Nummer 8, april/mei 2017.

Pak je agenda!
Beste vrienden van Prins Willem 1 groep 4.
We hebben al een paar keer aangegeven dat we deze zomer “iets” voor de oud
leden van troep 4 zouden organiseren. Met veel plezier en enige trots kunnen we nu
de contouren van een bijzondere dag voor jullie schetsen. Belangrijk is natuurlijk dat
je in de gelegenheid bent om er bij te zijn. Hopelijk zijn we vroeg genoeg met het
laten weten van de datum zodat je er rekening mee kunt houden.
Dus pak je agenda en
noteer dat we elkaar op
zaterdag 19 augustus in
Eindhoven kunnen
ontmoeten.

19 augustus

Kijk ook op de website:
www.boemjikkeboem.nl

Programma: Natuurlijk sturen we
over enige tijd een uitnodiging met een gedetailleerd programma van deze dag, maar nu al
willen we laten weten wat we hebben kunnen regelen:
* s’ Morgens rond koffietijd komen we bij elkaar in een horeca gelegenheid in Eindhoven.
Appeltaart zal zeker op het programma staan.
* Met elkaar gaan we dan naar het clubhuis van de Wielewaal groep aan de Oirschotse
dijk. We regelen een broodje.
* 13.30 uur. Wandeling over het privé terrein van landgoed De Wielewaal om nog
eens de plekken die we ons nog zo goed herinneren uit onze troep 4 tijd te
bezoeken. Kijken waar het clubhuis stond. Nog even naar het veldje waar we
voetbalden. Zien waar je als welpje werd geïnstalleerd. Staat de apenboom er nog
waar we zo mooi in konden klimmen? Enz.
We zijnheel blij dat we dit once in a lifetime event hebben kunnen regelen!
* Bezichtiging van het clubhuis van de Wielewaal groep. Archief bekijken en natuurlijk
zien wat nu anders is als vroeger.

* Middagprogramma om onze padvindersvaardigheden op te frissen.
* Eenvoudige avondmaaltijd.
* Kampvuur. Kees heeft van heel veel oude kampvuurliederen de teksten teruggevonden.
Het lezen ervan is een feest der herkenning. Maar er mag gezongen worden.
N.B. Natuurlijk zal er bij dit alles voldoende tijd zijn om met elkaar lekker bij te kletsen.

Hoe nu verder?
We hopen jullie met dit voorlopige programma een beetje enthousiast gemaakt te hebben.
We willen eind juli natuurlijk een definitief programma sturen met de precieze tijden en
plekken. Voor de organisatie zou het handig zijn als jullie nu al laten weten dat je de
intentie hebt om deze dag met ons mee te maken. Hierbij natuurlijk alle begrip als er op
het laatst toch iets tussen komt. Een mailtje kun je sturen aan meesternijhuis@gmail.com
Komende weken zal ik je berichtje zien op mijn mobiel omdat ik op vakantie ben, maar een
korte ontvangst bevestiging mag je verwachten.

De organisatoren beleven nu al veel plezier aan de voorbereidingen.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je altijd contact met ons opnemen:
Kees Nieuwenhuizen: kees@boemsjikkeboem.nl Tel:0546-573128
Rob Briene: rob@briene.com Tel: 06-14348801
Leendert Smit: smitcons@planet.nl Tel: 030-6350622 / 030-6340715
Hans Nijhuis: meesternijhuis@gmail.com Tel: 038-4537876 / 06-46154045

Tot ziens!
We zijn erg benieuwd naar jullie reactie en we wensen iedereen een mooie zomer en alle
goeds! Hopelijk zullen we elkaar zien in augustus.
Namens de organisatoren een hartelijke padvindersgroet,
Hans Nijhuis.
**************

