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Hengelo en Twenteland 

Nooittevree heeft zijn 
zelfgemaakte elektrische fiets 
verbeterd 

 

Ongeveer een klein jaar geleden kon 
men in een “Wind uit het Oosten”- 
krant, een artikeltje lezen over onze 
Hopman Nooittevree die een elektrische 
fiets uit de winkel veel te duur vond. Hij 
had daarom een normale fiets zelf 
omgebouwd tot een elektrische fiets. 
Volgens de Hopman kon hij hiermee 
honderden euro’s besparen. Bij zijn 
eerste prototype had hij een oude 
wasmachinemotor op de bagagedrager 
gemonteerd en hiermee werd het 
achterwiel van de fiets aangedreven. 
Toentertijd konden we melden dat het 
ook echt functioneerde, alleen de 
actieradius bleek groot probleem. Deze 
was slechts 20 meter. Het verlengsnoer 
was simpelweg niet langer. Onze 
Hopman heeft het probleem van de zeer 
beperkte actieradius nu opgelost. Hij 
realiseerde zich dat niet een 
gemonteerde motor op de bagagedrager 
het probleem veroorzaakte, maar de 
energie toevoer. Het moest dus volledig 
snoerloos. Zijn oplossing? Zie 
onderstaande foto, deze spreekt voor 
zich. Applaus voor Nooittevree. De 
redactie heeft, na het bestuderen van dit 
type motor op de bagagedrager, 
opgemerkt dat de snelheid niet echt 
eenvoudig kan worden geregeld. Hierop 
reageerde onze Hopman met: 
“zucht……. Jullie zijn ook nooit tevree”  
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Handig om te weten: 
 

Kids en (jong)volwassenen mogen 4x vrijblijvend kijken/meedraaien bij onze 
Scoutinggroep. 
Daarna moeten zij een officieel aanmeldingsformulier inleveren aan de leiding zodat de 
leiding dit aan de penningmeester kan overhandigen. Mocht een lid zich willen 
afmelden, hebben we ook een officieel afmeldingsformulier nodig om het lid uit te 
kunnen schrijven. 
Mocht u vragen hebben kunt u mailen naar: 
penningmeester.batavenludger@gmail.com 

 

Groeten van de penningmeester, Miriam Bolks-Stoffers  

Wolven spelen met Legosteentjes 
 

Het is alweer twee weken geleden dat het JOT-JOTI weekend heeft 
plaatsgevonden. Zoals velen van jullie weten staat JOTA-JOTI voor 
“Jamboree On The Air en Jamboree On The Internet”. Scouts van 
over de hele wereld ontmoeten elkaar tijdens zo’n weekend via de 
amateurradio en het internet. Ook staat de JOTA-JOTI bekend als 
communicatieweekend waarin verschillende technieken worden gebruikt 
om te communiceren. Voor de Wolven kreeg dit communiceren wel een 
heel bijzonder tintje. Rondom de blokhut bleken verschillende kaartjes 
te hangen met een afbeelding van een Lego-steentje. De Wolven 
kregen een instructieboekje met een codenaam. Vervolgens werd per 
roedel een  portofoon uitgereikt en een korte uitleg gegeven over de 
werking ervan. Hierna werd er alleen nog gecommuniceerd via deze 
portofoons. Vanuit een centrale post werd eerst een codenaam en 
daarna een opdracht doorgegeven. Goed luisteren naar wie welke 
opdracht moest uitvoeren was van groot belang. De opdracht die ze 
kregen was om op zoek te gaan naar een kaartje met een bepaald Lego
-steentje. Als deze was gevonden moest er een unieke code, die 
onderaan op het kaartje stond, worden doorgegeven aan de centrale 
post. Als deze code juist was kreeg men een nieuwe opdracht. Nadat 17 
kaartjes met de juiste Lego steentjes waren gevonden, volgde een 
eindopdracht. Deze eindopdracht bestond uit het uitzoeken welk soort 
voertuig van de 15 voorbeelden op een grote afbeelding er gebouwd 
kon worden met de gevonden Lego-steentjes.  
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Nooittevree’s creatie 

Advertentie. 
 

15 en 16 november uitgifte Kniepertjes 
bestellijsten 

 

Ook dit jaar gaan de BALU-bakkers weer 
overheerlijke Kniepertjes bakken. Half november 
worden de bestellijsten uitgedeeld. Erg lekker met 
slagroom. Ook erg leuk om een ander te verrassen met 
een zakje. 



 


