. De volgende stap is 
het plaatsen van de romp. De armen 
moeten één voor één aan de romp 
bevestigd worden en als slotstuk wordt 
het bekende MEGO hoofd bovenop 
vastgemaakt. Wendy kan lopen in 
het MEGO-Woman pak, supercool!

MEGO-Woman 

Heb je ‘s ochtends even tijd nodig om 
wakker te worden? Nog wat koud en 
moe na de storm van gisteren? Geen 
nood. Op zondagochtend kun je actief 
wakker worden met MEGO op muziek! 
Bij het eerste nummer zitten er nog 
wat mensen op de grond. Maar als je 
iedereen om je heen enthousiast ziet 
dansen, kan je natuurlijk niet stil blijven 
zitten. Al snel zijn alle welpen aan het 
dansen en weer klaarwakker. Het 
belooft weer een fantastische nieuwe 
dag op het MEGO festival te worden.

MEGO op muziek

Foutje bedankt!
Na al het oefenen met verschillende 
skills is het tijd om te kijken of de 
MEGO machine in werking gezet kan 
worden. Helaas hebben het uitvoeren 
van de moonwalk, geluid maken 
met een groot scheetkussen en het 
invoeren van 3 verschillende codes 
niet het gewenste effect. Aan welk 
wiel ook gedraaid wordt, alleen de 
ventilatie gaat werken en het alarm 
gaat loeien. Eigenlijk zouden er MEGO 
blokken uit moeten komen. Gelukkig 
kan Monteur de stekker uit het 
stopcontact krijgen. Helaas hebben 
wij nu nog steeds geen werkende 
machine. Nu met zijn allen duimen!

Laurens van Emmen ziet tijdens 
de disco een leuk meisje waar hij 
wel een praatje mee wil maken. 
Deze slimme welp heeft op haar 
trui de groep (scouting Erica), en 
belangrijker haar naam (Milou) 
gezien. Dan begint de zoektocht naar 
Milou. Toevallig valt Milous naam 
waar Scouting Erica bij zit en zo 
heeft Laurens Milou toch gevonden. 

Lang gezocht,
toch gevonden



55KAMPKRANT NPK 2e EDITIE 2019  ©

MEGO Wist je dat...
•	Amber	 van	 Scouting	 Veendam	
yellen	heel	leuk	vindt	omdat	ze	dan	
kan	schreeuwen	en	dansen?

•	Yvette	van	de	Bevers	uit	 Lettelbert	
een	 natte	 slaapzak,	 matje	 en	
pyjama	heeft,	omdat	het	 grondzeil	
niet	goed	in	de	tent	ligt?

•	ook	 de	 Rangers	 Zuidlaren	 nat	 zijn	
geregend,	 omdat	 ze	 de	 voortent	
niet	goed	hebben	dicht	gedaan?

•	Peter,	 de	 leiding	 van	 Kon-tiki	
Hoogeveen,	een	halve	 tattoo	heeft													
omdat	het	hem	te	veel	pijn	deed?

De kampwacht loopt rond op het welpenterrein om orde te houden. Bij de Rangers 
Zuidlaren valt op dat de skelters verdwenen zijn. Heel raar, wat moet je in de nacht 
nou met twee skelters? Opeens is er wat gegiebel hoorbaar en op het pad komen 
twee skelters het zandpad op rijden. Ze worden bestuurd door twee jongens die 
duidelijk te oud zijn om welpen te zijn. De kampwacht probeert ze te pakken te 
krijgen, maar helaas zijn de jongens te snel weg. De vluchtende jongens hebben 
wel de skelters achtergelaten. Dus die heeft de kampwacht maar netjes teruggezet.

Nachtelijke skelterrace

Sinds vrijdagavond heeft iedereen toegang tot het MEGO festival!
Op de vrijdagavond werd de speciale MEGO machine aangezet door middel van 
een formule. Echter heeft MEGO-Oen de formule per ongeluk meegenomen 
naar de wc en deze kwam vies en onbruikbaar terug. Help! Hoe krijgen we de 
MEGO machine nu weer aan?
Gelukkig zijn alle bezoekers van het festival bereid ons te helpen om de formule 
opnieuw te vinden... hopelijk krijgen we de MEGO machine snel weer aan!

Welkom op het MEGO-festival!

Op zondagmiddag komen de welpen 
weer bij elkaar. Gaat het met alle skills 
van de subkampen nu wel lukken 
om blokjes te maken? Het is ook wel 
een erg ingewikkelde formule: de 
moonwalk doen, vier keer drukken, de 
code intoetsen, zoveel keer naar links 
en naar rechts draaien en dan blazen. 
De eerste twee pogingen lukken nog 
niet goed. Er gaat iets draaien en er 
komt veel rook uit de machine, maar 
geen blokje. Bij de derde keer lukt het 
wel! Er komen een aantal witte blokjes 
uit, maar nog steeds geen gekleurde 
blokjes. De monteur komt kijken 
wat er mis is en de oorzaak is heel 
simpel. De kleurstof is op! Daar moet 
nog een oplossing voor gevonden 
gaan worden. Alle subkampen gaan 
nu op zoek naar hun eigen kleur.

Eerste blokjes

Hoi Pinksterblom,

Ik zit in subkamp 5 (geel) en ik zit bij 
Look Wide (de leukste groep). Het is 
een meisjesgroep. De beste vriendin 
die ik bij Look Wide heb is Eline H! 
Ik vind het heel erg leuk op NPK. Het 
enige wat ik niet zo leuk vind is het 
slechte weer :(. We moeten steeds 
naar binnen als het gaat regenen, maar 
dan doen we wel leuke spelletjes!

xxx
Cato

Ingezonden brief
Onder het genot van een heerlijk 
zonnetje, begint de krachtmeting 
tussen de subkampen. Sommige 
spellen gaan om kracht en bij andere 
moet je slim zijn. Ook moet je een 
beetje kunnen racen. Zo is er een taxi-
race, die uiteraard gewonnen wordt 
door de MEGO-racers. De sleeprace 
is iets minder succesvol, Charlotte van 
Nicolaas en Maud van Veendam vallen 
namelijk van hun band af. Hopelijk is 
er goed genoeg gepresteerd om de 
MEGO-fabriek weer op gang te krijgen.

Subkamp strijd
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pinksterpop Wist je dat...

Jelmer van Tecumseh begint zonder 
zorgen met koken. Hij haalt een zak 
wortels bij de leiding en zonder iets te 
vermoeden pakt hij de eerste wortel. 
Maar wat is dat? Zijn hele hand is ineens 
oranje. Er blijkt een wortel gesplashed 
te zijn. Jelmer heeft niet zoveel zin 
in wortelpuree. Hierdoor heeft hij 
helaas 5 wortels weg moeten gooien. 
Toch zonde van die lekkere wortels.

Wortelsplash

Met dit weer kan je het natuurlijk 
verwachten: vliegende tenten en 
wapperende doeken. Maar de Trappers 
hadden pas echt een poepzooi. Na al 
het zware werk in de regen was het 
allemaal voor niks. Hun hudo is met 
palen en al omgevlogen. Dit is zeker 
een verhaal met een luchtje eraan!

HE! KAK!

Het zal je maar gebeuren. Denk je 
een droge plek te hebben, stort hij in. 
Dit gebeurt helaas bij Scoutinggroep 
Pagista. Niet alleen stort hij in, ook 
scheurt hij door Ambers schuld 
helemaal kapot. De scoutinggroep 
krijgt nu gelukkig weer een andere tent.

Scheuren kan
gebeuren

Door de harde wind zijn de scouts zaterdagavond de Kruk ingewaaid. De 
meiden van Scouting Erica vinden het een succes. Voor het eerst legaal 
naar de Kruk en de sfeer is ook wat knusser. Dit is het eerste moment 
van NPK dat de scouts kunnen opwarmen. En dat zelfs zonder kampvuur. 
Onder begeleiding van drie acts zingen de scouts de longen uit hun lijf. 
Vooral 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis blijkt een publieksfavoriet. Het 
laatste liedje van de avond kwam op en de Kruk veranderde in een waar 
dansfeest. De toon is alvast gezet voor de scoutsdisco van zondagavond!

Een uitgedoofd kampvuur

Opwarmen kan natuurlijk het beste met bewegen! Op zaterdagavond wordt 
er daarom gekozen voor een lekker actief spel. Via een parcours brengen 
de scouts plastic bekertjes naar een rek. Hier moeten ze vervolgens zo snel 
mogelijk een gitaar maken. Tegen verwachting in verloopt het bijzonder 
soepel. Het fanatieke spel van de scouts zorgt namelijk vaak voor grote chaos. 
Het is een nek aan nek race en tot aan het einde ontzettend spannend. 
Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn, en dat is dit keer subkamp 3!

Luchtgitaar

Leena van scouting Dedemsvaart gaat 
deze zomer naar de geweldige world 
jamboree. Vorige week tijdens het 
contigentskamp heeft zij wel een hele 
leuke IST-er ontmoet. Stiekem hoopte 
ze dat Geert, de IST-er ook op NPK zou 
zijn. Ze is dan ook op zoek naar deze 
leuke jongen, hopend op een echte 
jamboree romance. Maar helaas, die 
liefde zit er niet in. Geert is namelijk al 
bezet. Dat betekent natuurlijk niet dat 
er niet nog een mooie vriendschap kan 
opbloeien! En, geef de hoop niet op, 
want zoals ze zeggen: Alles kan kapot!

Jamboree liefde
Staand slapen klinkt niet heel 
aantrekkelijk. Jochem van Scouting 
Nienoord heeft echter geen keus 
zaterdagnacht. Kyllian en Ruben 
maken hem met ducttape en tiewraps 
vast aan de tentstok. Jochem probeert 
zich nog los te maken, maar zonder 
geluk. Hij heeft wel een zaklamp vast 
waarmee hij SOS zou kunnen seinen. 
Helaas hebben Kyllian en Ruben 
zijn handen ook vastgeknoopt. Er 
zit voor Jochem dus niks anders op 
dan de nacht staand doorbrengen. 
Nu maar hopen dat iemand hem 
‘s ochtends komt bevrijden.

Staand slapen

•	Frency	 van	 de	 Voerman	 free	 hugs	
uitdeelt?

•	de	app	tijdens	de	Marne	Playstore	
niet	op	alle	mobiels	werkt?

•	de	BA-OW	blijkbaar	iemand	hebben	
rondlopen	die	op	Dora	lijkt?	

•	Koen	 de	 Hudo	 bij	 Look	 Wide	 niet	
kon	vinden?
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pinksterpop Wist je dat...

Het is doodstil bij cluster 10 tijdens de 
Marne Playstore. Scouting Emmen is 
hier geconcentreerd bezig met A-lopen. 
Er lijkt geen teamwork te zijn door de 
missende communicatie, maar het 
tegendeel is waar. Ze communiceren 
via telepathie. Je kunt je afvragen of 
dit waar is, maar soepel doen ze het 
spel wel. Het is vast lekker rustig bij 
Scouting Emmen op het kampterrein!

Stil spel

•	de	 Rangers	 Zuidlaren	 heel	 hard	
kunnen	yellen?

•	de	 kampeervaardigheid	 hun	
schoonmaakkar	bij	 Freya	Veendam	
heeft	laten	slingeren?

•	je	bij	Look	Wide	op	de	foto	kan	met	
Lil	Kleine	en	Ronnie	Flex?

Dag drie is begonnen en de hike wedstrijden zijn gestart. Omdat alle dingen fout 
horen te lopen, gebeurt dat nu natuurlijk ook. Arme dames van scoutinggroep 
Pekela zijn lichtelijk in de war met het aflezen van een kompas. Gelukkig is Ivo 
van de organisatie in de buurt. De meiden denken dat Ivo hen wel wil helpen. 
Ivo stuurt ze helaas de verkeerde kant op en de dames lopen maar liefst 
twee kilometer verkeerd. De dames zijn toch nog in een best vrolijk humeur, 
zeker gezien de situatie. Ze hadden gelukkig ook wel het weer meezitten. 

Eerlijke fout of lelijke streek?

Protest tegen 
geluid

Bij Scoutinggroep de Havik heerst er 
een rustige sfeer dit NPK. De enige 
muziek die je hier op het festivalterrein 
hoort, is afkomstig van panfluiten. Dit 
is namelijk het enige instrument wat 
zacht genoeg is, vertellen Carmen 
en Fenne. De scouts van de Havik 
zijn namelijk in protest tegen geluid. 
Met behulp van een decibelmeter 
meten ze of er teveel lawaai is. 
Er zijn lampjes met verschillende 
kleuren. Bij groen ben je een chille 
dude. Hoe hoger de lampjes komen, 
hoe meer je moet gaan oppassen.
Wanneer de lampjes blauw worden 
heb je echt teveel herrie. Er wordt 
dan een lolly in je mond geduwd 
zodat je niet meer kunt praten. Wees 
dus vooral stil wanneer je in de buurt 
bent van een scout van De Havik.

Loop je hier op NPK rond met een 
naar gevoel? Heb je last van een 
vervuilde aura? Ga dan langs bij 
de scouts van scouting Vries! Hier 
is een heuse aurawasstraat. Daar 
kun je je aura laten reinigen door 
de scouts, en dan heb je de rest van 
het kamp een prachtig schoon aura!

Aura reinigen

Zaterdagavond is er een koepeltent 
ingestort en weggewaaid bij 
de scouts. Het vreemde is dat 
de tent is goedgekeurd bij de 
kampeervaardigheid. Wat blijkt: 
de tent is zelfs eigendom van de 
kampeervaardigheid! Er is geprobeerd 
om dit ironische nieuws stil te houden. 
Dankzij onze betrouwbare bronnen 
hebben wij dit interessante nieuwtje 
gelukkig wel opgevangen. Wij zijn 
natuurlijk niet bang om dit met jullie 
te delen. Het is nog niet duidelijk 
of de kampeervaardigheid open 
staat voor tips of verbeterpunten.

Kampeerminder-
vaardigheid
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ich liebe
deutschland

Wist je dat...

Mika van Beyloo Ter Horst is op jacht. Nadat de leiding het vorige jaren 
heeft verpest, neemt hij zelf de touwtjes in handen. Mika is een leuke, 
bisnacksuele, gingerneutrale jongen, alhoewel dit niet voor alle gingers geldt. 
Hij heeft een hele lijst met eisen. Een korte greep hieruit: ze moet gelukkig, 
sportief en een toverfee zijn. Denk je nu, hier heb ik geen tijd voor? Maak 
je geen zorgen, hij zoekt haar alleen voor dit NPK. Wil jij met Mika op een 
date? Kom dan langs bij Beyloo Ter Horst voor een leuke kampvuurdate. 
Tim daarentegen is wat makkelijker. De enige eis die hij stelt is dat ze lief is.

Gingerneutrale date

De explorers van St. George Assen 
houden dit jaar de moed hoog. 
Door de harde regen en wind 
wordt het opbouwen verstoord, 
maar Stijn en Susannah hebben 
er geen moeite mee. 'Door goed 
teamwork en veel gezelligheid 
kunnen wij lekker doorbouwen!'

Na regen
komt zonneschijn

De Zeef is dit jaar weer mooi versierd 
met Duitse vlaggen. De schnitzel is dit 
jaar het neusje van de zalm, omdat 
het perfect bij het thema past! De 
Zeef is open van 08:00 tot 00:00.

Der Zeef

•	de	 1	 op	 het	 bord	 van	 subkamp	 1	
heel	erg	op	een	worm	lijkt?

•	Bernard	heel	goed	kan	paaldansen?
•	Matthijs	 van	 St.	 George	 en	 Elise	
van	Lemelerveld	wel	heel	schattig	
bij	het	kampvuur	zitten?

•	gender	zó	2018	is?
•	Leger	 heel	 vaak	 wordt	 geaaid,	
maar	nooit	terug	aait?

•	Fraeylema	een	fotocollage	heeft?

Heel het terrein van Scouting Emmen staat vol met geschilderde koeien, 
reclameborden en Almhofbakken. Onder leiding van schildertalent Suzanne zijn 
ze al elf weken aan het verfen. Eline en Suzanne zijn vooral trots op de hudodeur. 
Hierop staan een knappe Herr und Fraulein geschilderd. De dames willen echter 
graag met deze wunderschöne 2D-jongeman de tent induiken, dus kiezen ze 
liever voor zijn deur. Naast de hudo staat ook een erg bijzondere lijst: de schijtlijst. 
Hierop moeten alle explo's hun ontlasting turven en wie het hoogst op de lijst staat 
moet de hudo's legen. Hopelijk blijft iedereen een gezonde stoelgang hebben.

Schijtlijst 

De Veentrappers hebben dit jaar 
erg hun best gedaan voor de 
themaversiering. Hun terrein is 
dit jaar de après gaybar van het 
explorerterrein. Après ski vonden 
ze namelijk iets te saai, en iedereen 
weet dat alles leuker is als het gay 
is. Om in thema te blijven draaien ze 
ook zo veel mogelijk Duitse muziek, 
waar soms zelfs ook nog wel een 
leuk nummer tussen zit. Gelukkig 
maar, want ze hebben ook een 
prachtige paaldanspaal. Die moet 
natuurlijk wel gebruikt worden!

Gay doen
is winnen

Jorian en Mark, ook wel de 
Drillmeister en gevolg, van Nienoord 
uit Leek hebben een apart plan voor 
de hike van zondagmiddag. Ze willen 
helemaal naar Duitsland lopen. Dit 
plan is ontstaan nadat ze dit ook al 
een keer op HIT hadden gedaan. 
Hopelijk levert het nog een paar 
extra punten voor het thema op.

Auf Wiedersehen
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ich liebe
deutschland

Wist je dat...

Er gaan geruchten rond dat er 
explorers rondlopen die alleen maar 
Duits sprechen dit Wochenende! Ze 
willen zo graag themapunten krijgen 
dat ze al hun Möglichkeiten om 
een leuk gesprek te hebben op NPK 
hebben opgegeven. Hun Deutsche 
woordenschat besteht namelijk uit 
nur acht woorden, dus erg diepgaand 
kan dat niet worden! Hoffentlich 
worden hun inspanningen beloond!

Sprachen

•	er	 veel	 getinderd	 wordt	 door	 de	
explo’s	op	NPK?

•	Emma	 van	 de	 Stanleygroep	 ziek	 is	
geworden,	maar	niet	naar	huis	wil?

De omheining van Scoutinggroep Burdine bestaat uit een lopende band van 
bierflesjes; ze zijn namelijk bierbrouwers. Als je de flesjes van dichterbij bekijkt, 
zie je dat er een vrolijke jongen in lederhosen opstaat. Na even doorvragen 
blijkt dit Harm te zijn. De naam van hun zelf geproduceerde bier is 10 B. Dit 
staat voor Burdine’s Beierense Best Bizar Bezopen Bezige Brakmakend Bockbier 
Bier-Brouwerij. Hoeveel woorden kunnen ze nog meer met een B verzinnen?

10 B’s

Naast land- en waterscoutinggroepen 
bestaan er ook luchtscoutinggroepen. 
Luchtscout Romke Jan van de Esdoorn 
weet alleen eigenlijk niet wat 
luchtscouting zo anders maakt dan 
landscouting. Ze kunnen niet vliegen, 
maar ze hebben wel veel foto’s van 
vliegtuigen in hun groepsgebouw 
hangen. Ook gaan ze wel eens naar de 
open dag van de vliegbasis. Romke Jan 
vindt vliegen zelf erg interessant. Bijen 
ook, maar wespen vindt hij vervelend. 
Hij weet dus eigenlijk wel gewoon wat 
luchtscouting inhoudt, en hij kan het 
ook nog eens vliegensvlug uitleggen!

Vliegen

De Mensinghe Roden heeft een wel heel bijzondere vlag. In hun vlaggenmast 
hangt namelijk een verkiezingsposter van de lokale verkiezingen in Koblenz. 
Toen de groep hier drie jaar geleden op zomerkamp was, hebben ze deze 
posters meegenomen als souvenirs. Er waren nog twee andere posters 
met andere kandidaten erop, maar één daarvan is inmiddels al op het vuur 
beland. De ander is ook op het kampterrein aanwezig, maar op een iets 
minder prominente plek. De explo’s weten jammer genoeg niet wat de 
standpunten zijn van de man in hun vlaggenmast. Maar de verkiezingen 
zijn toch al voorbij, dus daar zouden we toch niks meer aan hebben.

Verkiezingsvlag

Bas van scouting Nienoord is een 
enorm gedreven en enthousiaste 
explorer. Alleen Bas heeft iets wat hem 
kenmerkt. Bas draagt al een lange tijd 
geen schoenen meer, hij draagt alleen 
nog Crocs. Bas voelt zich comfortabel 
en staat sterk in zijn schoenen als hij 
Crocs draagt. Als Bas toch schoenen 
aan moet trekken, voelt Bas zich 
ongelukkig en niet op zijn gemak. 
Mocht je iemand op Crocs zien lopen, 
dan is het aannemelijk dat dit Bas is.

Crocs
Bram van de Stanleygroep Hardenberg 
heeft dit weekend voor het eerst 
zijn tanden gepoetst. Dit is wel heel 
bijzonder voor een jongen van 18. 
Hoe dan ook, hij heeft dus nu een 
ontzettend schone mond en niet 
zonder reden! Zijn mede-explo’s 
willen namelijk heel graag dat hij dit 
NPK met iemand zoent. Wie dat dan 
moet zijn, weten ze nog niet, maar 
de welpenleiding van subkamp 2 is 
een goede kandidaat. Dit blijft dus 
nog even spannend, maar Bram heeft 
in ieder geval geen stinkende adem!

Frisse Adem
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            Wist je dat...

Binnen het klooster is er natuurlijk 
ook veel tijd voor reflectie. Vaak is de 
ochtend hier de ideale tijd voor. Rustig 
even wakker worden, eens goed om je 
heen kijken, en de tijd nemen om te 
reflecteren. Over jouw acties, die van 
je tentmaatje... Huh, een tentmaatje? 
Naja, u begrijpt het wel. Stel jezelf eens 
de vraag: hoe kan ik dit in de toekomst 
voorkomen? Of misschien: hoe krijg ik 
dit vanavond weer voor elkaar? Het is 
belangrijk om stil te staan bij dit soort 
vragen. Want: ‘s avonds een non, ‘s 
ochtends het delen van je slaapcocon.

Ochtendreflectie

•	Ellen	niet	wakker	wordt?
•	de	stoelen	van	de	Kruk	moeilijk	
open	te	klappen	zijn?

•	er	een	dabbende	Jezus	is	op	het	
Pivo's	terrein?

•	Beyloo	een	klokkentoren	heeft?
•	er	zaterdagnacht	goed	is	geleefd	
volgens	het	zesde	gebod?

•	er	 steeds	 meer	 mensen	 met	
een	vlees	pet	rond	lopen?

Op zaterdagavond mogen de scouts 
voor één keer het PIVO-terrein op. 
De weergoden besluiten dat de 
scouts hun eigen programma niet 
mogen volgen. Hierdoor zijn ze 
genoodzaakt om het programma aan 
te passen en te houden in de Kruk. 
Alle nonnen en monniken komen 
snel bijeen om de Kruk op te ruimen 
en schoon en scoutklaar te maken. 
Van bovenaf wordt er met trots 
mee gekeken en terecht! Hulde voor 
deze volgelingen, gezegend zijn zij.

Scouts take over

Naast de eigen reflectie is het 's ochtends ook belangrijk om in groepsverbanden 
na te denken over de begane zonden. Op zondagochtend gebeurt dit met een 
ochtendpreek onder leiding van de broeders van de Eekschellers. Het overmatig 
hydrateren van de zaterdagavond wordt bejubeld, iets wat een instemmend 
rumoer oproept bij de aanwezigen. Ook de oproep tot de komst van een 
nieuwe versnapering in de kruk levert dergelijke geluiden op. Ichtus, in een 
laagje paneer, goudgeel gebrand in goddelijke olie. Voor zij die nog een aflaat 
wensen voor de voltrokken en toekomstige zonden, zoals het verbreken van 
geboden 9 en 10, volstaat een kratje bier aan het adres van de Eekschellers.

Benedicta tu in mulieribus

Mis jij ook de verdieping in het pivo-
katern? Misschien iets in de vorm 
van een gedicht met ruimte voor 
bezinning? De NPK-dichter wordt 
gemist, bij zowel redactie als lezer. 
Dus, ben jij of ken jij dé originele of 
misschien wel de nieuwe dichter des 
Marnewaards? Graag horen wij van je!

Oproep: Poëzie-broeder

Een emotioneel beladen PIVO-terrein 
op zondag. Milan van de Radix komt ‘s 
ochtends zijn tent niet uit en blijft ook 
na een verplaatsing in zijn slaapzak 
liggen. Na een uurtje besluiten 
broeders van de Jutter stam te checken 
of hij nog in leven is. Om te zorgen dat 
hij niet wegwaait, volgt al snel het 
besluit om hem vast te zetten met wat 
haringen, en een afzetlint om hem te 
beschermen. Andere stammen volgen 
snel en ineens ligt Milan daar, als in het 
graf opgebaard. Met een bloemetje, 
gedenkkaarsen, een kruis, wat bankjes 
en een heuse condoleance. Na zo’n 
vier uur van grafbouw en afscheid 
nemen, worden de klokken geluid en 
zegent de Pivo staf het graf. Koffie en 
cake bij de receptie en Pavarotti op de 
achtergrond en zo neemt men afscheid 
van Milan. Tot morgenochtend!

Rest in Pivo
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Wist je dat...

Wist je dat...

Inmiddels is de harde wind weer 
gaan liggen. Alle weggewaaide 
tenten en spullen kunnen weer 
uit de Waddenzee gevist worden. 
Vandaag is het half bewolkt en 
wordt het ongeveer 20 graden. De 
zon breekt met enige regelmaat 
door, dus perfecte omstandigheden. 
De regenjas hoeft pas op maandag 
weer uit de tas worden gehaald. 
Het wordt dan wel iets warmer.

Weerbericht

•	Bakkende	 Beer	 kookles	 geeft	 voor	
koken	op	kampvuur?

•	alle	 helpende	 indianenstammen	
een	 eigen	 kleur	 in	 hun	 naam	
hebben?

•	sommige	 leden	 van	 Beyloo	 Ter	
Horst	 niet	 weten	 waar	 hun	 eigen	
tipi	staat?

Als Bakkende Beer bij de tipi komt voor 
zijn kookles, staan de meeste indianen 
al klaar. Ze hebben hun papa’s en 
mama’s meegenomen. Bakkende 
Beer heeft een grote kom deeg en 
voor iedereen een stok bij zich. Na 
wat kunstig kneedwerk hebben alle 
indianen deeg aan hun stok. Deze 
bakken ze boven het kampvuur. 
Sommige indianen krijgen een klein 
beetje hulp van hun ouders. Zo 
hebben ze allemaal geleerd hoe je een 
broodje boven het kampvuur maakt.

Brood
De strijdbijl is verdwenen. Eenzame 
Eekhoorn weet niet meer waar die is. 
Gelukkig komen Speurende Sperwer 
en Jagende Jaguar van de Rode Veer 
Stam helpen met zoeken. Het wordt 
een spannende speurtocht. We leren 
speuren en jagen. Met “Opperhoofd 
Koekoek” leren we sluipen en op tijd 
stilstaan. Bij het eten verzamelspel 
moeten de kinderen het bos in 
rennen en dan de plaatjes van eetbare 
dingen meenemen en vooral niet 
de plaatjes met dingen die je niet 
kan eten. Dat is niet zo makkelijk. Na 
een spannende speurtocht vinden 
we gelukkig de strijdbijl terug. De 
Rode Veer Stam had de strijdbijl zelf 
verstopt om ons te leren speuren. 
We krijgen een mooie pijl-en-boog-
amulet om aan de strijdbijl te hangen.

Strijdbijl zoeken

Tijdens de hike is er door explorers Roan, Tim en Joost van Beyloo Ter Horst 
een oefengranaat gevonden. De explorers hebben de granaat laten liggen 
en onmiddelijk de leiding geïnformeerd. Het gebied is afgezet tot defensie 
kwam. Na uitvoerige controle door defensie is de oefengranaat vrijgegeven 
en mochten de jongens hem nog vasthouden. Complimenten van defensie en 
de kampstaf voor deze explorers. Tim, Joost en Roan, supergoed gehandeld!

Veilig handelen

•	scouting	wereldwijd	42	miljoen	
leden	heeft?

•	er	steeds	minder	meisjes	op	
scouting	zitten?

•	de normen en waarden door 
Baden-Powell	beschreven	nog	
steeds	actueel	zijn?

•	bromvliegen	niet	geschikt	zijn	
om rauw te eten?

•	dit jaar meer tenten zijn 
gevlogen	dan	voorgaande	jaren?	
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Salute
Rob & Aart

R egelneef
O oplossend vermogen
B etrokken leider
&
A ltijd enthousiast
A drem
R echtvaardig
T oegewijd

Aart en Rob zijn al jaren trouw de hoofdstaf van het NPK, waar zij het fort goed 
bewaken. Ze hebben hun hart op de juiste plek. Naast organiseren doen ze nog 
veel meer voor ons. Zo heeft Aart als DJ gedraaid bij de stam, als de DJ te laat 
zou komen of niet zou komen. Helaas komt aan deze leuke tijd een einde en 
gaan Aard en Rob de hoofdstaf verlaten. Andere projecten staan te wachten 
voor ze. Wij bedanken hen voor de leuke en gezellige tijd. Janine van de Welpen 
Staf zou toch graag nog een keer met Rob samen rijden na al die jaren wachten.

Trouwe jaren

Wist je dat...

Lieve Sarah,
Lilian, 42 jaar jong is verliefd op Sven, hij is 27 lentes oud. Beide zijn ze van de 
Woudlopers Borger. Er zijn inmiddels hartjes verstuurd via Whatsapp, maar 
daar is het tot nog toe bij gebleven. Sarah, wat moeten ze doen?
Liefs van de wanhopige groepsgenootjes!

Lieve bezorgde groepsgenootjes,
Dit kan zo niet langer! Het is duidelijk dat er hier sprake is van onzekerheid en 
afwachten van beide duifjes. Daarom is er maar één oplossing: voor het einde 
van het Pinksterkamp moet er een real life date plaatsvinden. Daarbij zijn jullie 
de getuigen, om met zekerheid te kunnen vaststellen dat deze liefde kans van 
slagen heeft.
Liefs, Sarah

Sarahs liefdessaharah
Iedereen die het hele weekend 
aanwezig is op NPK zal een of twee 
dagen niet op het werk kunnen zijn. 
Dit geldt ook voor de medewerkers 
van de Aortastam. Terwijl zij de EHBO-
post bemannen zijn hun collega's hard 
aan het werk bij het mobiele medische 
team van Groningen. De collega's 
besluiten dus om toch ook even bij 
het NPK op bezoek te komen. Niet 
gewoon met de auto, maar ze vlogen 
met de traumahelikopter naar het 
NPK-terrein. Daar brengen ze een ode 
aan het Pinksterkamp vanuit de lucht 
en schudden allerlei gave manoeuvres 
uit hun mouw. De Aortastam 
verrassen ze met een luchtgroet. De 
Aortastam en andere aanwezigen 
zwaaien enthousiast terug naar de 
helikopter. Zo heeft het mobiele 
medische team ook een beetje kunnen 
meegenieten van dit Pinksterkamp!

Luchtgroet

Ben je op zoek naar een leuke accessoires? Kom 
dan nu naar RSA 322 Hoogeveen in subkamp 3. De 
beste kwaliteit voor de laagste prijs!! Groetjes Bryan.

Op het exploterrein gaan Aart en 
Rob ook gemist worden. Samen zijn 
ze goed voor negen jaar ervaring als 
kampleiders. De staf van de explo’s 
vind het erg jammer dat Aart en Rob 
gaan stoppen. Zij omschrijven Aart 
en Rob als lieve, georganiseerde 
personen met een warm hart op 
de juiste plek. Aart en Rob, wij 
willen jullie bedanken voor alle 
leuke kampen! Het ga jullie goed!

Warm hart

Namens Bronbeek, bedankt!

Sleutelhangers te koop

•	Rob	en	Aart	iets	hebben	met	
groene	zonnebrillen?

•	Rob	en	Aart	nog	steeds	
genieten	van	de	glijbaan	op	het	
middenterrein?


