
 Wind uit het Oosten 
De Twentsche Scouting Krant Donderdag 31 dec 2020 

     

Hengelo en Twenteland 

                                               

4˚C  

www.batavenludger.nl 

Jaargang 3, eindejaarseditie, prijs € 0,00 

Twekkelerweg 266 

Bataven Ludger 

Hopman Nooittevree 
wil geen Corona 

7553 LS Hengelo 

Koude 
jaarwisseling 
Kans op sneeuw 

Redactie: Albert & Rutger 

Hopman Nooittevree had geen goed 
woord over voor die “Chinezen” toen 
alweer een jaar geleden het nieuws van 
een nieuw besmettelijk virus 
wereldkundig werd. “Belachelijke actie!, 
wie laat er nu een virus ontsnappen uit 
een laboratorium via de 5G verbinding” 
De hopman was echter wel bang en 
downloade in blinde paniek alle anti-
virus scanners op de markt en 
installeerde deze op zijn laptop. Dat 
hielp natuurlijk voor geen meter, de 
laptop werd trager en trager terwijl het 
virus gewoon de wereld over ging. Het 
duurde even voor bij Nooittevree het 
kwartje viel dat hij hier niet met een 
computer virus te maken had maar met 
een virus waar je ziek van kunt worden. 
Inmiddels houdt hij zich al een lange tijd 
strikt aan de regels en heeft hij 
mondkapjes genaaid van dezelfde stof 
als zijn scoutingdas, zo is zijn uniform 
weer helemaal compleet en bij de tijd! 
Nooittevree zou zichzelf niet zijn als hij 
ook op het vuurwerkverbod wel een 
oplossing had bedacht om er toch bont 
gekleurd bij te zitten, hij heeft zich een 
LED discobol aangeschaft en bovenop de 
dakkapel geplaatst. Met de jaarwisseling 
steekt hij de stekker in het stopcontact 
en de hele straat is gekleurd! Zijn 
alternatief voor de gillende keukenmeid 
durft hij nog niet te vertellen maar 
geruchten gaan dat het iets te maken 
heeft met het knijpen van zijn vrouw… 

Het Corona virus, zwaar uitvergroot. 

 

advertentie 

Scoutingloterij 2020 
  
In het afgelopen scoutingjaar is er door de Corona crisis van de drie grote financiele acties
(plantenactie, Kniepertjes en scoutingloterij) alleen de scoutingloterij door gegaan. Allereerst wil 
scoutinggroep Bataven Ludger alle leden, ouders en vrijwilligers bedanken voor het kopen van 
de loten. Dank zij jullie zijn er dit jaar maar liefst 422 loten gekocht en verkocht. Volgend jaar 
wil de organisatie 500 loten verkopen met jullie hulp. 
 
Ons als organisatie is diverse keren gevraagd of er dan ook wat gewonnen is?  
Jazeker wel 3 prijzen zijn er gevallen binnen onze groep. De lotnummers die eindigen op 083
(2x) en 931 (1x). 
 
En jullie willen natuurlijk ook weten wie de topverkopers zijn. 

Jordi Krops   (Batactief) 50 loten 
Nienke Bor   (Bevers)  30 loten 
Ruben Obermeijer  (Wolven) 28 loten 
Swen Dollekamp  (Scouts) 26 loten 
Femke Busschers  (Batactief) 24 loten 
Willem Heekelaar  (Welpen) 23 loten 
Anouk van Maanen (Explorers) 18 loten 
Teun Oldenkotte  (Bevers) 17 loten 
Anouk Ros   (Scouts) 12 loten 
Suzanne Munnink  (Wolven) 12 loten 

 
Voor jullie is er een leuke attentie die zo spoedig mogelijk jullie kant op komt. 

Scouting in 2020, best even wennen! 
  
We hoeven natuurlijk niemand meer uit te leggen dat het afgelopen jaar totaal anders is verlopen dan we 
met z’n allen hadden verwacht. Maar ondanks alle teleurstelling om opkomsten, activiteiten en kampen die 
niet door konden gaan willen we vooral terugkijken op een jaar waarin we met z’n allen hebben gekeken 
naar wat er juist wel kon! We hebben als scoutinggroep laten zien dat we creatief en flexibel zijn en binnen 
de telkens wisselende regels zoveel mogelijk de opkomsten door hebben laten gaan. Gelukkig is dit voor de 
jongere speltakken goed gelukt en leek het veel zaterdagen op ons terrein bijna alsof er niets aan de hand 
was, natuurlijk met leiding op 1,5 meter en zonder ouders op het veld. Helaas was dit voor de oudere 
speltakken wel anders, er zijn afgezien van de Explorers voor de Batactief en Stam weinig fysieke opkomsten 
geweest wat natuurlijk door iedereen erg gemist is. Videobellen via Skype of Zoom bood een mooie uitkomst 
om toch een alternatieve opkomst te houden en is afgelopen jaar ook meermaals ingezet voor een Corona 
proof vergadering en groepsraad. Corona hebben we door ieders inzet misschien wel buiten de poort weten 
te houden, er zijn toch helaas een aantal leden flink ziek geweest of momenteel nog herstellende van COVID
-19. Gelukkig krabbelen ze er allemaal langzaam aan weer bovenop en voor 2021 wensen wij ze veel 
beterschap! Als we het dan toch over wensen hebben; laten we 2020 snel achter ons laten en vooruit kijken 
naar een beter, gezonder en mooier jaar! We zijn nog niet van corona af maar er is goede hoop voor 
aankomend jaar, Scouting gaat sowieso door! Wij wensen iedereen een fijne veilige jaarwisseling en heel 
veel moois, goeds en gezonds voor 2021! 
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