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Hengelo en Twenteland 

Hopman Nooittevree buiten adem 
 

Dat onze Hopman niet meer “de jongste is” zal 
voor insiders duidelijk zijn. 
Dat hij snel “achter de adem raakt” bij inspanning 
is ook niet iets waarvan men opkijkt. Wat wel 
bijzonder is dat hij tijdens het oppompen van een 
“simpele” band “total loss” raakte. “Tjonge jonge, 
wat een verschrikkelijk klus zo’n band oppompen” 
hijgde en piepte Nooittevree na drie kwartier 
pompen. Uiteindelijk heeft het  meer dan 8 en een 
half uur geduurd voordat onze Hopman het 
pompen opgaf. Toen we polshoogte gingen nemen, 
en de band die moest worden opgepompt zagen 
met eigen ogen, begrepen we waarom hij zo 
mopperde en het uiteindelijk opgaf. Geef hem eens 
ongelijk! 
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Prijspuzzel: Tentje - Boompje 
 
Op de puzzelpagina van de vorige krant kon met het 
inleveren van een juist ingevulde “Tentje-Boomje” 
puzzel een leuke prijs gewonnen worden! De redactie / 
jury heeft slechts één ingevulde puzzel ontvangen. 
Uitgesloten van deelname is echter de bedenker van de 
puzzel, en laat dit nou de vader zijn van het Konijnen 
jeugdlid dat de puzzel heeft ingeleverd. Tja van een 
prijsuitreiking kan nu geen sprake zijn!.. Helaas! 
 
 

 

Op vrijdagavond 14 juni zal er een “Algemene 
Leden Vergadering” (ALV) Bataven Ludger 
plaatsvinden. Een algemene ledenvergadering 
is een jaarlijks terugkerend evenement op de 
kalender van vrijwel alle verenigingen. Binnen 
Scouting kennen we i.p.v. een ALV de 
Groepsraad. Binnen de Groepsraad kunnen de 
leden d.m.v. stemrecht het beleid en de 
activiteiten van de Groep bepalen. Deze 
Groepsraad vindt plaats met tussenpozen van 
ca. 6 weken. Toch hebben we besloten een 
jaarlijkse bijeenkomst te organiseren die we 
gemakshalve ALV noemen. Als lid of ouder 
cq. verzorger wordt u van harte uitgenodigd 
om deze ALV bij te wonen. De diverse 
jaarverslagen ontvangt u via de mail. Het 
financieel overzicht van 2018 & de begroting 
van 2019 liggen een half uur voor aanvang van 
de ALV ter inzage. Tevens zal het contributie 
beleid van de komende jaren worden 
besproken We zien u graag op 14 juni. 

Zon & 
bewolking 

Twekkelerweg 266 

Bataven Ludger 

7553 LS Hengelo 

Redactie: Albert & Rutger 

Goudkoorts 
 
De “Regionale Scouting Wedstrijden Twenteland” 
hebben onlangs plaatsgevonden tijdens het weekend 
van 17 t/m 19 mei 2019. Deze wedstrijden vinden 
jaarlijks plaats op en rond Scouting buitencentrum 
Beundersveld te Beckum. Het thema dit jaar was “Wild 
Wild West”. Een besmettelijke Goudkoorts en 
infiltreren bleek de “rode draad” te zijn. 
Hoewel de deelnemende jeugdleden van onze groep niet 
als eerste zijn geëindigd, de lol om hier aan mee te 
hebben gedaan was er niet minder om.     

Nooittevree in actie 
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