Een nieuwsbrief voor oud leden van de Prins Willem 1 groep 4 uit Eindhoven.

Aflevering 1, februari 2016

Verschijnt zééééééér onregelmatig!

Beste vrienden van troep 4,
Hierbij ontvangen jullie het eerste nummer van een nieuwsbrief waarvan het
doel is om het contact te onderhouden met oud leden van troep 4 uit
Eindhoven.
Met het maken van de boemsjikkeboem website door Kees Nieuwenhuizen en
Dick de Jong en met de reünie in de zomer van 2014 zijn de banden tussen een
aantal leden na 50 jaar weer aangehaald.
Het is niet onze bedoeling om te blijven steken in nostalgie en jaarlijkse
veteranen bijeenkomsten te organiseren. Voor velen van jullie zal de website
en de herinnering aan de reünie genoeg zijn. Daarvoor alle begrip want we
hebben allemaal een eigen leven waarin na 50 jaar veel dingen belangrijker
zijn geworden dan de vroegere padvinderij.
We weten echter ook dat een aantal leden het wel leuk zou vinden om een
enkele keer “iets” met elkaar te doen. Maar ja, de vraag is dan wat…..
Om uit te vinden of er belangstelling bestaat voor het in stand houden van de
contacten door samen dingen te doen waaraan ieder die zin heeft kan
deelnemen, vinden jullie in deze brief de uitnodiging voor een activiteit die de
sfeer van vroeger op aangepaste wijze wil laten herleven.
We hopen dat jullie dit initiatief waarderen. Maar als je mail in deze vorm
liever niet meer wilt ontvangen dan is dat heel legitiem en zijn we natuurlijk
even goede vrienden. Laat het in dat geval even weten en ik schrap je van de
verzendlijst.
We zouden het echt heel leuk vinden om jullie binnenkort weer eens te zien
en we hopen op veel respons op bijgaande uitnodiging.
Met hartelijke padvindersgroet, ook namens Kees Nieuwenhuizen,
Hans Nijhuis.

Op zaterdag 5 maart a.s. is er voor de oud leden van troep 4 een
erwtensoeptocht.
Op dit moment zij er al 2 deelnemers aan deze tocht, namelijk Kees
Nieuwenhuizen en ondergetekende. Maar natuurlijk willen we dat velen van
jullie ook met ons mee gaan doen.

ERWTENSOEPTOCHT
Het programma voor deze dag:
Van 10.30 uur tot 11.30 uur inloop met koffie en appeltaart bij familie
Nijhuis in Zwolle.
Aansluitend wordt de lunch verzorgd.
12.30 uur vertrek per auto naar het parkeerterrein van het nabij gelegen
landgoed De Horte. Hier vertrekken degenen die goed ter been zijn voor
een wandeling van ongeveer 5 km met onderweg enkele stuntjes die oude
tijden laten herleven.
De wandeltocht eindigt in een simpel onderkomen waar erwtensoep en
andere zaken voor ons klaar staan. (Tocht gaat weer of geen weer door
zoals we gewend waren. Zorg dus voor gepaste en niet al te nette kleding!)
Degenen die deze wandeling te ver vinden, gaan regelrecht naar het
eindpunt om daar, naast een korte excursie op het landgoed, onder andere
een kampvuur en engeltjes te paard te verzorgen.
In de loop van de middag, na de wandeling, is de hele club weer bij elkaar
voor een drankje en een feestelijke maaltijd in troep 4 stijl.
Na een daverend boemsjikkeboem eindigt het georganiseerde deel van
deze dag. De thuisreis kan aanvaard worden, maar voor nog een poosje
warm en droog na zitten bij mij thuis in Zwolle is iedereen welkom.
We zijn echt heel benieuwd naar jullie reacties. We realiseren ons dat Zwolle,
vooral voor de vrienden uit de omgeving van Eindhoven niet dichtbij is maar
we hopen op begrip voor het feit dat we voor dit experiment gebruik moesten
maken van contacten en mogelijkheden bij onze woonplaats.
Hieronder nog wat zakelijke dingetjes. Ik eindig meteen welgemeend
Tot ziens op 5 maart.
Hans Nijhuis.

Adres :
Hans en Hilda Nijhuis,
Leerinkbeek 33,
8033 EG Zwolle.
Routebeschrijving
Volgt na aanmelding.
Kosten:
We vragen een kleine tegemoetkoming in de kosten, maar meer dan 5
euro p.p. zal het niet worden.
Aanmelden:
Per E-mail: meesternijhuis@gmail.com.
Telefonisch: 038 4537876 / 06 46154045
Dat kan tot 1 maart.

We willen graag dat je komt en mee doet. Maar ook als je deze erwtensoeptocht aan je voorbij laat gaan willen we, in verband met mogelijke plannen in
de toekomst, graag de reden weten. Je helpt ons door die te laten weten, zoals
bijvoorbeeld een van de onderstaande redenen.
Ja, ik kom op 5 maart. Ik krijg nog mailtjes met bevestiging en eventueel
nadere mededelingen.
Ik vind het een goed initiatief. Ik zou willen komen maar net op 5 maart
ben ik verhinderd.
Ik vind het een goed initiatief. Ik zou willen komen maar ik kan nooit op
zaterdag.
Ik vind het een goed initiatief. Maar mijn situatie laat niet toe dat ik kom.
Ik vind het initiatief leuk, maar Zwolle is te ver van mijn woonplaats. Zou
het bij Eindhoven georganiseerd zijn dan was ik wel gekomen.
Ik heb mooie herinneringen aan troep 4 maar heb geen behoefte aan
verdere activiteiten.

