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Hengelo en Twenteland 

Het uniform van een Welp... 
 
Raksha vindt het belangrijk dat de 
welpen een compleet uniform 
dragen. Lord Baden Powell heeft dit 
ooit bedacht zodat iedereen er 
gelijkwaardig uit ziet. Daarom zijn 
de welpen gekleed in een groene 
blouse met de juiste insignes, een 
blauwe broek en een groepsdas. Bij 
de opening controleert Raksha of 
iedereen netjes in uniform staat. 
Soms moet er nog een knoopje dicht 
gedaan worden, de das goed om of 
de blouse in de broek worden 
gestopt. Echter wordt Raksha ook 
een dagje ouder en kan ze haar 
welpen niet allemaal in de gaten 
houden. Zo is er een welp geweest 
die stiekem zijn blouse niet in zijn 
broek deed. Sinds Raksha van zijn 
streken weet, wordt deze welp 
nauwlettend in de gaten gehouden 
door de strenge ogen van Raksha. 
Binnenkort gaat Raksha naar het 
volgende level. Namelijk het juist 
oprollen en dragen van je groepsdas. 
Welpen; wees gewaarschuwd.  
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Nooittevree ziek thuis, maag 
van streek 
 
Hopman Nooittevree wil graag naast zijn 
normale werk een beetje bijverdienen. Hij 
heeft daarom een bijbaantje als 
stofzuigerverkoper aangenomen. Elk 
weekend gaat hij langs de deur om mensen 
zo’n ding “aan te smeren”. Dat dit niet altijd 
gemakkelijk is, dat mag duidelijk zijn. Veel 
mensen hebben een goede stofzuiger, dus bij 
hen valt weinig te verdienen. Dat het 
verkopen van een stofzuiger slecht kan zijn 
voor je gezondheid, weten velen van ons 
niet. Nooittevree is nl. onlangs iets 
overkomen waardoor hij nu met 
maagklachten ziek thuis zit.  
Precies een week geleden klopte onze 
Hopman aan bij een oude boerderij. Er werd 
opengedaan door de Boerin. “Dag 
mevrouw”, sprak Nooittevree. “Ik ben 
vertegenwoordiger van hele goede 
stofzuigers, die zuigen echt alles op en 
maken super goed schoon. Ik zal het u 
bewijzen”. Hopman Nooittevree stapte naar 
binnen en gooide vervolgens een hele doos 
met vuiligheid over een vloerkleed. “Met 
deze stofzuiger maak ik het kleed weer 
helemaal brandschoon. Ik garandeer u dat 
elke korrel die blijft liggen door mij 
persoonlijk van de vloer wordt opgegeten”. 
Het was heel even stil waarna de boerin zei: 
“Nou begin dan maar vast te eten, want we 
hebben hier geen elektriciteit”. 
 
 
 

 

Bijzonder warm Explorer 
welkom terug 

 

Wat alweer 3,5 maand geleden op 
vrijdagavond 5 oktober een gezellige 
installatie opkomst moest worden werd door 
het zware scooterongeval van Twan een heel 
andere avond dan gepland. Een zeer lange 
heftige weg volgde waarin Twan zich vanuit 
coma op de intensive care langs zware 
operaties, vloeibare gehaktballen en 
zaalopname heen heeft geknokt naar zijn  
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huidige revalidatie in het Roessingh. 
Gelukkig gaat het inmiddels al weer zo goed 
met hem dat de Explorers voor vrijdagavond 
11 januari een bijzondere opkomst mochten 
voorbereiden, een heel warm welkom terug 
voor Twan! Het hele lokaal werd op z’n kop 
gezet met slingers, ballonnen en een 
deurspandoek. Half 8 stonden alle Explorers 
met partyploppers klaar in het lokaal 
verschanst achter het deurspandoek met de 
tekst “Welkom terug Twan!” Toen hij de trap 
op klom en door het spandoek stapte barste 
het feest los, met zelf gebakken taart en 
kinder champagne hebben we geproost op  
Twan’s voorspoedige herstel. Natuurlijk 
mocht hierbij een muziekje ook niet 
ontbreken, als vanouds wist Twan zijn mobiel 
met de speaker te koppelen om onvervalste 
stampmuziek door de blokhut te blazen! We 
kijken terug op een hele bijzondere avond, 
bijzonder mooi dat Twan er weer is en een 
bijzonder goed georganiseerde en gezellige 
opkomst!  

PRIKBORD INFORMATIE. 
 
2 feb Vretmoalke 
2 mrt Volgende krant + hamburgers 
            

Winterkamp (pro)scouts 18 t/m 
20 januari, door de (pro)scouts leiding 
 
Afgelopen weekend hebben de (pro)scouts 
hun jaarlijkse winterkamp gehouden. Dit jaar 
waren we lekker dicht bij huis, we hebben de 
omgeving van Borne en Delden bezocht. Op 
de vrijdag avond hebben de (pro)scouts een 
kleine tocht gelopen van ongeveer 5 km. Ze 
liepen van station Delden naar de blokhut net 
buiten Borne. De (pro)scouts waren bijna 
allemaal binnen 2 uur aangekomen op de 
blokhut. Later hebben we gezellig een potje 
weerwolven van wakkerdam gespeeld in 
Harry Potter stijl. Zaterdag stond in het teken 
van de dag hike dit was een hike van 17 km. 
De route liep door de mooie omgeving van 
Twickel. Nick had deze hike uitgezet met 
verschillende route technieken. Het leuke was 
dat George de nieuwe leiding van de  pro 
scouts zelf de route heeft gelopen met 
complete bepakking. De leiding heeft de 
kinderen opgevangen op de parkeerplaats van 
restaurant het Hoogspel, hier stonden ze klaar 
met een lekker broodje hamburger en een 
soepje. De leiding trok best veel bekijks en 
kregen vele leuke reacties te horen. De avond 
was een lekkere rustige avond met een mooi 
groot kampvuur en een potje maffia. Zondag 
stond in het teken van opruimen, nog een paar 
potjes weerwolven en dan ging iedereen rond 
14:00 weer naar huis. Het was een super 
gezellig weekend. 
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