
 
Nummer 18, mei 2019. 

 

 

Beste vrienden van troep 4.  
 
Met plezier presenteren we Troep 4 bericht nummer 18.  We hopen dat jullie deze 
(on)regelmatig verschijnende mail ervaren als een signaal dat de vriendschap en de 
gedeelde herinneringen aan een mooie tijd nog springlevend zijn.  
Na onze padvinderstijd hebben we allemaal onze verschillende levens geleid met 
alle daarbij behorende hoogte en dieptepunten. En nu, zo’n 50 jaar later, hopen we 
dat het met jullie allemaal goed gaat en dat de troep 4 mail en de boemsjikkeboem 
website minimaal een, al dan niet weemoedige, glimlach teweeg zullen brengen. 
Door de reünies en wandelingen die we de afgelopen jaren hebben weten te 
organiseren is het gelukt om vele contacten en vriendschappen weer te laten 
opbloeien. Het delen van levens ervaring blijkt daarbij zeker zo belangrijk te zijn als 
het nostalgisch terugblikken.  
Dat is natuurlijk ook het doel van ons nieuwste plan waarvan de voorbereidingen al 
in een vergevorderd stadium zijn. En ja, we proberen het verleden te laten herleven 
voor oud leden en familie. Maar vriendschap plezier en gezelligheid daarbij in het 
hier en nu  zijn het belangrijkste. Dus beste mensen, aarzel niet en probeer als het 
even kan deel te nemen aan ( onderdelen van) Groep IV weekend 2019.  
 
 

 

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september organiseren we een weekend voor 
oud leden van troep 4, maar nadrukkelijk ook voor partners, kinderen en 
kleinkinderen. Zo kan ook ieder familielid die dat wil, iets mee maken van de sfeer 
en de padvinders activiteiten waar we vroeger plezier aan beleefd hebben. 

Zoals je kunt zien in onderstaand programma kun je 2 hele dagen meedoen aan 
dingen die je je uit vroeger tijden zult herinneren, maar dit zonder enkel in 
nostalgische verhalen te blijven hangen. Er zal van alles te doen zijn. Wij, de 
organisatoren hebben met veel plezier aan de voorbereiding gewerkt en we zouden 
het heel leuk vinden als jullie deze 2 dagen met ons willen en kunnen mee maken. 

Mocht 2 dagen een te grote aanslag op beperkte tijd of energie zijn, dan is het ook 
zeer wel mogelijk om met enkele losse onderdelen van het programma mee te doen. 



 

UITNODIGING 
We nodigen je van harte uit om dit unieke weekend, waarin we oude tijden laten 
herleven, met ons mee te maken! 

OPGAVE 
Opgeven voor het hele weekend of onderdelen ervan kan op de wijze zoals 
onderaan deze brief is aangegeven. 

Je zult begrijpen dat het voor het organiseren van zo’n tamelijk uitgebreid 
evenement handig is om een indicatie te hebben op hoeveel deelnemers we kunnen 
rekenen. Daarom vragen we je om je vanaf nu vrijblijvend op te geven. Heb je de 
intentie om te komen en komt er iets tussen, geen probleem. Andersom geldt 
hetzelfde. Kun je op het laatste moment toch komen, welkom natuurlijk. Maar, als 
het even kan, laat weten of je van plan bent mee te doen. Wij zitten klaar met de 
deelnemerslijst. Berichtje naar meesternijhuis@gmail.com is voldoende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Programma: 
 

Onderdeel 1: Zaterdag 31 augustus 12.00 uur. Ontvangst op parkeerterrein 

Leenderbos. Openingsceremonie. Uitleg hike. Indeling groepjes. Hike. 

Hapje drankje.  
 

Onderdeel 2: Aansluitend BBQ en kampvuur. 22.00 uur ongeveer einde.  
 

Onderdeel 3: Overnachten. Zondagmorgen op eigen tijd opstaan en ontbijten. 

Centraal is koffie en thee verkrijgbaar. Opbouwen kermis. 
 

Onderdeel 4: Zondag op je eigen tijd aankomen op kampeer terrein om zo op 

tijd te zijn voor de kermis die om 14.00 uur geopend wordt. Kermis 

attracties en samenzijn in café tent. Einde kermis en sluitingsceremonie 

van het weekend 16.00 uur. 

 
 

Om aan familieleden te laten weten wat we bedacht hebben en om de 

mogelijkheid te bieden om mee te doen, volgt direct na deze mail een bericht 

wat speciaal gericht is op kinderen en kleinkinderen van troep 4 leden. Zij 

kunnen zich zelfstandig opgeven, natuurlijk na overleg binnen de familie. Een 

muisklik is voldoende om alle noodzakelijke informatie aan hen door te sturen.  
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Tot zover de informatie over  weekend W 2019. Komt allen!!!! Hopelijk tot ziens in 
het Leenderbos. 
De voortgang wordt ook bijgehouden op de website:  

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

dus neem zo nu en dan een kijkje. 
 
     

 
voor de Ware Zwervers 

Als oud padvinder en in het bezit van het insigne zwerver vind ik het aardig om in 
deze rubriek wat reis adviezen te geven. Hopelijk geeft het plezier om ze op te 
volgen of er enkel over te lezen. Ik ben me ervan bewust dat er enig gevaar in schuilt 
om anderen naar plekken te sturen die bij mij in de smaak vielen. 
Ooit maakten we een prachtige reis door het merengebied ten noorden van Berlijn. 
Het weer was prachtig en het was in een zorgenloze vrolijke levensfase. 
Ik heb een collega naar dat prachtige gebied verwezen. Helaas was die wat 
depressief, het weer was nat en druilerig, de Oostduitse dorpen kort na de val van 
de muur grijs en grauw. Nooit heeft hij zich meer wat aangetrokken van mijn 

Opgeven:  
 

Opgeven voor de activiteiten in dit unieke weekend kan vanaf nu als je de 

intentie hebt om te komen. Natuurlijk zit je nog nergens aan vast maar 

met het oog op de voorbereiding vinden we het fijn om een beetje te 

weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. 

 

Stuur een mail met je naam en die van eventuele verdere deelnemers naar:   

meesternijhuis@gmail.com  en geef op aan welke onderdelen of 

combinaties daarvan je wilt mee doen. 

Dus mogelijkheden zijn: 1-2-3-4.  Of  1-2-4. Of 1-2. Of 4. Of 1.  

Geef ook even aan van welke oud padvinder je familie bent zodat we een 

beetje weten wie bij wie hoort. 

 

Kosten: Zonder overnachting zullen de kosten verbonden aan de deelname van 

de activiteiten zeer bescheiden zijn. Betaling kan op de dag zelf. Wie 

overnacht betaalt het geldende tarief aan Staatsbosbeheer. Als je aangeeft 

dat je blijft slapen neemt Rob Briene contact met je op om een en ander 

prima te regelen.  
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enthousiaste verhalen . . . . . . 
Hieronder nog een reis idee waar ik geen persoonlijke ervaring mee heb. 
Een tocht naar het basiskamp van de Mount Everest. Ons troep 4 lid Rob van Duin is 
er net van terug. Wie weet kan hij op ons W2019 weekend er wat over vertellen. 
Enne . . . . . . ga je hem nadoen en valt het tegen, ik ben onschuldig! 
 

 
 
 
Tot zover het troep 4 bericht van mei  2019.  Ik wens mede namens Kees 
Nieuwenhuizen, Leendert Smit, Rob Briene en Jan Willem Schuurman iedereen een 
mooie zomer. Blijf gezond en tot ziens op de laatste dag van augustus. 
 
Met padvindersgroet, 
 
Hans Nijhuis. 
 
 
 


