Nummer 13, april 2018.
Beste vrienden van troep 4.
Jullie hebben alweer een poosje niks over troep 4 gehoord maar dat wil niet zeggen
dat er helemaal niks gebeurt. Van tijd tot tijd bekijken we welke mogelijkheden voor
leuke activiteiten er zijn. En dus waren onlangs de

Vergadertijgers weer actief !

Oude en nieuwe plannen zijn besproken en dit is er uit gekomen:

Spelmiddag scouting Wielewaal.
Met de contactpersoon bij scouting
Wielwaal is gesproken over het idee om, als
dank voor het lenen van het clubhuis, een
spelmiddag te organiseren. Wij, oud leden
zouden dan zorgen voor een uitgewerkt
spel, de materialen en de organisatie.
Het overleg verloopt echter nogal traag en
we denken dat het er niet op korte termijn

van gaat komen. Wellicht pakken we het plan later wel weer op. Onze fantasie
gaat echter wel door. Let op het onderstaande logo.

Weekend in de zomer van 2019.

We zijn van plan om in de zomer van 2019 een weekend
in Brabant te organiseren. Ongeveer in de schoolvakantie, de tijd dat veel
leeftijdgenoten juist wat minder op vakantiepad zijn.
We denken er aan om op basis van oude hike verslagen een zwerftocht op touw te
zetten die grotendeels met de auto en met een paar stapjes lopen te volbrengen is.
Dat kan op zaterdag. ‘s Avonds is er dan natuurlijk kampvuur en de mogelijkheid om
te overnachten. Op Zondag is er een kermis in troep 4 stijl. Ook geschikt om bezocht
te worden door opa, oma en kleinkinderen. Aan het weekend kun je dan in zijn
geheel deelnemen, maar ook apart aan een of meer van de genoemde activiteiten.
We blijven brainstormen over de praktische uitvoering.
En vanzelfsprekend wordt de voortgang hiervan bijgehouden op de website:

http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/W2019
dus neem zo nu en dan een kijkje.

Wandelclub troep 4. Sluit je aan!
Al enige tijd bestaat er een wandelclub voor oud leden van troep 4. Maarrrr…
deze club heeft slechts 2 leden, namelijk Kees Nieuwenhuizen en Hans Nijhuis.
We wandelen af en toe in onze eigen Overijsselse omgeving.
Deze zomer, ( Juli / augustus ) willen we echter een keer de NS wandeling van
Boxtel naar Oisterwijk lopen. Een goede gelegenheid voor meer oud leden om
je dan bij ons aan te sluiten. En ben je niet meer zo’n wandelaar dan kunnen
we elkaar toch ontmoeten, ergens in de horeca, en een gezellig uurtje
doorbrengen.
Wil je aan dit, nog ietwat vage, plan deelnemen, laat het dan even weten. Met
elkaar kunnen we dan een geschikte datum prikken en de details uitwerken.

Fijne vakantie!
Wie oplet ziet dat de caravans en campers weer massaal van stal gehaald
worden. Ongetwijfeld zijn er onder jullie ook van die, al dan niet avontuurlijke,
reizigers. In de eerste plaats wens ik iedereen die op pad gaat deze zomer een
hele fijne en veilige vakantie!
De ware zwervers onder jullie weten misschien nog wel bijzondere
bestemmingen of mooie plekken. Geheimtips waarover we op dit troep 4
platform informatie kunnen uitwisselen. Je kunt natuurlijk naar de Franse
Riviera gaan in het hoogseizoen, maar meer rust en avontuur zul je vinden
bijvoorbeeld in de binnenlanden van Spanje, oostelijk van Toledo. Of denk
eens aan de provincie Latgale rond Ludza in Letland. De meren van Mazurie in
Polen. Lapland en de Lofoten, de merengebieden van Finland en het Rihla
klooster in Bulgarije.
Ben jij ooit naar inspirerende bestemmingen geweest en vind je het leuk om je
ervaringen te delen, mail het mij dan maken we er een rubriek van in de troep
4 berichten.

Mooie zomer en alle goeds!
Voor nu wens ik jullie, mede namens Kees; Rob en Leendert een fijne zomer.
Blijf gezond! Hartelijke groet en tot ziens,
Hans Nijhuis.
****************

