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Een bijzondere vakantie 

voor onze  
Hopman Nooittevree 
 

 

Deel 2 

(Pro)Scouts zwaaien naar 

Peter……….hoezo? 

7553 LS Hengelo 

  Bewolkt 

Redactie: Rutger & Albert 

ze hem aan het uitzwaaien waren. Voor onze 

correspodent reden om polshoogte te nemen. 

Gelukkig werd Peter niet uitgezwaaid maar had 

het alles van doen met “World Clean Up Day”. 

“Scouting is ook goed zorgen voor de Natuur”, 

aldus de (Pro)Scouts leiding. “Wij vinden dit 

heel belangrijk. We zijn met z’n allen de wijk in 

gegaan om al het (zwerf)afval op te ruimen”. 

Van de Gemeente konden ze spullen lenen die 

erg handig bleken voor het verzamelen van 

allle troep. Uiteindelijk hebben ze met z’n allen 

kilo’s aan troep opgeruimd.  

Afgelopen zomer hadden we te maken met prachtig weer. De zon stond hoog aan de hemel en 

een record temperatuur van zelfs dik 40 graden werd bereikt. Het regende niet vaak. Hierdoor 
zakte het grondwaterpeil dusdanig dat 
ook het waterpijl in de beken, kanalen en 

rivieren tot een minimum was gedaald. 
Een aantal jeudleden van onze Scouting 
groep wilde gezellig een dagje gaan 
kanoen. Ze werden gedwongen om te 

gaan “landkanoen”. Nepnieuws? 
Voelt u al “nattigheid?” De jeugdleden op 
de foto ook, ze hebben gewoon kunnen kanoen waarbij ze het niet droog hebben gehouden. 

Neerslagtekort in Nederland in 2019 

Zoals jullie in een eerdere editie van 
onze krant hebben kunnen lezen,   
“geniet” Nooittevree van een, door 
hem zelf uitgestippelde, vakantie. 
Samen met Akela Altijd Vrolijk zit hij 
momenteel nog steeds in Verweg-
gistan”. Hij probeert nog steeds zijn 
“hand op de knip te houden”. Wel 
met vakantie, maar geld uit geven “ho 
maar”. Had Nooittevree 
eerst een “bok” gescho-
ten met de gehuurde  
caravan, nu had hij 
opnieuw iets geregeld 
waar Akela altijd Vrolijk  
totaal niet op had 
gerekend. Onze Hopman vond dat ze 
de caravan maar moesten vergeten 
en dat het veel leuker zou zijn om 
verder te trekken in een camper. Dit 
leek Akela Altijd Vrolijk een fantastich 
idée. “Ooh, wat een fantastisch idée” 
had Altijd Vrolijk dan ook geroepen. 
“Het leek me altijd al heel bijzonder 
om met een grote camper rond te 
trekken”. Het was Nooittevree gelukt 
om een hele grote camper voor een 
“prikkie” te huren. En eerlijk is eer-
lijk….. de camper is heel groot en 
ook heel erg bijzonder. Akela Altijd 
Vrolijk werd op haar wenken  
bediend. Het is alleen de vraag zij met 
groot en bijzonder dit voor ogen had. 

Batactief en Stam Zomerkamp Engeland 

Onlangs stonden de (Pro)Scouts voor onze 

Blokhut drifting te zwaaien terwijl ze Peter 
(ProScouts leider) aankeken. Het leek wel of   

Batactief en Stam zijn dit jaar gezamelijk op kamp geweest naar Engeland. Via Calais hebben ze 

de oversteek gemaakt richting “the White Cliffs of Dover”. Na een voorspoedige reis arriveerden 
ze bij het kampterrein “Jordan Heights” in Reigate. Na een goede nachtrust ging men ‘s ochtens 
wandelen. De wandeling ging langs een aantal bunkers richting het centrum van Reigate. Hier 

bezocht men een tweetal grottenstelsels die zich onder het hart van het dorp bevinden. Tja, 
hoe kan het ook anders, nadien werd er wat gedronken in de plaatselijke pups.  
Ook Londen werd bezocht. Opnieuw werd gewandeld. Een aantal heeft het “London Science 
Museum” bezocht terwijl anderen liever wilde ontspannen in de mooie parken die Londen rijk is. 

Het “Longleat park” in Wiltshire heeft men ook bezocht. Hier ging men op “safari”. Verschil-
lende “wilde” dieren konden hier worden geobserveerd. De Apen bleken favoriet.  
Het mysterieuze “Stonehedge” hebben een aantal met eigen ogen mochen aanschouwen.  
Naar verluid blijkt dat de locale brouwerij van Reigate is bezocht door een persoon die deze 

volledig heeft “geplunderd”. “Windsor Castle” bleek helaas gesloten. Hierdoor kon alleen de 
buitenkant worden bekeken. Vanzelfsprekend ontbrak een susper BBQ niet tijdens dit kamp.  
 

Wilt u het complete verslag van dit kamp lezen? Bezoek dan onze Bataven-Luger website. 

Deze super foto is gemaakt door een deelnemer van het kamp (naam helaas niet bekend bij de redactie). 
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