Nummer 19, juli 2019.
Beste vrienden van troep 4.
Dit troep 4 bericht staat vanzelfsprekend in het teken van het zomerweekend 2019
wat we aan het organiseren zijn. Alle vage plannen en ideeën zijn nu concreet
uitgewerkt. Organisatorische problemen zijn opgelost en we hebben het idee dat we
met elkaar een bijzonder weekend kunnen beleven .
Onze eerdere, wel heel vroege, oproep om je op te geven als deelnemer heeft al een
flink aantal mensen over de streep getrokken om op 31-8 en 1-9 er bij te zijn.
Nu de datum van het weekend dichterbij komt hebben jullie wellicht wat meer zicht
op je eigen plannen en verplichtingen rond die tijd. Vandaar onze oproep:
Trek je agenda, kijk of je mee kunt doen en geef je op voor het hele weekend of
onderdelen daarvan! Zo kunnen wij beter de puntjes op de i zetten en zorgen dat
alles goed georganiseerd wordt.
Verder hebben we in onze vorige aankondiging al laten weten dat het leuk zou zijn
om kinderen, kleinkinderen en partners ook te betrekken bij het laten herleven van
oude tijden. Een aantal oud leden / deelnemers heeft dat al gedaan. Zo kunnen we
uitzien naar een bijzonder weekend wat veel meer zal zijn dan een nostalgische
reünie van oude mannen. Hieronder vind je het programma en meer informatie.
Wij, de organisatoren, vertrouwen er op dat we veel oude vrienden met hun
dierbaren zullen ontmoeten en dus roepen we jullie op: Laat van je horen en doe
mee!!!

Programma:
Zaterdag 31 augustus.
12.00 uur – 13.00 uur: ( Onderdeel 1 ) Inloop / aankomst van de deelnemers op
het parkeerterrein bij natuur kampeerplaats Leenderbos.
13.00 uur: Officiële opening van het weekend. Vlag hijsen. Uitleg en
voorbereiding voor de auto hike.
13.15 uur – +/- 17.00 uur: Zwerftocht met opdrachten per auto. * In goed
overleg worden de deelnemers verdeeld over de auto’s zodat je
onderweg en bij de opdrachten nieuwe mensen leert kennen en oude
vrienden ontmoet.
17.00 uur: Alle hikers terug verwacht. Resultaat opdrachten inleveren. Prijs
uitreiking aan de winnende “patrouille”.

17.15 uur: ( Onderdeel 2 ) Start Barbecue / eten koken.
19.30 uur: Kampvuur onder leiding van Cor Erkelens.
21.30 uur: Sluiting kampvuur.
22.00 uur of later: ( Onderdeel 3 ) Overnachten op het SBB terrein met eigen
kampeermiddel. (Als je je opgeeft voor 1 augustus kan Rob Briene een
plek voor je reserveren zoals dat nu ook al voor de reeds bekende
deelnemers is gedaan. Neem hiervoor contact met hem op. Tel: 06
14348801 of E-mail: rob.briene1950@gmail.com. Na 1 augustus kun je
via hem alle informatie krijgen om het zelf te regelen.)
Zondag 1 september.
Kampeerders brengen de ochtend naar eigen inzicht rustig door. Organisatoren
zorgen dat er koffie en thee is voor de liefhebbers. Organisatoren gaan
op nabij gelegen openbaar terrein de kermis opbouwen.
13.00 uur – 14.00 uur: Inloop bij kermis café. ( Onderdeel 4 )
14.00 uur: Openingsceremonie kermis. Uitleg en uitdelen score kaarten.
Vervolgens kan ieder zijn vaardigheden tonen bij de diverse attracties,
afgewisseld met gezellig samenzijn in het kermis café “Willem van
Acacia”.
16.00 uur: Scorekaarten inleveren. Punten tellen.
16.15 uur: Bekendmaken van de “beste kermisklant”. Prijs uitreiking.
Sluiting van het weekend. Vlag strijken. Troepyell.
Tot zover het programma overzicht. Je kunt jezelf en eventueel familie opgeven
voor het hele weekend. Onderdeel 1 2 3 4, of voor onderdelen apart. Dus wie geen
zin heeft om voor één nacht alle kampeertoestanden te regelen en in omgeving
Eindhoven woont kan zich voor 1 2 4 aanmelden enz.
Kosten: Natuurlijk moeten we van jullie een bescheiden bijdrage voor de gemaakte
kosten vragen. Deze zal afhangen van het aantal deelnemers dat zich nog opgeeft.
Veel meer dan 10 Euro p.p. zal het niet worden. Kampeerders betalen daarbij nog
wel het tarief voor de overnachting bij SBB.
Aanmelden: Hans Nijhuis zit klaar met de deelnemerslijst en zal jullie graag noteren.
Via e-mail meesternijhuis@gmail.com of tel: 06 46154045 kun je laten weten dat je
van de partij bent. Om kinderen en kleinkinderen te enthousiasmeren volgt hierna
nog een aparte mail die je aan hen kunt door sturen.
Route en andere details: Na je aanmelding laten we weten dat deze ontvangen is.
Ruim op tijd sturen we nog resterende informatie zoals de route naar het
Leenderbos en wat verder nog relevant kan zijn.

Tot slot: Ook als je je niet opgeeft voor de diverse activiteiten ben je van harte
welkom en sturen we je zeker niet weg. Mogelijk heb je op dit moment andere
verplichtingen of plannen voor het laatste weekend van augustus. Maar als die
opeens niet doorgaan kun je gerust komen en mee doen. Maak echter alsjeblieft
geen misbruik van deze ruimhartigheid. Je snapt dat het voor de organisatie beter is
om van tevoren te weten wie er komen. In het onverhoopte geval dat je bent
aangemeld en er komt iets tussen, dan zit je natuurlijk nergens aan vast en hebben
we begrip.
Troep 4, we zien elkaar rond de vlaggenmast op 31- 8 en 1-9. Tot dan!

voor de Ware Zwervers
Heb ik al eens geschreven dat een reis naar het Rihla Klooster in Bulgarije de moeite
waard is? En dat op weg daarheen of terug het grensgebied van Oostenrijk met
Hongarije er Slovenië een mooie streek is? Ga maar kijken! Maar als je het toch wat
te ver of te ingewikkeld vindt, geef je dan op voor ons zomer weekend 2019. Zie
boven. Je ziet dan geen Bulgaars klooster maar bij de auto hike kun je een blik
werpen op de Achelse Kluis. Ook een klooster. En als we het toch hebben over
blikken werpen, dat kan op onze kermis op 1 september.

