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Beste vrienden van troep 4.  
 
Een verslagje van ons bezoek aan De Rendierhoeve en de komende verjaardag van 
Dick de Jong zijn de aanleiding om dit Troep 4 Bericht de wereld in te sturen. 
Hopelijk denken jullie hierdoor met plezier terug aan het verleden, maar lukt het je 
ook om in het heden actief te blijven met alles wat nu belangrijk voor je is. Niet 
mijmeren achter de geraniums hoor!!! 
 
 

  M2022:  De Rendierhoeve, Moergestel 
Op zaterdag 2 juli j.l. zijn we met drie man naar het kampterrein in Moergestel 
geweest. Jan Willem Schuurman, Cor Erkelens en ondergetekende. Natuurlijk veel 
afzeggingen van vakantievierende oud-leden die wel wilden maar niet konden 
deelnemen aan de rondleiding ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van De 
Rendierhoeve. Het was echt een leuke excursie. Maar wat was er dan zo bijzonder 
aan een stuk bos met wat kampvuurkuilen? 
Welnu, beheerder Frank vertelde heel enthousiast over de ontstaansgeschiedenis. 
Terrein is ooit voor protestantse scoutinggroepen aangekocht door de directeur van 
de AaBe Wollen Dekens Fabriek in Tilburg. Het logo met merknaam was een soort 
van rendier met slee. Tijdens de wandeling over het terrein waren er ook heel veel 
interessante dingen te zien door de uitleg en de aanwijzingen van Frank. 
De aanwezigheid indertijd van Troep 4 was nog 'archeologisch' aantoonbaar door 
een kuil die we in 1974 vlak bij een pomp gegraven hebben om er, met behulp van 
een zeil, een zwembad van te maken. De kuil was er nog. Een ander object, namelijk 
een exotafles, niet meer. Jullie herinneren je ongetwijfeld de traditie dat er aan het 
einde van het kamp, bij het captains dinner, per persoon een grote fles Exota 
limonade geserveerd werd. Uitdaging was dan om deze een heel stuk leeg te 
drinken en dan een enorme boer te laten. Toen deze anekdote tussen alle 
herinneringen ter sprake kwam, vertelde Frank dat er met een metaaldetector een 
intacte fles Exota is gevonden. Deze is op Marktplaats gezet en verkocht aan een 
bedrijf dat het merk weer nieuw leven in wilde blazen, en toen dat niet doorging 
ergens in een museum is beland. Bekijk het fotoverslag van deze verrassend 
interessante dag op onze website:  

http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/m2022 

http://www.boemsjikkeboem.nl/nu/m2022


  in de Agenda 

Op dit moment zijn er geen grote plannen. Als we met oude Troep 4 vrienden iets 
leuks gaan doen, dan laten we dat weten en is iedereen welkom om zich bij de 
activiteit aan te sluiten. 
 
 

 
Een bijdrage van jullie blijft zeer welkom. Herinnering of ervaring met kamperen of 
reizen, bijvoorbeeld. Iets over je hobby. Maakt niet uit wat. Het is altijd leuk te lezen 
wat iemand tegenwoordig doet en beleeft. 
 
 

 en dan nu Heel Wat Anders 

Beste mensen. Velen van jullie zullen zich Dick de Jong herinneren. Voor mij was hij 
Vaandrig Dick gedurende het grootste deel van mijn actieve padvinderstijd. 
Denkend aan hem zie ik hem woest voetballen op het veldje. Leiding geven aan het 
zomerkamp. Ochtendinspectie houden en dan 'hele hagelslag fabrieken' ontdekken 
op de grond onder het keukenafdak. En 's avonds zitten pokeren met de rest van de 
zomerkampleiding. In de jaren 70 was Dick een waardig opvolger van hopman 
Henny van Zanten totdat hij met zijn gezin is geëmigreerd naar Nieuw Zeeland. Op 
de eerste reünie van oud-leden van Troep 4 was Dick aanwezig. Regelmatig mail 
contact in voor-  en tegenspoed met deze verre vriend is gebleven.  

 
 

Op 23 juli wordt Dick 80 jaar. Even een bezoekje afleggen om hem te feliciteren is er 
niet bij. Maar wat leuk zou het zijn als op zijn verjaardag een kleine lawine van 
mailtjes krijgt van oud-leden die mooie herinneringen met hem delen. Onze oproep 
is dus: stuur een felicitatiemail naar Dick op 23 juli. De inhoud van het korte of 
langere mailbericht laten we uiteraard aan ieder persoonlijk over. Niet aarzelen dus, 



maar doen! Het mailadres staat hierboven, het huisadres is: 479 Anaroa Road, RD4 
Hastings 4174, New Zealand (maar als je een kaartje wilt sturen, doe het dan 
meteen, de post is lang onderweg). 
En mocht je je op donderdagavond met schrik realiseren dat je vergeten bent een 
mailtje te sturen en dat het nu dus al vrijdagmorgen in New Zealand is, geen nood! 
Tachtig jaar geleden was zijn verjaardag/geboortedag op donderdag, maar dit jaar 
op zaterdag. Je hebt dus nog ruim een dag de tijd. Verzend het mailtje bij voorkeur 
op vrijdagavond 22 juli of heel vroeg op zaterdagmorgen de 23-ste. Dan komt je mail 
door het tijdsverschil precies op zijn verjaardag aan. 
 
 

 
voor de Ware Zwervers 

Dit is alweer het 31-ste Troep 4 Bericht. Oppassen dat ik niet in herhaling ga 
vervallen met mijn aanbevelingen voor reizen. En ook, ooit heb ik een collega 
aanbevolen om naar de mooie meren en bossen in Mecklenburg noordelijk van 
Berlijn te gaan. Ik kende het gebied van mooie fiets- en kanotochten met prachtig 
weer. Alles in een goed humeur en belangstelling voor de geschiedenis van het 
gebied. Aanrader dus.  
Voor de collega was het een teleurstelling. Slecht weer, foute Oost Duitse camping, 
grauwe plattenbau betonflats in het dorp en zelf nog niet hersteld van burn out en 
depressie. Veel druipende sparren in de regen.  
Pas dus goed op met mijn aanbevelingen in deze rubriek. Je kunt op safe spelen en 
lekker gaan fietsen langs voies vertes in Frankrijk. Doe ik zelf ook heel graag. Maar 
waar je ook heen gaat, ik wens je een fijne en veilige reis!   
 
 

 tot Slot 

Dit was het weer voor deze keer. Hopelijk waarderen jullie het dat we op deze 
manier het onderling contact onderhouden. Terugkijken naar het verleden is met dit 
concept onontkoombaar, maar houd vooral het nu, wat voor ieder van ons anders is, 
goed in de gaten. 
Wij, het contactgroepje achter dit bericht en de activiteiten, wensen jullie weer alle 
goeds en gezondheid voor jezelf en je dierbaren. 
Een hartelijke padvindersgroet. 
 
Hans. 
 

 


