
NPK editie—Juni 2019 

Stanley in beeld 

NPK editie  Juni 2019 



Beste lezer, 

 

Als het goed is zit jij momenteel in de auto op weg naar één van de 

leukste weekenden van het scoutingjaar; het Noorder Pinksterkamp! 

Heb je er al een beetje zin in? Wij hopen van wel.  

De voorpret van NPK begint al maanden van tevoren, wanneer we beginnen met de eerste ver-

gaderingen en de themavoorbereiding. Nu is het moment dan eindelijk aangebroken. Het leek 

ons een goed idee om jullie voorpret nog wat extra te versterken met een Stanley in Beeld uit-

gave speciaal gemaakt voor NPK. In dit blad vind je allerlei dingen die nog wel eens van pas kun-

nen komen tijdens kamp, zoals een lijst van iedereen die mee is op NPK, een overzichtje van  de 

planning van elke speltak, en een kaartje waarop staat aangegeven waar je de verschillende 

kampterreinen kunt vinden. Verder heeft deze SIB genoeg leesplezier. De speltakken blikken te-

rug op hun voorbereiding voor NPK en Kogrom vertelt over de nieuwe tenten, die dit kamp voor 

het eerst op de proef zullen worden gesteld. Verder zijn wij weer het archief in gedoken en heb-

ben weer mooie foto’s en verhalen tevoorschijn gehaald.   

 

Wij wensen jullie heel veel leesplezier en een super kamp! Mocht je nog een leuk feitje of me-

dedeling hebben voor ons, laat het ons vooral weten. Misschien sta jij dan wel in de volgende 

uitgave!    

 

 

De Redactie Stanley op Papier 

Tjad Herbert 

Laura van Rhee 

Marcia Welink 
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Voorbereiding 
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Wie gaan er mee op NPK? 

Mirte 
Aron 
Sven 
Gerjenda 
 
Sjoerd 
Elena 
Aimy 
Hugo 
Luuk 
Roeland 

Emma 
Tiemen 
Noah 
Giel K 
Giel B 
 
 
 
 
 
 

15 Bevers 

30 Welpen 

Gerco 
Martijn 
Arne 
Rob 
Tjad 
Laura 
Marcia 
 
Elroy 
Teun 
Linn 
Nikki 

Kai 
Jozua 
Gerben 
Jesse 
Arjanne 
Aimee 
Jeroen 
Troy 
Stijn 
Aisia 
Dana H 
Stefan 

Wout 
Twan 
Rik 
Mendy 
Jan 
Esmay 
Dana B 
Damian 
Lindo 
Niels 
Kristian 

34 Scouts 

18 Explorers 

Esther 
Janette 
Micha 
Jeroen 

 
Danica 

Wouter 
Esther 

Daphne 
Dagmar 

Jelmer 
Bram 

Emma 
Tim 
Lisa 

Lucas 
Marc 

Stefan W 
Stefan L 

David 
Esmee 
Juryan 

Kelly 
Martijn 

Niels 
 

Bertho 
Bjorn 

Bouke 
Julian 

Jurre 
Kamiel 

Kas 
Maurits Z 

Melle 
Mike 

Milan 
Raaf 

Ruben W 
Stein 
Sven 

Sylvan 
Tijs 

Emiel 
Daniela 
Dharma 

Isa 
Isabel 

Mila 
Rosa 

 

16 STONS 

Jeroen B 
Anoek 

Niels 
Bertiene 

Johan 
Floortje 
Lennart 

Henrieke 
Ronald 

Emiel 

Marjet 
Marije 

Henk 
Hans 

Yarich 
Jeroen T 



 

 

 

 

 

 

 

Favorietjes 

Eten met de overvliegers 

op zondagavond 

Broodje Schnitzel

(souflé) 

Hollandse leeuw spelen 

met heel veel kinderen 

De kruk!  

Bij ‘t Seepeert snoep kopen (het 

liefst schuimblokken) 

Yogidrink 

Naar het Leiding 

Zwembad gaan 

Het NPK-bandje en de 

dasring kopen 

De hamburger 

met de boontjes 



 

 

 

 

 

Hotsjietonia bestaat 10 jaar 

Tijdens deze pinksterdagen bestaat Hotsjietonia 
tien jaar op het NPK. Om dit te vieren wordt er 
een standbeeld gebouwd, dat 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 burgermeester 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 burgermeester er 

op dit moment over kwijt wil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoera, het is weer tijd voor het jaarlijks MEGO-

festival! Net als andere jaren zijn er vanuit 

alle streken uit Legoland feestvierders 

gekomen. Het is een gezellig gebeuren op 

het MarneLEGO festivalterrein en er 

zijn zes verschillende ‘stages’, o.a. Space 

Lego, Ninjago, Lego Racen, Mego Monteurs, 

Lego city en Mego Castle. Deze zijn allemaal 

geplaatst rondom de MEGO-fabriek.  

Het feest is in volle gang wanneer er vanuit de 

MEGO-fabriek paniek uitbreekt. Het ultra 

supergeheime MEGO-formule briefje is 

verwoest. De zoon van de directeur van de 

MEGO-fabriek, die ontzettend onhandig kan 

zijn, lijkt hier meer van te weten. Hij biecht 

uiteindelijk op dat hij het briefje met de ultra 

supergeheime formule van de MEGO-steentjes 

per ongeluk als wc-papier heeft gebruikt... Hij 

moest zó nodig en het rolletje was op.  

Nu is er een groot probleem. Want om het 

MEGO-festival feestelijk te kunnen afsluiten 

wordt altijd een groot bouwwerk gebouwd 

waarin van elke ‘stage’ een aandeel zit. Maar 

zonder de ultra supergeheime formule is er nu 

een groot tekort aan legostenen!  

Door met z'n allen samen te werken en de 

kennis van de stage te gebruiken lukt het 

misschien om  de formule opnieuw te 

ontwikkelen waardoor de fabriek weer MEGO-

steentjes kan 

maken.  

 

 

NPK Thema’s 

Bevers 

Welpen 



Marn-award Podiumprijs. Deze prijs zorgt 

ervoor dat alle deuren, die voorheen gesloten 

bleven, worden geopend en dat héél Nederland 

speciaal voor jullie podium naar Pinksterpop wil 

komen! Alle zes podia zijn dus elkaars beste 

vrienden als het gaat om Nederlands grootste 

festival te worden, maar elkaars grootste 

concurrenten als het gaat om de Marn-award 

Podiumprijs en een plek op het hoofdpodium. 

Tijdens de 2019-editie wordt door middel van 

allerlei metingen gekeken welk podium het 

meeste bijdraagt aan het succes van 

Pinksterpop! Radio 100% NPK doet live verslag 

en de Dixi Diva’s controleren of bezoekers, 

personeel en artiesten zich aan de 

hygiëneregels houden. Tegelijkertijd zorgen de 

twee programmeurs van ieder podium dat alles 

en iedereen bij hun podium optimaal gestemd 

is: van bands tot eetkramen en van de 

muntverkoop tot merchandise-winkels! 

Kortom: we zien jullie in juni en hebben er heel 

veel zin in!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich Liebe Deutsland! 

Eindelijk is het dan zover! Het superthema waar 

we al jaren op wachten: jetzt vangt het aan! Die 

Grosse NPL Ich Liebe Deutschland Quiz- und 

Spielshow. Und wir sind er klahr vor! Fünf 

gruppen von Deutschland liebhebbers streiten 

sich um die Bikkelbokaal, die Backsteine und 

natürlich die Fahne.  

Alles was Deutschland so Supergeil und Toll 

macht ist dabei! Bratwurst, Schlagermusik, 

Biergartens, Dirndls und Lederhosen, und so 

weiter. So wie auch dieses kleine 

Verschrikkung, kan man damit rechnen das wir 

in NPL Lager fortdaurnd Steinkohlendeutsch 

mit dir reden. Dann denken sie vielleicht: hat 

man da nach ein Zeitje nicht Genug von? 

Wohlnein, want wir lieben Deutschland! 

Wir werden mit Einander viele grosse Spielen 

machen, Deutsche Lieder singen, Hip und 

Happening Berlin geniessen, aufscheppen über 

unsere grossartige kennis von Deutschland und 

natürlich, natürlich: Spass haben und Froh sein! 

Scouts 

Explorers 



          Plattegrond 

Bevers 

Welpen 

‘t Seepeert 
STONS 

Explorers 

Scouts 

Om niet te verdwalen tijdens de bezoekjes naar andere speltakken, vind je hier 

een plattegrond. Als je goed kijkt weet je zelfs waar iedereen precies staat! 

Handig! :) 



De voorbereiding 

Bevers 

Welpen 

Het kampterrein van de Bevers is dit jaar opge-

deeld in verschillende wijken, die elk een eigen 

uniek kenmerk hebben. De Stanleygroep zit 

in subkamp oranje: de paniekwijk. In de paniek-

wijk zitten de reddingsbrigade, de ambulance, 

de politie en nog veel meer. Kortom, alle hulp-

diensten zijn er vertegenwoordigd. Wij zijn als 

groep de politie. Om zich alvast een beetje voor 

te bereiden op deze belangrijke taak, hebben de 

Bevers tijdens de opkomsten wat spellen met 

een politietwist gedaan. Verder zijn we de afge-

lopen opkomsten druk bezig geweest met 

de themavoorbereiding voor het kamp. 

Zo hebben wij samen geschilderd en geknut-

seld. We hebben samen vlaggetjes gekleurd, po-

litiebadges en politiepetten geknutseld, thema-

borden geverfd en we hebben allemaal onze 

eigen boevengevangenis gemaakt. Daarnaast is 

de leiding ook druk bezig met verschillende klus-

sen; ons kampterrein krijgt een heuse control-

room gemaakt en er komt zelfs 

een gevangenis!  

Natuurlijk willen wij dit jaar, net als vorig 

jaar, de themaprijs winnen! Als winnaars van 

vorig jaar mogen we deze keer helpen bij de 

Centrale Opening. Onze Giel K. zal bij de ope-

ning de beverwet opzeggen en Elena mag de 

vlag heisen!  

 

 

 

 

 

NPK staat alweer voor de deur! Bij dit kamp 

komt best wat voorbereiding kijken, dus is het 

heel fijn als we tijdens de opkomsten wat kun-

nen doen en de Welpen daarbij kunnen helpen. 

Laatst stond een opkomst geheel in teken van 

NPK. Het was mooi weer dus we begonnen 

met een potje sponstrefbal. Toen we lekker uit-

gerend waren kon het echte werk beginnen. De 

Welpen zijn begonnen met het witten van de 

themaborden zodat hierna een gaaf themafi-

guur op geschilderd kan worden. Ook zijn de 

Welpen heel goed bezig geweest met het ver-

ven van hun eigen naambordjes, die op het 

kamp bij de patrouilletenten zullen worden 

neergezet. Zo weet de leiding precies wie er in 

de tent aan het donderjagen zijn!     



 

Bij de Explorers begint het NPK op 
vrijdagavond, dan beginnen wij alvast met de 
opbouw van ons kampeterrein. Wij zetten de 
tenten op, maken een tafel, bouwen de keuken 
en vuurtafel en decoreren het kampterrein met 
ons zelfgemaakte themamateriaal. Dat thema 
materiaal maken wij tijdens klusopkomsten. 
Tijdens deze klusopkomsten maken we een 
plan hoe we het thema van dat jaar gaan 
weergeven op de schilden en borden die we 
hiervoor mogen gebruiken. Dit jaar is het 
thema ‘Ich liebe Deutschland’. Wij hebben 
borden beschilderd met de welbekende tiroler 
man en vrouw en typische Duitse huizen. We 
proberen zo origineel mogelijk te zijn maar ook 
om de leukste dingen te maken. Het hoeft niet    
 altijd mooi te zijn als we maar plezier 
 hebben tijdens het maken ervan, want dat 
 is ook het allerleukste van die 
 klusopkomsten: het samen doen en  
  samen veel plezier hebben.  

 

 

 

 

De spellen die we spelen bij de RS zijn de 
krachtmetingen en de Explogames. De 
krachtmeting is een parcours dat het gehele 
subkamp moet afleggen zodat aan we aan het 
einde van het kamp weten welk subkamp het 
sterkst en behendigst is. De Explogames is een 
spelletjes middag op de zondag. In groepjes ga 
je dan langs de verschillende scoutinggroepen 
om daar spellen te doen die geheel zijn bedacht 
vanuit het thema. 

 

NPK bij de Explorers is heel leuk omdat je veel 
meer zelf contact zoekt met de andere 
speltakken. Vaak ga je op zoek naar gezelligheid 
in je vrije tijd en blijf je tot diep in de nacht bij 
andere scoutinggroepen hangen. Praten, 
lachen en spelletjes spelen zijn prima dingen 
om te doen als je even geen vuurtafels en of 
keukens hoeft te maken of themaborden hoeft 
op te hangen.  

 

Als je ook even vrije tijd hebt. Kom dan even 
langs om ons kampterrein en thema materiaal 
te bekijken. Tot dan! 

Explorers 

        Scouts 

Bij de Scouts begon de voorbereiding eigenlijk 
al direct bij de start van het nieuwe seizoen. Er 
komen dan veel nieuwe Scouts bij die nog niet 
(goed) kunnen knopen. Door dit vaak te 
oefenen tijdens de opkomsten door spellen of 
dingen te bouwen leren alle Scouts hoe ze 
moeten knopen. Want tijdens het NPK van de 
Scouts moet er heel veel geknoopt worden. 
Denk aan de keuken, de vuurtafel, een gewone 
tafel en het wc-rekje. Het wordt dan knap lastig 
als veel Scouts uit de patrouille niet kunnen 
knopen. Naast het knopen is het thema voor de 

Scouts ook altijd erg belangrijk. Misschien voor 
de leiding nog wel nét iets meer dan voor de 
Scouts zelf. Tijdens de opkomsten werd er dan 
ook druk geverfd en geknutseld. Gelukkig zijn 
de Scouts een beetje creatief! Kom je een kijkje 
nemen op het Scoutsterrein? Dan kun je al deze 
creatieve uitspattingen bewonderen!  



 

 

 

 
Kleurplaat 



 

 

 

Met Pinksteren gaan we altijd op kamp met de 

hele scouting. Dit is met mijn groep van de 

zaterdagochtend, maar ook de groep waar ik 

volgend jaar heen ga. Dit kamp heet NPK en 

vind ik het allerleukste kamp van de hele 

scouting. Maar dit jaar vind ik het toch een 

beetje spannend. De kinderen die overvliegen 

naar de volgende speltak gaan altijd tijdens dit 

kamp op bezoek om te eten bij de nieuwe 

groep. Ik ga eten bij de groep van de 

zaterdagmiddag. Deze groep is heel stoer, want 

je gaat voor het eerst je eigen keuken maken 

en hier zelf in koken. Dit lijkt mij echt heel leuk, 

maar ook heel erg spannend. Er zit namelijk 

een jongen in deze groep die ik heel erg leuk 

vind. Moet ik hem dit vertellen? Ik denk dat ik 

hem op NPK kampverkering wil vragen, maar 

vind het heel spannend en weet niet hoe ik dit 

moet doen.  

Kun jij mij helpen Patricia?  

Groetjes van een verliefde welp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo verliefde welp, 

Wat leuk dat je naar NPK gaat, het is inderdaad 

het allerleukste kamp van het seizoen! 

Kampverkering vragen is altijd spannend maar 

wel heel leuk, elk NPK gebeurt dit wel een keer 

bij een groep. Probeer in ieder geval te zorgen 

dat je bij hem in de patrouille mag mee eten en 

koken. Dan ben je heel de tijd vlak bij elkaar en 

kan je samen aan tafel eten. Misschien kunnen 

jullie als toetje dan wel een schuimblok delen? 

Hopelijk helpt dit en dan hebben jullie volgend 

seizoen nog meer plezier samen in dezelfde 

groep. 

Succes, en ik hoor graag hoe het gegaan is. 

Liefdesgroet van 

    Patricia 
 

 

 

Patricia 



 

 

 

Of het nou weer of geen weer is, een ONS-

weekend gaat altijd door. In februari verza-

melde de ONS zich traditiegetrouw weder-

om in grote getalen bij een lunchroom ergens 

in ons land. Dit keer waaiden we helemaal 

naar Haarlem. Onder het genot van een 

broodje kroket of een flinke uitsmijter klets-

ten we bij en probeerden we te raden wat de 

activiteit zou zijn. Op onze bagagelijst stond 

namelijk dat we zwemkleding, een regenpak 

en regenlaarzen mee moesten nemen. Toch 

wel een bijzondere combinatie. Helaas gooide 

de wind roet in onze activiteit waardoor we 

niet naar het strand konden. Zelfs voor ons als 

stoere ONS-leden zou het te gevaarlijk zijn. 

Hierdoor moest de organisatie snel iets 

nieuws bedenken. Gelukkig schoot een van 

onze ONS-leden te hulp. Hij woont al jaren in 

Haarlem en wist wel een ONS-waardige activi-

teit; bier proeven in de Jopenkerk. Dat laat 

een ONS-lid zich niet twee keer zeggen. Na 

een flinke wandeling naar de andere kant van 

de stad kwamen we aan bij de prachtige kerk, 

waarin bierbrouwerij Jopen gevestigd is. Spe-

ciaal voor de ONS was er een mooi plekje ge-

reserveerd waar wij naar harten-

lust de heerlijke biertjes konden 

proeven. Met toch iets zwaardere beentjes 

zijn we naar de blokhut gehiked, waar we ge-

zellig hebben gegourmet. Omdat het middag-

programma was ingekort was er nog budget 

over voor een tweede activiteit. Naar al 

dat hiken van de middag vonden we dat het 

wel tijd was voor iets ontspannends. Beentjes 

omhoog, met popcorn in de ene hand en een 

beugel in de andere ploften wij op het rode 

pluche van Pathé. Op het scherm draaide de 

film Greenbook, die later een Oscar zou win-

nen. Waar het ene ONS-lid geboeid zat te kij-

ken, vond de ander het tijd voor een dutje. Al 

met al weer een geslaagd en gezellig week-

end. Organisatie bedankt!  

Over minder dan twee weken staat alweer 

het hoogtepunt van het jaar voor de deur, 

NPK. Ook voor de ONS is dit een feestje. Wie 

denkt dat de ONS de hele dag niks doet, heeft 

het mis. Ook wij moeten hard werken op NPK. 

Elke namiddag staan wij namelijk te helpen in 

de centrale keuken van het kamp. Terwijl 

de Thriantastam uit Assen ervoor zorgt dat al 

het heerlijke eten voor jullie wordt gekookt, 

STONS 



 

NPK 2018 

NPK 2017 

Uit de oude doos 



 

Speltak planning 

VRIJDAG

19 20 21 22

BEVERS

WELPEN

SCOUTS

EXPLORERS

ZATERDAG

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BEVERS

WELPEN

SCOUTS

EXPLORERS

ZONDAG

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BEVERS

WELPEN

SCOUTS

EXPLORERS

MAANDAG

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BEVERS

WELPEN

SCOUTS

EXPLORERS

Op bezoek bij andere speltakken? 

Hieronder zie je een tijdschema met 

de planning van de speltakken. Hierin 

zijn alleen de momenten weergege-

ven dat er een speltakactiviteit of 

opening is.  

Zeef opening 

Openingsfeest 

Centrale opening 

MPPR Feest in de Zeef 

Sluiting en 

prijsuitreiking 

Kampinsignes 
VIP– feest 



 

Geschreven door Niels 

Tijdmachine 

De foto’s die je hier ziet komen uit 2011 en zijn gemaakt tij-

dens het 81e NPK. Ons werd gevraagd om even op de foto te 

gaan omdat we dat jaar zouden overvliegen. Nietsvermoe-

dend gingen we zitten en namen we allemaal een goede pose aan, toen we ineens verrast 

werden door een vla-douche. Helemaal niet eerlijk natuurlijk, aan-

gezien we de leiding nét een heel leuk cadeautje hadden gege-

ven omdat het ons laatste jaar was. Zodra we door hadden 

dat het pak vla leeg was en we veilig waren, zochten we 

direct wapens om een tegenaanval 

mee te doen, en met succes; ook 

Ronald bleef niet schoon die 

avond. Met de herinnering 

aan de zure vla-lucht nog 

in m’n neus denk ik bij het 

schrijven van dit stukje terug 

aan een (zoals ieder jaar) mooi 

NPK! 

 

  

Geschreven door Jan 

Dit is een zeer gênante foto van mij die is genomen op NPK 2017. 
Het kwam erop neer dat ik mijn das was vergeten mee 

te nemen. De leiding kon dit niet echt waarderen, 

aangezien iedereen geacht wordt een das te dra-

gen bij de Centrale Opening van het kamp. Dus 

vonden we de ultieme oplossing: een 

(knalroze) theedoek! Ik heb een dasring ge-

leend en de theedoek omgebonden. Ik herin-

ner me nog goed dat ik door minimaal tien 

mensen ben aangesproken over mijn "das". Uit-

eindelijk heb ik de theedoek het hele kamp om ge-

houden. Als ik tegenwoordig mijn das vergeet, word 

ik hier altijd vrolijk door de leiding aan herinnerd.  



 

Op NPK gaan is…. 

De Stanley Beleving 

...niet alleen op kamp gaan,  

...niet alleen kamperen met duizenden andere 

scouts, 

...niet alleen in stilte kijken tot de vlaggen in traag tempo zijn gehesen, je ten tijde afvra-

gend of er nog wel beweging in zit, 

...niet alleen de hele tijd op zoek zijn naar je zakmes, 

...niet alleen voor het eerst in een tent slapen bij de Bevers, strijden voor de winst bij de 

Welpen, pionieren tot je handen blauw zien bij de Scouts, de hort op gaan en lak aan alles 

hebben bij de Explorers, of te lang blijven hangen in het leidingzwembad bij de STONS, 

...niet alleen een broodje Schnitzel-soufflé eten bij de Zeef en alle schuimblokken opkopen 

bij ‘t Seepeert, 

...niet alleen staren naar het eeuwig vuur tot in de late uurtjes, 

...niet alleen insignes en dasringen kopen en ze showen aan de leiding, 

...niet alleen blaren krijgen van kilometers lopen, 

...niet alleen yellen tot je schor bent, 

...niet alleen keihard werken voor een Thema Object Prijs-nominatie, om vervolgens mis-

schien achter het net te vissen, 

...niet alleen met z’n allen zorgdragen voor het goed achterlaten van de natuur, 

...niet alleen in slaapvallen op de achterbank zodra je de Marnewaard achter je hebt gela-

ten, 

 

Nee, niet alleen dat, het is nog zoveel meer... 



  Iets te vieren? 

Donderdag  Nikki  
Vrijdag  Mendy  
   Lucas  
Zaterdag  Giel  
Dinsdag  Micha  
 

Behalve verjaardagen is er tijdens NPK nog iets 
anders te vieren, onze eigen Martijn en Esther  
zijn op 8 juni 2018 in het huwelijksbootje 
gestapt. Tijdens NPK 2018 werden ze 
hiervoor natuurlijk flink in het ootje ge-
nomen en daar blikken wij nog even 
graag op terug. Van harte gefeliciteerd 
met jullie jubileum! 
 
Esther en ik gaan trouwen, 
Geen gezooi meer met andere vrouwen. 
Ik ben straks een getrouwde man. Het 
klinkt wel spannend maar ik ben niet 
bang. Eigenlijk verandert ons huwelijk 
niet veel. We blijven gewoon voor altijd 
samen maar dan officieel. Bedankt voor 
deze leuke opdracht. Hopelijk heb ik hem 
goed volbracht. 

Iets te vieren? 

ER IS ER ÉÉN 

JARIG 
HOERA, HOERA, 
DAT KUN JE WEL ZIEN  

DAT BEN   JIJ 

Jubileum 

Geen traktatie gekregen? Misschien win je wel iets! De Stanleynees die het 

dichtst bij het antwoord op de volgende vragen zit krijgt iets speciaals! 

Hoeveel meter piohout nemen wij mee op NPK? 

En hoeveel sisaltouw? 



 

Berichten van KoGroM 

Bedankje 

Het heeft even geduurd, maar vanaf NPK hebben we elf nieuwe tenten in gebruik! Vo-

rig seizoen hebben we allerlei acties gehouden om geld bij elkaar te sparen (zoals de 

tent op de kop op het marktplein op die hele koude februari dag) en dat was heel suc-

cesvol want we kregen er nog een bonus voor van de Rabobank van €2000,-! 

 Toen het geld bij elkaar was, moest natuurlijk gekozen welke tenten we wouden aan-

schaffen. Na een zoektocht bij verschillende leveranciers hebben we twee modellen 

scouting tenten gevonden die we getest hebben en uiteindelijk ook besteld hebben. 

De tentenmaker heeft het er druk mee gehad, maar uiteindelijk hebben we ze nu in 

bezit en zullen de Bevers, Scouts en Explorers slapen in deze mooie tenten. Laten jullie 

weten of je er lekker in kan slapen? 

Groeten van KoGroM (Martijn, Gerco en Ronald) 

Bedankt Albert Heijn! 

We willen via deze weg de Albert Heijn 

hartelijk bedanken voor de sponsoring. 

Jaarlijks mogen wij onze NPK-

boodschappen met  een mooie korting 

ophalen bij de AH te Hardenberg.  Dit 

snijdt een flink stuk uit onze begrotin-

gen, waardoor onze leden zo voordelig 

mogelijk op kamp kunnen. 
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Scan de QR-code voor een rustig 

momentje op NPK. Geen telefoon 

bij je? Vraag je leiding! 

Belangrijke data 

14/15 juni  NPK materiaal opruimen 

6 juli   Overvliegen 

13 juli   Zomerkamp / zomerdag 

30/31 aug  Start nieuwe seizoen 

Puzzelpagina 

Raadsels 

Er staan twaalf koeien onder 

één paraplu maar ze worden 

niet nat. Hoe kan dat?  

Het is van jou, maar anderen 

gebruiken het meer dan jij zelf. 

Wat is het? 


