Nummer 16, december 2018.
Beste vrienden van troep 4.

Wij wensen jullie fijne feestdagen, een gelukkig en
vooral gezond 2019 en, om in stijl te blijven,
“Zonnig spoor”.

Behalve goede wensen hebben we natuurlijk nog wel wat meer dingetjes te melden.
Ik denk dat we kunnen terugzien op een succesvol jaar wat betreft het versterken
van de band tussen oud leden van Prins Willem 1 groep 4.
Het troep 4 bericht verschijnt met enige regelmaat. We hebben 2 mooie en gezellige
wandeldagen met elkaar gehad. De groep plannenmakers en organisatoren voor
activiteiten is uitgebreid tot 5 personen, te weten:
Kees Nieuwenhuizen; Rob Briene; Leendert Smit; Jan Willem Schuurman en Hans
Nijhuis. En…. Voor in het nieuwe jaar staat er weer een mooi plan op stapel.

Deze zomer willen we proberen een activiteit te organiseren waarbij we natuurlijk
een klein beetje het verleden laten herleven. Meedoen kunnen natuurlijk alle oud
leden, maar ook partners, kinderen en kleinkinderen.
Het plan is nog niet helemaal uitgewerkt, maar graag lichten we een tipje van de
sluier op.
In de omgeving van Eindhoven beginnen we op zaterdag met een hike die langs
“historische plaatsen” voert. Echter in de vorm van een tocht die per auto afgelegd
kan worden. Onderweg natuurlijk opdrachten in de stijl van vroeger.
De zwerftocht eindigt op een kampeerplek. Hier is het avondprogramma. Te denken
valt aan barbecue en kampvuur.
De kampeerders / caravanners onder ons kunnen blijven overnachten,maar veel
Brabanders zullen misschien hun eigen bed thuis gaan opzoeken. Op zondag gaan
we een kermis organiseren zoals dat bij de troep ook wel gedaan werd.
Je ziet, een gevarieerd programma voor jong en oud met nadrukkelijk de
mogelijkheid om aan de diverse losse onderdelen deel te nemen.
Als ideale datum hebben we het weekend van 31 augustus op 1 september in
gedachten. Lukt ons dat niet dan wordt het een week er voor of er na. Zodra we er
zelf helderheid over hebben laten we het weten zodat de agenda getrokken kan
worden.
Met plezier wordt gewerkt aan de voorbereiding. We hopen op een groot aantal
deelnemers.
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
Dit reis rubriekje houden we deze keer kort. Houd je van wandelen of langlaufen en
wil je niet heel erg ver weg, dan is de bovenstaande kerstkaart misschien een optie
voor je. Sankt Andreasberg in de Harz ( Duitsland) is een prima plek met in de winter
heel veel mooie loipes. Helemaal sneeuwzeker is het niet maar het is er veel vaker
wit dan men zou denken. Er zijn bescheiden mogelijkheden om te skiën en
interessante plekken in de omgeving om te bezoeken. Zou je echter niet in de
sneeuw maar in een miezerige motregen belanden, geef mij dan niet de schuld. Je
blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen avontuur.

Tijgerverhaal van de oûbaas
Bij het overdragen van spullen uit de nalatenschap van hopman/oûbaas Roel van
Zanten naar ons archief bij Scouting Wielewaal, kwamen we zijn notitieboekje tegen
waar aantekeningen in staan van zijn tijgerverhaal. Veel van de oud-leden
herinneren zich wel dat de oûbaas een zekere reputatie had met zijn tijgerverhaal,
maar de meesten van ons herinneren zich niet meer hoe dat verhaal ook weer ging.
Reden genoeg om eens even rond te vragen.
Het is met heel veel plezier dat we kunnen melden dat er toch aardig wat mensen
gereageerd hebben op het verzoek met ons te delen wat er aan herinnering naar
boven komt. En daarmee is boven water gekomen hoe het zit: het tijgerverhaal van
de oûbaas heeft niet bestaan! Hét tijgerverhaal bedoelen we. Het was niet één
verhaal dat steeds min of meer ongewijzigd werd verteld, het was meer een
stramien, een raamwerk waaromheen steeds andere verhaalelementen werden
geplaatst. Hadden we kunnen verwachten van die performer pur sang, zoals we de
oûbaas herinneren.
Nieuwsgierig? Binnenkort kunnen we laten zien wat er boven water is gekomen.

Beste vrienden, ook namens Kees, Rob, Leendert en Jan Willem een hartelijke
padvindersgroet en tot ziens in het nieuwe jaar,
Hans.

