
 
Nummer 14, juli 2018. 

 
 

Beste vrienden van troep 4.  
 

Hierbij het 14e  troep 4 bericht met de uitnodiging voor een wandeling op 30 
augustus en andere nieuwtjes. 
 
 

 
 

Voor alle oud leden van de Prins Willem 1 groep 4 organiseren we een wandeling. 
Stappend door het Brabantse land kunnen er weer herinneringen opgehaald  en 
vriendschapsbanden versterkt worden. 
Bij de organisatie is rekening gehouden met ieders mogelijkheden. Wie goed ter 
been is kan de hele tocht makkelijk lopen. Ben je niet zo’n geweldige wandelaar dan 
kun je een gedeelte mee lopen en is wandelen helemaal niet (meer) jouw ding dan 
kunnen we elkaar toch op een terras ontmoeten. Het wordt zeker geen prestatie 
mars maar echt een plezier wandeling. Partners zijn uitdrukkelijk van harte welkom 
om mee te doen. 
Hieronder de nadere uitleg 
 

Datum donderdag 30 augustus. 
Wandeling van ca. 10 km met een royale pauzestop ongeveer halverwege. 
Wandelroute is gebaseerd op de NS-wandeling 'Kampina', de niet zo interessante 
aanloop en uitloop zijn eraf geknipt, alleen het mooiste stuk blijft over. 
 

 
 

Organisatie: Met degenen die deelnemen aan de lange variant van de wandeling 
komen we op,  donderdagochtend om  10.30 uur bij elkaar bij Groot Speijck             
Van Tienhovenlaan 4, 5062 SK in Oisterwijk. Dit is een restaurant en 
bezoekerscentrum van natuurmonumenten onder 1 dak en wordt Natuurpoort 



 

Brabant genoemd. Er is een ruim parkeerterrein en dito terras. Natuurlijk kunnen 
we daar onder het genot van een kop koffie en desgewenst iets er bij, elkaar 
begroeten. 
Om 11.15 uur vertrekken we met enkele auto’s naar het beginpunt van de 
wandeling. Dat is in De Roond. Hier begint de tocht. 
We verwachten dat we dan, met een heeeeel ruime marge voor en na, tegen 14.00 
uur aankomen bij het pauzepunt. Dat is grand café “De Reebok”, Duinenweg  4, 
5062 TP Oisterwijk. (Hoort bij de gelijknamige camping.)  
 

 
^^^^ Groot Speijck^^^^ 

 

Als je zelf geen broodje wilt mee nemen kun je bij het pauzepunt, restaurant “De 
Reebok” desgewenst een eenvoudig broodje bestellen of uitgebreid lunchen. 
Degenen die met de korte variant van de tocht willen meedoen zouden dan rond 
13.30 uur bij dit pauzepunt moeten verzamelen. Je ziet de groep daar dan vanzelf 
verschijnen. Als we bij het pauzepunt uitgerust dan wel startklaar zijn, lopen we met 
elkaar de laatste etappe naar Groot Speijck. 
Degenen die helemaal niet wandelen maar wel aan de ontmoeting willen 
deelnemen zouden dan  zo rond 15.30 naar het eindpunt, “Groot Speijck” kunnen 
komen waar we met elkaar de dag afsluiten.  
Natuurlijk regelen we daar ook in goed overleg het ophalen van de her en der 
achtergelaten auto’s. 
Het is duidelijk een Auto-tot-auto tocht. Wie met de trein komt kan afgehaald en 
teruggebracht worden. Wel even afspreken bij het aanmelden. 
 

Als je mee wilt doen met deze wandeldag, laat het ons dan even weten en meld je 
aan bij Hans Nijhuis. meesternijhuis@gmail.com  Wij kunnen dan een beetje 
bekijken waar we op deze dag rekening mee moeten houden. Wel is, ondanks dit 
lange verhaal, de organisatie tamelijk eenvoudig. Je kunt je dus tot op het laatst 
makkelijk aan of afmelden. Aanmelders krijgen kort voor tijd nog detail informatie. 
 

Alvast een beetje van de sfeer te proeven? Een korte beschrijving en foto impressie 
vind je op de website:  

 http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/K2018 

en daarbij dus ook een oproep om je aan te melden. 

mailto:meesternijhuis@gmail.com
http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/K2018


 

 

 
Over hoe we dat gaan aanpakken wordt hard nagedacht. Ideeën komen en gaan. 
Wie weet welke inspirerende gedachten hierover tijdens het wandelen nog 
opkomen….  
De voortgang hiervan wordt bijgehouden op de website:  

 http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/W2019 

dus neem zo nu en dan een kijkje. 
 
     

 
Voor de Ware Zwervers 

Deze rubriek kan gevuld worden met reistips over plekken waar je normaal 
gesproken niet per ongeluk langs komt. Maar eerst een paar niet al te extreme 
zijpaadjes. 
1. Houd je van fietsen langs rivieren, dan is de Donau radweg heel bekend. Maar 
weet je dat het ook heel mooi is langs de Elbe o.a. in de buurt van Dessau of wat 
noordelijker in het Wendland. In dit gebied zijn ook zogenaamde “rundlingsdorfer”. 
Dorpjes waar de huizen in een kringetje om de brink staan. 
 

2. In het oosten van Duitsland is veel te ontdekken. Gorlitz, een stad waarvan je zou 
denken ”wat heeft een mens daar nou te zoeken”, is gewoon een heel mooie stad 
op de grens met Polen. Zwickau is niet zo prachtig. Maar je kunt er een hele leuke 
gecombineerde stoomtrein-wandeling-stoomtrein tocht maken. 
 

3. En als je toch ergens in het oosten op pad bent is het gerestaureerde Dresden een 
aanrader. 
 

Voor de avonturiers die niet terug schrikken voor iets ingewikkelds en die op pad 
gaan met camper, caravan of tent: 
4. Naar IJsland. Vanaf noord Denemarken eerst met de boot naar de Faroër eilanden. 
Daar moet je een paar dagen van de boot af omdat die eerst wat anders gaat doen 
en vervolgens weer doorvaren naar IJsland. Faroër is kaal,ruig en het rotweer wordt 
daar gemaakt, maar voor de liefhebbers is het een geweldige ervaring. En IJsland, 
zie de reisgidsen, maar ik vond het prachtig! Vulkanisme, gletsjers, watervallen, alles 
in het kwadraat. 
Thuis zitten kan altijd nog, dus in het volgende troep 4 bericht nieuwe tips voor 
padvinders die nog graag nieuwe paden willen vinden. 
En heb je zelf tips voor reislustigen die buiten de gebaande paden willen treden, 
laat het weten en ze komen in ons volgende bericht te staan. 

http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/W2019


 

 
 

filmpjes op Boemsjikkeboem 

 

De boemsjikkeboem website bestond uit een verzameling foto's en een gedeelte 
waar de activiteiten van de oud-leden in het heden werd bijgehouden. Daar is nu 

een nieuwe afdeling bijgekomen: films. 
Er zijn een paar films, oorspronkelijk waren dat smalfilm opnamen, van de 
Prins Willem I groep. Een klein aantal maar, want filmen was uitzonderlijk. 

Die films zijn inmiddels gedigitaliseerd om ze op de tegenwoordige manier te 
kunnen bekijken. 
Bij het opzetten van de website is er destijds van uitgegaan dat videobestanden te 
groot zijn om op de site te zetten omdat daarbij de gegevensoverdracht te lang 
duurt. Maar met moderne, steeds snellere breedband internet verbindingen kon het 
inmiddels wel eens heel anders liggen. De moeite waard om even te kijken of het, 
afhankelijk van de internetsnelheid, lukt de filmpjes on-line te bekijken. En als dat 
niet het geval is, dan kun je altijd nog de films downloaden om ze off-line te bekijken. 
Misschien heb je sommige filmpjes al eens gezien. In het verleden zijn een aantal 
van deze films namelijk op DVD rondgestuurd. Maar nu ze op de website staan, 
kunnen ook degenen, die dat toen gemist hebben, ze nu bekijken. En bovendien, 
leuk voor iedereen, er zijn ook twee nieuwe filmpjes bij, uit 1971 en 1972, destijds 
opgenomen door pa le Mahieu.  

 http://www.boemsjikkeboem.nl 
Veel plezier bij het bekijken, bewegende beelden zeggen altijd méér! 

 
  

 

http://www.boemsjikkeboem.nl/intro/3afd.html


 

Freedom lecture 2018. 
Op woensdag 26 september spreekt Leendert Smit, in de Catharinakerk in 
Eindhoven. Als amateur historicus zal hij vertellen over het verzet in de 2e 
wereldoorlog. Alle informatie hierover vind je op 
https://stichting18september.nl/freedom-lecture-2018/ 

 
 
 
 
Tot zover dit 14e  troep 4 bericht. We hopen op veel aanmeldingen voor de 
wandeling. 
We wensen iedereen weer alle goeds.  
Hartelijke padvindersgroet namens het hele “organisatie comité” en tot ziens, 
 
Hans Nijhuis en Kees Nieuwenhuizen. 

https://stichting18september.nl/freedom-lecture-2018/

