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Deelnemersboekje Powerkids HIT-it 

vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019 

HIT 2019 – Hieperdepiep Hoera! 

HIT bestaat 65 jaar! 
 
 

 
  

Algemene uitleg 
 
Heb je een leuke foto voor op de voorkant? Haal dan de huidige foto weg (genomen bij HIT 
Mook 2019), en plaats hier jouw eigen afbeelding zorg ervoor dat deze pagina vullend is. Haal 
ook dit  vierkantje met uitleg weg.  
 
In dit hele document staat tekst in het rood. Het is de bedoeling dat als je klaar bent, alle 
rode tekst weg is. Hierboven zie je rode tekst met een gele achtergrond. Die moet je ook 

Algemene uitleg 
 
Heb je een leuke foto voor op de voorkant? Haal dan de huidige foto weg (genomen bij HIT 
Harderwijk 2015), en plaats hier jouw eigen afbeelding zorg ervoor dat deze pagina vullend 
is. Haal ook dit  vierkantje met uitleg weg.  
 
In dit hele document staat tekst in het rood. Het is de bedoeling dat als je klaar bent, alle 
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HIT Mook 
Welkom 
Mook ligt in het noordelijkste puntje van de 
provincie Limburg, even ten zuiden van 
Nijmegen. Het ligt in een prachtig gebied 
omringd door bos en heide, rivieren en meren, 
polders en heuvels. Bovendien ligt Mook op een 
steenworp afstand van de Duitse grens. Een 
uitstekende plek dus om een aantal heel 
verschillende HIT-activiteiten op te zetten. 

 
In en rond Mook worden er verschillende hikes 
en interessekampen gehouden voor beginners 
en gevorderden, voor jong en oud. Dit jaar is 
HIT Mook uitgebreid met een groot aantal 
kamponderdelen, zowel op het land als op het 
water, lopend, met de fiets of met de auto. 
 
Kijk ook regelmatig op onze Facebook 
(https://www.facebook.com/mookhit/)  
& Instagram 
(https://www.instagram.com/hitmook/) voor 
foto’s en verslagen van de diverse activiteiten 
en kampen geplaatst. 
 
Veel succes en plezier met de voorbereidingen, 
enne…. 
 
Tot ziens in Mook! 

Over HIT Mook 
In Mook is dit jaar weer van alles te beleven 
voor verschillende leeftijden. Een kort 
introductierondje van alle kampen: 
 
• BeverHIT (5-7 jaar): Tijdens deze HIT 

helpen de bevers Rozemarijn met haar 
restaurant. Het gaat nog niet helemaal 
goed, het bestek en de recepten ontbreken. 
Gelukkig schieten de stoere bevers haar te 
hulp.  

• Powerkids HIT-it (7-11 jaar): Tijdens dit 
kamp lossen de Powerkids het mysterie van 

de kapotte Mookerklepel, de beroemde klok 
van Mook, op. De geschiedenis komt tot 
leven tijdens dit spannende avontuur. 

• WaterKids (9-11 jaar): De WaterKids leren 
zeilen en vele andere activiteiten tijdens 
deze HIT op de Kraaijenbergse Plassen.  

• Stookkamp (11-14 jaar): Tijdens dit kamp 
leren de scouts om op verschillende 
manieren veilig vuur te maken en alles wat 
daarbij komt kijken. 

• TheaterHIT (11-15 jaar): Een kamp vol 
theateractiviteiten met een Scoutingtwist, 
dat is de TheaterHIT!  

• Australië Express (12-15 jaar): 
Australische gezelligheid, uitslapen, samen 
rond het kampvuur en gave spellen. Dat is 
Pasen tijdens de Australië Express!  

• ZeilHIT (12-15 jaar): Er kan er maar één de 
winnaar zijn bij monopoly zeilHIT! Het doel 
van het spel is om groot te worden door 
kampen, schepen en havens te bouwen. 

• The Phone HIT (14-18 jaar): Tijdens deze 
HIT reis je door Nederland met je telefoon 
altijd bij de hand. 

• MeidenHIT (14-18 jaar): Bij deze HIT is het 
4 dagen lang kletsen, films kijken, 
workshops volgen en stoere activiteiten 
doen met heel veel meiden.  

• Kamp Keuzestress NIEUW (15-18 jaar): De 
ultieme explorer-fantasie. Een weekend 
lang proeven van alles wat de HIT te bieden 
heeft. 

• LAN HIT (15-23 jaar): De LAN-HIT is een 
weekend lang gamen, film kijken, chillen en 
meer! Speel je favoriete games, met óf 
tegen andere scouts! 

• Rainbow-HIT (18-88 jaar): Outdoor koken 
en ontdek wat mede Rainbowscouts zoal 
voor uitdagende activiteiten doen tijdens 
het LHBTQI+ kamp. 

• Eifel 50° Noord: Black Mirror (17-21 jaar): 
Tijdens deze hike trotseren ze de beboste 
heuvels, steile rotsen en klaterende 
beekjes van de Duitse Eifel. 

• De Jacht op Mister X (18-27 jaar): De jacht 
is weer geopend! Met uitdagende hints, 
opdrachten en verschillende 
routetechnieken volgen ze het spoor naar 
Mister X. 

• De Strijd om Arnhem  (18-40 jaar): Tijdens 
deze HIT gaan ze terug in de tijd naar de 
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roaring twenties van Arnhem. Er wordt 
volop gehandeld en grensverleggende 
opdrachten uitgevoerd. 

• DolfijnenHIT NIEUW (7-9 jaar): Tijdens deze 
HIT gaan ze als een echte Columbus/ 
Vaiana/Robinson de oceaan bevaren en 
hoppen ze naar verschillende eilanden. 

• Ouder-kind kamp NIEUW (7-11/21-88 jaar): 
Tijdens deze HIT gaan ouders met hun 
kinderen op kamp. Het motto is ‘Laat je 
uitdagen om te overleven’.  

• Girls on a Mission NIEUW (11-15 jaar): Deze 
meiden deinzen niet terug voor uitdaging en 
dompelen zich onder in de wereld van 
escape rooms, Scouting HIT en heerlijk 
ontspannende meidenactiviteiten. 

• Lucht HIT Mook NIEUW (13-15 jaar): Last 
Boarding Call voor de Lucht-HIT! Deze HIT 
wordt een weekend vol (v)luchtige 
activiteiten. 

• Zeil-Zwerf-HIT  NIEUW (15-18 jaar): De 
zeebenen worden deze HIT uitgebreid 
getest. Wie blijft het langs op het water en 
wie stapt er als eerste aan wal? 

• MPSE Knife & Axe making camp NIEUW 

(16-88 jaar): Tijdens deze HIT worden alle 
skills geleerd voor het maken van een eigen 
mes of bijl.  

 

 
 
 

Powerkids HIT-it 
 
Beste Powerkids, 
 
Ik ben de kleinzoon van de klokkenmaker van 
de Notre Mook. Samen met mijn assistent zijn 
wij op zoek naar jou.  
 
De Mookerklepel van de Dahinda(h)orde doet al 
een tijd rare dingen. Aankomend Paasweekend 
ga ik aan de slag om deze klok te maken. Dan 
heb ik alle spullen die ik nodig heb. Maar er 

dwalen hier duistere personen over de 
Mookerheide.  
 
De Dahinda(h)orde telt maar twee leden en 
daar is iets mee aan de hand. Met z’n tweeën 
redden we het niet. Het is heel geheimzinnig en 
mysterieus waarom dit allemaal zo loopt. Wij 
hebben je hulp nodig om dit mysterie te 
ontrafelen.  
 
Wat hebben die duistere personen ermee te 
maken? Wordt de chaos in de Dahinda(h)orde 
nog erger? Komt het allemaal nog wel goed? 
Dat weet ik allemaal niet, maar ik kan dit niet 
alleen! Ik heb jullie deze brief gestuurd, omdat 
ik voor dit mysterie de slimste, dapperste en 
behulpzaamste welpen nodig heb. Ik denk dat 
jullie mij daarbij kunnen helpen. 
 
Ik wacht op jullie bij de Powerkids Hit in Mook! 
Maar wees heel stil en vertel niemand over deze 
brief! 
 
Met vriendelijke groeten, 
De kleinzoon van de klokkenmaker van de 
Notre Mook 

 

Belangrijke informatie 
Aankomst 
Je wordt op vrijdag 09 april  tussen 12.15 uur 
en uiterlijk 13.00 uur verwacht op het HIT-
terrein in Mook. Elders in dit boekje staat de 
routebeschrijving. De HIT-leiding zal je op het 
terrein de weg wijzen. Het Powerkidsterrein is 
te vinden op het Ridderveld. Zorg dat je thuis al 
geluncht hebt, want we beginnen gelijk aan het 
avontuur. De opening van de Powerkids van 
HIT Mook is om 13:00 uur. Niet alle scholen zijn 
vrij op Goede Vrijdag.  Wie geen vrij kan krijgen, 
kan later komen. Meld dit van tevoren bij de 
coördinatoren door hen vooraf te mailen! 
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Hebbedingetjes! 
Foto-USB 
Tijdens het kamp worden vele foto’s gemaakt 
door de leiding. Deze foto’s worden op een 
USB-stick gezet. Bij aankomst op het kamp kun 
je deze foto-USB bestellen (gepast betalen 
a.u.b., inclusief een correct bezorgadres). De 
USB-stick kost € 7,50 en wordt na het kamp 
opgestuurd.  

 
  

Groepsfoto 
Op de eerste dag van het kamp wordt er een 
groepsfoto gemaakt. Als je de foto bij aankomst 
op het kamp bestelt, ligt de foto bij de sluiting 
voor je klaar. De foto kost € 1,50 en moet bij 
aankomst betaald worden (graag gepast 
betalen). 
 
Zeefdruk 
Een andere manier om regelmatig aan HIT 
Mook terug te denken, is het laten maken van 
een gratis zeefdruk. Neem een extra, 
lichtgekleurd T-shirt mee (of iets anders dat je 
bedrukt wilt hebben, maar geen fleece of 
badstof) en schrijf er duidelijk je naam en de 
naam van je kamp in (bijvoorbeeld op een stuk 
schildertape of op het label). Dit T-shirt lever je 
aan het begin van het kamp in en bij de sluiting 
krijg je het weer terug... met een echte HIT 
Mook-zeefdruk. 

 

 
 

 
Badge 
Voor aanvang van onze HIT kun je bij ons 
badges bestellen (en graag gepast betalen) als 
herinnering aan de HIT. De badge bestaat uit 
drie delen en kost € 3,00. Losse delen zijn ook 
te koop en kosten € 1,00 per stuk. Ook is er dit 
jaar een nieuwe HIT Mook badge voor € 2,00 te 
koop. 
 
Medicijnen 
Gebruik je medicijnen, neem deze dan mee in 
een medicatieverdeeldoos, 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 moet de medicijnen bij 
aankomst inleveren bij de staf. 
 
Handbagage (klein dag rugzakje) 
Verderop in dit boekje vind je een lijst met alles 
wat je mee kan nemen of juist niet mee mag 
nemen. Sommige spullen moeten in je 
handbagage, zoals  

• t-shirt voor de zeefdruk 
• theedoek 
• lange broek 
• warme trui 
• dikke jas 
• regenkleding 
• snoep 
• eventueel geld voor groepsfoto, badge 

en foto-USB.  
Graag zien we ook een naamlabel aan de 
handbagage. 
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Sluiting en vertrek 
Tijdens de sluiting op maandag is er van alles 
te doen op het centrale veld in Mook. De laatste 
HIT-activiteit doen we met alle kampen samen 
en er is voor iedereen wat te doen. Ook zullen 
er o.a. de mobiele ScoutShop, het NVVSO en 
het Reizend Scoutingmuseum aanwezig zijn. 
Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze hun 
eigen Mok/beker mee te nemen. 
 
Vanaf 13:30 uur zijn ouders, vrienden en 
familie welkom, de centrale sluiting van de HIT 
is rond 14:30 uur afgelopen. 
 
Na de gezamenlijke sluiting wordt de Powerkids 
Hit-it nog apart afgesloten op het eigen 
kampterrein. Dit duurt tot ongeveer 15.00u. Bij 
de Powerkids sluiting worden de bestelde 
badges, de groepsfoto’s en de zeefdruk T-shirts 
uitgedeeld. De foto-USB wordt nagestuurd. 

Adres 
De hoofdlocatie van HIT Mook is: 
 
Labelterrein ‘t Herrendal 
Avilaweg 15  
6585 KK Mook 
N 51°45'10", E 5°53'32" 

  

Routebeschrijving HIT Mook 
Met de AUTO: Neem vanaf de A73 (Nijmegen 
Venlo) afrit 3 richting Mook/Malden (N271). Blijf 
de N271 richting Mook volgen tot in het centrum 
van Mook. Ga bij de rotonde (bij de kerk, 
restaurant “De Schans” en de VVV) linksaf de 
Groesbeekseweg op. Volg hierna de borden 
Scouting en de aanwijzingen van de mensen 
die het parkeren beheren. 
 
Met ‘t OV: 
Bus: Vanaf het busplein op Nijmegen CS: 
Neem bus 83 richting Venlo. In Mook 
uitstappen bij halte Cuijksesteeg. Loop een 
paar meter door en neem 1e weg links 
(Generaal Gavinstraat). Neem 2e weg rechts 
(Avilaweg). Op splitsing links aanhouden, na 
een paar honderd meter ben je op het 
kampterrein. 

Trein: Neem de trein naar Mook – Molenhoek, 
vanaf daar is het 2,7 km lopen naar het 
kampterrein. Via Google Maps of bij een 
andere routeplanner kan je volgende adressen 
invullen:  
Naar: Avilaweg 15, 6585 ZG Mook 
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Themakleding ideeën: 
Dit jaar kan je weer van alles uit de kast halen 
voor het thema. Ga terug in de tijd als jonkvrouw 
of ridder, boer of boerin, of zelf als een 
holbewoner. De tijd van de romeinen Of ga voor 
de toekomst zoals een robot. Je wordt 
vrijdagmiddag verwacht in je themakleding. 
Zorg wel dat het een beetje warme kleding is, 
want het kan koud zijn. 
 

 
 

Bagage 
De volgende zaken neem je wel mee:  
• Uniform/Scoutfit 
• 5 setjes ondergoed 
• 5 paar sokken 
• 3 lange broeken (extra thermo-ondergoed 

bij minder lekker weer – zelf inschatten) 
• 3 warme truien 
• 4 T-shirts 
• Jas  
• Goede en waterdichte wandelschoenen  
• Laarzen (voor eventueel slecht weer) 
• Regenkleding 
• Pyjama 
• Knuffel 
• Slaapzak 
• Kussen 
• Slaapmatje (geen stretcher of luchtbed!!)  
• Toiletspullen (in een toilettas) 
• Zonnebrandcrème bij lekker weer 
• Handdoek & washandje 
• Slippers (voor binnen in de blokhut) 
• Zaklamp 
• Klein rugzakje 
• Brillenkoker (voor de brildragers) 
• Themakleding (dit draag je bij aankomst) 
• Theedoek (in handbagage) 
• Snoep mag, maar eerlijk zullen we alles 

delen! (in handbagage) 
• Iets lekkers voor je leiding JJJ 

 
* * * TIP * * * 

Merk al je spullen met een stukje leukoplast 
met daarop je naam. Dan raak je je spullen 

minder makkelijk kwijt! 
 

We raden het af om bagage in vuilniszakken in 
te pakken (dit verkleint verwarring met vuilnis). 
 
De volgende zaken neem je niet mee: 
• Horloge 
• Das en dasring 
• Welpenpet of ander officieel hoofddeksel 
• Geld 
Radio, mobiele telefoon, iPod en dergelijke. 
 
Gevonden voorwerpen 
Kom je er na afloop van de HIT achter dat je 
iets bent kwijtgeraakt en wil je dat graag terug? 
Laat het dan even weten. Misschien hebben 
wij het voor je gevonden. Na de HIT kun je 
informeren of jouw verloren voorwerp 
gevonden is bij 
gevondenvoorwerpen@hitmook.scouting.nl. 
 

 
 

Het mysterie rond de Mookerklepel 
Dappere meiden en jongens opgelet! Voor het 
beschermen van het verleden, heden en de 
toekomst ben jij geselecteerd als nieuwe 
kandidaat voor de geheime Dahinda(h)orde! De 
beroemde maar raadselachtige klok van Mook, 
de Mookerklepel, doet vreemde dingen.  
 
Duistere personen dwalen er rond over de 
Mookerheide. Wie zijn de andere mysterieuze 
leden van de Dahinda(h)orde? Is de klok 
gesaboteerd? Wat heeft dit verhaal te maken 
met 100 jaar welpen? Zonder je hulp kunnen we 
het mysterie niet ontrafelen!  
 
Als dit niet spannend wordt....  
 

 

Kleine lettertjes 

Verzekering 
De HIT is een landelijke ledenactiviteit van 
Scouting Nederland. Voor deelnemers is 
daarom de collectieve secundaire ongevallen- 
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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. 
 
Kampregels: 
• Wees zuinig op onze natuur; loop alleen 

op de wegen en paden die daarvoor zijn 
bestemd. 

• Ga vriendelijk om met de andere HIT-
deelnemers. 

• Pak je bagage goed in; voor hikes en 
expedities is het nodig dat alles waterdicht 
in een rugzak zit. 

 

 
 

 
 

Contactgegevens: 
 
Vóór de HIT 
Voor algemene vragen, bijvoorbeeld over de 
inschrijving of betaling, kun je terecht bij de HIT 
Helpdesk via http://hit.scouting.nl / Service & 
Contact. 
 
Algemene Powerkidsinformatie is te vinden op:  
http://www.powerkids-hit-it.nl/ . Met vragen over 
de Powerkids HIT-it (waar je je voor hebt 
ingeschreven), kun je voorafgaand aan de HIT 
contact opnemen met: 

• Avinash Krishnasing (Baloe)  
06-25165490 

• Dimitry Burger (Akela) 06-53286198  
Mailen naar de coördinatie Powerkids HIT-it kan 
naar: powerkids@hitmook.scouting.nl  
 
Nieuws 
Tijdens de HIT worden foto’s en verslagen van 
de diverse activiteiten geplaatst op 
https://hit.scouting.nl/mook & Instagram 
(https://www.instagram.com/hitmook/) foto’s en 
verslagen van de diverse activiteiten en 
kampen geplaatst. Ook zijn wij zelf te volgen 
via https://www.facebook.com/PowerkidsHIT/. 
= = = = = = = = = = = = " = = = = = = = = = =  
 
Thuisblijverscoupon  
(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 
deelnemers via het centrale noodtelefoon-
nummer van HIT Mook: 06 – 46319419 
 
= = = = = = = = = = = = " = = = = = = = = = =  

 

Tot ziens in Mook!  

 
 

 


