
 
Nummer 9, juli 2017. 

 

 
Act2017 komt eraan! 

 
Beste vrienden van Prins Willem 1, groep IV. Zoals je al weet wordt deze zomer voor 
ons een activiteit in Eindhoven op stapel gezet. Een groot gedeelte van de dag 
genieten we de gastvrijheid van Scouting Wielewaal en in een vorig bericht hebben 
we de contouren van het programma al aangegeven. Al zal die dag onvermijdelijk 
ook het karakter van weerzien, terugkijken, krijgen, het streven is om niet alleen in 
het verleden te blijven hangen maar aansluiting te vinden bij het nu. We zullen het 
dus niet als een reünie bestempelen, maar Act2017 noemen.  
 

 

 
Welkom! 

 
Beste vrienden, na onze aankondiging in het voorjaar hebben zich al een flink aantal  
oud leden van troep 4 aangemeld voor de bijeenkomst op 19 augustus. Voor de 
organisatoren een grote stimulans om aan een succesvolle dag te gaan werken. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en is het programma vastgesteld. 
Met dit programma hopen we jullie enthousiast te maken en het zou mooi zijn als 
nog meer aanmeldingen volgen. Dat kan nog  t.m.  woensdag 15 augustus maar wat 
ons betreft hoe eerder hoe beter. Omdat het feest deze keer niet in het verre Zwolle, 
maar in Eindhoven plaats vindt hopen we veel oude bekenden te ontmoeten. 
Belangrijk punt: Hoewel we geen speciaal dames programma hebben zijn de 
partners van harte welkom, ook om mee te doen aan alle activiteiten.  Dus, aarzel 
niet en meld je aan!!! 

 
 

19 augustus  



 

 

Programma: 

 
10.00 uur tot 10.30 uur: Aankomst en inloop. Koffie met appeltaart staat klaar in het 
clubhuis van de Wielewaalgroep. Dat is aan de Oirschotsedijk pal tegenover de plek 
van ons oude troep 4 clubhuis. ( Routebeschrijving volgt.) 
 
10.30 uur: Start  excursie in en rond het clubhuis. Bezichtiging waarbij archivaris Jan 
Smits ook iets zal vertellen over hoe het tegenwoordig toe gaat bij de Scouting 
groep. ( Om het niet te massaal te laten worden doen we de excursie in 2 groepen. 
Degenen die wat rustiger koffie hebben gedronken of die wat later arriveerden gaan 
mee met de tweede excursie.) 
 
11.30 uur: Start excursie voor de tweede groep deelnemers. De eerste groep gaat 
verder met koffie en bij kletsen. 
 
12.30 uur: Lunch. Broodjes en drinken staan klaar. 
 
13.15 uur: We wandelen naar de overkant van de Oirschotse dijk, naar de poort van 
landgoed De Wielewaal. 
 
13.30 uur: Start van een wandeling langs de bekende plekjes op De Wielewaal. Is de 
plek van het clubhuis nog te herkennen? Kunnen we het voetbal veldje nog terug 
vinden? De lanen waar we stuntjes draaiden? De bomen waar we in klommen? Het 
zal zeker aardig zijn om te zien hoe de situatie nu is. 
De duur en lengte van de wandeling staat niet vast, maar afhaken en terug gaan kan 
altijd als het te zwaar wordt. 
 
15.00 uur ongeveer: Terug van de Wielewaalwandeling. Na kopje koffie / thee / fris 
starten we met een aantal nostalgische padvinders activiteiten. Stuntjes die we 
zeker zullen herkennen uit het verleden. Schrik niet! Al te wilde ideeën hebben we 
geschrapt zodat de nadruk meer op kennis dan op spierkracht is komen te liggen. 
Met de leeftijd is goed rekening gehouden. Natuurlijk is bij dit alles gezelligheid 
belangrijker dan winnen. ( Dat was trouwens vroeger wel anders…) 
 
17.30 uur: Tijd voor een aperitief en weer voldoende gelegenheid om herinneringen 
op te halen. Bier, wijn en fris staan klaar. 
 
18.00 uur: Diner buffet. Verwacht geen culinaire hoogstandjes, maar na het drukke 
programma zorgen we dat je niet van honger omkomt. 
 



 

19.00 uur: Natuurlijk besluiten we het programma met een kampvuur. Als we ons 
best doen dan herinneren we ons nog de liederen van vroeger. Die kunnen we ook 
nu weer laten klinken. We zouden het erg op prijs stellen als je een bijdrage wil 
leveren aan het kampvuurprogramma. Schroom niet om met een verhaal, lied of 
spel de avond tot een succes te maken. Mail even of je iets doet. Aan de andere 
kant, voel je ook niet verplicht. 
 
20.30 uur  ongeveer: Met de troep yell besluiten we de dag. Zo heeft iedereen de 
gelegenheid om op een redelijke tijd thuis te zijn, ook als je wat verder weg woont. 
 

Aandachtspuntjes. 

 
Natuurlijk hopen we dat het mooi weer zal zijn bij onze Act2017 dag. Maar als het 
regent kunnen we in ieder geval droog binnen doorbrengen en het programma 
uitvoeren. Voor de wandeling op De Wielewaal is het handig om een paraplu bij de 
hand te hebben. Om bij het kampvuur en ook gedurende de dag een beetje lekker te 
zitten raden we aan om zelf een kampeerstoel mee te nemen. 
Een dag als deze kan helaas niet gratis zijn. We vragen van jullie een bijdrage in de 
kosten van 15 Euro. P.P. Dit bedrag kan op de dag zelf cash in een grote spaarpot 
gedaan worden. Als bij de voorbereiding blijkt dat we voordelig boodschappen 
hebben gedaan dan verlagen we de prijs ter plekke. 
 
Kort voor 19 augustus ontvangen alle deelnemers nog een mail met de 
routebeschrijving naar het nieuwe clubhuis en ook met de laatste actuele 
mededelingen. 
 
We hopen dat het programma van act2017 jullie aanspreekt en dat nog veel oud 
leden zich opgeven voor dit ontspannen dagje padvinderen. 
 
Aanmelden en informatie vragen kan per mail of telefoon bij  
Hans Nijhuis, 
Leerinkbeek 33, 
8033 EG Zwolle. 
E-mail meesternijhuis@gmail.com 

Tel: 038 4537876 / 06 46154045. 
 
Aan het einde van dit troep 4 bericht vinden jullie een lijstje van degenen die 
zichreeds aangemeld hebben. 
 

Hoort zegt het voort !!! 
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Meld je aan en strik ook oude bekenden voor deze 
unieke bijeenkomst van onze good old  
Prins Willem 1 groep 4. 
 

Tot slot: 
Wij wensen jullie allen het allerbeste, een goede gezondheid en we hopen te 
kunnen zeggen: “Tot ziens op 19 augustus”. 
Hartelijke padvindersgroet, 
 
 

Hans Nijhuis. 
Rob Briene. 
Leendert Smit. 
Kees Nieuwenhuizen. 
 
 
 
Voorlopige deelnemerslijst: 
 
Rinus le Mahieu. 
Eric Planting. 
Rob van Duin 

Jaap Huizinga. 
Huib en Adrie Merison. 
André Godkewitsch. 
Simon Ris. 
Jan Huysman. 
Martin Huysman. 
Piet Huysman. 
Cor Erkelens. 
Frans van Kemenade.  
Jan Willem (Wil) Schuurman . 
Wim Barendsen. 
Hans Nijhuis. 
Rob Briene. 
Leendert Smit. 
…………………………………………..Jouw naam hier ??? 

 
***************************** 

 


