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Jezelf opgeven voor een heel weekend wandelen, weinig slaap, barre
weersomstandigheden en bestemming onbekend klinkt misschien niet gelijk
heel aanlokkelijk, eerder als puur afzien! Nou mensen dat was het afgelopen
weekend zeker!! Dat lopen zonder jas en met je kop in het veels te vroege
voorjaarszonnetje en zeker de gezellige groep mensen waarmee we een heel
weekend door de mooie omgeving van oost Twente liepen maakten het tot
een zeer geslaagde editie van wat we nu noemen: Voorjaarshike. De
onbekende bestemming bleek dit jaar via een route vanaf ’t Sybrook, in
Losser te liggen waar wij met de Johma salades binnen handbereik en een
gezellige avond verder op zaterdag een ronde hebben gelopen vanaf
Oldenzaal Centraal langs een Japanse notenboom over de Tankenberg en
Paasberg. Door de Lutte en langs zandafgravingen in Duitsland om via het
grensgebied weer af te zakken naar de blokhut van de Dr. Ariensgroep. Veel
te gezellige avond met de pootjes hoog en kort nachtje verder mochten we
zondag vergezeld door Carnavalsmuziek en zon naar station de Eschmarke
lopen wat het eindpunt was van een top weekend!
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Guinness book of records
weigert record poging
Nooittevree
Opnieuw is Hopman Nooittevree aan het
mopperen. Dit keer moet het Guinness
book of record het ontgelden. Wat wil het
geval. Onze Hopman had een half jaar
geleden zich aangemeld voor een bijzonder
recordpoging. Zo’n aanmelding, en dus het
voorstel om een record te verbreken, moet
eerst door Guinness book of record worden
geaccepteerd. Een jurylid bepaald of de
record poging is geslaagd en of deze wordt
erkend. Drie weken geleden was het zover
en onze Hopman kon het record, onder het
toeziend oog van een speciaal jurylid,
proberen te verbreken.
Het jurylid dat de recordpoging van
Nooittevree moest beoordelen, hield het na
30 seconden voor gezien. Hij zei tegen
onze Hopman: “Heer Nooittevree,
realiseert u zich wel dat we meer dan
40.000 records in onze database hebben
ondergebracht en er slechts 4.000 in ons
boek kunnen worden geplaatst. U hebt onze
kostbare tijd verspild. U moet zich
schamen”. Boos en chagrijnig vertrok het
jurylid. De reactie van Noottevree:
“bedriegers zijn het. Breek je met het
gemak een record en dan weigert men het
op te nemen in het Guinness book of
record”. De lezer van dit berichtje zal zich
afvragen om welke record poging het gaat.
Wel nu, Nooittevree kon een puzzel binnen
10 minuten in elkaar zetten terwijl op de
doos stond “3 tot 5 jaar”.

Ook dit jaar doen we als groep weer
mee aan NL doet op 16 maart.

Een kleine moeite voor jezelf, maar een grote bijdrage
aan de vereniging!

Dit jaar zullen er geen opkomsten
gehouden worden maar zijn wel veel
handjes welkom om te klussen.
Dit jaar zal een begin worden gemaakt
aan de vernieuwing van de
kampvuurkuil en is er zowel binnen als
buiten weer genoeg te doen. Op de
grote tafel zullen weer de briefjes klaar
liggen met klussen die gedaan kunnen
worden.
Voor de lunch wordt gezorgd.
Ps. Voor materialen zorgen wij maar
Hebt u eigen gereedschap neem dit dan
a.u.b. mee.

Het is heel eenvoudig. Verzamel al je oud papier van kranten en
tijdschriften tot enveloppen en wc-rolletjes en gooi deze in de
daarvoor bestemde papiercontainer op de vereniging. Zo ben je
in één klap van je oud papier af en help je de vereniging.
De vereniging ontvangt per hoeveelheid oud papier een bepaald
bedrag en kan dit heel goed gebruiken om bepaalde dingen bij de
vereniging te verbeteren en te onderhouden.
Echter kunnen wij niet zonder de papierlopers dus heeft U een 2e donderdag
van de maand een avondje niks dan maken we graag gebruik van uw tijd
De datums waarop er oud papier gelopen wordt zijn:
Donderdag 14 Maart.
Donderdag 8 Augustus
Donderdag 11 April.
Donderdag 12 september
Donderdag 9 Mei.
Donderdag 10 Oktober
Donderdag 13 Juni.
Donderdag 14 November
Donderdag 11 Juli
Donderdag 12 December
Starttijd bij de blokhut is 17:45 uur en Eindtijd bij de blokhut ongeveer 21:00 uur
Aanmelden kan via de mail naar Miranda.
mgh.smit@gmail.com

