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HIT Dwingeloo 

Beste Kokkamp deelnemer, 

Wij heten jou van harte welkom op de 38ste HIT 

in Dwingeloo. Zoals elk jaar kijken we weer uit 

naar een fantastisch Paasweekend, maar om 

je goed voor te bereiden krijg je hier de 

informatie die je nodig hebt en de regels waar 

wij ons aan houden. Neem deze informatie dus 

goed door, dan maken we er samen een 

prachtige Paaservaring van! 

 

Ruim 600 deelnemers komen dit jaar naar de  

HIT in Dwingeloo en landelijk vieren we 62 jaar 

HIT! 14 verschillende HIT-kampen van 

ongeveer 60 landelijke HIT-activiteiten zullen 

dit jaar weer in Dwingeloo starten. HIT 

Dwingeloo is al jaren de grootste en 

gezelligste HIT-plaats waar je met Pasen 

terecht kunt. Naast enthousiaste leiding voor 

de HIT-kampen hebben we een centrale 

keuken, een opbouwploeg, een mediateam en 

niet te vergeten een ervaren EHBO-ploeg. 

 

Voor elke leeftijd en speltak is er wel een leuke 

HIT in Dwingeloo te vinden, dus zet HIT ook 

alvast maar in je agenda voor Pasen 2018! 

 

Kokkamp 

We vinden het fantastisch dat je gekozen hebt 

voor het Kokkamp in Dwingeloo. Tijdens het 

kokkamp ga je samen met andere jongens en 

meiden een paar schitterende paasdagen 

beleven. De leiding bestaat uit 8 personen. 

 

Je begrijpt natuurlijk al wel dat we niet alleen 

bezig gaan met het koken van allerlei heerlijke 

maaltijden, maar ook aandacht zullen 

besteden aan onderwerpen zoals: Hoe maak 

ik een goed kookvuur en een goede keuken, 

hoe stel ik een voedzame maaltijd samen, hoe 

kook ik een ei boven een houtvuurtje en hoe 

verras ik mijn groep met heerlijke hapjes bij 

een kampvuur. 

 

Hiernaast is natuurlijk een boel gezelligheid en 

het leren kennen van andere jongens en 

meiden niet minder belangrijk. Tijdens het 

kamp wordt veel in groepjes gewerkt en doen 

we naast koken ook nog aan sport en spel. 

Op het volgende blad zie je een lijst staan met 

wat je allemaal mee moet nemen. Controleer 

even of je alles bij je hebt voor je weggaat, 

want het is vervelend als je iets belangrijks 

vergeten bent. 

 

Als je na deze informatie nog vragen hebt, 

mag je ’s avonds gerust even bellen naar 

onderstaand telefoonnummer of kijk op de 

website voor het laatste nieuws. 

Aankomst 

Je wordt op zaterdag 15 april om 12.30 uur 

verwacht (van tevoren hebben gegeten) op het 

HIT-terrein in Dwingeloo. Volg de bordjes naar 

Kokkamp.  Let  op  dat  het  nog  20 minuten 

lopen is vanaf de parkeerplek.  

De opening is om 13.30 uur. Als je om 12.30 

uur aankomt heb je dus genoeg tijd om je tent 

op te zetten. 

Badges & aandenkens 

Bij de opening en de sluiting van de HIT kun je 

op het middenterrein badges kopen als 

herinnering aan de HIT 2017. Naast badges 

zijn er ook T-shirts, petten of iets anders leuks! 

Opening & Sluiting 

De officiële opening van HIT Dwingeloo is 

zaterdag 15 april om 14:00.  

De HIT Dwingeloo is een Scouting activiteit.  

Dat betekent dat je tijdens de HIT het Scouting  

uniform draagt. Allerlei halve en/of hele 

militaire uniformen worden door ons niet 

toegestaan.  

De gezamenlijke sluiting zal maandag 17 april 

om 17:00 uur plaatsvinden op dezelfde plek. 

Uiteraard kunnen familie & belangstellenden 

de opening en de sluiting ook bijwonen. 

 

Vertrek 

Na de sluiting is de HIT helaas voorbij en 

vertrekken alle deelnemers vrijwel gelijktijdig 
naar huis. Heb dus even geduld met wegrijden 
en houdt elkaar te vriend! Als je dan na een 
prachtig Paasweekend weer thuiskomt heb je 
vast een heerlijke douche verdiend, maar laat   
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je nog wel even voor de zekerheid controleren 

op teken, want je weet maar nooit. 

De verwachting is dat de kinderen op 

maandag 28 maart vanaf 17:30 uur kunnen 

worden opgehaald. 

Locatie 

Adres 

De hoofdlocatie van HIT Dwingeloo is: 

Scouting Labelterrein Dwingeloo 

Anserpad 6 

7991 SC 

Dwingeloo 

Routebeschrijving 

De HIT Dwingeloo wordt gehouden op het 

Scouting kampeerterrein iets ten zuiden van 

Dwingeloo. Het is als volgt te bereiken: 

 Vanuit het oosten, westen of zuiden van het 

land: stap in Zwolle uit de Intercitytrein en stap 

over op de stoptrein richting 

Groningen/Meppel.  

In Meppel stap je over op de bus richting 

Assen. Is een uurdienst verbinding. In 

Dieverbrug moet je eventueel weer 

overstappen voor de bus naar Dwingeloo; 

 Vanuit het noorden van het land: Ga met de 

trein naar Meppel; vandaar verloopt de reis 

zoals hierboven staat aangegeven; 

 Kom je vanuit Assen, dan neem je de bus 

naar Dwingeloo. Eventueel stap je in 

Dieverbrug over; 

* Kom je op eigen gelegenheid, dan volg je 

vanuit het centrum van Dwingeloo de borden 

naar het labelterrein van Scouting Nederland 

(vlakbij het Planetron). 

Bagage 

Slapen  

 slaapzak (evt. een extra deken). 

 slaapmatje 

 pyjama of trainingspak 

 zaklantaarn 

 een complete tent 
 

Wassen  

 handdoeken en washandjes 

 zeep 

 tandenborstel en tandpasta 

 kam/borstel 
 

 

Eten 

 bord/mok/bestek  

 per koppel :  

 1 pannenset met 4 pannen waarvan in 

elk geval één grote/hoge pan 

 Maatbeker   

 1 koekenpan 

 2 pollepels 

 Bakspatel 

 2 snijplanken 

 vergiet 

 garde 

 2 aardappelschilmesje 

 afwas teil 

 Groot krat/kist om al het kookgerei 

(droog) in op te bergen 

 2 theedoeken p/p. (VERGEET DEZE 
NIET) 

    

Verder 

 voldoende kleding 

 regenkleding 

 Stevige waterdichte schoenen en 
reserve schoenen 

 ziekenfondsnummer en naam, adres, 
telefoonnummers (ook mobiel) van je 
ouders & huisarts eventuele 
medicijnen en gebruik daarvan in een 
pillendoosje! 

 GSM’s zijn niet toegestaan op het 

terrein (dus ook niet meenemen) 

 Een klein kussen om op te zitten 

 Zonnebrand 
 

 

Themakleding 

 Het thema dit jaar is “Masterchef Tirol!” 
dus iedereen kan verkleed als Kok. 
Kom allemaal verkleed zodat we er 
met de opening weer spetterend uit 
zien!  

 Daarnaast vragen we je een spel mee 
te nemen; badminton set, jeu de 
boules, tafeltennis batje met bal, 
beachvolleybal, volleybal oid om lekker 
te kunnen sporten (graag wel even 

merken). 

Medicijnen  

Gebruik je medicijnen, neem deze dan mee in 
een medicatie-verdeeldoos, met daarop je 
naam en de momenten waarop deze  
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medicijnen moeten worden ingenomen. Neem 
ook (een kopie van) de bijsluiters van de 
medicatie mee. Je kunt de medicijnen bij 
aankomst inleveren bij de staf. Tevens vragen 
we je dan het formulier “medicijnprotocol voor 

Kokkamp” ingevuld in te leveren tijdens het 
kamp. Deze is als bijlage bijgesloten. 

Kleine lettertjes 

Verzekering 

De HIT is een landelijke ledenactiviteit van 

Scouting Nederland. Voor deelnemers is 
daarom de collectieve secundaire ongevallen- 
en WA-verzekering van Scouting Nederland 
van kracht. Een reisverzekering en 
ziektekostenverzekering dien je zelf af te 
sluiten. De HIT is niet aansprakelijk voor 

verlies of diefstal van bagage. 

Drugs en alcohol 

Gebruik van drugs (soft- en harddrugs) door 

deelnemers of medewerkers is niet toegestaan 

en leidt tot uitsluiting van (verdere) deelname. 

Ook alcoholgebruik door deelnemers jonger 

dan 18 jaar is niet toegestaan.  

De Groene 10 

Tijdens de HIT verblijven we in de prachtige 

omgeving van het Nationaal Park 

Dwingelderveld. Natuurlijk willen we niemand 

tot last zijn en ons gedragen zoals dat hoort, 

vandaar de Groene 10: 

1 Wij beschadigen geen bomen en struiken; 

2 Wij laten bloemen staan; 

3 Wij jagen vogels en andere dieren niet op; 

4 Wij zijn voorzichtig met vuur in bos, hei en 

duin; 

5 Wij gooien nergens afval neer en lopen 

alleen op paden en wegen die daarvoor zijn 

bestemd. 

6 Wij helpen mee de rust in de natuur te 

bewaren  

7 Wij vragen onze ouders en leiding de auto 

op de daarvoor bestemde plaats te zetten; 

8 Wij houden rekening met anderen bij het 

plaatsen van onze tent; 

9 Wij nemen plaatselijke regels en 

voorschriften in acht en spreken elkaar hier op 

aan; 

10 Wij ontzien gemeenschappelijke- en 

andermans eigendommen 

Contact 

Vóór de HIT 

Voor algemene vragen, bijvoorbeeld over de 

inschrijving of betaling, kun je terecht bij de 

HIT Helpdesk via http://hit.scouting.nl.  

Voor vragen over kokkamp zelf, kun je 

voorafgaand aan de HIT contact opnemen met 

Menno Brandsma, menno@andanteasyst.nl of 

06-55321343 (Voor en na de HIT alleen bellen 

na 19:00 uur) 

Tijdens de HIT (alleen in noodgevallen) 

In noodgevallen is het voor thuisblijvers 

mogelijk om contact op te nemen met de 

deelnemers via de hieronder vermelde 

nummers van het C-team: 

 

Jurrien de Jager 06 20 584 498 
Sylvester Stammis 06 46 471 348 

 

(Voor en na de HIT alleen bellen na 18:00 uur) 

 

Nieuws 

Wilt op de hoogte blijven van de HIT, dan kunt 

u terecht op onze website en volg en/of 

“Like”ons ook op één van de sociale media: 

 

https://hit.scouting.nl/Dwingeloo  

https://www.facebook.com/HITDwingeloo  

https://www.facebook.com/Kokkamp/ 

https://twitter.com/HITDwingeloo  

 

Tijdens het kokkamp zal de pagina 

https://www.facebook.com/Kokkamp/ 

regelmatig worden bijgewerkt zodat de 

achterblijvers mee kunnen genieten van de hit. 

 
 

  

http://hit.scouting.nl/
mailto:menno@andanteasyst.nl
https://hit.scouting.nl/dwingeloo
https://www.facebook.com/hitdwingeloo
https://www.facebook.com/Kokkamp/
https://twitter.com/Hitdwingeloo
https://www.facebook.com/Kokkamp/
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Acties en overig 

Kamperen op een labelterrein 

Wil je na de HIT gauw nog eens kamperen? 

De centrale HIT-locaties van Baarn, Dwingeloo 

en Mook bevinden zich op een Labelterrein. 

De labelterreinen zijn de officiële 

kampeerterreinen van Scouting Nederland. In 

totaal kun je er in heel Nederland 25 vinden. 

Deze terreinen worden door Scouts beheerd 

en liggen op de mooiste plekjes in Nederland. 

Kamperen op een Scouting Labelterrein 

behoort tot de voordelen van het lidmaatschap 

van Scouting Nederland. Niet alleen voor 

groepskampen, maar ook als rondreizende 

backpacker kun je er terecht. In rustige 

perioden van het jaar zijn op een aantal 

terreinen ook Scoutingfamilies welkom, en als 

lid van Scouting betaal je minder voor een 

overnachting.  

 

 
 

Meer info: http://labelterreinen.scouting.nl of 

https://www.facebook.com/labelterreinen/  

 

Kasa XL-mok met HIT-logo bij de 

ScoutShop 

Jouw HIT-uitrusting is niet compleet zonder 

een handige grote drinkmok. Bij de ScoutShop 

vind je dit jaar een exclusieve knalgele Wildo 

Kasa XL-mok met HIT-logo. De mok is los te 

koop voor € 7,50. Exclusief voor HIT-

deelnemers is hij gratis, bij bestellingen vanaf 

€ 25,- *. Gebruik bij het bestellen de actiecode 

HIT2017. De speciale HIT-uitvoering van de 

Kasa XL is zowel online als in winkels 

verkrijgbaar.  

 

 
 

*Uitgezonderd zijn alle officiële scouting-

artikelen zoals de ScoutFit (blouses, truien, 

enz.), al het scoutingdrukwerk (boeken, 

installatieplaten, enz.) en alle officiële 

scoutinginsignes en badges. 

 

Meer info: http://www.ScoutShop.nl  
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