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OuderKind-Hike 

 

Beste bevers/ welpen en ouders, 

Harstikke leuk dat jullie je hebben aangemeld 

voor de ouderkind-hike! Wij heten jullie van 

harte welkom op de 10de Ouder Kind Hike in 

Dwingeloo. 

 

Samen zullen wij een leuk, avontuurlijk en 

uitdagend weekend beleven, 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 wij er samen een prachtige 

Paaservaring van. 

 

Op de ouderkind-hike zal je met één van je 

ouders samen gaan kamperen in een tent, 

terwijl je overdag op avontuur gaat in de 

bossen en op de heide van Drenthe. 

Ook zal jij samen met je papa of mama ’s 

avonds een spannend spel doen of gezellig 

warm worden bij het kampvuur. 

 

Wij zullen dit weekend het ontbijt, de lunch en 

de boodschappen voor het avond eten 

verzorgen. Als je vegetarisch bent dan kun je 

dit doorgeven en zal hier rekening mee 

gehouden worden. Voor diëten en allergieën 

zou je zelf eventueel een alternatief kunnen 

meenemen. Daarnaast als je tijdens de hike 

zin hebt in iets lekker als een snoepje of een 

lekker toetje zou je dit ook zelf mee kunnen 

nemen. 

 

Voor zaterdag 11 April moet iedereen nog wel 

zelf voor de lunch zorgen. 

Voor meer informatie bekijk onze website  

https://ouderkindhikedwingeloo.wordpress.com 

Of Facebook pagina 

www.facebook.com/OuderKindHikeHITDwingel

oo 

  

Aankomst 

Je wordt op zaterdag 11 April tussen 11.00 en 

11.15 verwacht op de parkeerplaats van het 

HIT-Terrein aan de Anserpad 6, te Dwingeloo. 

Hier staan een aantal van ons te wachten, te 

herkennen aan de paarse truien, wit-paarse 

das en het OKHD- bord, om jullie bagage aan 

te nemen. Zodra je de bagage hebt afgegeven 

lopen jullie naar het grasveldje bij Valkhof op 

Dwingeloo zelf waar jullie welkom worden 

geheten, is er een bakkie koffie, thee of Ranja 

en zal het eerste spel beginnen. Na het spel 

begint meteen de reis door de prairie en zal je 

onderweg langs posten komen waar je 

verschillende indianen tegenkomt. 

Op de overnachtingsplaats aangekomen 

krijgen jullie van ons een plekje aangewezen 

om de tent op te zetten en zal de OKHD 2020 

geopend worden. 

Badges & aandenkens 

Bij de opening en de sluiting van de Centrale 

HIT kun je op het middenterrein badges kopen 

als herinnering aan de HIT 2020. Naast 

badges zijn er ook T-shirts, petten of iets 

anders leuks! 

 

Daarnaast is er op verschillende momenten  

een mogelijkheid om OKHD badges te kopen 

deze zullen € 2,00 per stuk kosten. 

Opening & Sluiting 

De officiële opening van de Centrale HIT 

Dwingeloo is zaterdag 11 April om 14:00.  

De HIT Dwingeloo is een Scoutingactiviteit.  

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 Centrale sluiting zal maandag 

13 April om 17:00 uur plaatsvinden op 

dezelfde plek. 

Uiteraard kunnen familie & belangstellenden 

de opening en de sluiting ook bijwonen. 

 

https://ouderkindhikedwingeloo.wordpress.com/
http://www.facebook.com/OuderKindHikeHITDwingeloo
http://www.facebook.com/OuderKindHikeHITDwingeloo
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De Sluiting van de OKHD zal op Maandag 13 

April om 15.30 uur zijn! 

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 

je nog wel even voor de zekerheid controleren 

op teken, want je weet maar nooit.. 

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). 

 

Paklijst 
Hieronder vinden jullie een lijst met spullen die 

je mee moet nemen op de ouderkind-hike. Je 

kunt natuurlijk altijd samen kijken wat je extra 

of anders mee wilt nemen want alleen jullie 

weten wat jullie nodig hebben en prettig 

vinden. 

 

Een aantal vragen die je jezelf kunt stellen bij 

het inpakken. 

• Kan ik slapen? Tent, matje slaapzak. 

• Kan ik mezelf kleden op ieder weer type? 
Truien, warme jas, regenjas of misschien 
wel een  
T-shirt met korte mouwen. 

• Kan ik koken? Jullie koken zelf beide dagen 
jullie eten, neem dus voldoende 
brandstof/campinggas mee voor 2 warme 
maaltijden en pannen voor aardappels, 
groente en vlees. 

• Kan ik overdag wandelen? Goede 
ingelopen schoenen, een dag rugzakje voor 
beiden, de juiste kleding en handige spullen 
voor onderweg. Een fles/bidon is daarbij 
van belang. 

• Zorg voor een Powerbank om je Telefoon 
mee op te laden. Deze zal je nodig hebben 
tijdens de Hike. (Er is geen stroom aanwezig op 

het terrein) 
 

Voor het Bagage vervoer 
Om het bagagevervoer een beetje te 

vereenvoudigen en er maar beperkt plek is 

hebben we een paar regels opgesteld: 

• Naast je tent is er 1 backpack of 
weekendtas per persoon toegestaan 

• Er mogen geen losse pannen, potten, 
matjes of schoenen mee gegeven worden. 
Slaapzaken mogen wel los die zijn 
makkelijk weg te stoppen. 

• Een Curver-box met losse onderdelen is 
niet toegestaan. 

• Een tas mag maximaal 15 kilogram wegen. 

• Er mogen geen kratten, kisten of andere 
grote verpakkingsmaterialen gebruikt 
worden. 

• Zorg er voor dat je bagage compact is. 

• Het is aan te bevelen op al je bagage je 
naam te zetten of er een label aan te 
hangen. 

• Verpak je kwetsbare bagage veilig en tegen 
stoten. We gaan voorzichtig om met de 
spullen, maar de tassen worden wel 
gestapeld en in de aanhangwagen 
vervoerd. 
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Bagagelijst 
 

• Een Powerbank om je telefoon mee op te 
laden. Deze zal je nodig hebben tijdens 
de Hike. (Er is geen stroom aanwezig op het 

terrein) 

• Tent voor 2 personen 

• Slaapmatjes (luchtbed trekt Kou aan) 

• Goede slaapzakken (-10, 
winterbestendig) 

• Eventueel extra deken 

• Kookbrander 

• Brandstof voor de brander (genoeg voor 2 
warme maaltijden) 

• Pannenset 

• Koekenpan of pannendeksel 

• Kookgerei, dunschiller, mesje, roerlepel 

• Lucifers (waterdicht verpakt), aansteker 

• Bord, mok en bestek 

• Theedoek, afwasmiddel, afwasborstel 

• Handdoek met washandje 

• Toiletspullen 

• Een wekker 

• Reserve kleren, voldoende warm maar 
ook op een zonnetje berekend 

• Extra sokken 

• Pyjama 

• Knuffel 

• Zaklamp met voldoende batterijen 

• Extra schoenen of laarzen voor op het 
kampterrein 

• Enkele vuilniszakken 

• Zakmes 

• Uniform 
 

Geen bagage in vuilniszakken; dit zou als 

afval weggegooid kunnen worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spullen voor in je dag rugzak mee 

op je tocht 

• Dag rugzak met regenhoes en goede 
draagbanden 

• Drinkfles en/of thermoskan 

• Bord, Mok en Bestek 

• Regenkleding 

• Reflecterende heksjes 

• Warme trui 

• Muts en of pet (ook lekker in bed) 

• Eventueel sjaal en wanten of 
handschoenen 

• Zonnebrandcrème, zonnebril 

• Medicijnen 

• Telefoon 

• Identiteitsbewijs en zorgpas 

• Waterdichte hoezen voor kwetsbare 
spullen 

• Pen en papier 

• Fototoestel 

• WC Papier 

• Zitlap 

• Iets Lekkers voor onderweg 

• Geld 

• EHBO trommeltje 

• Enkele plastic zakjes die als afval zakje 
kunnen dienen 

• Je groepsdas moet tijdens de activiteiten 
gedragen worden 

 

En wandelen doe je natuurlijk het beste op 

goed ingelopen stevige wandelschoenen 
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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 

Voor 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 Ouder Kind Hike zelf, kun je 

voorafgaand aan de HIT contact opnemen met 

Angela Schneider en Claudia Bakker      

Ouderkindhike@hitdwingeloo.scouting.nl 

Tijdens de HIT (alleen in 

noodgevallen) 

In noodgevallen is het voor thuisblijvers 

mogelijk om contact op te nemen met de 

deelnemers via noodnummer van het C-team: 

Nieuws 

Wilt op de hoogte blijven van de Ouder Kind 

Hike- Dwingeloo of de HIT Dwingeloo zelf, dan 

kunt u terecht op onze website en volg en/of 

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

 

Ouder Kind Hike Website of via de Facebook 

Pagina  

 

Sociale media van de HIT Dwingeloo zelf is  

https://hit.scouting.nl/Dwingeloo  

https://www.facebook.com/HITDwingeloo  

https://twitter.com/HITDwingeloo

 

http://hit.scouting.nl/
mailto:Ouderkindhike@hitdwingeloo.scouting.nl
https://ouderkindhikedwingeloo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/OuderKindHikeHitDwingeloo/
https://www.facebook.com/OuderKindHikeHitDwingeloo/
https://hit.scouting.nl/Dwingeloo
https://www.facebook.com/hitdwingeloo
https://twitter.com/Hitdwingeloo

