
 

klik! datum onderwerp 

 
7-02-2016 

Aankondiging van een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief: 

Troep4berichten; inventariseren van belangstelling voor contact 

houden; aankondiging van Erwtensoeptocht E2016. 

 
7-03-2016 

Verslag Erwtensoeptocht, vage plannen voor toekomstige 

activiteiten. 

 
14-03-2016 Nihil insanius nobis, de spreuk en de betekenis. 

 
4-07-2016 

Toevoegingen aan ons archief in Scouting Wielewaal, update versie 

3.0; reconstructie brandstempels; smoelenquiz; zin in mee te 

wandelen?; update boemsite.  

 
27-07-2016 Melding van overlijden Jan Grooten. 

 
20-12-2016 

Kerst- en Nieuwjaarswens; wie wil meedoen in organisatie van een 

toekomstige activiteit? 

 
10-02-2017 

Oproep mee te doen aan het feliciteren van Jan Huysman 80 jaar; 

plan nog niet heel concreet maar we'll meet again. 

 
30-04-2017 

Vooraankondiging Act2017, 19 augustus Clubhuis Scouting 

Wielewaal, summier programma, deelname aanmelden kan al.  

 
17-07-2017 

Aankondiging Act 2017 met gedetailleerd programma, nu 

aanmelden, lijst met deelnemers die zich al aangemeld hebben. 

 
26-08-2017 

Verslag van een zeer geslaagd Act2017, foto's op de website; 

vervolg?  

 
11-12-2017 

Kerst- en Nieuwjaarswens; terugblik Act2017; spelmiddag voor 

Scouting Wielewaal; vage verdere plannen. 

 
22-01-2018 Oproep Dick en Joop te feliciteren met hun 50 jarig huwelijk. 

 
23-04-2018 

Vergadertijgers actief; spelmiddag Scouting Wielewaal gaat niet 

door; vooraankondiging zomerweekend W2019; vooraankondiging 

Kampina wandeling; Zwerfrubriek; fijne vakantie! 

 
6-07-2018 

Aankondiging Kampina wandeling K2018 met gedetailleerd 

programma, aanmelden; aan W2019 wordt gewerkt; Zwerfrubriek: 

oosten van Duitsland, IJsland; filmpjes op boemsite; Freedom 

lecture. 

 
2-10-2018 

Verslag K2018; aankondiging en uitnodiging herfstwandeling H2018 

door de Malpi; ontmoeting met een oude bekende.  

 
16-12-2018 

Kerst- en Nieuwjaarswens; aan W2019 wordt gewerkt; Zwerfrubriek: 

Sankt Andreasberg in de Harz; poging tot reconstructie van het 

Tijgerverhaal. 

 
23-01-2019 

Aankondiging zomerweekend W2019 met datum en gedetailleerde 

info; Zwerfrubriek: Trage Tochten; het Tijgerverhaal van de oûbaas. 

 
7-05-2019 

Uitnodiging voor zomerweekend W2019, aanmelden; Zwerfrubriek: 

advies zonder garantie, foto Everest Base Camp Trek van Robert van 

Duin.  

 
15-07-2019 

Oproep aan te melden voor zomerweekend W2019; Zwerfrubriek: 

Rihla Klooster in Bulgarije, grensgebied van Oostenrijk met 

Hongarije en Slovenië, Achelse Kluis. 
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23-09-2019 

Verslag zomerweekend W2019, foto's op website; Zwerfrubriek: 

gastbijdrage van Robert van Duin met een verslag van zijn Everest 

Base Camp Trek.  

 
8-12-2019 

Kerst- en nieuwjaarswens; nagenieten W2019 en organisatiecomité 

blijft actief; webpage met foto's Everest Base Camp Trek wordt 

gesloten; vooraankondiging Sint Joris wandeling; Zwerfrubriek: 

Beerze. 

 
3-03-2020 

Aankondiging Sint Joris wandeling 25 april, Groene Wissel 

Liempde.  Zwerfrubriek: grensgebied Twente-Duitsland, Berlijn. 

 
12-03-2020 

Sint Joris wandeling afgelast i.v.m. corona virus. Wandeling voor 

een later datum tegoedhouden. Zwerfrubriek: aanrader sociale 

isolatie Varoy, het zuidelijkste eiland van de Lofoten in Noorwegen. 

 
5-07-2020 

Geen geplande activiteiten maar wel contact houden in het corona 

tijdperk. Suggesties en ideeën voor activiteiten zijn erg welkom. 

Meld adreswijzigingen svp. Zwerfrubriek: minder bekende en rustige 

natuurparken in Duitsland. 

 
19-11-2020 

Jubileumnummer, maar geen activiteitenplan door corona, wel 

contact houden, uitnodiging tot leveren bijdrage, rubriek Lezers 

Bijdragen, eerste bijdrage door Hans Nijhuis. Zwerfrubriek: 

wandelroutes Trage Tochten. Groep 4 archief, toevoeging en 

inhoudsopgave. 

 
18-12-2020 

Prettige Feestdagen! Corona, weinig zicht nu, maar zonniger tijden 

zullen aanbreken en een vrolijker pad. Index Troep 4 berichten op de 

boemsite. Lezers bijdrage: eekhoorn voederkastje. Grappen met 

insignes. Zwerfrubriek: Farbglashütte Lauscha en Rennsteig. 

 
9-07-2021 

We zijn er nog! Plan een activiteit in de herfst te organiseren. 

Lezersbijdrage mill-drill van Dick de Jong. Knopenbord en oproep 

aan geïnteresseerden. Zwerfrubriek fietsroutes Voies Vertes. 

 
8-12-2021 

Kerst- en nieuwjaarswens. Corona remt organisatie van activiteiten, 

maar u hoort nog van ons. Zwerfrubriek: kerstgedachte, herinnering 

aan ontmoetingen met vriendelijke mensen. Sneaky Kameleons.  

 
22-03-2022  

Bespiegeling over doorgaan. Vooraankondiging rondleiding De 

Rendierhoeve en La Trappe op 2 juli. Overlijdensbericht Jan Huijsman. 

Zwerfrubriek: noordoost Groningen.  

 
24-06-2022 

Uitnodiging rondleiding terrein Moergestel en abdij. Lezersbijdrage: 

kampterreinen Limburg. Onderlinge band onderhouden door nieuws-

brief en eenvoudige activiteiten. Zwerfrubriek: Zwolle en De Horte.  

 
11-07-2022 

Verslag rondleiding kampeerbos De Rendierhoeve. Lezers bijdragen 

zeer welkom. Dick de Jong wordt 80, oproep een felicitatiemail te 

sturen. Zwerfrubriek: Mecklenburg, Voies Vertes. 

 
18-12-2022 

Kerstwens, serieuze overpeinzing, activiteit. Lezers bijdarage van 

Dick de Jong: Zonnewijzer project. Teaserpuzzel. Zwerfrubriek: stad 

Zwolle. Wens voor het komend jaar. 
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