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Beste vrienden van troep 4.  
 
Op deze prachtige voorjaarsdag schrijf ik voor jullie een troep 4 bericht met een 
serieuze bespiegeling, een droevige mededeling en toch ook weer nieuwe plannen. 
 

Vanaf onze eerste reünie, een aantal jaren geleden, kunnen we tevreden terugkijken 
op een aantal geslaagde activiteiten. We hebben een erwtensoep tocht gehad, een 
kampeerweekend en we hebben met elkaar gewandeld. Van tijd tot tijd komen de 
vergadertijgers samen om plannen te maken en al 29 keer ontvingen jullie een troep 
4 bericht. Het is voor mij en de actieve troep 4 vrienden heel leuk om oude tijden te 
laten herleven. Dat is de laatste jaren goed gelukt door dingen te organiseren en 
niet te vergeten door de onvolprezen boemsjikkeboem website. De corona periode 
zorgde voor een dipje in het geheel, maar vanaf nu kan er weer wat bedacht worden. 
Toch heb ik zelf op enig moment overwogen dat je niet eindeloos moet doorgaan 
met het herhaald organiseren van dingen die een keer goed gelukt zijn. De 
combinatie van troep 4 berichten en georganiseerde nostalgische activiteiten is tot 
nu toe een succes, maar zouden we niet op het hoogtepunt moeten stoppen om te 
zorgen dat we niet veranderen in een stelletje zielige oude mannen die in het 
verleden blijven steken, waarna de troep 4 senioren club uiteindelijk uitgaat als een 
nachtkaars? Enkel een informatie adres in de lucht houden kan toch ook. 
 

Toen deze gedachten door mijn hoofd spookten en ook besproken werden met Kees, 
Jan Willem, Rob en Leendert, merkte ik toch dat de berichten gelezen en door velen 
gewaardeerd worden. Ik kreeg veel aardige en positieve reacties op het verhaal over 
de toekomst van landgoed De Wielewaal. Ik heb gemerkt dat de troep 4 berichten 
door velen met een glimlach gelezen worden en voor een aantal van jullie aanleiding 
zijn om wel degelijk actief mee te doen met onze plannen. Dus, toch maar niet de 
handdoek in de ring gooien. Maar een situatie van: “Toe nou, doe toch alsjeblieft 
mee met wat we bedenken”, dat willen we ook niet. 
Dit leidt tot onze volgende filosofie voor de toekomst: 
 

De vrienden die met elkaar de plannen maken hebben ook zonder troep 4 zaken wel 
goed contact met elkaar. Wij met z’n vijven gaan af en toe dingen ondernemen die 
we zelf leuk vinden. We melden dat in troep 4 berichten en als er animo is om met 
ons mee te doen, dan is absoluut iedereen daarbij zeer welkom. Natuurlijk zorgen 



we dan dat de organisatie klopt. Dit allemaal gezegd hebbende kondig ik met plezier  
een zomer activiteit aan waarover je de informatie in de onderstaande agenda vindt.  
Tot slot, weet dat een stukje schrijven en met vrienden iets organiseren voor mij 
bepaald geen straf is, zeker niet met de hulp van Kees bij de lay out en alles wat kan 
mis lopen bij het verzorgen van het troep 4 bericht. 
 

Hans Nijhuis. 
 
 

  in de Agenda 

Zet maar vast een krabbel in je agenda bij zaterdag 2 juli a.s. 
Kees is in contact gekomen met Frank Molenschot, één van de beheerders van het 
kampeerbos De Rendierhoeve in Moergestel waar in het verleden een aantal 
zomerkampen van troep 4 hebben plaats gevonden. We hielden er een zomerkamp 
in 1952, in 1963 en in 1974 en we deden mee aan het door het district 
georganiseerde Jupika 1962.  

 
               zomerkamp 1952                                                     Jupika 1962                                                                               zomerkamp 1963 
 

 
                                                 zomerkamp 1963                                                                                                              zomerkamp 1974 
 

Frank zal een rondleiding verzorgen. Een rustige wandeling van een uurtje of 2. 
Regelmatig zullen we ook stilstaan voor het luisteren naar uitleg en halverwege 
kunnen we pauzeren. 
 



We overwegen om na de wandeling door het kampeerbos een bezoek met 
rondleiding te brengen aan de La Trappe brouwerij. Tegen een kleine vergoeding is 
dat mogelijk mits we vooraf opgeven en betalen. 
Als het je leuk lijkt om aan dit plan mee te doen, dan mag je ons dit gerust laten 
weten. In Juni komen we er in een volgend troep 4 bericht op terug met de precieze 
gegevens en informatie over de wijze van aanmelden. 
 
 

 
Wie iets wil schrijven voor de oud leden of wie een leuk artikel, zoals dat over de 
toekomst van landgoed De Wielewaal, wil plaatsen, blijft op dit plekje van harte 
welkom! 
 
 

 en dan nu Heel Wat Anders 

Op 15 maart j.l. is Jan Huijsman overleden. Velen van ons kennen hem als Vaandrig 
Jan, en een aantal van ons hebben hem ook als Groepsleider van onze Prins Willem I, 
Groep IV meegemaakt en als ADC-V van ons district Oost Brabant. 
In het afgelopen jaar heeft Jan te kampen gehad met een steeds zwakkere 
gezondheid. De functie van zijn laatste nier, die het nog een hele poos net boven het 
minimum volhield, begon het op te geven. Toen nierspoeling geen optie meer was, 
bleek ook nog eens een katheterisatie nodig, die de nier nog zwaarder belastte. 
Maar dan, in afmattende vermoeidheid, kon je hem opgeruimd treffen, positief, en 
maakte hij je deelgenoot van de lichtpuntjes die hij zag.  
Voor velen van ons geldt ook wat de familie op de rouwkaart liet zetten, ook wij 
dragen een onuitwisbare herinnering aan zijn leven met ons mee. Talloze 
herinneringen dringen zich nu op. We hebben heel wat beleefd samen, met elkaar, 
samen met Jan. 

 



 
 
Jan is op 21 maart, het begin van de lente, begraven in zijn voorlaatste woonplaats, 
zijn geliefde Elsendorp. 
 
 

 
voor de Ware Zwervers 

Hoe je ook zwerft, met camper, caravan, auto en hotelletje of nog anders, het kan 
weer! Ik heb jullie al naar diverse bizarre plekken in Europa proberen te sturen. 
Maar op het hoogtepunt, of liever dieptepunt, van de corona periode kon 
ondergetekende het land ook niet meer uit. Toen zijn we rustige uithoeken van ons 
goede vaderland gaan bezoeken. Beste Brabantse padvinders, mag ik jullie Noord en 
oost Groningen met terpdorpjes, uitzicht tot de horizon, maar ook bossen en 
fietsmogelijkheden aanbevelen. Je zou kunnen starten bij het sfeervolle klooster in 
Ter Apel en dan op verkenning gaan. Duim wel voor mooi weer, dan is het heel 
aantrekkelijk. Uit mijn militaire diensttijd zijn me Groningse hagelstormen 
overdwars bijgebleven. Ook heel bijzonder, maar tja, op onze leeftijd….. 
 



 

 tot Slot 

Dat was het weer. Fijn dat de vrijheid na corona weer terug is. Hopelijk wordt ze niet 
ingeperkt door de geopolitieke toestanden. 
Hartelijke padvindersgroet, ook namens de andere actieve organisatoren, 
 

Hans Nijhuis. 
 
 

 
 
 
 


