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Act2017 was een succes!

Alle deelnemers bedankt
voor jullie komst!
Beste vrienden van “Prins Willem 1 groep 4”.
Tevreden als een spinnende kater kijk ik terug op onze act 2017 bijeenkomst.
Het programma zoals we dat hadden aangekondigd konden we helemaal uitvoeren.
Het was fijn om met zoveel oude bekenden herinneringen op te halen, maar ook
dingen te bespreken die ons tegenwoordig bezig houden.
Jan Smits, de archivaris van de Wielewaal groep, heeft ons de hele dag op een
geweldige manier terzijde gestaan. Hij heeft het mogelijk gemaakt om het clubhuis
voor onze activiteiten te gebruiken en hij verzorgde samen met Leo Wolf een echt
interessante rondleiding in en om het clubhuis.
Een kijkje in het archief leverde ook weer veel nostalgische herinneringen op.
Oud leden van troep 4 hadden ook nog boekjes en spulletjes meegebracht om aan
het archief toe te voegen. Heel leuk!
Dankzij de welwillende medewerking van Warner Philips konden we ook het oude
terrein van De Wielewaal bezoeken. Als ware archeologen werd gespeurd naar de
exacte plek waar ons clubhuis heeft gestaan. De hordeplaats, het voetbalveldje, de
grote klimboom en de locaties van andere clubhuizen zijn bezocht.
Een deel van de middag hebben we ons vermaakt met stuntjes als reddingslijn
werpen, kimsspel, knopen herkennen enz.

Eten en drinken werd niet vergeten.
Het was bijzonder fijn dat ook enkele troepleden die heel slecht ter been zijn, toch
aan veel dingen konden meedoen.
De dag werd besloten met een kampvuur wat door vaandrig Cor op sublieme wijze
werd geleid. Oude liederen zijn gezongen. Vergeten spelletjes gedaan en Huib
Merison droeg het gedicht van “Boerke Naas” op onnavolgbare manier voor. Een
prachtige “recreatie”. Muziek van gitaar en mondharmonica verhoogden nog de
sfeer.
Na een daverende troepyell gingen we, dankbaar voor de hernieuwde vriendschap,
naar huis.

Foto’s.
Er zijn van act 2014 veel foto’s gemaakt. Een gedeelte daarvan staat al op de
boemsjikkeboem website
http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/act2017/act2017.htm
en wie nog foto's heeft om toe te voegen zorgt er voor dat ze op een of andere
manier bij Kees Nieuwenhuizen komen.

Hoe verder?
Dat gaan we eens rustig bekijken. Het organisatie comité gaat “evalueren”. Oftewel
gezellig bij elkaar zitten. Wie weet wat daaruit nog naar voren komt.
Het is echter zeker niet de bedoeling om jaarlijkse reünies te houden. Wat goed
gelukt is moet je niet willen herhalen want dat wordt meestal een teleurstelling.
We hopen dat uit de afgelopen bijeenkomst hernieuwde contacten tussen oude
bekenden zullen voortkomen. Als we een idee voor een activiteit van een heel
andere orde krijgen zullen we dat natuurlijk gaan organiseren. Maar meer van het

zelfde moeten jullie niet verwachten.
De troep 4 berichten blijven ,onregelmatig maar toch, verschijnen zodat jullie van
het wel en wee op de hoogte blijven.
Informatie vragen betreffende onze troep 4 kan en mag altijd. Schroom niet om dat
te doen.
Ook langskomen voor de gezelligheid of voor het zoeken naar informatie wordt zeer
op prijs gesteld!

Tot slot.
Ook namens Kees Nieuwenhuizen, Rob Briene en Leendert Smit wens ik jullie allen
het allerbeste. Het ga jullie goed en blijf gezond!
Een stevige linker en we’ll meet again, do’nt know where do’nt know when…
Hans Nijhuis.

Informatie vragen kan per mail, telefoon of op bezoek bij
Hans Nijhuis,
Leerinkbeek 33,
8033 EG Zwolle.
E-mail meesternijhuis@gmail.com
Tel: 038 4537876 / 06 46154045.

