Nummer 11, december 2017.

Beste vrienden van “Prins Willem 1 groep 4”.

We wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018 waarin elk
pad wat je kiest naar mooie dingen leidt.

Naast deze welgemeende wens willen we nog enkele dingen melden:

Over de reünie:
Onze reünie Act2017 in augustus was een groot succes en een bijzondere ervaring.
Wij, de organisatoren kijken daar met grote tevredenheid op terug. Van de
hernieuwde vriendschap en het programma hebben we echt genoten en we zijn er
zeker van dat we niet de enigen waren.

De verleiding was groot om meteen een herhaling van dit gebeuren af te spreken,
maar dat doen we dus toch niet. Een unieke activiteit als deze blijft alleen uniek als
er geen herhaling plaats vindt. We gaan geen dingen organiseren die langzaam
zouden verwateren. Wat betreft Act2017 zeggen we nogmaals: “Vrienden, dank
voor jullie komst en jullie bijdrage aan deze prachtige dag!”.
Doen we verder niks meer?????
Wees gerust. Het organisatie comité heeft er veel te veel plezier in om nog dingen
op touw te zetten. Er zijn al vage en iets minder vage plannen. Maar voorlopig zullen
het dingen zijn waar een aantal oud leden plezier in hebben terwijl anderen er
weinig in zien. Een in de tijd verspreid keuzemenu als het ware.
Dit is het eerste plan:
In goed overleg met de leiding van de Wielewaal groep in Eindhoven willen we met
een aantal oud leden een spelmiddag verzorgen voor de scouts van ongeveer 11 tot
17 jaar. Vaardigheden van vroeger en nu willen we daarin beide tot hun recht laten
komen. En natuurlijk staat plezier voor iedereen op de eerste plaats.
Deze activiteit is als het ware een bedankje voor het lenen van hun clubhuis in
augustus. Overleg met de groepsleiding over dit plan is bezig.
En wie zijn dan wel die oud leden die dat gaan doen???? Welnu die gaan we werven
onder jullie. Een aantal van jullie zal het vast leuk vinden om hieraan deel te nemen,
maar ongetwijfeld zijn er ook vrienden die er niet aan moeten denken om met een
stel pubers in de weer te zijn. Hoe dan ook, “U hoort nog van ons!”.

Vage Ideeën:
Alsof het een vrijdagavond thuis bij Henny van Zanten was hebben wij, de
plannenmakers er nog wat op los gefilosofeerd.
Zou het niet aardig zijn om met een paar man nog eens een echte
kampkeuken in elkaar te sjorren? En als die er dan staat kan er vast ook wel
lekker eten gemaakt worden.
Met enthousiaste kampeerders ( of caravanners / camperaars ) zouden we
een paar dagen op een historische, nostalgische troep 4 kampeerplek kunnen
doorbrengen.
Enzovoort en dan steeds gekker…..
Als deze plannen concreet worden laten we dat natuurlijk weten.
Tot slot:
Beste lezers, als jullie zelf een mooi idee hebben over dingen die we zouden kunnen
organiseren, laat het ons dan vooral weten. Een goed plan pakken we graag op en
wees niet bang. De bedenker hoeft niet noodzakelijkerwijs de organisator te zijn!
Als je contact wilt zoeken met, of op bezoek gaan bij een oude kameraad en je zoekt
een adres, vraag het ons en het komt voor elkaar. En wat ondergetekenden betreft,
altijd welkom, ook onverwacht als je in de buurt bent!
Voor plotseling opkomende gevoelens van nostalgie: De website
www.boemsjikkeboem.nl blijft natuurlijk in de lucht.
Voor jullie allemaal een hartelijke padvindersgroet, ook namens Kees
Nieuwenhuizen, Rob Briene en Leendert Smit,
Hans Nijhuis,

Leerinkbeek 33,
8033 EG Zwolle.
E-mail meesternijhuis@gmail.com
Tel: 038 4537876 / 06 46154045.

