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Young Scouts Boekel 

Young Scouts 

Hike 16 en 17 april 2016 

Contactpersoon:  
Roos van Gemert: 06 53852072 

Marleen, Roos, 
 Thijs en Martijn  

- Zorg voor een goede en stevige rugzak.  
- Neem niet te veel spullen mee in je rugzak! 
Deze moet je namelijk tijdens de hele tocht 
meenemen. 
- Zorg voor goede wandelschoenen.  

Tentje: 
- Houd je tentje zo laag en klein mogelijk, 
dit is warmer. 
- Zorg ervoor dat je tentje een kleine ingang 
heeft zodat het minder tocht.  
- Takken kun je goed gebruiken als haring.  
- De meeste kou komt van de grond, dus 
zorg voor een goede isolerende laag tussen 
je slaapzak en het grondzeil. (Een luchtbed 
isoleert vrij slecht). 

Tips 



Hiken! 

Beste Young Scouts en Ouders, 
In het weekend van 16 en 17 april gaan de 
Young Scouts kennis maken met de hike! 
Hiken bij de Young Scouts is niet hetzelfde 
als bij de Gidsen en de Verkenners.  
 
De Young Scouts lopen dit jaar in groepjes 
van 4 a 5  kinderen. Het is de bedoeling dat 
ouders onderling afspreken over het weg-
brengen en ophalen naar het startpunt op 
zaterdag en eindpunt op zondag. 

We zullen met zijn allen overnachten op de 
Bedafse Bergen. De Young Scouts slapen 
dan in hun eigen tentjes. Haringen hiervoor 
hoef je niet mee te sjouwen. Zelf gemaakte 
haringen van takken zijn goed genoeg.  
 
Bij aankomst hebben de Young Scouts hun 
complete uniform aan. Zorg verder voor 
goede wandelschoenen en een stevige   
rugzak. Stop je bagage in de juiste tas want 
de meeste spullen, zie je pas aan het einde 
van de dag, op het kampterrein.  

De omgeving 

Bedafse Bergen 

Ligging 
Het gebied ligt ten westen van Uden, ongeveer in de 
driehoek Uden, Vorstenbosch, de Rakt, pal tegen de 
buurtschap Bedaf aan. Aan die buurtschap dankt het 
gebied zijn naam; Bedaf zou iets als “verder af, verder 
weg” betekenen.  
 
Bagagelijst 
Probeer niets los mee te nemen maar stop het allemaal 
in een plunjezak/grote weekendtas! Grote bagage: 
 - Luchtbed/matje (evt. pomp) 
 - Slaapzak (evt. extra deken) 
 - Kussen 
 - Pyjama 
 - Zaklamp 
 - 1 x lange broek 
 - 1 x trui 
 - 1 paar sokken 
 - 1 x ondergoed 
 - Handdoek & washand 
 - Theedoek 
 - Toilletspullen (tandenborstel etc.) 
 - Hiketentje 

Voor onderweg in een goede en stevige rugzak: 
 - Bestek (vork, lepel en mes) 
 - Bord en mok 
 - Regenpak 
 - Pen/potlood/ wc papier  
 - Lunchpakketje en gevulde bidon.  
 - Conservenblik (primitief koken!) 

 

 
Tijden en data 
Nog even op een rijtje: 

- Voor woensdag 6 april het hike briefje inleve-
ren. Zodat wij weten wie er mee loopt.  

- Woensdag 6 april gaan we de hike tent maken. 
Neem landbouwzeil van 4 bij 4 meter mee. Bv. 
van de boerenbond. Ook de groepjes en tijden 
van vertrek maken we bekend.    

- Woensdag 6 en 13 april kunnen ouders met 
vragen na de club in de blokhut terecht.  

- Vrijdag avond 15 april om 19.30 uur grote 
bagage inleveren.  

- Zaterdagochtend 16 april verwachten we de 
young scouts op tijd bij Naat Piek.. Bij aan-
komst heb je je complete uniform aan! Vergeet 
ook geen stevige rugzak met bagage voor on-
derweg.  
- Op zondagmiddag 17 april is het weekend om 
12:00 uur afgelopen en verwachten we de ou-
ders op de parkeerplaats tegenover Hullie. Er 
zal daarna nog een korte gezamenlijke afsluiting 
plaats vinden.   

Startpunt 
Het startpunt is de parkeerplaats van  
theater Naat Piek, Pnemstraat 1 in Uden.  
Eindpunt 
Het ophaalpunt is tegenover de parkeerplaats 
van speelboerderij Hullie in Uden, Canadasweg 
3a in Uden.  


