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Beste vrienden van troep 4.  
 
In de eerste plaats gaan we dit laatste troep 4 bericht van 2019 gebruiken om jullie  

Prettige feestdagen en een 
heel gelukkig en gezond nieuwjaar ! 

te wensen. Onderstaande foto kan daarbij symbolisch opgevat worden. Laat het 
oude jaar achter je en laten we hopen dat het frisse nieuwe jaar jullie heel veel 
goeds zal brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugblikkend op ons zomerweekend zijn wij, de organisatoren, nog steeds erg 
tevreden over de mooie dagen die we, met oud leden en familie, in het Leenderbos 
gehad hebben. Voor herhaling vatbaar zou je zeggen, maar, afgezien van het feit dat 
de voorbereiding een behoorlijke klus was, is het beter om een succes niet te 
herhalen. Dat wil niet zeggen dat er niks meer gedaan wordt. Het organisatie comité 

blijft paraat en is altijd te porren voor nieuwe plannen. Dus als jullie in een vlaag van 
nostalgie iets bedenken wat je nog eens wilt mee maken, dan laat het ons weten en 
we gaan er mee aan de slag.  
Een volgende bescheiden activiteit is alweer in voorbereiding. Zie hiervoor het 
hoofdstukje “In de agenda”.  

 



  Everest Base Camp Trek 

In vorig Troep4bericht stond het Vader-Zoon weekend verslag van Robert van Duin. 
De bijbehorende fotoserie was te groot om erin op te nemen en daarom is die 
(tijdelijk) op de website geplaatst.  

http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/BaseCamp 
Binnenkort wordt dat gedeelte gewist om plaats te maken. Wil je de foto's (nogeens) 
bekijken of nog even downloaden, wacht dan niet langer, je hebt nog een week de 
tijd.  
 

  In de Agenda 

Sint Joris dag is op 23 april. De 5 vergadertijgers, Kees, Rob, Jan Willem, Leendert en 
Hans hebben besloten om op die dag, of op de zaterdag er na, met elkaar een mooie 
wandeling te gaan maken. Waarschijnlijk ergens in Brabant.  
Al wandelend kunnen er weer nieuwe ideeën opborrelen. Wil je met ons mee lopen? 
Aarzel niet, laat het even weten en houd de data vrij. Is ver lopen geen optie voor je, 
ook geen bezwaar want voor de niet lopers onder ons verzinnen we een goed 
aangepast plannetje. Zodra we zelf meer weten komt er natuurlijk een troep 4 
bericht met informatie. 
 

 
voor de Ware Zwervers 

Ver weg is veel te zien. In deze rubriek zijn al diverse duistere uithoeken van Europa 
de revue gepasseerd. Maar in eigen land is het ook mooi. Ga eens kijken tussen 
Ommen en Mariënberg in het dorpje Beerze. Parkeer bij het informatiebord in de 
“Beerzerpoort” en wandel over het landgoed Beerze wat zich aan beide zijden van 
de spoorlijn uitstrekt. Een uniek natuurgebied met stuifzanden, bossen en heide. 
Wie weet kun je binnenkort ook het informatie paneel en gerestaureerde delen van 
het privé station van Baron Bentinck van Buckhorst bekijken. Hier wordt aan 
gewerkt. 
Kamperen kan op de super commerciële camping De Beerse Bulten of op de heel 
rustige camping Vogelsangh. De adressen weten jullie als goede padvinders zelf wel 
te vinden. 
 

Tot slot 
Mede namens Kees, Rob, Jan Willem en Leendert wens ik jullie weer alle goeds. Blijf 
gezond! Tot ziens! 
 

Hans Nijhuis. 
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