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Beste vrienden van troep 4. 

Mag ik jullie om te beginnen even lastig vallen met een beetje filosofie van 
ondergetekende? Ik vind dat je leuke dingen altijd moet laten doorgaan en je niet 
moet laten tegenhouden door al te verstandige overwegingen om iets niet te doen.
Regent het hard? Gewoon doorgaan. Is er revolutie in een ver land? Toch daar op 
vakantie gaan. Kun je met een fiat panda niet door de woestijn rijden? Toch doen.
En bordjes verboden toegang die in de weg staan negeer je natuurlijk.
Ik ben er van overtuigd dat heel wat oud leden van troep4 zich hier een beetje in 
kunnen herkennen. Mij heeft deze instelling veel mooie avonturen opgeleverd.
Maar………...nu even over de Sint Joris Wandeling.

  Sint Joris wandeling
 
De combinatie corona virus ; 70 plussers van troep 4; Brabant; samen in café ……
is niet echt slim lijkt ons. Dus ondanks bovenstaande filosofie hebben we besloten 
om de aangekondigde wandeling af te gelasten.

De Sint Joris wandeling van 25 april gaat niet door.
We zijn er van overtuigd dat jullie er begrip voor hebben dat dit besluit genomen is.
Tenslotte zal Sint Joris die draak niet alleen met woest geweld, maar ook met 
gebruik van zijn verstand verslagen hebben.

  in de Agenda
Maar natuurlijk laten we onze plannen niet zomaar varen. Als deze zomer het ergste
stof van de corona toestand is opgetrokken nodigen we jullie weer uit voor de 
uitgestelde wandeling.



voor de Ware Zwervers
Misschien ben je al te laat, maar in deze tijd is het misschien handig om op een 
eenzaam eiland te gaan zitten. Te denken valt aan Varoy. Het zuidelijkste eiland van 
de Lofoten in Noorwegen. Prima voor een sociaal isolement.

 tot Slot
Beste vrienden, als altijd, blijf gezond, zeker nu. Het allerbeste en tot ziens.
Deze keer helaas geen stevige linker,
Ook namens Kees, Leendert, Rob en Jan Willem,

Hans.


