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HIT Harderwijk
Hallo HIT-ganger,

Chaos in de keuken!

Nog een paar weken en dan, eindelijk, is het
zover, HIT Harderwijk gaat van start.
Ieder jaar weer is het spannend hoeveel
deelnemers er voor de Harderwijker Hikes en
Interessekampen kiezen. Gelukkig kunnen we
ook dit jaar weer rekenen op een groot aantal
deelnemers uit het hele land.
Al maanden zijn er voorbereidingen aan de
gang om ook dit jaar HIT Harderwijk, weer, tot
een succes te maken. De staf- en
ondersteuningsteams zijn er helemaal klaar
voor. Nu nog een beetje zon met Pasen, dan
word het helemaal een top HIT.
Voordat HIT Harderwijk begint willen we in
deze algemene informatie een paar belangrijke
dingen aan je kwijt. Je ontvangt van de
activiteit waaraan je deel gaat nemen ook nog
informatie. Lees het allemaal goed door, dat
voorkomt teleurstelling.
Tot ziens op HIT Harderwijk.
Jasper Wienk
Algemeen coördinator

Leuk dat je gekozen voor het Kookkamp van
HIT Harderwijk. Met een kleine staf staan we
voor je klaar om je een geweldig weekend te
bezorgen. Voor ons net zo spannend omdat
we nooit weten wie onze deelnemers zijn! Het
weekend gaat om gezelligheid en waar we jou
wat willen leren en wij dan hopelijk ook wat
leren van jou. Wij hebben er zin in!
Tot Pasen,
De Kookkamp staf.

Belangrijke informatie
Voorbereiding
Kookkamp is opgezet om je wat
basisvaardigheden van het koken te leren. Je
zal er geen Michelinster mee verdienen, maar
je zal zeker iets opsteken. Als je recepten en
tips wil opschrijven, dan is het handig om een
schrijfboekje mee te nemen. Daarin kan je
natuurlijk ook al je kookvragen noteren die je
nu al hebt. Heb je een speciaal recept wat we
als Kookkamp zeker moeten zien, neem het
mee en wie weet kiezen we die van jou er uit
om met z’n allen te maken!

Aankomst

Harderwijk heeft het!
Ook dit jaar is er in Harderwijk weer van alles
te beleven voor verschillende leeftijden. Van
grensverleggend op survival tot knus bij het
kampvuur. Hiken, pionieren, paardrijden,
koken, gamen. We hopen dat ongeacht welk
onderdeel je gekozen hebt om aan mee te
doen, het je een ervaring zal opleveren die je
lang bij zal blijven en die je hopelijk zal
stimuleren om volgend jaar opnieuw deel te
nemen aan een gaaf HIT onderdeel.

Je wordt op vrijdag vanaf 12:00 uur verwacht
op het HIT-terrein in Harderwijk. Je meldt je bij
je interessekamp. De officiële opening van HIT
Harderwijk is om 13:00 uur.

Bagage
Verderop staat een bagage paklijst. Deze is
wat langer omdat wij niet voor iedere
deelnemer alle kookspullen voorhanden
hebben.

Medicijnen
Gebruik je medicijnen, neem deze dan mee in
een medicatie-verdeeldoos, met daarop je
naam en de momenten waarop deze
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. De staf zal er

Heel veel plezier deze HIT,
Het C-team
HIT Harderwijk
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voor zorgen dat de medicatie op de juiste
tijden wordt ingenomen. Bij andere
bijzonderheden kun je deze ook vermelden bij
aankomst op het kamp.

Badge
Vrijdag bij aankomst en tijdens de markt op
zondagmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur kun
je badges kopen. De algemene badges kosten
€ 1,- per stuk, de "speciale" HIT Harderwijk
badge kost € 2,- per stuk.

Sluiting
HIT Harderwijk sluit af op de zondag. De
sluiting begint om 16:30 en is om 17:00 klaar,
familie en/of vrienden mogen de sluiting ook
bijwonen en zijn daarom vanaf 16:30 uur
welkom. De mobiele Scout Shop is ook dit jaar
weer aanwezig.

Locatie
De hoofdlocatie van HIT Harderwijk is:
Scoutingterrein De Veldhorst
Strokelweg 4
3847 LR Harderwijk

Routebeschrijving
Met de AUTO:
Vanaf de A1
Neem afslag 18 Kootwijk en voeg in op de
Kootwijkerweg/N302 richting Harderwijk
Ga verder op de N302 (4 rotondes over)
Sla linksaf naar de Strokelweg
Vanaf de A28
Neem afslag 13 Lelystad richting N302
Sla linksaf naar de Ceintuurbaan/N302
Sla linksaf naar de Leuvenumseweg/N302
Sla rechtsaf naar de Strokelweg
Met ‘t OV:
Neem vanaf station Harderwijk Bus 205
(richting Barneveld)
Stap uit bij Bushalte Eendenparkweg, Ermelo
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Ga zuidelijke op Harderwijkerweg/N303
Neem op de rotonde de 2e afslag naar
Eendenparkweg
Sla linksaf richting Ganzenveld
Sla rechtsaf richting Ganzenveld
Sla linksaf naar de Ganzenveld
Sla linksaf naar de Ganzenveld/Strokelweg

Bagage
Paklijst
Handbagage per persoon
 2 Theedoeken
 Lunchpakketje (voor de vrijdag)
Paklijst per persoon
 Uniform of scoutfit (dit draag je bij
aankomst)
 Jas
 Waterdichte (wandel)schoenen
 Slaapmatje (geen stretcher of luchtbed!)
 Slaapmatje of luchtbed (+ luchtbedpomp)
 Slaapzak
 Kussen
 Knuffel
 Pyjama
 Zaklamp (evt. met extra batterijen)
 Eventueel brillenkoker
 Makkelijke schoenen voor als je ’s nachts
naar het toilet moet
 Toilettas
 Handdoek en washandje
 Voldoende ondergoed
 Voldoende sokken
 Voldoende t-shirts
 Extra warme trui
 Extra lange broek
 Regenkleding
 Laarzen
 Bord, bestek en mok
 Petfles (ook te gebruiken als maatbeker)
 4 wasknijpers
 Medicijnen (indien van toepassing)
 Potlood, pen en papier
 Alles wat je verder denkt nodig te hebben

Tips voor extra bagage bij (vries)kou:
 Extra warme deken (voor over je slaapzak)
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Isolatiematje of karton (voor onder je matje
of luchtbed)
Thermo-ondergoed

Tips voor extra bagage bij warm weer:
 Korte broek
 Zonnebrandcrème

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.

Wees Voorbereid

Paklijst per koppel / team / groep
 Tent (plus twee extra tentharingen)
 Hamer
 Grondzeil
 Kooktoestel
 Pannenset (kook en bak)
 Ander kookgerei, denk aan:
 Vergiet
 Maatbeker
 Gardes
 Houten roerspatels
 Kommen
 Kookwekker

Ongeacht of je nu aan een Hike, Interesse of
Trainingskamp deelneemt, kan het weer altijd
tegenvallen. Zorg altijd voor voldoende warme
kleding, goed slaapgerei (en eventueel isolatie
materiaal) en goed schoeisel.
Zelfs de onderdelen die binnen slapen hebben
in het verleden ondervonden hoe koud een
betonnen vloer kan op trekken.

Brandveiligheid

De volgende zaken neem je niet mee
 Messenset (deze hebben wij)
 Horloge
 Dasring (deze raken snel kwijt)
 Hoofddeksel (muts mag natuurlijk wel als
het koud is)
 Geld (alleen genoeg voor evt. HIT badges)
 Kostbare apparatuur (radio, mobiele
telefoon, IPod of iets dergelijks)

Veel van onze onderdelen gebruiken (open)
vuren om te koken en om warm te blijven.
Houd zo veel mogelijk rekening door geen
brandgevaarlijke kledij mee te geven/nemen.

Kampregels
Wees zuinig op onze natuur; loop alleen op de
wegen en paden die daarvoor zijn bestemd.
Ga vriendelijk om met de andere HITdeelnemers.
Pak je bagage goed in.
Veiligheid gaat boven alles, zeker omdat we
veel met vuur en koken zullen doen.

Bagagetips
Na afloop van het kamp zullen we alle
gevonden voorwerpen neerleggen zodat je (of
je ouders) nog even kan zien of je echt alles
weer mee hebt.

Kleine lettertjes
Verzekering
De HIT is een landelijke ledenactiviteit van
Scouting Nederland. Voor deelnemers is
daarom de collectieve secundaire ongevallenen 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.
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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 Kookkamp zelf, kun je
voorafgaand aan de HIT contact opnemen met
Pieter van den Elshout
0630497665
kookkamp@hitharderwijk.scouting.nl
Tijdens de HIT (alleen in noodgevallen)
Tijdens de HIT is de staf niet bereikbaar. In
uiterste noodgevallen is het voor thuisblijvers
mogelijk om contact op te nemen met de
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deelnemers via
noodnummer.

het

hieronder

vermelde

========================

Thuisblijverscoupon
Ik ben naar Kookkamp van HIT Harderwijk. In
uiterste noodgevallen kan contact worden
opgenomen via het noodtelefoonnummer: 0626240162
Zondag is de HIT om 17:00 uur afgelopen.
Vanaf 16:30 uur zijn jullie welkom op
Scoutingterrein de Veldhorst in Harderwijk.
========================

ScoutShop aanbieding HIT 2019
Bij besteding van minimaal € 50,00* bij de
ScoutShop ontvang je een outdoorjack of
fleecejack in een maat naar keuze. Om gebruik
te maken van deze actie vul je bij het afronden
van je bestelling de juiste code in en jouw
gratis jas wordt automatisch toegevoegd aan
je bestelling. Deze actie geldt tot en met 30
april 2019 en is ook geldig in onze winkels
of mobiele ScoutShop. Voor deze actie geldt
zolang de voorraad strekt.
*Verenigingsartikelen zoals ScoutFit, insignes
en officiële Scoutingboeken zijn uitgesloten
van deelname.
Ouddoorjack

Fleecejack

Gebruik code:
OutdoorjackS
OutdoorjackM
OutdoorjackL
OutdoorjackXL
OutdoorjackXXL

Gebruik code:
FleecejackS
FleecejackM
FleecejackL
FleecejackXL
FleecejackXXL
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