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Beste vrienden van troep 4.  
 
De makers van deze nieuwsbrief wensen jullie en al jullie dierbaren  

Mooie kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2022 ! 
 

Jullie zullen begrijpen dat deze welgemeende kerstwens de belangrijkste reden is 
van het verschijnen van dit troep 4 bericht. Natuurlijk zouden we graag ook 
allerhande plannen voor nieuwe activiteiten presenteren, maar corona maakt ons 
daar toch wel wat terughoudend mee.  
Denk echter maar niet dat we het er zomaar bij laten zitten. Ongetwijfeld komen de 
vergadertijgers in het nieuwe jaar bij elkaar om te bezien welke dingen we veilig en 
succesvol kunnen ondernemen. We zijn vast van plan om de banden te versterken 
door een gezamenlijke activiteit met een knipoog naar het verleden en gezelligheid 
in het nu. “U hoort nog van ons!”. 
 
 

  in de Agenda 

Zoals gezegd, de agenda is nog erg leeg. We hopen dat deze in het volgende troep 4 
bericht gevuld zal zijn met een wandeling, een erwtensoep tocht, museum bezoek 
of gewoon een middagje in de kroeg. Hopelijk krijgen we met z’n allen de corona er 
een beetje onder zodat we zonder problemen nieuwe activiteiten bij elkaar kunnen 
fantaseren. 
 
 

 
Als een van jullie in het volgende troep 4 bericht iets wil schrijven, dan is zo’n 
bijdrage zeer welkom. Stuur je verhaal, mededeling of oproep maar en we plaatsen 
het (meesternijhuis@gmail.com  is het mail adres). 
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 en dan nu Heel Wat Anders 

Heb je door die nieuwe covid beperkingen weinig omhanden, gaat er een streep 
door veel van je activiteiten, mis je een beetje uitdaging? 
Speel dan dit puzzelspelletje Sneaky Kameleons! Uit de 
oude doos, maar geen oudhollands spel, het komt van 
Nieuw Zeeland. Iets om onder de kerstboom te spelen. 
Doen! Jazeker, dit spel zit als bijlage in dit Troep4bericht, 
helemaal onderaan. En dan nog wat, ben je nog op zoek 
naar een kerstcadeautje voor iemand? Kijk dan ook naar  
het laatste blad, daar vind je een envelopje om er een kerstattentie mee te maken.  
 
 

 
voor de Ware Zwervers 

Beste ware zwervers en gewone vakantiegangers. Deze keer niet een suggestie om 
naar een onbekend gebied te reizen, maar ietsje meer een kerst overweging. 

 
Laten we eens terugdenken aan de ontmoetingen met vriendelijke mensen over de 
hele wereld die wij, ikzelf, maar jullie ongetwijfeld ook, in de loop van de tijd gehad 
hebben. 
Ik denk aan de Deense familie die deze vermoeide en verkleumde padvinder bed 
bad en brood gaf,terwijl ik enkel vroeg om kampeer toestemming. Ik herinner mij de 
Roemeense dorpelingen die voor ons een groot kampvuur maakten en waarbij de 
avond zingend werd doorgebracht. De Poolse Familie die ons verplicht liet mee eten 
terwijl ze zelf erg arm waren. Ik denk aan “Pappa Jolie” die een afdak voor ons 
bouwde in het oerwoud van Sulawesi en vervolgens midden in de zomer stille nacht 
heilige nacht ging zingen om ons aangenaam bezig te houden. Dan zijn er nog de 
jarenlange vriendschappen met families in Duitsland, Tsjechië en Letland. Ik 
herinner mij behulpzame en vriendelijke mensen in Finland, Estland, Amerika en 
Israël. En natuurlijk ook de geneeskrachtige coca thee van een oud vrouwtje toen in 
Bolivia de koorts toesloeg. Zowaar een flinke maar onvolledige opsomming. 
Ik ben er van overtuigd dat jullie ook zulke lijstjes kunnen maken. En dat geeft hoop 
in donkere tijden. In deze wereld is echt niet iedereen even aardig voor elkaar. 
Oorlog en ellende staan dagelijks in de krant. Op reis zijn jullie, net als ik, ook vast 
wel eens bestolen of onheus bejegend. Maar als je de balans opmaakt merk je toch 
dat de meeste mensen aardig en van goede wil zijn. Laten we daarom met deze 
“kerstgedachte” de toekomst optimistisch tegemoet zien. 

 



 
 
 
 

 tot Slot 

Beste vrienden, we houden contact. We hopen dat de gelegenheid zich snel 
voordoet om elkaar te zien en te spreken. Intussen goed op jezelf passen. Blijf 
gezond en tot ziens. 
Met padvindersgroet, ook namens Kees Nieuwenhuizen, 
 

Hans Nijhuis. 
 

 
 
 
  



 
 
 
  

 



 
 
 
  

 



 
 
 
  

 



 
 
 
 

 


