
 
Nummer 15,  oktober 2018. 

 

 

Beste vrienden van troep 4,  
 
In deze editie gaat het voornamelijk over wandelen. Zet het nou niet op een lopen 
als je daar helemaal geen zin in hebt, verderop lees je dat je op je sloffen deel kunt 
nemen! Want om wandelen gaat het eigenlijk niet, dat is maar bijzaak, het gaat 
vooral om het ontmoeten, de gesprekken onderweg of bij het relaxen aan het eind. 
En daar kan iedereen aan meedoen. 
En als we het toch over ontmoeten hebben, dan hebben we het tenslotte ook over 
die ontmoeting met een oude bekende . . . . . 
 
 

 
Met een forse patrouille hebben we op 30 augustus de Kempenwandeling gedaan, 
heerlijk nazomerweer en een pracht tocht over De Kampina. Een tocht van 10 km 
door bos, over de hei en langs vennen. Volop gelegenheid elkaar nou eens echt te 
spreken, en een beetje ontmoeten is het ook, want fijn! er zijn ook partners mee 
gekomen. Het is geworden wat de bedoeling was: een pleziertocht. 

 
Na afloop op het terras van Groot Speijck, wat is het dan heerlijk nagenieten met 
een drankje. Samen met Donna, Herman en Rob, die er bij het wandelen niet bij 
konden zijn. Nakletsen, de bekende verhalen van toen, maar je hoort vooral ideeën 
die er leven, nieuwe plannen die nog vorm moeten krijgen. En dan zomaar staat 
Huib Merison op met een boerenpetje op z'n kop en doet hij op onnavolgbare wijze 
de voordracht van 'een aorig misverstand'. Lachen! Afscheid en naar huis, het is 
mooi geweest. 
Het fotoverslag van de Kempenwandeling vind je op de website:  

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

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


 

 
Tja, voor wie nog niet met pensioen is, was de datum van de Kempenwandeling, op 
een donderdag, een obstakel. En omdat er best animo voor bestaat, is er gelijk een 
vervolg op aangekondigd, maar dan voor een zaterdag. Weer door een prachtig 
natuurgebied, weer in de omgeving van Eindhoven, en weer de mogelijkheid om op 
verschillende manieren mee te doen.  

zaterdag 27 oktober 

 
 

Een rondwandeling over de Malpie, een tocht van 12 kilometer met een pauzestop 
halverwege. We doen het op z'n gemak, een plezierwandeling. We starten vanaf de 
Venbergse Molen op weg naar herberg De Woeste Hoeve in Borkel, waar we kunnen 
lunchen en weer terug in de Venbergse Molen zijn we dan nog een poos gezellig 
samen.  
Partners zijn nadrukkelijk welkom. Meedoen kan ook door 6 km mee te lopen, door 
in Borkel in te stappen na de lunchpauze. Of ook door op het eindpunt neer te 
strijken tegen de tijd dat de wandelaars daar aan zullen komen om vervolgens aan 
het gezellig samenzijn mee te doen. Voel je ervoor om mee te doen, meld je dan aan 
bij Hans Nijhuis, dan sturen we je vlak vóór de 27ste nog de deelnemersinfo.  



 

De gegevens over de Herfstwandeling nog even samengevat: 
 

 datum: zaterdag 27 oktober 

 wandelgebied: Malpie 

 wandelroute: rondwandeling vanaf en terug naar Venbergse watermolen via Borkel 

 lengte: 12 kilometer 

 verzamelen: 10:30 in restaurant Venbergse Molen, Molenstraat 211, Valkenswaard 

 pauzestop: in herberg De Woeste Hoeve, Mgr. Kuipersplein 6, Borkel 

 horeca eindpunt: restaurant Venbergse Molen, Molenstraat 211, Valkenswaard 

 opties meedoen:   
  -  hele route, 12 km 
  -  van pauzestop tot eindpunt, 6 km 
  -  alleen het samenzijn horeca (eindpunt) 

 voor optie halve route: verzamelen in herberg De Woeste Hoeve om 13:00 uur 
 voor optie eindpunt horeca: verzamelen in Venbergse Molen om 16:00 uur 
 aanmelden met een mailtje aan Hans Nijhuis 

 

Is het nodig het wandelgebied Malpievennen aan te prijzen? Wij denken van niet. 
Maar zeiden we niet dat de ontmoeting, de gesprekken, belangrijker zijn dan het 
wandelen en het wandelgebied? Realiseer je dat die Troep IV maten de meest 
sympathieke gesprekspartners zijn en het gezelligst om mee te gaan stappen. 
 

Op de webpage:  

 http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/H2018 

staan ook de details over de H2018 herfstwandeling door de Malpie. 
 
 

 
Het gebeurt je soms, dat je zomaar, onverwachts, iemand tegen het lijf loopt die je 
nog van padvinderij kent. Altijd leuk, tenminste dat vind ik, omdat er daardoor vaak 
spontaan weer vergeten voorvallen uit de diepte van je geheugen naar boven 
komen. In de reis en zwerf rubriek van dit troep4bericht zal ik het eens hebben over 
de ontmoeting met een oude bekende die ik laatst had, misschien wel aardig om er 
hier wat meer over te vertellen.     
 

Het verhaal begint in Zuid Engeland. Een gebied waar je prachtig kunt wandelen 
langs de krijtrotsen aan de kust of over “public footpaths” op het platteland. 
Eeuwenoude paden,soms dwars door weilanden en over hekken heen. 
Waarschijnlijk vertel ik de doorgewinterde wandelliefhebbers onder jullie hiermee 
niks nieuws.  We bezochten onlangs de ietwat verlopen ogende badplaats Poole, 
een stad die dichtbij ons wandelonderkomen lag. ‘s Avonds liepen we daar nog even 
langs de waterkant en stonden toen plotseling oog in oog met  de oprichter van de 
padvinderij, Lord Baden Powell himself in de vorm van een standbeeld. Het is 
namelijk zo dat Baden Powell het eerste zomerkamp van boy scouts heeft gehouden 
op Brownsea Island wat vlakbij  Poole voor de kust ligt.  In het plaatselijke museum 

http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/H2018


 

is een vitrine aan de oprichting van de padvinderij gewijd en er is nog een plaquette 
die aan dit feit herinnert. Hieronder wat foto’s : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Het geheel en zeker de stad Poole is naar mijn smaak geen hele grote omweg waard, 
maar als je in de buurt bent is het echt aardig om even te bezoeken. 
 
Beste vrienden, wij van het “organisatie comité” hopen jullie op 27 oktober weer te 
ontmoeten. Naast alle andere gesprekken kunnen weer reis ervaringen en adviezen 
uitgewisseld worden.  Meld je aan op meesternijhuis@gmail.com  en trotseer met 
ons de herfststorm of geniet van een herfstzonnetje in de Malpie. 
 

Hartelijke padvindersgroet, ook namens Kees, Jan Willem en Rob. 
 

Hans Nijhuis. 
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