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Hengelo en Twenteland 

Nooittevree complimenteert (Pro)
Scouts Bataven Ludger 

Van onze correspondent 
 

Onze, normaliter mopperende, Hopman 
Nooittevree is vol lof over de manier 
waarop de Scouts zich aan het voorbereiden 
zijn voor het aankomende RSW (Regionale 
Scouting Wedstrijd). Het opzetten van de 
tent en het bouwen van een typische 
scoutingkeuken, zijn niet de dingen die zijn 
hart sneller doen kloppen, nee, maar wel het 
feit dat de Scouts zo snel inspelen op de 
energietransitie. Nederland moet in 2050 
volledig CO2-neutraal zijn. We staan dus 
met z’n allen voor een onvoorstelbare 
opgave. Vrijwel alle Nederlanders wonen 
momenteel in een huis met gasaansluiting.  
De overheid wil dat de gaskraan op termijn 
voorgoed dicht gaat. “Het is hart-
verwarmend om te constateren dat de 
Scouts van Scoutinggroep Bataven Ludger 
nu al in staat zijn om gas-loos te kunnen 
koken. Ze hebben in hun zelf ge-pionierde 
keuken een kookstel geïnstalleerd zonder 
gasfles. Fantastisch!!. Als bewijs heb ik er 
stiekem een fotootje van gemaakt ” aldus 
Nooittevree.   
 
Tja, we hebben onze Hopman maar niet 
verteld dat de gasfles nog  
uit het gas-hok moet worden gehaald.  
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Avondvierdaagse 2019 
 

3, 4, 5 en 6 juni 2019 zal de avondvierdaagse in Hengelo 
plaatsvinden. Wij, als Bataven Ludger, zijn al meerdere 
jaren de enige Scoutinggroep 
binnen Hengelo die hier aan deelneemt. Best wel bijzonder 
als je bedenkt dat er binnen de gemeente Hengelo maar 
liefst 10 Scouting groepen bekend zijn. Wil je ook mee-

lopen, geeft je dan op bij de speltakleiding (en dan maakt het niet uit of je jeugdlid, of 
hiervan ouder, verzorger, oma of opa bent). Er kan een afstand 5 km. of 10 km. worden 
gelopen. Deelname is € 5,00 p/p. Na afloop ontvangt elke deelnemer een echte 
medaille. 
 

De “fik erin”, niet voor de Wolven 
 

Tijdens de opkomst d.d. 
zaterdag 13 april moesten de 
Wolven een veilig vuur maken. 
Enkele weken geleden had de 
Wolvenleiding uitvoerig verteld 
(en gedemonstreerd) hoe men 
een veilig (kamp)vuur kan 
maken. Dus afgelopen zaterdag 
mochten ze laten zien dat ze 
goed hadden opgelet en daarom 
geheel zelfstandig (maar 
vanzelfsprekend onder toezicht 
van de Wolvenleiding) een 
veilig vuur konden maken. Alle Wolven weten heel goed wat er nodig  
is voor een goed vuur. Ze zijn bekend met de zgn. branddriehoek: 
“brandstof, zuurstof en ontbrandingstemperatuur”. Daarnaast weten ze 
dat er altijd gezorgd moet worden voor blusmiddelen. Zelfs dat  
bepaalde kleding niet echt handig is om te dragen wanneer er een vuur 
wordt gemaakt. Kortom, de Wolven zijn theoretisch in staat om een 
super veilig vuur te maken. Tja, Theoretisch wel. In de praktijk blijkt  
het toch wel iets lastiger. Hoewel alle roedels de veiligheid maatregelen 
goed in acht hadden genomen en verschrikkelijk hun best deden, bleek 
dat er uiteindelijk geen van de voorbereide vuurtjes vlam hebben gevat.  
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Bouw Kampvuurkuil stopgezet?? 
 

 
De schrik zat er goed in afgelopen zaterdag. De 
Bever-, Welpen-, Wolven- en (Pro)Scouts-leiding 
constateerden dat de cementmolen “aan de 
ketting lag”. Er werd volop gespeculeerd. “De 
vergunning is ingetrokken”, “nee, de bouw is 
stilgelegd vanwege de veiligheidsvoorschriften”, 
“nee joh, de specie is op”, “volgens mij heeft de 
metselaar heeft een metselpols”, riep men door 
elkaar. Gelukkig had de leiding van alle 
speltakken het mis. De bouw van de 

kampvuurkuil is niet stilgelegd en gaat gewoon verder. De super 
vrijwilligers, die hier inmiddels vele vrije uurtjes aan hebben besteed, 
kunnen domweg niet altijd “in touw zijn”. Speciaal voor wie het wil 
weten: het wordt een super mooie kampvuurkuil. Chapeau, chapeau 
(dikke pluim) voor onze bouwers,  jullie zijn TOPPERS !!!!.   

Foto, Nooittevree 
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Prijs puzzle! 

Dit keer hebben we een echte prijs puzzle. Lever deze juist ingevulde 

tentje-boompje puzzle incl: naam en speltak in bij de leiding. Deze 

mag dan in de brievenbus van de penningmeester. 2 weken na 

uitgave krant wordt dan de winnaar bekent gemaakt! 

Mogelijk gemaakt door de Stichting Bataven Ludger. 

Paas kleurplaat 


