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Fusie NPVTKV
op 23 april 1970 hebben de Hoofdcommissarissen van de NpV en van de KV
ieder aan de groepsleid(st)ers en de commissarissen van hun organisatie een
mededeling gezonden, dre wii nu via 'wp' ter kennisname voor ons gehere
leid(st)erscorps hieronder publiceren:

Sint Joris, 23 april lg70

Na intern beraad hebben de besturen van de jongens-scouts-
organisaties, De Nederlandse Padvinders en De Katholieke
Verkenners, het navolgende besluit genomen.

Waar voorheen het bestuur van de NpV van mening was dat
het echte spel van verkennen behoorde te voldoen aan duide-
lijk omschreven voorwaarden en deze voorwaarden alleen bin-
nen eigen kring optimaal schenen, is men na uitvoerige ge-
dachtenwisselingen in dit bestuur tot de conctusie gekomen
dat op basis van Baden-Powell's grondgedachten meerdere
spelmethoden mogelijk waren. Hiermee kwam men binnen dit
bestuur tot de erkenning van het beginsel van pluriformiteit.

Het accepteren van pluriformiteit in de spelmethoden, gekop-
peld aan factoren als bevordering van de efficiEncy, de nood-
zaak van verdere professionalisering, verbetering van de
image e.d. deden vervolgens de besturen van KV en NpV in
onderling overleg besluiten te komen tot 66n nationale scouts-
organisatie voor jongens, tot een fusie dus, en deze te reali-
seren zo mogelijk v66r 1 januari 1972;
daarbij de wens uitsprekend dat deze fusie niet beperkt zal
blijven tot de beide jongensorganisatles, maar zich in de
nabije toekomst ook zal uitstrekken over de beide meisjes-
organisaties.

lr. F. F. Venstra

Wij menen er goed aan te doen, hier nog enige toelichting bU te geven:

. Voor de NPV is het besluit tot fusie nog niet meer dan een principebesluit
van het Bestuur. De eindbeslissing ligt blj de Raad van Afgevaardigden, aan
wie dit op 20 juni a,s. ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Dit is, even-
eens op 23 april, aan de RvA-leden geschreven.

. De besprekingen, die tot bovengenoemd 'besluit' geleid hebben, moesten
enigszins vertrouwelijk zijn, omdat het in zo'n geval dringend gewenst is,
bii resultaat geliiktiidig naar buiten te treden en met letterliik hetzelfde
bericht.

. Alvorens tot een conclusie te komen, waren door het bestuur wel enige
instanties vertrouweli.l'k geraadpleegd. Voor ons zijn dit geweest: de Ge_
westelijke Commissarissen en de Contact-Commissie.
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Fuim 500 leden van de vier scoutsorganisaties hebben op
30 april 11. aan miljoenen Nederlanders laten zien, dat het
Spel van Verkennen nog helemaal 'in'is.
En dat gebeurde allemaal op de grasmat van paleis
SoestdUk. onder de spiedende ogen van enkele televisie-
camera's en vele persfotografen.
Ondanks het slechte weer werd het een feestelijke ge-
beuren, dat bovendien nog een extra feestelUk tintje
kreeg door de rondwandeling van het gehele Koninkltjke
gezin. De foto s op deze pagina geven een goede indruk
van deze grote lubileumactiviteit.
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FUSIE NPV/KV

Op 23 april hebben de besturen van
NPV en KV de mededeling doen
uitgaan, dat zij in principe tot fusie
van de beide organisaties hebben be-
sloten.
De tekst van deze mededeling vindt
u elders in dit nummer; daarbij wordt
opgemerkt dat dit principebesluit voor
de NPV een voorstel van het Bestuur
aan de Raad van Afgevaardigden be-
tekent. Dit houdt in, dat iedereen er
in de komende periode haarlzijn
mening over kan zeggen in de
districtsvergaderingen die de RvA-
leden gaan houden en waarin ook alle
andere onderwerpen aan de orde zul-
len moeten komen die op de agenda
voor de RvA-vergadering van 20 juni
staan.
De NPV- en KV-delegaties, die bo-
vengenoemd resultaat op 20 april be-
reikten, komen eind mei weer brj
elkaar om vast te stellen, welke voor-
naamste vraagstukken op het gebied
van Spel, Organisatie en Financi6n
bij fusie de aandacht zullen vragen, in
welke volgorde die aangepakt zouden
moeten worden en hoe dat dan het
beste zou kunnen gebeuren. De NPV-
delegatie bestond uit twee leden van
het Dagelijks Bestuur, twee leden van
het (overige) Bestuur, een GC en een
lid van de Contact-Commissie.

GC'en

Op 2 mei had het Bestuur de perio-
dieke bespreking met de Gewestelijke
Commissarissen. Onderwerpen van
bespreking waren ditmaal de zaken
die straks met de RvA besproken
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zullen worden. Hier kan worden vol-
staan met de conclusie. dat de GC'en
in het algemeen geheel akkoord gin-
gen met het door het Bestuur ge-
voerde resp. te voeren beleid.

LUSTRUM

De eerste programmapunten van de
Lustrumviering zijn inmiddels afge-
werkt en gelukkig met goede resul-
taten:

. Eerst gedurende drie weken een
door zeker tweeduizend mensen
bezochte Padvinderspostzegelsten-
toonstelling in het Spoorwegmu-
seum in Utrecht, opgezet door de
Padvinderspostzegelclub van de
Benelux, onder leiding van Ere-HC
Volkmaars.

. Vervolgens, op 25 april, een bijeen-
komst in Odijk, waarvan elders in
dit blad een kort verslag wordt ge-
geven. Het is bijzonder te waarde-
ren dat de overbezette Minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk niet slechts aanwezig
wilde zijn, doch ook een op de
problemen ingaande toespraak
hield en bovendien bereid bleek oP

vragen te antwoorden. Daarnaast
was er de toespraak, welhaast een
'college', van Prof. van Hessen,

. En daarna, op 30 april, het optreden
van groepen van de vier organisa-
ties op het gazon voor het Konink-
lijk Paleis, dat via de televisie
onder de aandacht van miljoenen
kwam. Zeer geslaagd, ook blijkens
heel wat waarderende reacties uit
het land.

RAAD van AFGEVAARDIGDEN

In de vorige kroniek vermeldden wij
de vele papieren die de RvA was
of zou worden toegezonden. Voor
zover toezending nog moest ge-
schieden, is dat alweer enige tijd
geleden, gebeurd. Er wordt natuurlijk
van uitgegaan dat deze tijdige toe-
zending ook tijdig contact in de ge-
westen en vooral de districten over
alle aanhangig gemaakte zaken tot
gevolg zal hebben. Men zal er goed
aan doen, zich daarbij niet in details
te verliezen, maar de grote lijnen in
het oog te houden, opdat de discus-
sies in de RvA over de Principi6le/
belangrijke dingen goed terzake zul-
len zUn.

Hierbij nog een opmerking: ondanks
de voorgenomen fusie gaan wU met
de behandeling van de ingediende
voorstellen, enz. gewoon door.
Slechts indien bepaalde punten op-
nieuw bekeken moeten worden, zal
de behandeling worden opgeschort
of onder voorbehoud gebeuren. Het
Bestuur zal nog bezien voor welke
punten dit zou moeten gelden.

HEITIE KARWEITJE

U hebt nog steeds gelegenheid te
laten weten wat u, in het bijzonder
gelet op de laatste twee acties, er
van vindt.

NATIONAAL HOOFDKWARTIER

. O0baas F. J. van der Veer heeft
zijn functie als 'Hoofd Afd. Binnen-
land' neergelegd. Als zijn opvolger
is benoemd: o0baas K. van Rije, tot
dusver DC en AGC-Tr/Vo.

. Op de Afd. Spelzaken is als staf-
functionaris, met name voor ZV- en
VT-zaken, benoemd: schipper C. G.
J. van de Toorn. Hij kan zich nog
niet helemaal aan die takken wij-
den, omdat de vacature voor de
Vtak nog niet vervuld is.

. Misschien interesseert het u, dat
ons'Padvindersmuseum' gemoder-
niseerd is. Het is niet groter maar
wel'frisser' geworden.

. Begin maart is een aangepaste her-
druk van het Monsterboekje voor
zeeverkenners verschenen.

. En eind maart een geheel herziene
druk van 'Wat zijn Welpen'.

De Hoofdcommissaris heeft de

ZILVEREN VLAAMSE GAAI

toegekend aan

J. C. Wilmans, GL/WL,
Amsterdam

voor diensten van uitzonderlijk

karakter aan de Padvinders-

beweging.



Onder-
schei-

dingen

Het Bestuur heeft, wegens bultengewoon verdienstelijk werk
gedurende een zeer groot aantal jaren voor de ontplooiing
van de Padvindersbeweging, de

ZILVEREN JACOBSSTAF
toegekend aan:

F. van BUREN, Den Haag
G. J. v. d. ESSCHEBT, Almelo
J. M. EVERTS. Amstelveen
Mej. L. HARTEMAN. Overasselt
N. KEE, Eindhoven
M. J. KURTZ, Den Haag
Mevr. A. OGG-BUITENHUIS, Maastricht
W. PRINS Jr., Den Haag
J. G. NIJHOF. Almelo
N. RAVENSBEBGEN, Katwijk aan Zee
W. RUGGENBEBG, Rotterdam
H. M. van ZANTEN. Eindhoven

Het B_estuur heeft, wegens zeer verdienstelijk werk ge-
durende een groot aantal jaren voor de Padvindersbeweging,
oe

GOUDEN JACOBSSTAF
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toegekend aan:

R. APPERLOO. Enschede
H. J. G. van AUBEL, Maastricht
J. van der BEEK, Wageningen
M. v. d. BERG, Leiderdorp
A. BEBGMAN, Arnhem
C. W. BODENHAUSEN, Geldrop
W. J. BUIJTENDORP, Leiden
G. N. DOCTERS VAN LEEUWEN. Ede
A. van DONGEN. Dordrecht
Mevr. B. DORMITS-MENCO, Arnhem
Mevr. A. J. DRIJVERS-SCHUTTE, Groningen
Mevr. C. DUISTERWINKEL-MENKHORST.
Zevenaar
C. W. J. GEERTS, Ooltgensplaat
Mevr. J. M. HENDRIKS-V. D'ONGEN, Krommenie
L. A. van HERWIJNEN, Nijmegen
M. P. den HOLLANDER, Oegstgeest
J. HUISMAN, Zaandam
Mej. A. JACOBS, Heelsum
Mevr. B. H. J. JANSEN-van BREENE. Doorn
W. de JONG, Vlaardingen
R. KELLER. Arnhem
H. KNOTTER, Bennebroek
C. W. M. KOEDAM. Gorinchem
J. van KRIMPEN, Vlaardingen
Mevr. W. J. L. KBONEMAN-ALBLAS, Bennekom
A. KRUYT, Zoetermeer
C. LOCH, Eindhoven
H. LOGGER, Leiden
J. van LOENEN, Den Haag
J. van der MADE, Hoek van Holland
Mevr. A. C. M. van MELLE-HERMANS, Amsterdam AGC-XG
P. W. de MOOY, Leiden
R. E. OUDSHOORN, Den Haag
Ds. J. H. BAWIE, Winschoren
H. C. de ROY. Botterdam
G. RUITENBERG, Amersfoort
Th. v. d. SALM, Voorschoten
L. J. SCHMELZER, Vlissingen
J. SCHOUTEN, Veenendaar
H. A. SMALLENBROEK, Assen
H. STOUTEN, Oegstgeest
G. VERSLUYS, Alphen a.d. Rijn
A. S. VERWOERT, Culemborg
G. de VRIES, Hoogeveen
H. v. d. WIEL, Eindhoven
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Rcrcrd YGrn Afgevcrclrdigden
lnsprcrcrk en beleid
of ' ,,De man met 'n Plan op z'n Plaals"
.. . . Ver\pacht men, dat aloor wijziging in de organisatie ook het spel een
aangepast karakter kr{igt. . .'
a. . .16 initiatieven vari het Bestuur zijn de werkeliJke ontwikkelingen ver ten
achter . . .'6... inspraak: een mogeliikheial, die veel te weinig gebruikt--wor9t...-" 

-
'. .. hoewet ate regels in onze bevr'eging op democratische wUze tot sf,and zun
gekornen, ze ziin niet meer democratisch . . .'
i.. aat zb'n vobrstel door de RvA werd aangenomen is me een groot raadsel.. ''
'. , . wii zullen nu eindeliik eens bii de jongens zelf te raile moeten gaan ' ' ''
', .. wia" bliift het nooilzakelUke onderzoek naar ideeen-, werltsen €n behoeften
van de hedehalaagse iongen in samenhang met de padvinderiJ . . .'

Dit zijn allemaal opmerkingen, die
men d,e laatste tUd in 'wP' heeft
kunnen lezen, Deze uitspraken, naast
andere, mogen wel karakteristiek he-
ten voor kritiek, die men vaak in de
NPV verneemt.
Kritiek op de punten: huidige organi-
satie en huidige spelvormen. Als men
kritiek heeft op zaken, waar men
zelf weinig invloed op kan uitoefenen,
verwacht men ziin heil van de (ho-
gere) instanties, die wel die invloed
kunnen of moeten uitoefenen. ln het
seval van de NPV bet Bestuur (met
het NHK) en uw dienstbaar, ver-
teEcnwocrdigend lichaam: de Raad
vai Afgevtardigden. Het Bestuur
maakt het'beleid', dat de oplossingen
moet brengen voor algemeen ge-
voelde mo€ilijkheden; een ieder heeft
op dat 'beleid' een (theoretische) in-
vioed via haar of zijn afgevaardigde
uit het district.
Het is niet mijn bedoeiing in te gaan
op de kritiek op Bestuur en Raad, die
vbortspruit uit tekorten aan, of mis-
verstanden in, de inspraak heen en
weer via de 'spelorganisatorische
hierarchie' van jongen via leiders €n
commissarissen naar het Bestuur'
Deze inspraak zal in een uitzonderliik
geval wel 5 A 6 niveaus moeten Pas-
seIen.
Men zou kunnen zeggen, dat het Be-
stuur zijn beleid samenstelt via deze
hierarchische inspraak, die wel on-
volkomen zal moeten zijn, gezien de
'hoogte' van de (noodzakeliike) pyra-
midale opbouw van de vereniging.
Om ideeen, wensen en kritieken van
de basis naar boven (het Bestuur) te
kriisen, bestaat echter als oplossing
vorii oe slechte doorstroming sinds
enip.e tiid de 'kortsluiting' via de
naad van Afgevaardigden. U ver-
schiint (ook als assistent) op een ver-
ead6ring. die uw afgevaardigde heeft'6eteeO ct u wekt daarbuiten contact
met hem of traar en die kan uw idee of
kritiek rechtstreeks doorspelen naar de
Raad en het Bestuur.
En daar gaat het nu om: in zo'n grote
vereniging als de onze met 25.000 ion-
gens, tzoo vcortrekkers en 3600 leialers'

DOOR MIDDEL VAN
1. doorstroming ideeen
2. aanDassen spelvorm

ian^passen spelinhoud
ainpassen doel/grond-
slag

1. personeelsbegeleiding

moeten alle goede ideeen en alle op-
bcuwende kritiek wel amwezig z[in,
die nodig zijn om het Spel te verbete-
ren (de 'kwaliteit') en de Vereniging
uit te breialen (de 'kwantiteit')'In zo'n gfote vereniging moeten ook
atle goeate mensen zitten, die het sa-
mengestelde beleial goeal uit kunnen
voeren,
Maar het moet er allemaal uit komen.
Waar het dan om gaat is de DOOR-
STROMING van ideedn en mensen,
beide naar de beste plaats ('een Man
met 'n PIan op z'n Plaats')

doorstroming
, \ idee -> lnspraakverenrgrng / ltan _> Veakiezing

Leialt tot
-> Beleid \ Uitvoering beleid
-> Benoeming / (man met Plan).

Nu is voor mij duidelijk, dat de
doorstroming niet voldoende ver-
zekerd is. Tbn eerste: de Raad werkt
lroe eebrekkig en ten tweede: te veel
me-ns"en zitteri nog te lang op dezelfde
of verkeerde plaats: Daar heeft de re-
oraanisatie niet veel aan kunnen ver-
anderen. gezien de werkwijze van de
Raad en eezien de series herbenoemin-
een. die -plaatsvinden, waardoor men-
ien, oie -al tang een plaats bezetten
(mibschien ten onrechte) n6g minstens
iien jaar op die plaats kunnen blijven.
Dat kan niet in het belang van de
'frisse aanpak' waarmee zoveel zaken
in de wereld al ten goede keerden.
Het is begrijpelUk, d.a-t leiders en
commissarissen lang in 6'6n functie blij-
ven: jeugd leiden is een hobby, een
vrijetijds6esteding. die iemand van de
padvinderswieg (8 iaar) tot het pad-
vindersgraf (nu 65 iaar) kan vervullen
Ook hier twee kanten aan een zaak'
voor de vereniging is het beter, dat
na enige tijd nieuwe (vaak iongere)
mensen functies overnemen; voor het
betrokken individu, als hij niet door-
strcomt maar'wegstroomt', heeft het
misschien de consequentie, dat hij ziin
hcbby moet opgeven en dat is niet
Ieuk.
Maar ik zie niet in waarom niet

LEIDEND TOT
a. verbetering werkwij-

ze RvA
b. deskundige adviezen

van buiten de verenr-
grng

c. overleg binnen NPv
a. Instelling Nat. Com-

missies Personeelsza-
ken/Personeelsbel eid

b. onderzoek naar Per-
soneelsverlooP

iedereen nuttig kan bldven in de ver-
eniging zonder nou speciaal 'carriere
te maken' of tientallen iaren een
functie te hebben.
ondanks veel gebrekkigheden in de
C.oorstroming van ideeen ziin vele
daarvan wel bekend aan Bestuur en
Raad. Naar mijn gevoel te weinig
echter is de Raad er in geslaagd om
(eventueel samengestelde) ideeen te
vergaren uit de distrlcten en in beleid
van het Bestulrr om te zetten. Vriiwel
steeds kon het Bestuur zijn beleid
ongehinderd (doen) uitvoeren. laat
staan dat ideeen uit de Raad hun
rechtvi-,ardiSing vonden in uitvoering
daarvan. Het beleid van het Bestuur
mag en kan nog zo goed zijn, 26 Per-
fect is onmogelijk.
Er mankeert dus iets aan het 'parle-
mentaire spel' in de Raad.
Mijn conctusie is, dat de Raad nog
ve6l te pDssief is en de werkwiize te
onvclmaakt. Naast het al of niet
eoedkeuren van bestuursbeieid, heeft
de Raad ook de taak het beleld aan te
vullen.
Om hiermee een begin te maken ziin
in de laatste contact-Commissie (de
verzameling van gewestelijke voor-
zitters van afvaardigingen) enkele le-
den met een, wat ik dan maar noem
'aanvullende aanpak' gekomen.
wii hebben in discussienota- vorm'
nuirtseewiis en kort, een aantal ideeen
6n su?gesiies uitgewerkt en die aan
contact-Commissie en Bestuur voor-
setead. Deels als kritiek, deels als
ianv:ull ine van bestuursbeleid.
tn eerstd instantie hebben wij de
Scout Shop, een oud Probleem en de
werkwiize- van de Raad bii dq \oPgevat. iot miin genoegen heb ik be-
Erenen. dat het Bestuur deze aanpak
ivairdeert en de notulen van de cC,
waarin integraal opgenomen deze twee
discussienota's, op ruime schaal heeft
verspreid. De twee nota's zullen leiden
tot iota's van het Bestuur in reactie
claarcp (66n is er al verschenen).
get is cie bedoeling, dat Cc en Raad
alle voorhanden ideeen inventariseren
cver bepaalde onderwerPen. Aan de
ene kant alle Problemen en aan de
andere kant de mogelijke oplossingen'
Het wordt tiid' dat niet de problemen'
maar de oplossingen daarvoor' zich
oDstaDelen eh toegePast worden'
olm itvast uw gedachten wat los te
maken (de tongen komen dan vanzelf
wei losi, volgt hier een verkorte en
overzicnteLi;xi opsomming Yal de
Drobtemen, daarnaast een aantal mo-
ieliike oplossingen. Echter niet bij-
Tonber uiigewerkt. daar is 'WP' toch
nos te klein voor.

BEVOEDEEEN VAN
Verbetering van
Kwaliteit Spel

Verbetering van
Kwaliteit en Kwantiteit
Leid(st)ers
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BELEID WAAR?

Nationaal

Nationaal

Nationaal

Nationaal +
District



BEVORDEREN VAN

Verbetering van
Kwaliteit en Kwantiteit
Jongens

Algemene steun aan het
groepswerk

DOOE MIDDEL VAN
2. doorstroming mensen

3. trainings / vormings-
cursusbezo€k vergro.
ten

4. exploratiey'expansie

5. voorlichting

6. nieuwe aanpak vor-
ming jonge leid(st)ers

1. aanpassing spel
2, exploratie/expansie

3, voorlichting

1. efficientie in gebruik
mensen, materiaal en
financien

2.'pooling' (gezamenlijk
gebruik)

3. steun NHK

4. scouting

5, financien

LEIDEND TOT
a. democratische verkie-

zingen
b.'carridre-planning'

onderzoek naar kwa-
liteit

c. Onderzoek max. en
min. leeftijden leid-
(st)ers

a. onderzoek onder inl.
cursisten naar beho€f-
te i.v.m. oorzaken laag
cursusbezoek

b, meer spec. cursussen
(EIIBO, I{outhakken,
Trappen enz.)

c. cursus op aanvraag.
gesplitste cursus, re-
gionale cursus

a. bewust en actief zoe-
ken naar leiders d.m.v.
speciaal aangestelde
f unetio'narissen

a. zendtijd radio/Tv via
Scouting Nederland

b. manifestaties groepen
en districten

c. contacten met scho-
Ien enz. voor actieve
voorlichting

a. vormingsgroep voor
a,s. jonge leid(st)ers
(1?-19 jaar) Jaarpro-
grarn om hen op te
Ieiden tot volwaardi-
ge leiding, waarin be-
staande cursus, brede
vorming, stage-lopen
en gezeuigheid.

(zie boven)
a. bewust en actief zoe-

ken naar jongens via
scholen, kerken, huis-
aan-huis-acties, enz.

a. manifestaties
b.advertenties kranten
c. radio
a. fusies

a.co{irdinatie groeps-
bezittingen aan men-
sen en materiaal

a. deskundig onderzoek
naar efficientie NHK

b.verbeterde voorlich-
ting over wat NIIK
al doet

c, toepassing meer steun
na aanvraag door
groep en district

a, samenstellen van be-
Ieid waar dat nu al
kan: voorlichting, ex-
ploratie, financi€n.
enkele cursussen enz.

a. deskundig onderzoek
naar financi€le struc-
tuur (verhouding van
inkomsten / uitgaven
bezittingen / schulden)

b.opstellen meerjaren-
planning

BELEID WAAR?
District

District

Nationaal

Gewest

Gewest

Nationaal
Gewest

Gewest +
District

Scouting

croepen +
District
Groepen +
District

District

Groepen
District

Gro€pen +
District

Groepen +
District

District

Nationaal

Natlonaal

Nationaal

Scouting

Nationaal

Nationaal

Veel van deze ideeen zijn al vaker te activeren. Misschien was alat bij u actief beleid dat zich uitstrekt tot in alegeponeerd, (zie OAc-rapport en no- niet nodig. In dat geval had u dit to,ekomst.
tulen RvA), enkele van deze ideeen artikel toch beter cver kunnen slaan. Van dit beleid moet dan ate inspiratie
lijn_nu- al-.in bewerking. rilat wij, tot slot, van het Bestuur in de uitgaan, atie een iecler vanaaafttecfagDe_bedoeling was slechts zoveel mo- komende tijd mogen en kunnen ver- hard nodig heeft om met enthou'siasmEgeliik problemen te inventariseren en wachten is dat het,_na cte cpwekking aan zoieG goeds als het jeugdwerk
enkele oplossingen voo.r aan te dra- van ideeen en na de doorstroming daar- actief mee te werken.gen. Misschlen heeft dit artikel u van, deze ideeen in samenwerking met Ir. p. Blokgeholpen uw gedachten te ordenen of de Raad samenstelt tot een compleet en RvA, Den Haag.
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Nationale Hikewedstriiden

te Ommen een uitgelezen middel Yool

zwerftochten,

beantwoording aan avontuur

en romantiek

Voor de eerste maal vonden deze wedstrijden
plaats op onze terreinen in Ommen, waardoor
we weer omgevingsmogelijkheden verkregen,
welke wij niet meer konden vinden bij de di-
verse pafticuliere terreinen in de omgeving
van Ede-Wageningen.
In de loop van de vijftien jaar hebben duizen-
den jongens hun plezier beleefd in een stukje
'wereldbroederschap' en een preftige, spor-
tieve wedstrijdsfeer; een ervaring opgedaan
in de uitdagingen, die in de verschillende af-
delingen, zoals kaart en kompas, trapper- en
rivierverkenning, worden gesteld.

Een ware belevenis
leder jaar blijkt weer dat het voor de jongens
een fantastisch gebeuren is om een echte hike
te maken, om in een wedstrijdsfeer zich te
meten met anderen. Vaak zijn deze mogelijk-
heden niet of nog niet aanwezig in het district
of gewest en vinden zij zo'n bijeenkomst van
honderden een ware belevenis.
Dat het voor sommigen de eerste tocht wordt
blijkt vaak uit de uitrusting en kleding (waar-
onder ook schoeisel) die niet zodanig samen-
gesteld zijn, dat zij voor zo'n tocht geschikt
zijn. Een plunjezak voor een loophike? Er zijn
er verschillende.
Maar de eerste enthousiasten komen al op
maandagmiddag, het begin voor degenen die
het insigne zwerver willen behalen.
Met hun goed uitgewerkte en vaak rijk ver-
sierde logboeken uit vroegere tochten komen
zij aan, al spoedig gaan zij aan de slag met de
activiteiten.
's Avonds zit er ruim honderd man in het Ram-
bonnethuis om daar bij muziek, koffie en fris-
drank elkaar te vertellen van belevenissen en
voorvallen' uit hun padvindersjaren.
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Flora en fauna
Dinsdagmorgen zeven uur, de eerste koppels
gaan op stap, lezen hun opdrachten met: ga
in zuidelijke richting, volg de fotoroute, ga
naar co6rdinaat 247253 of worden op een
andere plaats gedropped al naar de afdeling
waarvoor zij hebben ingeschreven.
Vlotten, trappersbaan, schetsen, flora en fauna
vragen de aandacht; plannen voor recreatie-
mogelijkheden, bezienswaardigheden en der-
gelijke worden ons aangeprezen in de versla-
gen, die aan het einde van de eerste dag wor-
den ingeleverd.
Een rustige bereiding van de maaltijden en het
zitten bij het kampvuur komen door dit inleve-
ren beter tot hun recht.

Woensdag vervolgen zij hun route met de in-
middels weer teruggekregen logboeken. We-
derom nieuwe belevenissen en de logboeken
geven indruk van hun kennen en kunnen en,. . .

het enthousiasme.

Panoramix
De slotavond begint met het uitluiden van
Panoramix, zo weggelopen uit het Asterix ge-
beuren, het thema van de wedstrijden. Onder
Mozart, Beethoven en jazz in een vreemde
presentatie worden de laatste vermoeienissen
vergeten en klinkt het gelach op uit de hon-
derden, die weer een prestatie hebben ge-
leverd.

Voor de winnaars van de afdelingen wacht
nog de speciale medaille. Alle anderen krijgen
de herinneringsmedaille aan deze 15e Natio-
nale Hikewedstrijden.
Verscheidenen hebben reeds gezegd volgend
jaar weer te zullen komen, o.a. voor de spe-
ciale sfeer en de wedstrijdspirit.
Werkt u ook aan hun voorbereiding?

R. Meijer



Ilutionule

pulrouille-

wedstriiden

r070

0mmen

Trjdens de Pinksterdagen werden in Ommen weer de
traditionele Nationale Patrouillewedstrijden gehou-
den.
Direct na aankomst werden de lusten en lasten ge-
wogen en begaven de jongens zich op weg naar
Vilsteren om daar te overnachten onder een grond-
zeil en met behulp van 'wat dood is' en altijd weer
boeit. De noodzakelijke regen maakte het leven der
primitieven volmaakt. In de stralende zon kwamen
de woudlopers de tweede dag op Ada's Hoeve aan.
Het aanpassingsvermogen van het weer en de wed-
strijdpatrouilles was groots.
De derde dag was een dag vol activiteiten bestemd
voor lichaam en geest. De jongens kregen volop
de gelegenheid zich 'allround' te uiten.
Tweede Pinksterdag half vier. . . Het leed was
geleden. De uitslag bekend. De eerste plaats was
voor de Vossen van de 'Kennemers' uit Delft.

In de volgende Weest Paraat komen we uitgebreid
op deze wedstrijden terug.
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In maart en april vonden in Groningen,

Utrecht, Haarlem, Den Haag en Eindhoven ge-

sprekken plaats tussen de Nationale Commis'

sie en ADG'en en AAKL's. Zeer veel ADC'en/

AAKL's maakten deze gesprekken mee.

best te doen een goede welp te zijn' mee

kunnen gaan.

Alle voors en tegens van de gestelde be-

lofte(n) en wet zijn wel over tafel geweest.

De ADC'en namen een hoeveelheid argumen-

tatie mee naar hun districten. Vele vragen

kunnen nu worden beantwoord in de voorbe-

reidende besprekingen in de districten. Dan

volgt de beslissing in de Raad van Afgevaar-

digden. Vele waren het er mee eens, dat duide-

lijkheid nu meer dan ooit is geboden.

Verder kwamen nog aan de orde:

- beleidsnota: 1970-1971, de jongen; '1971-

1912, de leid(st)er;

- 
jaarrapporten: gaan v66r 15 mei naar de

ADC'en; v6or 1 juli weer terug oP het

NHK;

- jongensstad: deelnemersprijs tussen f 15,-

en f 17 ,-.

Al met al weer nuttige bijeenkomsten, zeker

voor de Nationale Commissie, maar ook voor

de ADC'en die met meer gingen dan ze ge-

komen waren. De ADC'en zien elkaar op 'l no-

vember in Ommen oPnieuw.

W. F. van DorP

REGIONALE GESPREKKEN
MET ADC'en/AAKL's - WELPEN

De gesprekken bestonden uit twee delen. Het

eerste gedeelte - samen met ADC'en van

KV - werd besteed aan een toelichting op

MOKASHEBA, de Nationale Rimboejacht op

12 september '1970. Aan de hand van het

draaiboek, dat alle aanwezigen ontvingen

werd het spel uitgelegd. Een affiche voor

elke horde, een ballon en/of een sticker voor

elke welp, rimboefiguren van gipsafdrukken,

muziek uit de Mowglifilm, het hoort er alle-

maal bij. Aan de ADC'en en welpenleiding nu

de taak hier een onvergetelijk evenement van

te maken. Contacten van ADC'en van KV wer-

den vaak gelegd. Zodoende zal in vele distric-

ten Mokasheba door KV en NPV samen wor-

den georganiseerd.

Het tweede gedeelte bevatte een aantal pun-

ten van informatieve aard. De Nationale Com-

missie lichtte allereerst de voorstellen van Wet

en Belofte nader toe.

Om het nog mocilrjker te rnaken en tevens

om hiermee aan te tonen dat elke formulering

zijn beperkingcn heeft: de Nat. Commissie

zou ook met de formulering 'ik beloof mijn

128



ts$

60 Jaat
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POSTZEGEI.g EN 25 APRIL
Na de geslaagde padvinderspostzegeltentoonstelling in
het Spoorwegmuseum in Utrecht was er als tweede
Lustrumevenement de bijeenkomst in de Nicolaaskerk in
OdUk (U), op 25 april. U had die niet eens aangekondigd
gevonden in de'feestwijzer'die u in maart bereikte,
want het ging om een kans die zomaar ineens geboden
werd en natuurlijk werd aangegrepen. Dit wat laat
moeten improviseren had 66n nadeel: er waren minder
mensen dan gehoopt was: maar toch altijd nog een
driehonderd d vierhonderd van de vier organisaties uit
het hele land.

Er zijn twee toespraken gehouden, die zeer de moeite
waard waren. U zult dat kunnen constateren, wanneer ze
t.z.t. in 'WP' worden afgedrukt. Nu zeggen we er alleen
dit van: Minister Klomp6 zei enige behartenswaardige
dingen over jeugdbeleid in het algemeen en Scouting in
het bijzonder, waarbij Hare Excellentie af en toe de ge-
schreven tekst rustig liet schieten en voor de vuist weg
doorging op punten die naar haar mening een nadere
toelichting op dat moment gewenst maakten. En Professor
van Hessen bleek niet alleen heel goed op de hoogte
van de geschiedenis van Scouting, maar zag kans die
te 'actualiseren'; hU legde veelal niet door ons vermoede
verbindingen tussen het begin van zestig jaar geleden en
de moeilijkheden en mogelijkheden van scouting nir.

De na de toespraken volgende 'discussie' was geen
succes, doordat de vragen, op 66n na, niet of nauwelijks
terzake waren. Ze werden, alweer op 66n na, ook door
de verkeerde mensen gesteld; men had dit moeten over-
laten aan de jonge leid(st)ers, voor wie deze bjjeenkomst
in hoofdzaak was belegd. De met wat humor gegeven
antwoorden maakten overigens veel goed.

AIles bij elkaar: een goede 'start' van de Lustrumviering.

v.d.G.
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Padvinders in
oorlngstij d

Negentienzeventig is een bijzonder jaar, want

in mei vieren wij het feit dat wU vufentwintig
jaar geleden bevrijd werden! En het is dit jaar

al weer dertig jaar geleden dat voor ons de

tweede wereldoorlog met alle ellende van dien
uitbrak. Hoe ging het met onze beweging in
die bange oorlogsjaren?

In het eerste jaar van de bezetting telden we

14.560 leden, waaronder ongeveer 5200 wel-
pen en 6500 verkenners. Ondanks verscherpte
maatregelen kampeerde menige troep en wer-

den normaal spelen en oefeningen gehouden.

Ook verleenden verkenners en voortrekkers
hulp aan slachtoffers van oorlogshandelingen,
met name na het bombardement van Rotter-
dam.
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Geen oefeningen

Tot april 1941 ging alles vrij normaal, al moes-

ten sommige oefeningen (een typisch padvin-

derswoord uit die dagen) wegens 'militair ka-

rakter' achterwege worden gelaten. Maar in
het begin van april verscheen in de kranten

het bericht, dat de Rijkscommissaris (de door
de bezetters aangestelde hoogste bestuurder

van ons land) de padvindersorganisaties ont-

bonden en verboden verklaarde. Waarom?

Orndat de Nederlandse padvinders een deel

waren van de internationale boy-scout-
beweging en centraal vanuit het internationale
padvindersbureau te Londen werden geleid en

zodoende een actief instrument waren van de

Britse culturele en politieke propaganda. Al-



dus het krantebericht.
Bovendien, was door de nationaal-socialisti-
sche beweging in ons land (NSB) een eigen
jeugdvereniging naar voren geschoven (de
Jeugdstorm), zodat alle andere verenigingen
werden verboden.

Verboden

Het betreffende krantebericht zegt dan nog
dat de padvinders ondanks uitdrukkelijk ver-
bod ook na de bezetting (in 1940) talrijke toch-
ten en voorbereidend-militaire oefeningen
hielden, geleid vanuit Engeland!
Dat de Nederlandse padvinders zich van deze
verbodsbepalingen weinig aantrokken, blUkt
wel uit het feit dat reeds in juli van hetzelfde
jaar een bericht in de kranten verscheen waar-
in wordt gezegd dat de Duitse politie in het
gehele land constateerde dat groepen van
onze beweging haar 'onwettige' actie voort-
zetten. De politie verrichtte maar liefst hon-
derdtwintig arrestaties en een kamp bij Putten
op de Veluwe, waar later in de oorlog zoveel
leed is aangericht, werd ontbonden. Hierbij
deden zich schermutselingen voor, waardoor
enkele verkenners gewond werden! De bezet-
ter stelde de ouders van deze jongens verant-
woordelijk, omdat zij heel goed wisten dat de
organisatie verboden was.

Zonder uniform

Maar ook zonder uniform kan men Wet en
Belofte in praktijk brengen. Eens padvinder,
altijd padvinder.
De gehele oorlog werden geheime bijeenkom-
sten gehouden en meermalen goede diensten
bewezen aan onderduikers, aan ondergrondse
strijders, etc.
Dat deze activiteiten vooral tegen het einde
van de oorlog niet van gevaar ontbloot waren,
laat zich gemakkelijk raden. En hoevelen zul-
len niet in het ondergrondse verzet gestalte
hebben gegeven aan de 'plicht tegenover het
vaderland'; wie kan vertellen hoevelen van
ons voor hun dappere, ongeschreven en wil-
licht vergeten daden hun leven zelfs hebben
gegeven? E6n van deze moedigen was Jan
van Hoof, die de zo belangrijke brug over de

Waal bij Nijmegen wist te behouden voor de
geallieerde legers, door het doorsnijden van
de leiding, die de springstoflading onder de
brug zou doen ontploffen.

Nieuw begin

Toen, na een winter waarin vooral in het wes-
ten bijna geen voedsel meer was, eindelijk de
bevrijding voor de deur stond, werden overal
de verborgen uniformen tevoorschijn gehaald
en over het magere lichaam aangetrokken.
Werden overal groepen heropgericht; werd
met man en macht gewerkt aan de opbouw van
de beweging en meldden zich vele nieuwe
jongens aan. Want vooral in die bange oor-
logsdagen was eens te meer gebleken, hoe
belangrijk een wereldbroederschap is.

Geest niet dood

Baden-Powell zei in zijn afscheidsboodschap
in 1941 :

'Ofschoon de oorlog wel heel veel van onze
dierbare kameraden en makkers zal hebben
gedood, heeft die toch niet allen en ook niet
de geest gedood. Weinigen van die kamera-
den van ons konden voorzien, dat ze binnen
zo korte tijd aan het vechten zouden zijn en
hun leven zouden moeten geven voor hun
vaderland, maar wij weten dat ze, door als
verkenners 'paraat' te zijn, des te beter in
staat waren hun lot dapper en opgeruimd
onder ogen te zien.
Ter nagedachtenis aan hen is het nu jullie taak
om een goede verstandhouding en vriend-
schap met de verkenners in het buitenland
meer dan ooit te bevorderen'.
Deze woorden hebben nog steeds hun waarde
behouden en zullen dat ook blijven doen. Nu

- vijfentwintig jaar na de bevrijding - kun-
nen wij best nog eens deze woorden opnieuw
tot ons laten doordringen. Want is de wereld-
brand van'40- 45 uitgewoed, kleinere en grote
branden teisteren nog steeds een gemeen-
schap die een wereldbroederschap moet vor-
men. Dat begint zeker ook in de eigen horde
en troep; vijfentwintig jaar later ndg.

K. Wijdooge
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NiEUW GROEPSHUIS
IN HASSELT

Op zaterdag 21 maart jl. werd door
burgemeester M. H. Malcorps het
nieuwe groepshuis van de Albert
Schweitzergroep in het Overijsselse
Hasselt officieel geopend. Hierbtj wa-
ren o.a. aanwezig de districts-
commissaresse Akela G. J. Buynink-
Pluim, de plv. gewestellke commissa-
resse Akela A. Prins van Wijngaar-
den-Burki en van de afdeling Binnen-
land van het NHK, de O0bazen
K. van Rije en F. J. van der Veer. Er

was door de verkenners een toe-
gangspoort gemaakt met slagboom,
waarachter de aanwezigen zich op-
stelden. Na het ophalen van de slag-
boom kon men achter de burge-
meester aan een tegelpad oP tot aan

de deur van het gebouw.
Door middel van een 25 meter lange
kabelbaan moest de burgemeester
een mandje naar zich toe halen,
waarin een schaar en de sleutel
lagen. De off ici6le daad werd 'coen

vei'richt door het openen van de
deur en het doorkniPPen van een

aantal draden, waaraan ballonnen
h;ngen. Vervolgens werd ieder in de
gelegenheid gesteld het interieur te
bezichtigen.
Aan vier vaders werden dankbaar-

heidsinsignes uitgereikt voor hun aan-
deel in de bouw. Tenslotte werd er
een film vertoond over de activiteiten
van oe groep.

Zalerdag 14 maart jl. hield de Arrowe-
groep in Bussum als onderdeel van
de viering van het 40-jarig bestaan
een reunie, waar ruim 100 oud-leden
elkaar nog eens hebben ontmoet. Er

was o.a. een fototentoonstelling in-
gericht. Vele herinneringen uit de
voor- en na-oorlogse periode werden
opgehaal d.

DISCOBAL . TUINFEEST IN
SCHIEDAM

Op zaterdag 23 mei van 11-23 uur zal

het feest zijn in Schiedam. In het
kader van '60 jaar scouting in Neder-
land' houdt de Burgemeester van
Haarengroep (groep 4) een OPEN
DAG in haar groepshuis 'Het Raad-

huis' aan de Schiedamseweg 200 (bij

Sportparkbrug) en op de omliggende
terrei nen.
Jong en oud kunnen dan met het
'Spel van Verkennen' kennis maken.
Alle onderdelen zijn dan in vol be-

ARROWE-GROEP BESTOND
40 JAAR

drijf. Er worden voor niet-padvinders
kinderspelen gehouden, een volledig
verkennerskamp is in bedri'1f. Ook is

een inlichtingenstand met dia's/films
en documentatiemateriaal aanwezig
's Avonds is er een discobal-
champdtre voor de oudere leden van
de vier scouting-organisaties en hur
introducees.
De terreinen zUn gepavoiseerd en ge-

illumineerd.
Noteert u even: 23 mei, feest in

Schiedam !

EIGEN RUIMTE IN KRUITHUIS

De leiders en leidsters van de vier
padvind(st)ersorganisaties in Delft
zijn kort geleden op hun eerste ge-
meenschappelijke soosavond bUeen
geweest in het Kruithuis. In oktober
hoopt de werkgroep een eigen ruimte
te betrekken in het Kruithuis. Tot die
tijd zullen de leid(st)ers heen en weer
moeten zwerven en van de gastvrU-
heid van de verschillende padvinders-
groepen moeten genieten. Het is de
opzet van de werkgroep om de soos-
avonden geheel buiten de padvinders-
sfeer te houden. Het dient een oP

zichzelf staande gezelligheidsvereni-
ging te worden.

SCOUTING DEN HAAG

Momenteel is in oprichting de Stich-
ting Scouting Den Haag, waarin alle
groepen van de vier organisaties
zullen samengaan. Het bureau is ge-
vestigd in de Riouwstraat 66, Den
Haag, terwijl de speltraining gecon-
centreerd zal worden in het reeds
bestaande Scoutcentrum'De Eenden-
kooi' in het Zuiderpark.
Scouting Den Haag omvat ongeveer
1 10 groepen met een kleine 8.000
leden. Van het voorlopige bestuur
maken deel uit W. Prins (voorzitter),
H. W. Pullens, drs. P. B. de Visser en
Th. P. M. Palstra en de dames
J. l. van Rijn en A. Moereels.

AGENDA van

regionale activiteiten

(wijzigingen voorbehouden)

30 mei 21e Twentse Padv. wandeltocht Hengelo

26 sept. Twente Rally Hengelo
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AtGE}IENE
DOCUMENTATIE

Oud-ledendag

Hebt u er al eens aan gedacht, dat de viering van 60 jaar Scouting eveneens
een goede gelegenheid biedt om het contact met oudleden te leggen of te
hernieuwen?

Oudleden kunnen voor elke groep of district een zeer belangrijke bron van
hulp zijn. Financieel, moreel, praktisch bij de bouw van een tokaal, bij het
uifuoeren van een dienstproiect, bij het werven van leiding, bij het vervullen
van yacatures in de leiding en nog veel meer. Helaas wordt dit potentieel
reservoir van hulpkracht bijna geheel verwaarloosd,
U hebt nu een kans om ter gelegenheid van 60 jaar Scouting de trom te
roeren en uw oudleden (per groep, per district) te verzamelen en hen weder,
om te interesseren in het leven van groep, district, vereniging, Scouting
Nederland.

Werk verdelen

Natuurlijk gaat u dat niet allemaal zelf doen en het hoeft ook allemaal niet
precies nu te gebeuren; september is €en pracht maand voor reiinies. Als
u er echter aan wilt beginnen, is het wel zaak er nu de mensen voor te
zoeken, die dlt voor u gaan organiseren. Vanzelfsprekend kunt u hiervoor
beter geen mensen vragen, dje een actieve spelfunctie hebben.
Denkt u echter eens aan de leden van de OPV, wanneer die in uw districr
wonen, of misschien zomaar een oudlid, dat hier nu eens plezier in heeft.
Hoe bereiken we de oud-leden die we op onze relinie willen zien? De pers
zal ongetwijfeld willen helpen met een aftikeltje vooral als u ook nog een
advertentie plaatst. De groepen zullen wel een aantal adressen kunnen
produceren, zo ook de districtsadminlstratie. Aan alle adressen, die u re
pakken kunt krrjgen, kan een aardige uitnodiging worden gezonden.

Een bijeenkomst

De vraag zal zich voordoen: moeten we de brjeenkomst beleggen per groep,
per district, per vereniging, voor alles wat ooit bij een der ieden van Scouting
Nederland is geweest?
Deze vraag kunt u alleen zelf beantwoorden. Veel hangt af van het feit of u
zoveel mensen verwacht, dat het onderling contact verloren gaat, of dat u niet
weet hoe ze te ontvangen (ruimte), of dat u vreest, dat het een te kostbare
zaak wordt.
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Ook hangt het af van het programma, dat u wilt bieden, een 16 of 35 mm

film in een grote zaal kan 500 mensen boeien, een praatje over de oude tud
in een groepshuis kan misschien 20 mensen boeien.
(Een praatje over de nieuwe tijd wordt misschien nog wel zo interessant ge-

vonden!)
Het zou interessant zijn, als dit vraagstuk op verschillende experimentele
wuzen wordt opgelost en de ervaringen, hierbij opgedaan, centraal zouden

kunnen worden geregistreerd.

Het programma

Wat voor programma biedt u uw gasten aan?

Ook dit is weer geheel afhankeluk van de omstandigheden.
Gedacht wordt aan:
. zomaar een instuif met een drankje en een hapje
. instuif uit te breiden met een film of dia's van de groep of met een

gehuurde film van het NHK.
. instuif met een showelement door de jongens van de groep.
Aandacht moet worden besteed aan de aankleding van de ruimte, misschien
met wat stands (Scout Shop, Voorlichting, bladen van de 4 organisaties,
logboek van groep van zoveel mogelrjk jaren, waarin de gasten hun

periode terugvinden enz.).
Denkt u voorts aan de 'follow up'. Want als u die mensen eenmaal in uw

groepshuis of districtshoofdkwartier hebt binnengekregen' moet u er wel

gebruik van maken hen verder ook zo mogelijk te binden. Dit kan o.a.

bestaan uit:
. het verstrekken van een folder, die door de OPV beschikbaar wordt gesteld

en waarbij een aanmelding voor het lidmaatschap;
. verstrekken van een speciaal nummer van uw groeps- of districtsblad met

een aanmeldingskaart voor opgave:
a. men wil het groepsblad graag blrjven ontvangen
b. men wil donateur worden van een groep of district
c. men wil zich beschikbaar stellen voor een of andere functie in groep of

district.
In ieder geval moet u de bezoekers duidelijk laten tekenen (met adres) in een

gastenboek, zodat men weet, wie er geweest zijn en men desgewenst de

follow-up later kan voortzetten.

Goodwill

Vergeet u niet, dat het doel van de oudledendag zeker niet alleen is om die
bezoekers een aardige ontmoeting te bezorgen, maar ook om voor Scouting
een ruimere kring van goodwill te kweken, waardoor meer kansen op hulp- /l_\
krachten en meer geleg3nheid voor meer jongens en meisjes om meer en

beter mee te doen in de padvindersbeweging.
Hierbij willen we dan nog even uw aandacht vestigen op ons artikel over de

OPV, dat in het decembernummer van Weest Paraat verscheen. De bestuurs-
leden van de OPV zun graag bereid om op zo'n retinie te komen en uit te
leggen, wat de OPV is en wat een sterke OPV-organisatie voor Scouting zou

kunnen betekenen.
De meeste plaatselijke kringen van de OPV hebben reeds ervaring opgedaan

met het organiseren van reunies ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan

van het NPG en z.U zullen deze ervaringen graag te uwer beschikking stellen.

Adressen en folders kunt u aanvragen bij het OPV-bureau' Vermeerplein 5,

Bifthoven, tel.: 030-8 21 32 of het Landelijk Secretariaat, Van Hogendorp-
straat lsd, Den Haag, tel.: 070-1821 95.

Het Landelijk Bestuur van de Broederschap
van Oud-Padvinders en Oud-Padvindsters
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Explorer Belt '7O

De 'Explorer Belt' wordt ook dit jaar weer georganiseerd; in de Eifel.
12 tot 24 juli.

De'Explorer Belt'staat open voorverKenners en voortrekkers van l5 tot'19 iaar.
Misschien maakt onbekend. onbemind.

Waarom alle deelnemers van vorig jaar zo enthousiast waren:

- het is niet te vergeluken met een hike; het is een echte zwerftocht

- U bent geen toerist; geen, buitenlander in het buitenland

- U maakt samen, met de koppelgenoot, een logboek

- U hebt keuze uit een groot aantal suggesties

- het is een avontuur en dat kost maar f 125,- (reis- en kampgeld
i nbegrepen)

-- alles bij elkaar een mieterse ervaring.

Geef U nu meteen op door onderstaande strook op te sturen naar het
Nationaal Hoofkwartier, Zeestraat 76, Den Haag.

Ondergetekende

naam

adres

woonplaats

leeftld

lid groep

zal graag meedoen aan de Explorer Belt '70. Nadere gegevens worden z.s.m. tegemoet gezien.

Handtekening



Inschriifformulier voor,,JONGENSSTAD'7O"

te .......................,. geeft/geven zich definitief op voor deelneme aan 'Jongensstad '70'.
Bij d€elname van meerdere patroullles uit 66n groep per patrouille 66n inschrijfformulier Inzend€n.

Adree, Woonplaats Geboortedatum

3.

4.

Indien niet-padvinders deelnemen, dan de namen hierboven ook vermelden. Achter de naam vermelden: 'niet-
padvinder'.
Het kampgeld wordt zo spoedig mogelijk voldaan op gtrorekenlng 15O4&4 ten name van'De Nederlandse,Pad-
vinders', Den Haag, met vermelding 'deelname jongensrtad '70'.

Het correspondentie adres ie:
De verkennersleider en de troepraad verklaren zlch akkoord met deze opgave.

Akkoord verkennercleider: Akkoord troepraad:

De belangstelling gaat uit naar de volgende activiteiten (betr. vakje zwart maken).

Dagtochten
O te voet
O per fiets
O per bromfiets
O met overnachting
O zonder overnachting
O met opdrachten onderweg
O zonder opdrachten
O met routebeschrijving
O zonder routebeschrijving

Insigne-actlviteiten
Ondergetekende(n) wil(len) aan activiteiten van vaardigheldsinsignes deelnemen en wll(len) wel/niet vaardig-
heidsinslgnes behalen.
Hieronder aangeven naar welke vaardigheldsinsignes de belangstelling uitgaat en in welke volgorde (dit laatste
aangeven door te nummeren 1,2,3 enz.

hlgemene activiteitgn
O teamsporten in compeiitieverband ja/nee
O individuele sporten in competitieverband ja/nee
O buitenspooractivlteiten o:a. primitieven trappen ja/nee
O creatieve handvaardigheld ja/nee

Wensen voor teamsporten, Indlvlduele sporten, buitenspoor-
activiteiten en handvaardigheden kunnen onderaan het formu-
lier kenbaar worden gemaakt.

O ambulance
O atleet
O bakker
O beeldend kunetenaar
O bespieder
O boogschutter
O bromfietser
O draver
O fietsenmaker
O fotograaf

Suggesties voor 'de brink':

O journallst
O kampeerder
O kampkok
O kampvuurleider
O kok
O musicus
O penningmeester
O pionler
O poppenspeler
O pottenbakker

O recreatie
O speurder
O sportsman
O spullebaas
O trapper
O woudloper
O zwemmer
O schrijver

Wensen voor'algemene activitelten'zun:

Andere wensen:

' :' : '--.,:,-,- - - ---. .'
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Ontwikkelingsf onds
Een van de besluiten van de 22e World Conference te
Helsinki betreft het 'U' fonds, het Universai Fund, een
algemeen fonds voor cntwikkelingshulp aan padvinders-
verenigingen in landen, die eccncmisch en organisatorisch
zwak staan en in het algemeen pas kort zelfstandig zijn.
22 februari is vastgesteld als 'Scout U Fund Day,, met de
bedoeling, da-t op die dag in alle pv-landen een poging
zal worden gedaan bij te dragen in dit fonds, teneinde
Scouting onder het bereik te brengen van steeds meer
jongens (en meisjes).
(Het plan voor Nederland om een bultenlands hulpproject
uit te voeren is uitgesteld tot het najaar.)

Jeugalconferenties
Op dezeude Wereld Conferentie werd cen resolutie aan-
genomen cm fcrums van de jeugdleden van onze vereni-
gingen te stimuleren, teneinde van de zijde van de jonge-
ren een werkelijke'inspraak' te verkrijgen.

Jonge leiders
Ook werd een resolutie aangenomen om in de delegaties
naar de World Conference tenminste 6€n jonge volwas-
sene cp te nemen en in het algemeen zulke jongeren meer
gelegenheid te geven mee te beslissen op alle niveaus in
da rrFrahidinoah

C eylon-voortrekkers
IIet is opvaliend dat in Ceylon de VT-tak altijd zeer
krachtig heeft gebloeid en er regelmatig belangrijke
'moots' worden gehcuden. De eerste werd in 1948 ge-
houden, de laatste in 1969, met daartussen in een groot
aantal, ook internationale.

Far East BuUetin
Het laatste nummer van 1969 was tevens het laatste
nummer van deze twee maandelijkse reeks. Het blad had
de omvang van zeker 16 pagina's aangenomen en bepaalde
zich niet meer tot kort nieuws alleen. Vanaf I januari
1970 is daar nu verandering in gekomen.
Er za1 nu een maandelijks 'Far East Newsletter' ver-
:rchijnen, parallel aan de Newsletter van Gendve, met
alleen kort en za,kelijk nieuws. IIet eerste nummer kwan
reeds in ons bezit.

Uitwisseling
Naast gewone internationale correspondentie, het ruilen
van plakboeken, foto's, postzegels e.d. is een modern
onderwerp van uitwisseling de film- en gespreksband.
Maak van de patrouiUe (of de troep) een 8 mm filmpje
(een of meer ro1len van 5 minuten) en ruil die met een
film van de patrouiue of troep waarmee de uitwisseling
bestaat. Met bijbehorende geluidsbanden kan het geheel
nog interessanter zijn.

Sccuts Week
In Amerika werd van 7-13 februari op nationale basis een
Scouts Week gehouden, waarbij elke dag een bepaald
aspect naar voren werd gehaald en in de belangstelling
gebracht. Dit waren: dag van de goede daad of gemeen-
schapsdienst - Padvinderszondag met jeugddiensten -

Educatiedag - Vrijwilligersdag met nadruk op de vrijwil-
ligershulp van onze leid(st)ers - Wereldbroederschapsdag -
Nationale feestdag (in de geest van 5 mei o.i.d.) - Relatie-
dag (nadruk op contacten met o.a. de zakenwereld)

Wereld insigne
Singapore, Thailand, Pakistan, Belgie hebben nu ook het
wereld Insigne als'lidmaatschapsteken' aangenomen.
IIet aantal leden dat dit nu heeft sedaan is 29.

Australi6
Melding wordt gemaakt van de redding van een jonge
bergbeklimmer, die verlamd van angst ergens tegen een
bergwand zat. Een troepje 'rowans' (venture scouts), dat
in de buurt bezig was met grotten onderzoek, volbracht
de moeilijke redding.

Engeland
Op de Londense eamping tentoonstelling verzorgden de
padvinders en padvindstersorganisaties gezamenlijk een
stand, ingericht als 'mini-campsite', waarbij tevens de-
monstraties en informaties over scouting en guiding wer-
den gegeven.

Philipplinen
Meer dan 7000 stekken werden geplant in een herbebos-
singsareaal van 16 hectare in een 3-daagse .plant-in'
campagne, door 200 verkenners en leiders.
De B.S.P. start in 1970 een 3 jaren plan om scouting aan
nog meer jongens in de Philippijnen te brengen, culmine-
rende in een grootse viering van het gouden jubileum
in 1973.

Tha.iland
De padvinders van Thaiiand hielden in december 1969 een
naticnaal kamp met 6000 deelnemers, waaronder contin-
genten uit 10 andere landen met 325 deelnemers, op de
terreinen van hun nationale trainings centrum nabij
Cholburi. De koning opende op ll december het kamp.

Colonel Wilson
Vooral voor de ouderen onder de lezers zegt de naam
'Col. Wilson' veel. Hij was de trouwe begeleider van
B.-P. op diens latere reizen (o.a, Vogelenzang tg3?) en
vele jaren Camp Chief van cilwell park (na Capt. cidney
en v66r John Thurman) en later, sinds de tweede wereld-
oorlog, directeur van het World Bureau, in welke kwali-
teit hij. door zijn vele reizen, zelfs een wereldreputatie
verwierf . Men leze hiervoor o.a. zijn boek ,scouting
Round the World', uitgegeven in 1959, een geanimeerd ge-
schreven overzicht van de verspreiding van Scouting
over de wereld.
Na zijn optreden als directeur van het bureau, was hij
nog 4 jaar voorzitter van het World Cornmittee en ten-
slotte de laatste jaren, ere-voorzitter van de International
Fellowship of Former Scouts and Guides, in welke hoe-
danigheid hij tot het laatst is doorgegaan zijn bijdrage
aan Scouting te leveren. Deze bekende, verdienstelijke en
gewaardeerde figuur, zeker een van de bekendste na
B.-P. ze1f, is op 19 december 1969 overgegaan naar een
hoger leven in de leeftijd van 81 jaar.

F. J. van der Veer
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Nationaal beraad
X-groepen

Op vrijdag 20lzaterdag 21 maart jl. waren 30 personen in de Padvinders-
boerderij in Ommen aanwezig om het nationaal beraad van de X-groepen mee
te maken.
Behalve een aantal mensen uit het 'eigen' veld, onder wie vijf AGC'en X,
waren er ook de dames Wethmar en Lokhorst van het NPG, Pater van Dael
van de Katholieke Verkenners. De aanwezigheid van de NC'en van Training
en Vorming, Kerkelijke Groeperingen en de GC van Gelderland, resp. de
hoplieden Schenk, Plevier en Giethoorn, is uiteraard ook zeer op prijs gesteld.

Wet en belofte
Het onderwerp 'De plaats van wet en
belofte in het soel van verkennen'
zou worden ingeleid door de heer
Houweling van de KV en door de
ANC-X lr. Tiemersma.
Helaas was de heer Houweling ver-
hinderd in verband met een reeds
vastgestelde bijeenkomst van het
Spelcollege van de KV, zodat hop-
man Tiemersma als lid van de com-
missie 'Wet en Belofte' van Scouting
Nederland alleen z'n visie moest ge-
ven. Aangezien er reeds een volledig
verslag is rondgezonden, zullen we
kort zun.
ln het betoog van de heer Tiemersma
stond de persoonlijkheidsvorming
centraal. Hrj kon zich volledig aan-
sluiten bij de gedachte, dat persoon.
lijkheidsvorming zich in vier rich-
tingen moet voltrekken:
lN DE LENGTE: het leven in de tijd,
geboorte, kleuter, puber, enz., het
aankweken van goede leefgewoonten,
lichamelrjke training. Hier wordt in de
padvinderij veel aan gedaan.
lN DE BREEDTE: het leven met ande-
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ren, dus het sociaal contact. Ook hier
wordt in de padvinderij veel aan ge-
oaan.
lN DE DIEPTE: het leven met angsten,
agressie, verlangens, schaamte en
overgave d.w.z. aangeboren karakter-
eigenschappen. Hier wordt te weinig
bewust aan gedaan. Vaak is er bij de
!eid(st)ers sprake van onvermogen.
lN DE HOOGTE: de mens, die vraagt
naar het waarom. Het gebied van de
religie in de meest brede zin van het
woord. Zonder deze vierde dimensie
geen gave persoonlijkheid. Dit is niet
alleen het gebied van de X-groepen.
Begeleiding van de met name jonge
leid(st)ers is hier zeer noodzakelijk.

De X-groepen in de NPV
Zaterdagmorgen werd er eerst ge-
sproken over de X-groepen. Ds. Len-
derink vertelde, dat de nationale com-
missie een praatpapier heeft samen-
gesteld, waarin enkele lijnen zijn ge-
trokken naar de toekomst. We zul-
len ons op twee sporen tegelijk moe-
ten bewegen namelijk op het gods-
dienstioe en het sociaal-culturele

spoor. Ten aanzien van de godsdien-
stige begeleiding zal er een inbreng
moeten zijn van alle denominaties:
doopsgezi nd, gereformeerd, hervormd,
remonstrants, enz. De X-groepen
moeten een aandeel leveren in een
soort servicebedrijf ten aanzien van
godsdienstige begeleiding ten be-
hoeve van de gehele NPV. Daarbij
moet bedacht worden, dat wU geen
verlengde catechese of zondags-
school zijn en in de NPV niet op een
eilandje mogen zitten, maar ons ten
dienste stellen van allen. Het gaat om
een inbreng ten opzichte van het
mensbeeld, gerelateerd aan de Mens
met een hoofdletter. aldus Ds. Len-
deri nk.

Goede contacten
Ds. Lenderink memoreerde de goede
contacten, die de nationale commissie
heeft met de Oecumenische Commis-
sie van het NPG, de Werkgroep Beli-
gieuze Begeleiding van de KV en de
Werkgroep Geestelijke Training NPV.
Met de Nederlandse Gidsen zal dezer
dagen eveneens contact worden ge-
legd.

Duty-to-God-conferentie
Tenslotte werd gesproken over het
thema van de komende Dutyto-God-
conferentie in Denemarken: 'De uit-
daging van een wereld in de crisis',
ingeleid door mej. Wethmar. Enkele
flitsen van de discussie:
'Als er een zekering doorslaat, is het
met ons allen gedaan. De perspec-
tieven op maatschappelUk engage-
ment worden steeds slechter. Dat
houdt de jeugd bezig. De jeugd praat
door middel van bezettingen en pro-
testen. De jongeren stu:ten steeds
weer op onze zogenaamde zeker-
heden. Zien wU nog wel een mens-
beeld voor de toekomst? De jeugd
heeft vele onzekerheden. Velen we-
ten het niet meer. En zij zullen - als
alles goed gaat - het jaar 2000 mee-
maken.'

Verslagen aanvragen
Voor belangstellenden is het volledig
verslag van het nationaal beraad als-
mede de vraagstellingen van de Duty-
to-God-conferentie (gratis) verkri.lg-
baar blj de afdeling X-groepen van het
NHK,

L. van der Jagt, secretaris
Nationale Commissie X-groepen
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DS. PLOOY AGC-X IN FRIESLAND

Vorige maand is Ds. C. W. Plooy, gereformeerd predi-
kant te Dokkum, benoemd tot AGC-X voor het gewest
Friesland. Hij werd in 1946 AVL van de groepen 4 en 5
in Amersfoort, GVL van groep 9 in Zeist, zat in de
groepscommissie van groep 1 in Putten (Gld.) en is sinds
1B maart jl. GL van groep I in Dokkum.
Wij willen Ds. Plooy ook hier nog hartelijk welkom heten.
Wie hem nodig heeft, zijn adres is: Mockamastraat 20,
Dokkum, tel. 05190-28 90.

DRS. MEUER WORDT ANC-X

Kort geleden is de Nationale Commissie X-groepen ver-
sterkt met Drs. Tj. MeUer, directeur van het Christelijk
Pedagogisch Studiecentrum. In verband met het ooor-
denken van onze eigen problematiek en die van de
gehele jeugd en jeugdbeweging in ons land, menen wU
zondermeer van een versterking van onze nationale
commissie te kunnen spreken. In onze tijd is een weten-
schappelijke inbreng welhaast onmisbaar geworden. We
zijn de heer Meijer dankbaar, dat hij 'vanuit zijn vak' ons
waar nodig behulpzaam zal willen zijn. De heer Meijer
was in de NPV al enigszins bekend door zijn referaat
tudens het Nationaal Beraad van de X-groepen op
29/30 maart 1968 te Ommen.

PADVINDERSDIENSTEN

Op verscheidene plaatsen in het land worden regelmatig
padvind(st)ersdiensten gehouden. We denken aan Rotter-
dam, Den Haag en Groningen. De Nationale Commissie
wil graag geinformeerd worden over de wijze waarop
men plaatselijk te werk gaat, of er voldoende belang-
stelling voor is, enz. We verzoeken groepsleid(st)ers of
commissies, die deze diensten organiseren, ons hun
ervaringen mede te delen. Schrijft u s.v.p. aan het NHK,
afdeling X-groepen.

WERKGROEP UITGEBREID

Zoals bekend is de 'Werkgroep Geestelijke Training' een
overlegorgaan van X-groepen, Leger des Heils-, Doops-
gezinde- en Adventgroepen in de NPV, terwijl ook de
Oecumenische Commissie van het NPG er in vertegen-
woordigd is door mej. M. F. Wethmar. Besloten is om nu
ook de Werkgroep Religieuze Begeleiding van de KV en
de NG uit te nodigen. De Nationaal Aalmoezenier
H. J. M. Bary was op de laatste vergadering reeds aan-
wezig. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag
26 mei 10.00 uur in 'Canterbury' te Voorburg.

NIEUWE LIEDEREN

Het ligt in de bedoeling, dat binnenkort een serie nieuwe
liederen wordt samengesteld. Uit allerlei bundels zal
een keuze worden gemaakt, waarna de selectie zal
worden opgenomen in een multoband.
Voorlopig zullen de bundels aanwezig zijn in de pad-
vindersboerderij om gebruikt te worden bij aandachten
e.d. Als deze nieuwe opzet slaagt, zullen ze echter be-
schikbaar worden gesteld aan de leid(st)ers. De uitwer-
king van de plannen ligt voor een groot gedeelte in
handen van mevr. A. C. M. van Melle-Hermans, AGC-X
van Zuid-Holland.
We hopen, dat binnen afzienbare tijd nadere mededelin-
gen kunnen volgen.

Filippus-bundel

Kort geleden is een nieuw liederenboek verschenen van
het Traktaatgenootschap 'Filippus', dat wU gaarne willen
aanbevelen. Het is samengesteld door Ds. H. H. Gros-
heide, Drs. K. de Jong, Frits Mehrtens, W. J. A. Mennes,
J. E. Niemeijer en Jan Pasveer. In deze bundel zijn 104
liederen opgenomen, alle met muziek. Enkele voorbeel-
den van liederen uit deze collectie: Heb je wel gehoord
van Abraham - Toen Mozes was geboren - De schapen
alle honderd - Zolang er mensen zijn op aarde. Heerlijk
om te zingen in de horde. Vormt u eens een blokfluit-
groepje!
Deze bundel kost f 2,75 en is te bestellen bij Traktaat-
genootschap 'Filippus', Novalieweg 2, Hattem, telef.
05206-2630, postrekenlng 53312.

PALAVER '70 MET HARRY BELLAFONTE

De Stichting 'Jeugd en Bijbel' is druk bezig met de voor-
bereidingen van het Palaver '70. Er wordt naar gestreefd
om onder 300.000 leerlingen van het voortgezet onderwijs
een gesprek over de Bijbel op gang te brengen alsmede
onder 200.000 jeugdleden van protestantse en katholieke
clubs en verenigingen. In een oplaag van 150.000 zal een
'praatboek' verschijnen. In de herfst zal een geldinzame-
lingsactie worden gehouden voor bijbelvervaardiging,
bijbelvertaling en bijbelverspreiding in binnen- en buiten-
land. Het Palaver wordt op zaterdag 2 januari 1971 af-
gesloten met een bijbelfeest in de Utrechtse jaarbeurs-
hallen, waar 25.000 jonge mensen worden verwacht en
waar waarschijnlUk Harry Bellafonte zal optreden.

L. van der Jagt, secretaris
Nationale Commissie X-groepen.
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Wat is en doet het NHK?
Het is dunkt mij een goede gedachte geweest om

in een viertal artikelen in te gaan op plaats en

taak van ons NHK. De Directie heeft daarmede
voldaan aan de wens van de RvA, overgenomen
door het Bestuur, eens wat meer achtergrond-
informatie te verstrekken over datgene wat in de

Zeestraat ten behoeve van onze Vereniging ge-

schiedt.
Het lijkt echter verstandig om in een afrondend

artikel ook nog enige opmerkingen van Bestuurs-
zijde te maken over de activiteiten van het NHK

en hen die daar werken.

Allereerst zij opgemerkt dat het het Bestuur nog
regelmatig blijkt dat men kennelijk in den lande
niet goed het verschil tussen het Bestuur van onze
Vereniging en het NHK kent. Welnu, ik hoop dat
het uit de voorgaande artikelen duidelrjk is ge-
worden.
lk hecht er aan hier nog eens duidelijk te stellen
dat een goed werkend Nationaal Hoofdkwartier
voor onze Beweging van eminent belang is. Op
basis van het rapport van de Organisatie Advies
Commissie, dat ultimo september 1967 werd uit-
gebracht, werd fundamenteel nagedacht over de
plaats van het NHK in onze Beweging. Dit denken
heeft geleid tot reorganisatie van het Hoofdkwar-
tier. In dit verband werd overwogen een andere
naam te kiezen. Wij konden toen geen betere
bedenken, maar wie weet komt er nog wel eens
een zinvolle suggestie.
Het belangrijkste gevolg van het OAC-rapport was
dat in het bestuursbeleid door het NHK (terecht)
meer inspraak werd verkregen. Zo zijn de direc-
teuren sindsdien aanwezig br.1 de vergaderingen
van het Dagelijks Bestuur en zeker niet alleen om
de notulen te maken. Hun oordeel wordt op hoge
prus gesteld. Aan de bestuursvergaderingen
wordt, behalve door de directeuren ook deelge-
nomen door de afdelingshoofden, opdat van hun
inbreng in de discussies eveneens kan worden ge-
profiteerd.

Een duidelijke ontwikkeling in het verenigings-
leven is dat de professional hoe langer hoe meer
zijn intrede doet. Dat kan overigens niet anders.
Enerzijds gezien de verminderde lust van velen om
hun vrije tijd voor het verenigingswerk ter be-
schikking te stellen, anderzijds omdat de te be-
handelen vraagstukken zo complex worden dat het
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alleen op'amateuristische'wijze niet meer te
doen is. Wij zien in onze NPV dat ook in de ge-
westen professionals worden aangetrokken. Het
komt mij voor dat dit pas het begin van een verder-
gaande ontwikkeling is. Een goed functionerend
administratief beheersapparaat waarborgt mede
de continuiteit. Bestuursleden komen en gaan. Elke
keer gaat 'know how' verloren. Gelukkig blijft de
professional.
Van een full-time oadvinder wordt in onze Bewe-
ging, die overigens gelukkig nog duizenden vrij-
willigers kent, veel gevraagd. Avond- en weekend-
werk is met name gedurende de zomermaanden
veelal geen uitzondering maar regel. Men kan dit
naar mijn mening niet afdoen met de opmerking
dat dit inherent is aan de hobby waarvan men zijn
beroep heeft gemaakt. Ook hier zal de ontwikke-
ling zijn dat hoe langer hoe minder mensen te
vinden zijn die zo willen werken.

Voorts ben ik van mening dat het van grote waarde
is dat tussen het Bestuur dat verantwoordelijk is
voor het algemeen beleid en het NHK dat be-
heersverantwoordelijkheid draagt een gezond
spanningsveld bestaat. Zo'n spanningsveld ver-
oorzaakt een maximale inzet van alle betrokkenen.
Allen - zowel bestuursleden als NHK-functiona-
rissen - hebben rekening te houden met plaats,
taak en verantwoordelijkheid van de anderen. ln
bepaalde gevallen kan dit een conflict-situatie ver-
oorzaken. Van welk belang dan goede persoon-
lijke verhoudingen en respect voor elkaars positie
zijn wordt als bekend verondersteld. Gelukkig is
hiervan tussen Bestuur en NHK sprake.

WU moeten zorgen dat op het NHK mede-
werkers van hoge kwaliteit aanwezig zijn. Dat be-
tekent dat de honorering overeenkomstig dient te
zijn. Het is een sprookje dat de salarissen zouden
worden opgebracht door de contributies. De NPV
ontvangt subsidie van het Ministerie van CRM, die
de salariskosten voor het overgrote gedeelte dekt.
Slechts voor een klein deel spelen de contributies
daarbrj een rol.

Wij mogen ons, dacht ik, gelukkig prijzen dat op
het NHK in het algemeen sprake is van deskundige
medewerkers, die zich willen inzetten voor het
Spel van Verkennen.
Loop eens binnen op het NHK en u zult het zelf
kunnen vaststellen.

Mr. J. Hogewoning
(secretaris).
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TRAINING EN VORMING
kan worden.
De regeling die U hieronder aantreft willen we vanaf
heden als norm gaan hanteren voor het gehele land. Deze
manler wordt overigens in vele districten reeds gebruikt.
'Wanneer de welp de vereiste insignes heeft behaald en
het seinen onder de knie heeft wordt de ADC-W inge-
schakeld. Deze cvertuigd zich van beide zaken, en onder-
tekend het certificaat.
Indien mogelijk reikt de ADC-!r ook het insigne aan de
welp uit.'
Deze regeling beoogt zeker niet een strenge controle op
het verkrijgen van het insigne WoIf.
De ervaring heeft ons echter geleerd dat, wanneer voor
een speciaal insigne iemand anders ingeschakeld mo€t
worden, dit bijzonder stimulerend voor de welp werkt.
Het geeft nog meer kleur aan het behalen van dit toch wel
bijzondere resultaat van hard werken.
Dit laatste is dan ook de reden om de ADC-W in te
schakelen. Het zou plezierig zijn wanneer in alle districten
deze gang van zaken gevolgd zou worden.

WOODBADGES

Schriftelijke cursus
Het wordt nu wel zaak dat zowel de cursisten als de lezers
wat traast gaan zetten achter de afronding van de schrif-
telijke cursus van dit afgelopen siezoen.
Het zou plezierig zijn wanneer aLlen hun medewerking
verlenen om de cursus voor de zomer af te kunnen sluiten.

Praktische cursussen
De eerste praktische cursussen voor welpen- en verken-
nersleiding is achter de rug.
Het weer was bijzonder goed en volgens zowel cursisten als
staf hebben deze cursussen een bijzonder goede en ple-
zierige bijdrage geleverd aan het bezig zijn zoals wij dit
als leiding met jongeren proberen te do€n via het Spel
van Verkennen.
De cursus in juli (welpen- en verkennersleiding) zal niet
doorgaan i.v.m. te rileinig deelname.
Het ziet er naar uit dat de augustuscursus*n wel door
zullen gaan. Daar zijn al verschillende opgaven voor
binnen..we hopen dat er nog velen bi zullen komen zodat het
volle cursussen zullen worden, wat voor het gehele ver-
loop veel plezieriger is.
Maar daarom niet alleen. We blijven ervan overtuigd dat
een week in Ommen een hele goede gelegenheid is om ons
te verdiepen in de mogelijkheden van het Spel van Ver-
kennen en de wijze waarop wij deze mogelijkheden aan-
pakken en overdagen aan de jongens.

WELPEN

Regionale blieenkomsten
Vele ADC'en en AAKL'S bezochten de regionale bijeen-
komsten. Voou over er geen leiders/stersbijeenkomsten
zijn in de districten waarop een aantal zaken doorgespeeld
worden, kunnen de .wl,'s in elk geval wel terecht bij hun
ADC wanneer ze meer willen weten over de Rimboejacht,
gidsenactiviteit enz.

Bandje Bimboejacht
Er is bij het NHK van de KV een muziekbandje beschik-
baar, bijzonder geschikt als muziek op de achtergrond bij
het begin of slot van de Rimboejacht in september.
Aanvragen bij: NIIK Kath. Verkenners, Jan van Nassau-
straat ll3, Den Haag, tel. 070-24 54 ?0 (de rekening wordt
met het bandje meegezonden; kosten ongeveer I 10,-).

cidsen naar Jongensstaal

Dagelijks komen nu de opgaven op het NHK binnen.
AIle gidsen die naar Jongensstad zullen gaan ontvangen
persoonlijk bericht over een aantal noodzakelijke ge-
gevens.
Dat duurt nog wel even maar als er nu al naar gegevens
gevraagd wordt kan de Akela dit in elk geval mededelen.

Insigne Wolf
Op 6€n der regionale bijeenkomsten bleek dat het niet
overal duidelijk is op welke wijze het insigne Wolf behaald

Welpen
Mej. H. J. E. M. Gerretsen, Wouden
J. L. G. Hces, Bussum
Mej. c. M. J. van Bergen, croningen
Mej. M. J. de Groot, croningen
Mej. lr. van Oostenbruggen, Utrecht
Mej. A. tr'oppen, Utrecht
Mej. I. Bresser, Utrecht
Mej. M. de Boer, Haarlem
Mej. A. van Kleef, Boskoop
M. E. culdemond, Boskoop
C. Roelandse, Leiden
Mw. K. E. R. Franken, Wassenaar
D. T. Lugt, Haarlem
Mej. A. L. Korten, Amerongen
Mej. lI, M, Ravestein, Den Haag
J. B. Overkleeft, Den Haag
S. Stam, Koog a/d zaan

verkenners
D. Boers, Deventer
R. Stoelt,je, Zaandijk
J. G. Sanderse. Heemskerk
L. Nagelkerke, Heemskerk
C. A. Lans, Utrecht
A. C. den Engelsman, Utrecht
F. G. de Jonge, wilhelminadorp
J. A. Sondervan, Landsmeer
J. Moesker, Utrecht
v. C. van Ahee, Groningen
R. L, Brinkman, Doetinchem
c. J. de Ruiter, Amstelveen

Voortrekkers
R. M. Frijn, wieringerwerf

Commissarissen
P. Honderdos, zandvoort
R, Stoeltje, Zaandijk
H. Hogenbirk, Hilversum
L. J. Sctmelzer, Vlissingen'W. Roose, Vlissingen
R. J. Roodhart. Lochem

w260
w260
w260
w260
w264
w260
w260
w260
w264
w264
w264
w260
w264
w264
w260
w254
w260

v248
v244
v244
v244
v244
v244
v218
v234
v248
v234
v24B
v244

vT40

c10
c10
c10
c10
c10
c10
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SLOT DISCUSSIE KOEMPOELAN '69
. Vraag aan de heer Wiegel: wat

denkt u van buitenparlementaire
acties, die bedoeld zijn om de
democratie te ondermijnen?

. En aan de heer Lanser: wordt in
uw eigen vakverbond gewerkt met
de door u zo voorgestane mede-
zeggenschap en medeverantwoor-
delijkheid?
ls het geen probleem, wanneer ook
de werknemers door televisieuit-
zendingen de indruk gaan krijgen
dat zij ook maar bedrijven moeten
gaan bezetten?

Wiegel: Ook acties die proberen de
democratie om zeep te helpen, moe-
ten in beginsel worden toegelaten.
Maar van belang is hierbij de vorm
en vervolgens ieders verantwoorde-
l[jkheid voor de handhaving van de
wet. De CPN, die in Nederland een
andere staatkundige vorm wil brengen
die ik niet democratisch noem, heeft
zendtijd. De WD was v66r het ver-
lenen va:r die zendtld, omdat wij
vinden dat ook een partu die een
ander systeem wil, moet kunnen zeg-
gen welk systeem men dan wil. Maar
als men de straat op zou gaan om te
demonstreren - op zichzelf prachtig

- en daarbij ruiten zou ingooien, dan
zou men buiten de oaden van de wet
raken en in aanraking komen met de
instanties die verantwoordelijk zijn
voor het handhaven van de wet. Maar
ook op studentenacties, die bepaald
niet beogen de democratie om zeep
te brengen, is die verantwoordelijk-
heid van toepassing. Demonstreren
is best, maar zodra men bedrijven
gaat bezetten, en dat mag niet, weet
je dat je met de rechter in aanraking
kunt komen. Dat is dan het risico.
Lanser: De vraag uras of de be-
grippen medezeggenschap en mede-
verantwoordelijkheid ook door mijn
vakverbond zelf worden toegepast.
Het is voor mij het eenvoudigste om
te zeggen: ja. Maar eigenlUk kan
een buitenstaander dat soms beter
beoordelen dan de mensen die er
helemaal in zitten. Het streven is er
echter wel duidelijk op gericht. lk
noem als concreet voorbeeld het
ontwerp visieprogramma, gepubli-
ceerd door een breed bestuurscol-
lege. Dat wordt nu aan de hele
Christelijke vakbeweging ter discus-
sie aangeboden, wat betekent dat in
principe zo'n 240.AO0 leden over dit
ontwerp kunnen meepraten en in-
vloed kunnen uitoefenen oo de defi-
nitieve tekst van dat visie-program-
ma. Zo proberen wij die mensen
zoveel mogelijk te betrekken bij de
grote lijnen. Het streven is er op ge-
richt om dat, wat wU naar de kant
van het bedrijfsleven voorstaan, ook

in eigen kring te realiseren.
Wat acties betreft: de studenten
zouden de werknemers wel eens
kunnen insoireren om ook eens be-
drijven te gaan bezetten. Daarbij
denk ik dan aan een 'fatsoenlijke'
bezetting; ik sluit die - maar dat is
een persoonlijke opvatting in
laatste instantie niet uit. lk vind het
ook niet in strijd met de democratie,
al moet ik er bij zeggen dat wij in
naam van de democratie de demo-
cratie kunnen vermoorden. lk wil dit
toelichten met een voorbeeld: Al vele
jaren is de structuur van de onder-
neming in discussie. Enigszins zwart-
wit gezegd is het in het bedrijfs-
leven een kleine groep van mensen
die de macht weet uit te oefenen
ovcr een zeer groot aantal mensen
dat daar eigenlijk niets aan kan
doen, dat zich daar eenvoudigweg
aan heeft te onderwerpen omdat de
structuur nu eenmaal zo is en boven-
dien op wetgeving berust, terwijl de
grote meerderheid van de mensen
in het bedrijfsleven die structuur
gewijzigd wil hebben. Die wijziging
kan zich in onze Nederlandse ver-
houdinge:r echter slechts voltrekken
met medewerking van het Parlement.
Wanneer nu het Parlement d'e struc-
tuurwijziging zou tegenhouden van-
uit een bepaalde machtspositie van
het bedrijfsleven of de Tweede Ka-
mer, dan vind ik dat in wezen een
vermoorden van de democratie,
waardoor middelen kunnen worden
uitgelokt die we normaal niet zouden
willen gebruiken. En daarom hou ik,
als uiterste middel, de mogelUkheid
open om een bedrijf te bezetten.
Uiteraard spelen hierbu andere f ac-
toren een rol dan bij het bezetten
van een universiteit. Maar ik wil de
mogelrjkheid, als uiterste middel,
toch niet uitsluiten.
. Enige vragen aan de heer Lanser

over het erbij betrekken van per-
soneel wanneer de fabriek van
product gaat veranderen.

Lanser: Het bezwaar zit in de vraag:
moet nu iedereen over alles mee-
beslissen. Waar hei mU om gaat is
de wijziging van het productiepakket,
het toevoegen van een doelstelling
die er eerst niet was. Wanneer bij-
voorbeeld een levensmiddelenbedrijf
ook machines wil gaan produceren,
dan vind ik dat de mensen die in
die ondernemingen werken, daarbij
ook betrokken moeten worden. Het
gaat mU daarbij niet om details,
maar om de grote lijnen, om de
doelstellingen van de onderneming.
Voor allerlei details is deskundigheid
nodig op allerlei niveaus. Maar het is
mogelUk, door het verstrekken van
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heldere, ter zake doende informatie,
aan de mensen de zaak duidelijk voor
ogen te stellen en ze om een oordeel
te vragen of dit productieproces kan
worden voortgezet of niet. Daar ge-
loof ik in. Dat wil overigens niet zeg-
gen, dat iedereen tevreden kan wor-
den gesteld; dat is in een democratie
per definitie ook niet mogelijk.
. Vraag: ik hoorde het grote woord

'doelstelling' bU ondernemingen,
maar is het niet gewoon het be-
langrljkste dat men weet wat men
in het loonzakje mee naar huis
neemt? En of men daaryoor nu
duikboten of breukbandjes maakt

- niet zo gelukkig gekozen voor-
beelden overigens -, dat maakt op
een gegeven moment toch niets
meer uit, want dat loonzakje moet
vol komen. En daar is de onder-
nemer verantwoordelijk voor; die
moet vooruit kijken en zorgen dat
de zaak kan blijven lopen. En als
wij hier nu praten over mondigheid
en verantwoordelijkheid: ik denk,
dat wij daarmee in vele gevallen,
bij werknemers en bij studenten,
nog niet zo ver zijn. Daar moeteq
we naar toe groeien, maar we kun-
nen niet de samenleving, de maat-
schappU stopzetten tot iedereen
zover gegroeid is.

Lanser: We hoeven de maatschappij
niet stop te zetten, maar we moeten
minder geloof hebben in de deskun-
digen, ons minder schuldig maken aan
elite-denken en meer geloof hebben
in het gezonde verstand, dat bij de
meeste mensen toch wel aanwezig is.

Want allerlei veranderingen zijn te-
gengehouden omdat gezegd werd dat
de mensen nog niet zover waren. Wij
moeten ons niet boven de ander
willen stellen, maar je moet iemand
anders respecteren als iemand die net
zoveel verantwoordelijkheid wil dra-
gen als ikzelf. Het is een fundamen-
tele voorwaarde, dat je elkaar ont-
moet op basis van vrijheid en gelijk-
heid. En als u mU dan vraagt of het
belangrljkste voor de mensen dan
toch niet het loonzakje is, dan ben ik
geneigd te zeggen: laat de heer De
Graaf dat antwoord maar geven, want
dat is nu juist het punt waar we geen
genoegen mee mogen nemen.
Natuurlijk is het voor mensen, die
grote moeite hebben om in hun le-
vensonderhoud te voorzien, het loon
bijzonder belangrijk. Maar het is fout,
zelfs onmenselijk tegenover elkaar,
wanneer we ons zouden vastleggen
op de materie en wij ons niet zouden
toeleggen op de totale ontplooiing
van de mensen. lk meen dat wi.,|' el-
kaar dit moeten voorhouden en dat
onze activiteiten daarop gericht zou-
den moeten zijn. Laten we de zaak
durven opengooien; dan zal blijken
dat er inderdaad vele sluimerende
talenten zijn die ongebruikt blijven.
Wanneer die wel gebruikt zouden
worden zou dat ook de onderne-
mingen kunnen opduwen.

Voorzitter: De vraag was: op welke
wuze kan de samenleving beter func-
tioneren? Wij zil'n daar nu anderhalf
uur mee bezig geweest, zonder in
concreto te kunnen zeggen wat nu de

iijn is die gevolgd moet worden om
dat te bereiken.
lk vat nu, zonder volledig te kunnen
zijn, de uitgesproken gedachten
samen:
. De heer Wiegel zei:

De mensen die gezagsfuncties be-
kleden, moeten dat gezag beter
waar maken. Er moet, ook vooraf,
meer dan vroeger verantwoording
worden afgelegd. Er moet inspraak
zUn, medezeggenschap, eventueel
medebeslissingsrecht.
Er moet meer openbaarheid van
bestuur zijn. Hij is voorstander, in
beperkte mate, van buitenparlemen-
taire acties.

. De heer Lanser zei:
Er is een te grote afstand tussen
enerz Uds het parlement, waarin
iedere kiesgerechtigde invloed op
het staatsbestuur kan uitoefenen,
en anderzijds het bedrijfslevenl
waar nog tal van democratische
verhoudingen zoals die in het par-
lementaire stelsel zijn, ontbreken.
HU wil medebeslissingsrecht in
structuurorganisatie en doeleinden.

. En de heer De Graaf heeft zeer
centraal gesteld: de drang naar de
directe democratie, het directe de-
mocratische beleven in het vast-
stellen van de beleidslijnen.

Hieromtrent hebt u vragen gesteld en
antwoorden gekregen. Mogelijk kunt
u na vandaag aanleiding vinden, zich
geesteluk met deze materie bezig te
houden, die zeker van belang is voor
de toekomst van ons land.

DD
SCOUT
SHOP
is de landelijke
verkooporganisatie
van kleding en
kampeerartikelen
voor padvinders
en verkenners.
De verkooppunten
zijn over het
gehele land
verspreid

In verband met de uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij
contact met een

verkoopleider
Deze functie is een uitdaging voor een actieve man
(-t- 30 jaar) met initiatieven en goede contactuele eigen-
schappen.

Een goede schoolopleiding, bekendheid met moderne ver-
koopmethoden en het bezit van ri.1'bewijs B.E. zijn nood-
zakelijk,

Wi1' kunnen een aantrekkelijk salaris bieden met mogel'1jk-
heid tot opname in de pensioenvezekering.

U kunt schriftelijk solliciteren of een onderhoud voor een
ori€nterend gesprek aanvragen bij de Raad van Beheer van
de Scout Shop, Zeestraat 76, Den Haag, t.a.v. de heer
W. Kloot, telefonisch tudens kantooruren te bereiken onder
nummer 070-63 59 00.
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Op 22 augustus 1969, bij de opening van de
Wereld-Scouts-Conferentie te Helsinki, kre-
gen alle deelnemers een klein groen boekie
uitgereikt.
Ongeveer tegelijkertUd ontvingen alle hoofd-
kwartieren ter wereld een zelfde exemplaar,
terwijl ook in enkele tientallen steden alle
groepen een exemplaar kregen aangeboden
als geschenk van de Esperanto-Beweging, die
hiermee een kleine bijdrage wilde leveren ter
intensivering van de Wereld-broederschaps-
gedachte.
Nu, nog geen iaar later, zijn de resultaten al
zichtbaar. Dit kleine groene boekie bevat nl.

een inleidende cursus voor de internationale
taal Esperanto, speciaal voor padvinders ge-

schreven en gedeeltelijk voor zelfstudie ge-
schikt.

Esperanto

Ruim 5000 exemplaren vonden inmiddels hun
weg naar alle werelddelen, tientallen cursus-
sen zijn reeds in actie.
Tussen enkele van de deelnemende groepen'
bestaat reeds een hecht contact door middel
van correspondentie en het ruilen van films,
foto's, geluidsbanden, insignes en andere za-
ken die een verkenner interessant vindt.
Verschillende groepen in Japan bereiden zich
al voor om straks door middel van Esperanto
hun buitenlandse bezoekers een hartelijke
ontvangst te kunnen bereiden.
Zelfs daar, waar wettelijke of economische
bezwaren de aankoop van de boekjes verhin-
deren, zag de Bond van Esperanto-Padvinders
mogelijkheden de boekjes te leveren. Het
ideaal van deze Bond is immers, dat elke pad-
vinder mee moet kunnen doen.
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Grammofoonplaat

In het begin van dit jaar werd aan de actie
een belangrijke uitbreiding gegeven, door de
uitgave van een grammofoonplaat met de uit-
spraak. Speciaal bestemd voor cursussen in
dun-bevolkte gebieden, waar persoonlijke
hulp niet altijd mogelijk is.

Misschien lokt het u aan, deel te nemen aan
deze Wereld-Actie? Natuurlijk, we kunnen van
de groepsbijeenkomst geen imitatieschool
maken.
Maar de eenvoud en logische opbouw van
Esperanto, maken dit ook helemaal niet nodig,
terwijl het karakter van het boekje volkomen
in overeenstemming is met onze Padvinders-
beweging, waardoor elk risico vermeden
wordt. Bovendien, als over enkele maanden
de eerste brieven met het buitenland worden
gewisseld, de eerste afspraken worden ge-
maakt. dan is het succes verzekerd!

Proefexemplaar

Maar beter dan lange uitweidingen te lezen,
die u maar half vertrouwt, misschien, kunt u
zich zelf op de hoogte stellen, door een proef-
exemplaar te bestellen. U kunt zich dan zelf
een oordeel vormen.

Het boekje, Jamboree Taal, kost f 2,50. Ook
de plaat kost f 2,50.
Als u besluit met uw troep later deel te nemen
ontvangt u bij bestellingen van meer dan '10

exemplaren een reductie van minstens 25oA'
U bestelt het gemakkelijkst door het bedrag
te storten op giro (Arnhem) 632246, van J. K.
Hammer te Zaandam, Taxusstraat 7, of het
sturen van een postwissel, met vermelding
van: jamboree Lingve.

We zijn er zeker van dat uw groep een goede
toekomst tegemoet gaat, met veel interessante
buitenlandse vriendschaPPen! K.
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Roken en risico's
BU de Tijdstroom (Lochem) ver-
scheen 'Floken en Risico's', het zgn.
'rooie' boekje van Memsma.
Dr. L. Memsma is directeur van de
Nederlandse Organistie Kankerbe-
strijding en leider van de landelijke
actie Niet Roken. In 116 bladzijden
wordt de lezer duidelijk gemaakt dat
het roken van sigaretten werkelijk
grote risico's met zich brengt.
Het is dan ook uitstekend geschikt
voor verkenners die'rookneigingen'
hebben. De prijs f 1,50 behoeft voor
hen geen bezwaar te z!jn.

Wind in de zeilen

In de serie'stokpaardjes' is enkele
maanden geleden een eenvoudige
handleiding voor de zeilsport ver-
schenen, die bedoeld is voor begin-
ners die zich spoedig willen thuis-
voelen in de interessante zeilers-
wereld.
Hoeveel een instructeur de nieuwe
zeiler tudens zijn praktijklessen ook
kan bijbrengen - de schriftelljke in-
structie kan niet gemist worden als
men het volle plezier van deze sport
wil beleven.
In kort bestek geeft de schrijver heel
veel en op plezierige wijze. Hij weet
precies wat de beginner nodig heeft.
Dat de oorspronkelijke uitgave 'Heut'
geht es an Bord' reeds l0 herdruk-
ken beleefde, bewijst hoezeer ziJn
boekje is aangeslagen. Prijs f 6,50.
Uitgegeven door Zomer & Keuning -
Wageningen.

Mogelijkheden met golfkarton

Zowel welpen als verkenners kunnen
veel plezier beleven aan het werken
met golfkarton.
Er is nl. van alles en nog wat van te
maken, zoals: huizen, machines,

bruggen, mobiles enz.
Het werken met dit materiaal is voor
de leid(st)ers ook aantrekkelijk, als
men bedenkt dat aan golfkarton ge-
makkelijk en gratis te komen is.
Dit boekje, een uitgave van Cante-
cleer, geeft vele suggesties en be-
handelt talloze, vaak verrassende,
technieken.

Het Djungelboek

Bij de Wereld Bibliotheek verscheen
onlangs de 8e druk van het overbe-
kende djungelboek van Kipling.
Voor iedere welpenleid(st)er is dit
een onmisbare uitgave. Prijs f 8,50.

Steken, splitsen en knopen

Dit Hollandia watersportboek, ge-
illustreerd met 200 foto's, geeft stap
voor stap de werkwijze aan voor het
maken van de 'halve knoop' tot en
met de 'duizendpoot'. Voor de lief-
hebbers is dit een meesterlijk boek.
Astronomische navigatie voor zeilers
De schrjjfster heeft dit boek geschre-
ven met het vooropgezette doel om
aan te tonen,dat erbU astronomische
navigatie bepaald geen zwarte kunst
te pas komt en dat een zeiler echt
geen wiskundige behoeft te zijn om
de genomen hoogte van een hemel-
lichaam tot een geografische positie
uit te werken.
Ook dit boek is een Hollandia water-
sport uitgave.

Er zit muziek in de ieugd

Dit boek gaat over de jeugd van
vandaag en is ontstaan door open-
hartige gesprekken met ruim 400
mensen van 1 7 tot 25 jaar over de
toekomst, geweld, alcohol, sexuele
experimenten, burgerschap, opvoe-
dingsproblemen enz.

Vooral voor'de voortrekkersleiders
is dit een interessant boek, dat werd
uitgegeven bij het Boekencentrum
voor de prijs van f 9,50.

PUBLICATIES VAN DE STICHTING
SPEL EN SPORT

. Het nieuwe spelenboek

kleine spelen
partijspelen
gezelschapsspe len

bosspelen
opdracht- en orientatietochten
vaardigheids- en volksspelen
speciale programma's
spel-didactische en spel-metho-
dische gegevens
organisatorische wenken

Prijs f 12,75

o Volks- en vaardigheidsspelen

spelen voor spel- en sportdagen
schoolwedstrij den
in zomerkampen

Prijs f 2,50

r Van wandelen tot oriEntatieloop

stads- en natuurwandelingen
diverse soorten oridntatieloop
gebruik van kaart en kompas

Pri.;'s f 5,-
o Spelleiding

het hoe en waarom van het leiding
geven aan spelactiviteiten

Prijs f 3,25
r Mededelingenblad

verschijnt driemaal per jaar
abonnementsgeld f 3,50

Wijze van bestellen:

bij voorkeur door storting op post-
giro 793793 t.n.v. de Stichting Spel
en Sport te Amsterdam.
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Zorg dat ze er bii komen..,
Bij de B,E. heeft de leiding de eerste avond een rustige avond. Zeker bij een
inrichtingshorde gaan de jongens allemaal keurig slapen als zij fris gewassen
in bed zijn gestopt. De tweede dag wordt er aarzelend gepraat, de derde dag
zwellen hun stemmen aan tot de normale welpenstemsterkte en de vierde
ochtend krijgt de binnenkomende leiding kussens naar het hoofd en worden
overmoedig wasbakken met water omver gegooid. Na het kamp krijgen we
ook nog ahijd te horen, dat ze zo heerlijk vuil thuiskwamen, net als gezonde
jongens. Ter verduidelijking - de laatste dag wordt er in verband met het
pakken van de bagage niet meer gewassen.
Al vele doctoren hebben erkend, dat het welpenspel en het lid zrjn van de
wereldbroederschap veel waarde heeft voor de revalidatie van de gehandicapte
iongen, maar we staan nog pas aan het begin van de zozeer gewenste
integratie.

Integratie gen ziekten en misvormingen. Deze

Aan die integratie moet van beide ilY"-"l is een feit, zoals ko.rt ge-

zlden gewerlit worden, *if tU ;;; leden is_gebleken blj een enqu6te die

succes worden en we ro"i"n""k"- door de Keulse universiteit werd

ning houden met een l;^g";" tU;. 9.:If1*i op instigatie van de pad-

Mair als alle mogelijkh"a"""-t"t 
-i"i vindersbeweging' zelfs bij mensen

bekend worden met etkaaiJ w;;k ;;_ d.ie .zich hiervoor immuun achtten.

bruikt worden zal er zeker-e;; =i.fit- 
Het kan een kwestie van gewenning

bare vooruitgang gemaaki *"ru"". 
- 

i'lt "l daarvoor is het noodzakelijk

De B.E.-leidir dL lewend is Jug"f Ufr elkaars werk beter te leren kennen.

om te gaan met gehandic^n+a lzinrla-
ren en hen ziet ats g"*;;'i";g;;;, Mogelijkheden

moet rekening houden met de afweer Mogelijkheden hiervoor zljn:
die er bij gezonden kan bestaan te- . een uitwisseling van leiders op de

zaterdagmiddagbijeenkomst, waar-
mee in Den Haag een begin werd
gemaakt.

. assistentie bij elkaars kampen, niet
alle kampen vallen in dezelfde
week.

. het aanbieden van hulp bij moei-
lijke situaties tijdens gezamenlijke
bijeenkomsten zoals rimboejachten,
kerstfeesten en het accepteren van
die aangeboden hulp door de B.E-
leiding.

. het nemen van het initiatief voor
een gezamenlrjke hordebijeenkomst
en het accepteren van die uitnodi-
ging door de B.E-leiding.

. dia's of films vertonen, of zomaar
iets vertellen op gezamenlijke lei-
dersbijeenkomsten door de B.E-
leiding, met een begripvol ant-
woorden op mogelijk gestelde vra-

Fas als de integratie een feit is
kunnen we spreken van een vol-
waardige opname van de gehandi-
capte welp in de wereldbroeder-
schap van padvinders. Laten we
zorgen dat ze er bij komen.

Th. Boon-Scherf

IDe lTationale Voortrekkersraad
e(Dngresseert YlaardinSen

De Nationale Commissie VT organi-
seert, in samenwerking met de redac-

tie van W en de Districts Voortrek-
kers Raad van Beneden Maas, op 6

en 7 juni 1970 in Vlaardingen een

Congres.
Dit congres wordt gehouden in com-

binatie met de normale halfjaarlijkse
bijeenkomst van de Nationale Voor-
trekkers Raad.

Op dit congres zal de nota: 'Visie op

het Voortrekken' van de Nationale
Commissie behandeld worden.
In deze nota geeft de Nationale Com-

missie aan welke beleidslijn zij in de

toekomst denkt te gaan voeren.

Op korte termijn

Primair vindt u hierin een samengaan

op korte termun met de oudere leef-
tijdstakken van NG/KV en NPG bin-
nen Scouting Nederland.
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Ook voor wat de structuur binnen de

voortrekkerstak betreft, worden in de

nota ingrUpende voorstellen gedaan.

Deze nota zal in principe aan alle
bij het NHK bekende stamschrijvers
en VTL's worden toegezonden, als-
mede aan de ADC'en-W en de bij

het NVTR-bestuur bekende DVTR-

secretariaten.
Wij zijn echter van mening, dat naast

de VT's cok belangstellende leiders
en oudere verkenners recht hebben

op inspraak en aan dit congres moe-

ten kunnen deelnemen.

Spoedig opgeven

Mocht u tot die belangstellenden be-

horen en/of aan het congres willen
deelnemen, dan kunt u, na overleg
met eventueel andere belangstellen-
den in uw naaste omgeving dit aan

het NVTR-secretariaat opgeven. Wij

zullen dan zorgen dat u vooraf alle
benodigde informatie, alsmede de

nota krijgt toegestuurd.
Mocht in uw naaste omgeving een

stam zijn, dan raden wij u aan, daar

contact mee op te nemen in plaats
van met het NVTR-secretariaat.
Tot slot een kort programma-over-
zicht:
30 mei 's middags: normale NVTR-

vergadering;'s avonds: bespreking
van de Nota in groepsverband; waar-
na ontspanning.
31 mei 's morgens: Aandacht
morgen/middag: Plenaire vergadering.
slot: NVTR-uitsoraak over de uit-

eindelijke tekst.
Ter plaatse is kampeermogelijkheid.

Johan G. van 't Hof.

Secr. NVTR,

Molenweg 244, Nijmegen.

tel.: 08800-74378.



lets uoor u - lets Yoor u - lets voor u
Communicatie'7O
Gedurende de maanden mei t/m sep-tember viert Rotterdam uitbundig
feest.
Behalve het nieuwe dat de stad na debevrijding heeft opgebouwd en wathaar gemaakt heeft tot wat zij nu is,zun er in het kader van C '?0 eengroot aantal attracties toegevo€gd aanhet levendige staclsbeeld.

-'s werelds enig drijvende dolfina_
rlum;

- de nu 1?0 meter hoge Euromast met
unieke spiraallift;

- een maquette van 200 meter lengte
met het fascinerende beeld van Eet
Rotter-damse havengebied in VOL
oeorDr;

- kermis;
- demonstraties van allerlei vereni_grngen;

- overdekte promenades;
- terrasjes en exotische restaurantjes;
- havenrondvaarten.
Bij deze feestelijke ontmoeting van
mens en stad nodigt Rotterdam iederuit die wil komen meegenieten.
Wie 

_ voor enkele dagen een kijkje
Komt nemen, raden wij aan contactcp te nemen met het Rotterdamse
Scout Centrum, dat gevestiBd is in een
eeuwenoude boerderij, gelegen aan de
_s_-Gr-av_enJileg l0l te Capelte aan deDrJsser. u Kunt daar kamperen op ver_schiuende terreintjes en bivalikerenin de boerderii-
Moderne sanitdire installaties en trek-
kerskeuken zijn aanwezig
Alle inlichtingen verstrelit de beheer_der: de heer tI. M. Druyve, telefoon
010 - 33 41 49.

,OlIGEilSSTAD

Uw iongens
doen toch
ook mee?

Jamborette-Arnersfoort
Zoals bekend wordt van 28 juli t/m6 augustus a.s. in Soestduinen voorde vierde maal een Jamborette se-
houden, georganiseerd door het ctistr-ict
Amersfoort.
Aan het kamp wordt deelgenomen
door padvinders uit zweclen. Noorwe-

g_en. Duitsland, Frankrijk, Engeland,
Wales. de Verenigde Siaten e-n oo(een groep invalide padvinders uitSchotlild.
D-_eelname van Nederlandse groepen
bleef beperkt tot het district -amers-
foort en directe omgeving. Om een
Jurst evenwicht te krijAen tussen Ne_
derlandse en buitenlandse deelnemersis het mogelijk atat nog 66n of twee
Nederlandse groepen inschrijven voor
de -lamborette. De prijs van het kamp
bedraagt / ?5,- p.p, Op het programma
sr,aan o.m. een bezoek aan jongensstad
en hikes in Ommen, zwem- en sDort_wedstrijden, demonstrafies. een -wel-
pendag, kampvuren, excurlies ete.
Nadere- inlichtingen : Asschatterweg 69,Amersfoort-

Twente-Rally
Naar aanleiding van de grote sueces-
sen ln de voorgaande twee jaar heeft
de_ Batavenstam in Hengeld (O) ookdit jaar besloten om vo-or de derde

keer een grootse auto-rally te orga-
nrseren.
Om, iedereen in de gelegenheid testellen om mee te do€n, hebben wereeds nu de datum voor deze rallyvastgesteld. Dit is n.l, zaterdae t6
september lg?0.

Namens de Batavenstam
J. W. VISSCHER, (stamschrijver)
Floresstraat 30, Hengeto (O).

Data-verandering
In verband met de zomerva-
kanties hebben de orqanisato-
ren van het INTERNATIoNAL
SCOUT/GUIDE LANGUAGE
TI'AINING CAMP besloten,
dit kamp enige dagen vroegerdan gepland was, te organi-
seren. De nieuwe data zijn nu
van: 6 tot 20 augustus.

BERICHTEN

BUITENLAND
PlorCarreg Isaf in Engelanct, Northwales, rs een oude hoeve die door eenEngelse groep gehuurd is als zomer_verbluf. Zij bieden deze hoeve aanaan Nederlandse padvinders die dezezomer die kant op gaan.
De hoeve ligt 1400 voet boven de zee_spreget en is uitermate geschikt alsurrga_ngspunt voor hikes, kaart_ enKompaswerk.
Zij die geinteresseerd zijn kunnen alle
mogelij_ke inlichtingen lirijgen bij: Mr.K,en Salter. 2g Underw6od brive,-ullesmere port wirral, Cheshire.
Engeland.

UITNODIGINGEN UIT HET BUITEN-
LAND
3. Districten van de Chrisfliche pfact_
frnderschaft Deutschland organiserenkampen waarvoor Nederlaidse pa-

trouilles uitgenodigd worden. Het bij-
zondere van 2 van deze kampen is ditze niet in Duitsland maar in Zrvitser-
Iand en Frankrijk gehouden worden.
Verdere biizonderheden:
1. datum: :7.?-5.8 (gemengd kamp)plaats: Kandersteg. Zwitserland

kosten: DM 65,- p.p. incl. voeding
en exc.

2. datum: 26.7-2.8
plaats: Wormsa Valley, ten zuiden
van Metzeral (Elzas)
kosten: DM ?5,- p,p., incl. voealing
en exc.

Boven_staande kampen zijn normale
zomerkampen met excursies e.d.
3. D.it kamp heeft wat weg van onze

eige_n'Jongensstad': buigemeester,
wethouders, politieke paiti5en enz.
clatum:25.?-?.8
plaats: Unterauerkiel a.d, Schwar-
zer Regenrievier
kosten: DM 25,- p.p. excl. voeding
en exc,

Aanmeldingen voor deze kmpen, per
patrouille of troep, Eraag zo spoedig
mogelrjk aan de afdelinS Buitenland
van het NHK. Zeestraat ?6, Den Haag.

Giften B.E.-fonds 1969
ciften
F. J. Il. M. v. d. Ven, Wassenaar
Mej. S. R. de Lange, Amsterdam
_G-. A. Chundro. Den Haag
Mej. E. M. Schneuer, Schiedam
Mevr. E. P. Does, Den Haag
K. Lorier, Utrecht
J. rI. C. Lispet, Loosduinen
P. L. Grootemaat, Bergen op Zoom

Collectes etc.
Collecte Kerstviering district Hengelo (O)
Couecte Kerstviering NpVrNpG Oen g&ch
opJlrengst Kerstactie Witte van Haemstedegroep, HaarlemCollecte Pinksterkamp EmissariodehorOe, EnschbOecollecte welpenkamp- Jagermeestei j;h.'BAifi;t?;r.p,

cotlecte ouderavond vaandrig Leppinkhorde, f;f:lftAfBiidrage vaandrig l-eppinkgro.-ep, bhscneAl--' ----''Bijdrage District lrcnAeto (O)

Opbrengst Landelijke postzegelactie

I 4.000,-
,, 10,_
,, 5,-
,, 19,_
,, 25,-
,, 2,-
,, 3,50
,, 5,-

f 34,70
,, 26,-
,, r38,-
,, 32,-

,, 12,08
,, 30,40
,, 20,_
,, 42,60

Totaal

I 4.069,50

,, 335,?8
,, 325,-
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volmcrchlen

VERLEENDE VOLMACHTEN
COMMISSAR,ISSEN

Gewest Amsterdam
District Amsterdam-Noord:
J. F. Uckerman DC, Waalenburgsingel
208, Amsterdam. Tel.: 020-2? 00 69.
cewest Drenthe
District Assen: Mevrouw A. T. Smal-
lenbroek-Jager ADC-W, Echtenstraat
114, Assen. Tel.: 05920-1 59 20.
District Zuiil-Ocst-Drenthe: J. G. v. d.
Water ADC-\/T, van Kuykstraat I'
Coevorden. Tel.: 05240-3? 79.
Gewest Friesland
District Leeuwarden: Drs. B. van
Keulen DC, de Anien 79, Leeuwarden.
Tel.: 05100en2 89 46.
Gewest Gelderland
District Arnhem: Mej. F. Hofstra
ADC-W, Hanzestraat 95, Arnhem.
Tel.: 085-45 6? 60.
District Zutphen: G. J. Frederiks
ADC-V, Nieuwstad 95, Zutphen.
cewest Nooral-Brabant
Ir. J. T. II. Lammers AGC.Org, Abdii
van Averbodestraat u3, Tilburg.
District De l(empen: C. Loch ADC-W,
cen. Cronjestraat 4, Eindhoven. Tel':
040-6 28 00.
Gewest Noord-Hollanal
G. J. Brouwer ADCC, Kennemerstraat-
weg 442, Heiloo.
J. Fottinqa AGc-Tr.vo, Middelhof 35.
Heiloo. Tel.: 02200-3 18 13.
District Zaanstreek-Waterlanal: G. J
van Aken DC, Dam 12a, zaandam.
Tel.: 02980-6 93 45.
Mevr. r. stoeltje-Drijver ADc-w,
Trompethof 42, zaandiik.
cewest overiissel
District Almelo: E. v. d. Kolk ADC-V,
Deken v. d. Waardenlaan 27, Almelo,
Tel.: 05490-60 14.
District Hengelo: G. Madern ADC-VT
Sikkelstraat 1, Eindhoven. Tel.: 05420-
1 14 39.
District steenwilk: c. M' Pieterse
ADC-V, Bentstraat 48, vollenhove.
cewest zeeland
Itistrict Zeelanal-Noord: H. G. Ruys
ADC-VT, Anton Mauvelaan 5, Vlis-
singen. Tel.: 01184-3087.
cewest zuid-Holland
District Nieuw Riintand: M. v. d. Berg
ADC-ZV, Zwaanstraat 5, Leiderdorp.
Tel.: 01?10-2 63 31.
K. A. Boekee p'DC-ZIr', Hoogmadese-
weg 52-54, Leiderdcrp. TeI.: 0U10-2 56 63.

AANGEVRAAGDE VOLMACHTEN
LEID(ST)ERS

Aalsmeer: P. C. J. Hertel, AWL I -F. W. Hcgeterp, AVL 1 - A. Maarse'
AVL 1.
Alblasserdam: T. van Arkel, WL 1.

Almelo: Mej. c. D. Nijhoff, AwL I -A. II. Grobbink. GL/VTL 5.
Alphen aJat Birns D' van Leeuwen
AWL 4.
Amersfoort: P. M. Both' AVL 2 -G. II. P. Miltenburg, AvL 4 - J. P'
stolwerk, AVTL 4 - B. A. Strik.
VTL 4 - E. J. Bremmer' AVL 5.
Amstelveen: Mei. G. R. Belgraver'
AWL 5 - C- A. Hoogerhuis' VL 3.

Amsterdam: N. G' Haks, GL I -W. H. Boegem, VL 8 - R. M. Boven-
kerk, Awt I - Mevr. A. v. d' Ham-
v. d..Pol, AWL 19 - J. Th. Wieringa'
AVL 21 - r.. A. Bogaart, VL 33 -
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W. R. J. Bogaart, AVTL 33 - N. W'
v. d. Piil. AVL 3? - L. \M. de Boer,
AvL 42 

-- W. J. A. Velclhuizen, VL 54

- P. K. van Pommeren, AVL 58 -N. W. de Vries, vL 58 - N. C. Winkel'
AVL 58 - Mevr. A, de KleYn-Meiier,
WL ?5 - I.. Miiller, vL 7B - F' Rob-
bers, AvL ?8 - C. Oudewortel, VL 93.
ADeldoorn: H. A. Beekman, AWL 2 -D. Kuiper, AVL 2 - Mej. K. A. Rcm-
kema, AWL 2 - H. J. Kroon, WL 9'
Arnhem: Uei. F. Hofstra, GL 3 -P. P. v. d. PriYl, AvL 3 - A. J. Berk-
hoff, GVL 4 - F. G. Schellevis'
AWL 15 - Mej. C. N' K. HUPPe'
A'wL 18 - Mevr. J. F. Mooy-Borgar-
dijn, GL 19 - J. H. Derksen, AWL 21

- Mevr. M. Y. Derksen-Kraay, AWL
2l - T. L. Krooneman, GL 21 - J.
Prenger, VL 27 - R. Ruyter, AVL 21'
Benn-ekcm: H. Th. v. Barneveld,
AWL I - H. G. v. d. Have, AvL 2 -G. NOUen, AvL 1.
Beverwiik: J. P. M. Boon, AVL 3 -W. C. Peters, AWL 4 - F. H. Potman'
vL 5.
De Bilt: Mei. J. C. zeeieneberg, AWL 2.
Bilthoven: A. R. Th. van Putten,
AWL 1.
Breda: N. Kramer, AVL 1.

Capelle aJd Ussel: T. M. v. d. Bosch'
AVL I.
Coevorden: II. Onvlee, GL 1.
Delaten: P. J. Mondria, AWL r -C. Sukkel, vL l.
DeUt: C. Meyers, VL 4 - M. A. Kalk-
man, vL 5.
Deuziil: J. A. Jansema, AVL 1.

Deventer: Mej. G. E. M. Vroklage,
AwL 1 - K. H. Mulder, \/L 2.
Dcesburg: Ir. W. Blaauw, AWL 1 -A. Hengeveld, AwL 1- B. J' Pasman'
AWL 1.
Dokkum: C. w. Plooy, GL 1'
Doorn: Mej. A. B. Schildkamp, wL 4.

Dordrecht: L. Bozuwa, GL 3 - M. L.
Veldhuvzen, AVL 3.
Drachtdn: Mej. G. Dieters, wL 3 -C. A. M. Plaizier, GVL 3.
Ede: B. Muylaert, WL 1, Mej. I' M.
Klok, WL 1 - R. Scholten, AWL 2-

Eindhoven: Mei. H. C. Diiks, wL 1 -Mej. P. G. H. Meulendijk. AWL I -r. L. J. Meulendijk, AVTL I - J. c. G.
Adeler, WL 5 - H. I{. Siimons, AvL 5

- A. M. J. Steeman, AwL 6 - Mevr.
M. A. C. Gielens-v. d. Bruggen, wL 7

- J. C. P. M. SChOIIS, AVL 7 -L. M. A. Voets, AWL 7 - G. J. v. d.
Weg, VL 7 - H. Koops, VL 12 -H. v. d. wiel, GL 14.
Enschede: H. Groothuis, AWL 3 -H. B. Buiting, GVL 5 - K. B. Drag-
stra,, AWL 18.
Ermelo: K. L. Wijchman, AvL 3.
Exlco: H. Hidding, AVL I - J' Soer'
AWL T.
Geldermalsen: J. van Essen, AvL I'
Goes: H. R. C. Maas, vL 2.
Gouala: A. P. Ardon, v'tL 2 - I{. SIa-
ger, AWL 2.
biCningen: J. Hekman, GL 2 - Mei'
w. .r. iretvis, AwL 2 - J. Driegen'
AVL 3 - A.'A. Mus, AVL 3 - A. H'
Petoy, AVL 3 - A' Groothuismink'
evr-- r - s. J. PiiI. A\ML 4 - E. P.
schoorel. wL 4 - I{. Stel' AVL 4 -Mei. A. M. w. Stroeven. AwL 4 -K. Vis. VTL 4 - I. Blaauw' AVL 5 -Mej. B. J. v. Zwienen' AWL 5 -H. Bezema. AVTL 10'

Den Ha-ag: F. A. A. Peeters, AVL 3 -Mej. J. E. M. Dekker, AwL 8 - Mei.
H. - M. Ravesteln, AWL I - A. A.
Schuller, WL 8 - Mevr. C. A. C. T.
schuller-de combe, AwL I - A. H. M.
Stiinman. GVTL 11 - R' W. A. de
nuiter, wt- 13 - H. Koolschijn' AwL
18 - Mei. E. A. II. Sommer, AWL 18.--
H. v. Vrind, vL 60 - B. J. v. Gils'
cL 60 - J. G. Lukassen, VL 79 - Mei.
A, L. Vermaat, AWL 88 - Mevr.
J. J. v. Buren-Overdiik, WL 88 -Mei. C. wiersma, wL 93 - D. H. v. d.
Doibelsteen, AwL 96 - r. P. Schuite'
GL 96.
Haaksbergen: Mei. J. C. Bos' WL 1 -Mej. I. Lantink, AwL 1 - H. H. D'
Schepers, AVL 1 - B. J. Tankink,
AVL 1.
trIaarlem: K. R. Schaart, GL ? - B, de
vries. AWL 38.

't Haiale: A. Dekker, AwL 1.

Harderwijk: R. Siebert, vTL 1 -E. Enninsa, GL 2.
Hardinxv-eld: P. J. Kwak, GL 1.

Haren: B. G. Bo€r, AVL 2'
Eleemstede: C. van Dijl' GL 3 -E. Mehlbaum, VL 3.
Heerlen: J. J. Verkerke, GL 2.

Heinkenszand: Mej. N. E. Hubregtse,
wL l.
iiellentloorn: Mej. J. sasbrink, wL 1'

Eellevoetsluis: Mevr. L. de Klerk-
v. d. Houten, WL 1.
iieimono: R. Piepers, AvL I - J. A'
Uitterlinden, AWL 1.

ffengeto: S. . U. Reinstra, AVL 2 -J. F. Maasd, AVTL 4.
tlilversuni: D. H. Wester. wL t -*. t". Diest, AvL 2 - Mej. E. Riike'
p^WL 2 - W. Griffio€n, WL 6.
Hoensbroet<: Mei. J. R. Bauling'
AWL T.
Hooseteen: R. Kagie, AWL 1 - Mej
c. ff. e. Taekema, WL 1 - R. Timmer-
mans, VL l.
irizin: Mei. A. M. M. Maas, AwL 9'
Krommeniei P. Goedbloed, AWL l'
Leeuwarden: Mei. C' Fokkema, AWL L

- R. wiimenga, AVL 1.

Leiden: ivtej. F. M. Barnard, AwL 1 -o.-J. ,r.nsien, wL 1 - G. D' snel,
Vf- t - J. P. L. Lacourt, AWL 2 -e. O. P. van Peursen, AVL 2 - J' P'
Buis. GL 21.
Lelvstaal: Mevr. J. M' Bokhorst-
wiigers, wL 1 - B. J. Poelman, wL l.
r-isi6: M. w. zandbergen, AvL I -Mej. M. E. Bruss6, AWL 2 - MeJ'
a.-"o. v. d. Lelij, AWL 2 - Mej'
M. C. tut Steensel, AwL 2 - Mej.
L. E. wijnholds, AWL 2'
L6chem: J. B. A' Lettink. AVL r.
Losser: L. de Vries, AVL 1.

Maarsbergen: A. Bouwmeester, AVL 1'
Maarssen: J. Dijkstra, AWL 1 - P. J.
Gentenaar, WL l.
vra-artensdiJx: w, F. R' Hasenbos, GL l'
Maassluis: P. C. de Jong' AVL 1.

De Meern: lr. }{. van Donselaar, VL 1'
Naarden: E. A. Rebel' AvL 4.
Nieuwerkerk aJil Ussel: Mej. w. J' M'
.la-nssen. AWL 1.
Noordwijk: F. c' de Beer' AvL r- -lqEi. c.-c. M. Boct, AwL 1 - Mej'
-q.. hazencot. AWL 1 - J. Link, AVL 1'
Nuenen: C. C' Soethout' VL 1.

Nijmegen: Mei. N. van Herwijnen'
.{'irl t - G. w. Th. Brouwer, AVL 5

- W. Rod..mans, vL ? - Mevr. J' TtI'
Arendzen-Crooy, WL 8 - B. J. Arts,



AWL I - R. A. S. Schliekelmann,
AVL I - J, C. R. van Putten, AWL n.
Odoorn: J. Rotmans, VL 1.
Oostburg: Mevr. E. M. Luteyn-Kayser,
WL I - J. A. Malkus. AWL I -J. v. d. Plassche, cL l.
Oss: J. A. de Nie, AVL l
Overschie: J. Metselaar, AVL 88.
Paterswolde: Mej. c. Knigge, AWL 2.
Rotterdam: H. J. de Bruin. A\/L 1 -R. M. v. Rijswijk, cvTL 6 - F. E.
Stobbelaar, AVTL 6 - L. L. van Dal-
sen, A.wL 25 - J. A. de Groot, WL 3t
- Mevr. J. A. v. d. Stelt-Haulussy,
wL 3? - C. W. Jansen. AWL 60 -Mej. L. de Keizer, A.wL 69 .
Rijswijk: P. Deege, WL 4 - c. L. M.
Klijn, AVL 4 - Mej. Th. C. Triemstra,
AWL 6 - H. J. Uytenbogaardt, AWL 6.
Schiedam: L. Valkenburg, AVL t.
Sleeuwijk: H. Klop, AVi r.
Soest: D. v. d. Wal, cL 3.
Son: M. J. J. M. Malmberg, AVL 1.
Sprang-Capelle: B. M. Treffers, AVL 1.
Spiikenisse: M. Veldkamp, vL t.
Steentvijk: Mej. R, H. - E. Getreuer,
AWL 1.
Terneuzens Mej, E. J. Gerreman, AWL
2 - P. J. Jansen, AVL 2 - Mevr.
S. M. de Vries-Hamelink, AWL 2 -W. J. de Vries. VL 2.
Utrecht: D. A, Tholen, VL 2 - F. J. A.
Kelderman, WL 5 - 

p. Beekhof ,AWL 7 - Mej. A. M. Beukenhorst,
AWL 7 - H. J. Beukenhorst, AVL Z -M. A. Barnard, WL 15.
Vaassen: J. L. Q. Meijnen, AVL 1 -Mej, I. Rademaker, AWL I - H. J. W.
Spiegelenberg, AVL 1.
Veenendaals C, J. Slieker, AVL 1.
Veldhoven: W. A. Jurgens, VL 1 -Mej. B. Kampen, AWL 1 - 

p. M.
Tompot, VTL 1.
Velsen: Mej. R. Rietman, AWL I -R. N, Rijke, AVL 1 - C, Sluiters,
AVL I - M. L. de Vries, AWL I -Mej. E. A. Buning, WL 1.
Velp: F. van Delden, AVTL 6.
vlaeralingen: Mej. Y. Y. in ,t veld,
AWL 1 - Mevr. S. Ouwerkerk-
Meeuws, WL 2 - J, A. Valk, AWL 4 -J. v. d. Velden, AVL 4 - F. Andr6a,
vL 5 - Mej. A. J. Naujoks, AWL 5

- A. J. Vlielander, AVL 5.
vollenhove: G. P. A. De Mik, AvL t.
Voorburg: E. Groenendijk, AWL 10 -II. Ligtenberg, AWL r0.
Vocrhout: J. W. Laroo, AVL l.
Voorschoten: Mej. Ir. van Vreeden-
daal, AWL r - J. J. Stok. AWL 1.
Wageningen: A. J. Slotboom, AWL l.
Werkendam: Mej. A. p. Biesheuvel,
wL 1.
Wieringerwerf: J. Zijlstra, AVL 1.
Willemstad: P. Grootenboer. AVL I -J. W. Maris, AWL f - W. J. v. d. Ree,
VL 1 - C. Rozendaal. AVL 1.
Winschoten! Mej. A. M, de Weger,
AWL T.
wlnterswijk: Mej. B. Hein, AwL 2 -Mej. W. G. ter Horst, WL 2 - H. W.
Lubbers, WL 2.
Usselstein: A. J. v. d. Akker. AvL I
- 

.w. Kuipers, \/L 1.
Zaandam: C. S. Schultze, AVTL b -N. Verhoef, AVL 5.
Zandvoort: Mevr. R. M. SchaaD-
Fictoor, AWL 2.
zeist: I{. Everts, AVL 2 - J. c. van
Eunnik, VL 2 - Mej. E. II. ten Cate,
WL 7 - M. v. d. Werf, VL ? - Mej.

H. E. M. van Dijk, WL 8 - A. M.
Fluitman, AVL I - Mej. E. H. M.
Fluitman, AWL I - Mei. M. E. B.
Geurtsen, A'wL 8 - Ir. A. M. Menting,
AVL I - H. c. M. Meuwese. VL I -P. Campagne, AVL 9 - J. J. den Hol-
lander, VL g.
Zetten: P. A. Slootwes. VL l.
Zevenaar: Mej. M. - I. Nachtegaat,
AWL 1.

?uid Beiierlanal: Mevr, N. Verwijs-
Oosterom, AWL 1.
Zwolle. J. Brandsma. AVL 1 - H. J.
Slurink, cL 1 - Mej. A. Ir. van Vil-
steren, AWL 9 - Mej. H. G. Wittenaar,
AWL 9.
W, Duitslanal, Bramsche: G. J. J. van
vlokhoven, wL I - R. v, white, cL 1.

VERVALLEN VOLMACHTEN
COMMISSARISSEN

Mej. P. c. Baas, AKL.
Mej. G. J. Bakker, AAKL.
A. J. Elkhuizen. ADCC.
Drs. L, Haasnoot, DCC.
N. Kee, ADCC.
J. Pottinga, ADCC.
W. A. Borgeld, ANC-MZ/AGC-MZ
(overleden).
Drs. W. M. C. de Jong, ANC-ZV.
P. Schmidt. ANC-ZV.-
District Assen: Mej. T. S. Dijkstra,
ADC-W.
District Eemland: A. van KrimDen.
ADC-V.
District Enscheile3 Mej. J. C. Bos,
ADC-W,
District Gelre: Mevr. H. c. J. Vernes-
Rietman ADC-'lM.
District cooi-Nral: R. Frankot, ADC-V.
District O. Groningen: Mevr. H. c.
Nieborg-Brouwer, ADC-W.
District Leeuwarden: T, de croot. DC.
District Limburg: Mevr. J. A. de Vries-
Kroes, ADC-W,

District Niimegen! c. Rietdijk, ADc_v.
District Rond ale Nooral: W. F. G. Veld-
huizen, ADC-ZV.
District Eotterdam Z.O.i F. Sievers.
ADC-V.
District lRotterdam West: J. Manni.
ADC-V.
District Rijnstreek: p. de Raat,
DC (Wnd).
District Steenwljk: II. Reinders,
ADC-V.
District Zaanstreek: p. H. v. d. Kaav.
DC.
District Zeistt J, Vellinga, ADC-X.
District Z:wolle2 Mevr. C. F. SoDhie-
Jansen, ADC-W.
District z,o. Drenthe: L. N. Didden.
ADC- VT.
Vervallen Raad van Afgevaardigden:
W. J. Stapelvoort. District Limburg.
Wijzlgingen en aanvullingen ad.res-
boek 1969.
R. West, AKLiANC-W, is verhuisd
naar Caenstraat 350, Doetinchem.
District Amsterdam-Zuid: p. Flentse.
ADC-V, is verhuisd naar: Heemsteed-
sestraat 66rrr, Amsterdam
District croningen-Zuid: Mej. D. M,
Drentje, ADC-W, is verhuisd naar:
Groningerweg 104, peizermade post
Peize.
District Den Haag-Zuial: M, C. de Vos,
ADC-V, is verhuisd naar: Meppelweg
224, Den Haag. Tel.: 070-67 88 33.
District Limburg: Mevr. I. van Rijn-
van Tilburg, ADC-W, is verhuisd naar:
Delweide 24, Nieuwstadt (Lb). Tel.:
04499-7 71.
District Nw. Rijnlanal: I{. van Rije, DC/
AGC-Tr.Vo., is verhuisd naar: Eiken-
steinstraat 91, Wassenaar. Tel,: 0l?51-
36 34.
Gev/est Zuid-Holland: cewestelijk
funktionaris, de heer L. G. F. Retz,p/a Gewest Zuid-Ilolland NPV. Jan
van Nassaustraat ?, Den Haag.

Te huur

klub-
gebouw
vanaf 4 juli, temidden van
bos

lndeling:
1 zaal d24 m2
1 zaald 40m2
Keuken, - waarin
aanwezig 4 gaspitten

Prijs: f 1,10 p.p.p.n.
(inclusief gas-water-
l;cht)

Inlichtingen: C. H. Blauw,
Dorpsstraat 93,
VAASSEN.
Te|.05788-1410.
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Voor verkennersleiders ,,55,-DEELNEMING IS MOGELIIK VOOR:

- Leid(st)ers die in het bezit zijn van het certificaat
van de Gilwell Woodbadge cursus deel I'

- Leid(st)ers die beschikken over voldoende Spel-
technische vaardigheid (zo mogelijk in het bezit
zijn van een certificaat 'Speltest').

- Leid(st)ers die voor het volgen van de cursus door
de DC zijn gemachtigd.

Voor voortrekkers nog nader te bepalen.
Voor groepsleiders en commissarissen ,' 55'-

BEISKOSTEN boven f 10,- worden vergoed (reis-
kosten 2e klasse NS,'woonplaats binnen Nederland-
Ommen v.v.).

INLICHTINGEN alsmede een inschrufformulier voor de
door u qewenste cursus worden op verzoek gaarne
toegezoiden door de afdeling Spelzaken 

- 
van. . het

Nai'ronaal Hoofdkwartier, Zeestraat 76 te Den Haag.
Tel. 070-63 59 00.

CURSUSKOSTEN
Voor welpenleid(st)ers f 45,-

o Voor (assistent) welpenleid(st)ers

W 268 van 1 3 juli t/m 1 8 juli

W 270 van 17 augustus t/m 22 augustus

o Voor (assistent) verkennersleiders

V252van 11 t/m l8juli
V 254 van 22 Vn 29 augustus

o Voor Groepsleiders en commissarissen

5verlofdagen C 12 12-17 juni

5 verlofdagen

4 verlofdagen

Alle gegevens over cursuskosten, voorwaarden voor

5 verlofdagen deelneming en reiskostenvergoeding zijn hierboven

5 verlofdagen vermeld.

AfiilNilA

r$70
(wijzigingen voorbehouden)

DATUM

30 mei

6/7 juni

6 Juni

6 Junl

20 juni

26 juni-3 juli

3-1 0 juli

12-24 juti

28 juli-6 aug.

1 -8 aug.

4-5 aug.

1 2 sept.

26-27 sept.

26-27 sept.

10-11 okt.

17-18 oktober

23-24 oktober

24 okt.

31 okt.

31 okt.-l nov.

21-22 nov.

AARD DER BUEENKOMST

Demonstratiedag

Congres 15+ (NVTR)

Co ntact-Co m m issie

21 e Nationaal Bandconcours

Raad van Afgevaardigden

Duty to God Conferentie

Nat. WaterkamP

Explorer Belt

Jamborette

Jongensstad

Gidsen in Jongensstad

Nat. Rimboejacht

Redacties groepsbladen

Nat. Training Team

ADC'en-ZV en -V

lamboree-on-the-Air

Nat. Beraad X-groepen

AGC'en-Vg

Nat. Zwemwedstrijden

ADC'en-W

Leden Groeps Commissies

PLAATS

in de districten

Vlaardingen

Utrecht

Roosendaal

Utrecht

Denemarken

Vinkenveen

Duitsland

Amersfoort

Ommen

Ommen

in alle districten

?

Ommen

Ommen

Ommen

Utrecht

?

Ommen

Ommen
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echtporen
(leeft1d circa 23 tot 35 jaar)

die in de komende zomer. bereid zijn
om gedurende zes weken

hoofdleiding
te zUn in een therapeutisch kamp
voor astmatische kinderen van I tot
14 jaar (27 juni tot 9 augustus)

of in een werkkamp voor astmatische
jongeren van 14 tot 18 jaar gedurende
drie weken (27 juni tot 18 juli of
'18 juli tot 9 augustus)

kunnen hiervoor naast 'kost en
inwoning'

t 166,65 p. week
ontvangen, dat wil zeggen 1000 gul-
den voor een zes-weeks of 500 gul-
den voor een drie-weeks kamo

gevraagd worden mensen met enige
ervaring in jeugdwerk en zeer.veel
interesse

WEtT
PEN

ballpoint akties met rechl
van retour zijn in den lan-
de alom bekend, en deze
akties blijven gehandhaafd.

Daarnaast heeft U aktie-
mogelijkheden met vele an-
dere artikelen, wij noemen:

skai geldbeursies met stalen veer, bU 500 62 ct.
en bij 1.000 58 ct. per stuk.

kam in kunststof etui bU 500 32 ct, 1000 28 ct. per
stuk, in skai bij 500 52 ct. 1000 st.48 ct.

ballpoint model 50 met. drukker, met. ring en clip
bU 500 35 ct. bij 1.000 32 ct. p. st.

model ll3 bijzonder chique uitvoering bij 1.000
42 ct. bij 500 45 ct. per stuk.

Alle artikelen zijn voorzien van Uw groepsnaam of
andere tekst. Heeft U interesse voor andere arti-
kelen, wellicht kunnen wij U hieraan helpen, vraagt
inlichtingen en monsters bU:

WEIT PEN
Postbus 17 - Geldermalsen - Tel. 03455-1471
na kantooruren 03455-21 21 -2029.

prijzen zijn inclusief B.T.W.

EEN GOED IDEEr

GA MET YAKA]ITIE ]IAAR OMMEil
en uw vakantie zal zeker slagen.
Vooral wanneer U gaat logeren
op de modern en stijlvol inge-
richte padvindersboerderij!

. zeer gunstig gelcgen

. prachtige omgeving

. uitstekende verzorging

. royale kamers

Voor leid(st)ers van de NPV met
hun gezinnen geldtbovendien een
flinke reductie op de bijzonder
plezierige pensionpr'rjzen.

Geopend van 20junitot29 aug.'70

Nadere gegevens worden U gaar-
ne verstreld door

DE NEDERLANDSE PADVINDEBS

Zeestraat 76 -'s-Gravenhage

Telefoon (070) 63 59 00
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waarorn
elders
zoeken ?

W,T@W
Voor de uitdagend lage prijs van f 27,- is er reeds

een slaapzak met 1200 grs vederlicht isolerende acryl-

vulling en uitgevoerd in eigentijdse tinten.

Deze machtige slaapzak heeft - net als alle duurdere

slaapzakken van de Scout Shop - een probleemloos

deelbare ritssluiting en is dus opengevouwen een

machtige extra deken van plm. 145 x'180 cm. Dat is
nog eens praktisch!

Zo heett de Scout Shop nog zeven andere slaap-

zakken tot f 95,- toe. Voor iedere smaak en porte-

monnee is er de ideale uitvoering. Zoek daarom niet

langer maar kom deze week naar de Scout Shop'

DE NATIONALE

PADVINDERSRAAD

POSTBUS 536

DEN HAAG

TELEFOON 070 - 33 77 96
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