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Beste vrienden van troep 4.  
 
Door de problemen die het covid virus veroorzaakt, is het, zelfs voor ons padvinders, 
lastig om te zien waar het pad richting toekomst heen leidt. We hebben allemaal in 
meerdere of mindere mate last van alles 
wat niet kan en mag. En als het met de 
gezondheid niet goed gaat dan ziet de 
wereld er helemaal duister uit, zoals op 
dit koude winterse plaatje. 
 
 
 
 

 
 
 
Laten we echter als sterke vrouwen en 
stoere mannen van groep 4 vol 
optimisme blijven en van de situatie 
maken wat er van te maken valt.  
Laten we er op vertrouwen dat  
zonniger tijden wel weer zullen 
aanbreken zodat ons pad er weer wat 
vrolijker uitziet. Veel optimisme en 
veerkracht wensen we jullie toe.  
En natuurlijk voor jezelf en al je 
dierbaren. 
 
 
 

 
 
 

 

  



 Index op Boemsjikkeboem.nl 
Inmiddels is het aantal afleveringen van de Troep IV Berichten al de vijf en twintig 
gepasseerd. Over een periode van vijf jaar is daarin een scala van onderwerpen aan 
bod gekomen. Wie weet, heb je misschien wel een paar afleveringen opgeslagen om 
later nog eens wat na te lezen. Maar weet je dat de volledige serie toegankelijk is op 
de website www.boemsjikkeboem.nl ? 
Dan is het goed om te weten dat daar ook een index van alle afleveringen te vinden 
is. Daarmee heb je snel toegang als je iets na wilt lezen. Voor elke aflevering staat er 
een beknopte inhoudsopgave om het terugzoeken makkelijk te maken. En wat zo 
handig is, vanuit die index kun je direct doorklikken naar de betreffende aflevering! 

  
In de index klik je op de blauwe knop van de gewenste aflevering en daarmee open 
je het betreffende pdf-bestand. Goed om te weten. 
 
 

 

van Kees Nieuwenhuizen 
Ik had ze nog nooit gezien. Beetje onbenullig, eigenlijk. Maar toen we een keer in 
Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden waren, zag ik die eekhoornvoederhuisjes 
voor het eerst. Een kastje met een scharnierend 
deksel en een ruitje aan de voorkant, zodat je 
kunt zien dat er iets in zit. Wacht eens, maar dat 
betekent dat een eekhoorn snapt dat ie het 
deksel op moet tillen, wat geinig! 
Ze zijn te koop in het bezoekerscentrum, en 
ineens zie ik ze op veel meer plaatsen te koop, 
ook in tuincentra. Maar zelf maken kan 
natuurlijk ook. Van wat plankjes en een stukje  



plexiglas heb ik er een gemaakt. 
Een enkel keertje hadden we wel eens een eekhoorntje in de tuin gespot. Het 
voederhuisje eerst op een rustig plekje achterin aan de schutting geschroefd. En 
warempel, er kwam een eekhoorn op de doppinda's en hazelnoten af. Daarna het 
huisje wat verder naar voren verplaatst om het beter te kunnen zien. Nu, tegen de 
winter, is het een komen en gaan, elke dag krijgen we bezoek. Wat leuk! We zien de 
eekhoorn nootjes peuzelen, maar evengoed een plekje zoeken om wat te begraven 
voor zijn wintervoorraad. Zo krijgen we straks een compleet hazelaarbos in de tuin!    

       
 
 

  in de Agenda 

De agenda is leeg. Als je er wat inzet in deze onzekere tijd dan loopt het toch mis. 
Maar reken maar dat we iets gaan bedenken zodra het leven weer wat normaler is 
geworden. 
 
 

 en dan nu Heel Wat Anders 

Nou moet jullie even wat vertellen van enige ludieke grappenmakerij zich die zich 
heeft afgespeeld sinds het vorige Troep 4 bericht. Het was een aantal lezers niet 
ontgaan  dat het de 25ste aflevering was, dus eigenlijk een soort van jubileum. Een 
paar dagen later vond ik een grote envelop 
in de brievenbus en bleek dat ik met die 25 
afleveringen van het Troep 4 bericht een 
insigne had behaald. Namelijk het insigne  
'Troep berichtgever', ik wist niet eens dat 
het bestond. En eerlijk gezegd, het bestond 
ook niet. Je vindt het dus niet in het boekje 
Spelregels, als je dat, net als ik trouwens, 
van vroeger hebt bewaard. Nee, het staat er 
niet in, er was dan ook een speciaal 
Addendum op de Spelregels voor nodig, en dat is inderdaad zéér recentelijk 

 



gepubliceerd. 
Goed, ik kreeg het insigne thuisgestuurd omdat het door covid beperkingen niet 
ceremonieel kon worden uitgereikt. Een mooi mouw insigne en een oorkonde 
ondertekend door Cor, Jan, Dick en Kees. Allemaal grappenmakerij onder elkaar, 
waar we veel plezier aan beleven in saaie coronatijd. 
 
En dan kan ik hierbij ook mooi 
vermelden dat aan Cor Erkelens 
ook al een nog nooit eerder 
toegekend insigne is uitgereikt. 
Vaandrig Cor heeft zich in allerlei 
vormen van geheimschrift 
uitgelaten en aan hem is het 
insigne 'Cryptoverslaggever' 
uitgereikt. Daarmee heeft Cor de 
aanduiding 'die crypto-guy' 
gekregen en Cor voelt zich ermee 
vereerd. 
  
 

 
voor de Ware Zwervers 

Ja, lekker is dat! Een zwerfrubriek terwijl je nergens naar toe mag. Maar toch, voor 
betere tijden in de toekomst een reis ideetje.  En om in de sfeer te blijven, wat te 
denken van een bezoek aan de kerstboomversieringen fabriek in Lauscha. Deze vind 
je in het Thüringerwald (D) Het adres: Farbglashütte Lauscha; Strasse des Friedens 
46;  Lauscha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wie van jullie nog goed ter been is kan gaan wandelen op de Rennsteig. Een 
prachtig langeafstandswandelpad over de toppen van het Thüringerwald. 
 

     

 



 tot Slot 

Tot slot wens ik jullie weer het allerbeste en, al wordt het afgezaagd, toch 
blijfgezond. Wij van troep 4 zijn nergens bang voor natuurlijk, maar onderschat het 
corona virus ook niet! Hartelijke groet en tot ziens, 
 
Hans. 
 

 
 
 
 


