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Beste vrienden van troep 4.  
 
Het organisatie comité van en voor oud leden van troep 4 ontwaakt alive and kicking  
uit de winterslaap. We hebben weer een plannetje bedacht. Deze keer veel minder 
groots opgezet dan het kampeer en kermis weekend van afgelopen zomer, maar wel 
weer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  Dit gaan we doen:  
 
 

  Sint Joris wandeling 

Op zaterdag 25 april a.s. gaan ondergetekenden, ter gelegenheid van St Jorisdag, 
met z'n vieren een wandeling van 12 kilometer maken in de omgeving van Liempde. 
Alle oud leden van troep 4  zijn van harte welkom en bij deze uitgenodigd om zich bij 
de wandelaars aan te sluiten. 
Voor degenen die 12 km te ver vinden, is Leendert Smit (zelf geen wandelaar) stand 
by met de auto om een verkorte versie van de wandeling mogelijk te maken. En 
voor degenen die al het gewandel niet zien zitten regelen we aan het einde van de 
tocht een meet and greet mogelijkheid in de vorm van een gezellig samenzijn. 
De omgeving van Liempde hebben we gekozen omdat het voor de Brabanders 
redelijk centraal is en voor de noorderlingen niet al te ver naar het zuiden. 
Als blijkt dat zich veel enthousiaste deelnemers melden, en dat hopen we van harte, 
dan gaan we de route vooraf verkennen. Wordt het een tocht voor enkel de 
diehards dan gaan we het avontuur aan en vertrouwen we op de routebeschrijving 
die hieronder en onder aan dit troep 4 bericht staat. 
 

De Groene Wissel wandeling van Liempde kun je bekijken op de webpage: 
https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/groene-wissel-liempde/17397/ 

 

Kort samengevat dus: Zaterdagmorgen 25 april verzamelen bij horeca gelegenheid 
in centrum van Liempde. En 12 km wandelen met mogelijkheid om na 5 km af te 
haken en je terug naar het startpunt te laten rijden. 's Middags, na afloop van het 
wandelen een samenzijn, ook voor degenen die niet mee konden of wilden lopen. 
 
  

https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/groene-wissel-liempde/17397/


  In de Agenda 

Dus, beste troep 4 vrienden, reserveer de datum van 25 april in je agenda! 
Als je van plan bent om deel te nemen aan één van de drie varianten van deze Sint 
Joris activiteit, laat het ons dan alsjeblieft spoedig weten. Een berichtje naar 
meesternijhuis@gmail.com is voldoende. Bellen naar 06 46154045 kan ook. 
 
Een berichtje over de precieze plaats en tijd van samenkomst zullen we aan alle 
ontvangers van dit troep 4 bericht sturen zodra we klaar zijn met het regelen van 
deze details. We zorgen er voor dat je niet zo vroeg op hoeft te staan als bij de 
oorspronkelijke St Joris dagen. 
Padvinders groeten en tot ziens, 
 
Hans Nijhuis; Kees Nieuwenhuizen; Jan Willem Schuurman; Rob Briene; Leendert 
Smit. 
 

 
voor de Ware Zwervers 

Wie de film van “De Beentjes van St Hildegard”met Herman Finkers heeft gezien 
is misschien wel geïnspireerd om het grensgebied tussen Twente en Duitsland eens 
te verkennen. Er zijn daar diverse mooie natuurgebieden en een toeristisch uitstapje  
naar Ootmarsum of het Duitse Bad Bentheim is best aardig. In Gildehaus ( D ) is een 
goede camperplek op een heuvel. Resort Bad Boekelo is een goede overnachtings-
gelegenheid voor wie niet onder een brug wil slapen.  
Wie verder het land der edelgermanen in wil trekken kan naar Berlijn. Volop 
geschiedenis te ervaren in musea en op plekken in de stad. Een ontdekking was het 
Duitse Technisch museum. Heel groot en ook voor kinderen interessant. Treinen; 
vliegtuigen; auto's; maar ook veel over computers en communicatie. Een aanrader, 
maar dit rubriekje is dan ook bedoeld om dingen aan te raden. 
 
 

Tot slot 

wensen we jullie allen weer gezondheid en het allerbeste! Een vriendelijke groet en 
hopelijk tot spoedig ziens!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


