brownsea groep 66
nn.33
H aug. 1979

LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR.

NSG, postbus 381, 2600 AJ Delft.

van de visch kantoormachines bv
rotterdam - henegou'werlaan 25 - 33 tel. 010 - 775799*
oud beijerland - admiraal de ruyterstraat 60 tel. 01860 - 5799*
kantoorartikelen - kantoormachines - kantoormeubelen

Beste

mensen,

...

Zoals u "hoort" gleed dit nummer heeeeeel zacht uw bus binnen. . . .
Voelt iedereen em ? Inderdaad I Brachten wij vorig jaar op de binnenomslag wat ludieke padvindersfratsen, dit jaar pakken we de zaak wat
m i l i e u v r i e n d e l i j k e r a a n d . m . v. a n t i - g e l u i d s h i n d e r i l l u s t r a t i e s .
De relatie tussen scouting en dit gebeuren lijkt me door iedereen
wel te leggen.
Dit is een van de eerste schuchtere schreden op weg naar een blad
met een breed lezersaanbod, wat we onszelf als redaktie als een van
de doelen voor het komende seisoen gesteld hebben.
Evenals het volgende, blijven we dit nummer nog even "onder ons".
Deze editie bevat, zoals u gaat zien hier en daar een koelbloedige
blik in de nabije toekomst alsmede een verkort verslag van gedane ak
tiviteiten. Het laatste zal u passeren via de kop "Brownsea Nieuwbouw"
waaronder men tevens een ware hulpkreet kan horen slaken.
Literair-psychologisch hebben we er van alles aan gedaan am deze
kreet gehoor te geven. Dus als u er nou nog niet intrapt, dan weten
we het niet meer.
Trouwens, over 8 September hoeven we het natuurlijk niet meer te heb
ben, want dan kcmt toch iedereen
Als laatste kan ik u zeggen dat de Rowans en de Welpen van hun Zomer
kamp zijn teruggekomen met een ontzettende hoop "verslagstof" bijgestaan door grandioze zwart-wit-momentopnamen. Dan weet u in ieder ge
val wat u in het komende nummer te wachten staat.
Ik wens iedereen veel leesplezier "in den vergulden hoorn".
Peter Konijnenburg.
H.H. staf, inleverdatum kopy voor nr. 34 : maandag 8 oktober.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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MEUBELFABRIEK

J. G. PLANKEN B.V.
GESPECIALISEERD IN EXCLUSIEF
MEUBILAIR, BETIMMERINGEN,
BALIES, PLAFONDS, ETC., ETC.

Ook speciaal STOFFEERWERK, TAPIJTEN,
GORDIJNEN en WANDBEKLEDING
worden door ons verzorgd.
VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE

JAFFADWARSSTRAAT 27-29 ROTTERDAM
TEL 010 - 52 03 23 NA 18.00 UUR 01820 - 1 59 46
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groepsblad en daarmee ook
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BROWNSEANE
I UWBOUW
(reachte Ouders en bekenden,
WE ROEPEN OM HULP 1

UW HULP ?

Zoals u reeds eerder uit dit blad mocht vernemen is de
Brownseagroep bezig een ander kluphuis voor zichzelf
neer te zetten. Dat heeft heel wat voeten in de "Kanaalwegse" aarde, dat begrijpt u.
Allereerst de zaken voor u nog even op een rijtjej
- begin dit jaar kocht de Stichting Brownseagroep 66
(effe volu.it) een bouwkeet voor / 11.000,- het wordt bestemd voor de verkenners en welpen; de rowans
verhuizen naar het huidige hordelokaal
- de gedemonteerde keet heeft tijdens de vakantiemaanden
opgeslagen gelegen op een opslagplaats van Sport en
Recreatie
- inmiddels is deze verschrikkelijke bos hout met inspan
ning van alle krachten bij het Scoutshorae voor de deur
neergelegt
- de bouwvergunning, gedateerd 19 juli 1979, is binnen
( zie volgende pagina )
- terreinmetingen zijn inmiddels gedaan als mede het uitzetten van de kaders; egaliseren wordt aan gewerkt
- Gas. ja ook gas krijgen we in ons "hoompie" (voorheen
deden we alles in flessen. . . »k had het niet over riool
- Waarom dit alles ? omdat de oude kluphuizen gewoon oud en
verrot zijn.
vervolg z.o.z.
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"Het loopt al aardig, he",
zou u misschien zeg
gen.
Ja, dat is wel zo.
Br is alleen £en
ding waar we het nog
niet over gehad hebben
en dat is dat die keet
nog wel overeind moet.
En dat is nou net iets
waar we nog flink mee in de
maag zitten.
Concreet; we vragen u alien
zeer beleefd doch dringend te
overwegen of u ons misschien zou
kunnen helpen met voorlopig deze
(tweede) fase van ons bouwplan.
We kunnen daarbi.i werkeli.ik iedereen
gebruiken.
Niet alleen de mensen die "een hamer vast
kunnen houden" maar ook "u" die dat niet
zo goed kan maar best b.v. wil helpen sjouwen. En u mevrouw ? . . . . Ook graag ja i
Voor wat koffie, u weet wel, en misschien wat schrijfwerk.
Als u nou wel enthousiast bent maar eigenlijk niet gil een wilt
komen naar al die "vreemde" padvinders, neem dan een broer,
vriend, buur of kennis mee (voor u en voor ons twee vliegen in
e'en klap).
Het werk zal in September en/of oktober verzet moeten worden.
We gaan natuurlijk wel een verdeling maken zodat u niet gelijk
2 of 3 avonden achter elkaar aan dat Scoutshome vast zit en wij
b.v. niet een week zonder mensen zitten.
Als u nu om 66n of andere reden niet kunt of wilt mogen we dan
met de volgende fase (de derde) nog eens bij u langs komen L ?7
U wilt zich opgeven ?.' 0, ja natuurlijk.
Vult u dan a.u.b. vrijbli.ivend het hiernaast-staande strookji
:je#
in en stuur het dan (ongefrankeerd mag hoor) naar postbus 658
of geef het op 8 September gewoon aan e"e*n van de leiders.
U hoort dan nog van ons.
Bij voorbaat natuurlijk onze welgemeende dank,
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Peter Konijnenburg

Reklame
via vlaggen
parasols,
spandoeken
of T-shirts?
Bel Bingham...!
Snelle levering, uitstekende
kwaliteit, kant en klaar, geen
beperkingen. Vraag ook naar
onze Fiesta vlaggen voor bedrijf
en reklame doeleinden.
En naar onze uitgebreide reeks
Fiesta vlaggen van alle landen
van de wereld. In alle mogelijke
formaten, desgewenst compleet
met solide vlaggemasten.

#n BINGHAM
VERKOOP

Hoofdkantoor
Schiedam
3116 CG Schiedam,
Warande 12
3100 AB Schiedam,
Postbus 50,
tel. 010-730100,
telex 23632

_
•

strookje
Ik;

——

strookje

geef

——

strookje

me

in

principe vrijblijvend op voor jullie bouw-hulpaktie.
• Mijn zoon is WELP / VERKEMER / ROWAN / LEIDER .
• Ik kan beslist niet helpen op : .
• Ik zou graag willen helpen op:.
Neemt u nog iemand mee, zet zijn/haar naam hier dan s.v.p.
even neer
Ruimte voor verdere opmerkingen;
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Beste Rowans
Wanneer jullie dit stukje lezen dan zit
ons zomerkamp in Luxemburg er alweer een
week of wat op, maar omdat de copy reeds
daarvoor ingeleverd moest zijn kan er in
artikel niet op teruggeblikt worden. In
de volgende af levering dus een nostalgische terugblik in het verleden. De
ruimte in deze Kudu kwam dus beschikbaar
om alvast een blik in de toekomst te wer
pen.
Om in het nieuwe padvinders jaar te kijken hebben we geen
verrekijker nodig omdat we ons zullen beperken tot de eerstvolgende maanden. Allereerst een korte inventarisatie van
ons ledenbestand in September. Omdat Richard Vlug de welpen
leiding gaat versterken, Bnile Puettmann zich bij het nieuw
gevormde verkenners team gaat vervoegen en we geen nieuwe
Rowans vanuit de troep kunnen begroeten daalt ons ledenbe
stand met 25% tot het absolute minimum. Toch wensen we
bovenstaande ex-Rowans veel sukses bij respektievelijk de
welpen- en verkennersleiding en hopen dat ze terug kunnen
kijken op een leuke en waardevolle Rowantijd. We vonden het
fijn dat we met hen enige tijd konden "sc outer en".
Maar nu terug naai* het komende seisoen.
Wanneer de afdeling nog een toekomst wil hebben, te bezien
door een verrekijker, dan kan dit alleen wanneer we ons,
vooral nu, enthousiast inzetten om elkaar een goed en ge
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zellig programma te bieden. Daar zit nog wel het e'en en an
der aan vast. Het creSren van zo*n programma is eenvoudiger
wanneer de interne organisatie (of taakverdeling)op rollet jes
l o o p t . Vo o r z i t t e r, s e c r e t a r i s , p e n n i n g m e e s t e r, m a t e r i a a l
meester, Kuduredakteur en huismeester moeten in hun functies
b.v. de nodig initiatieven ontplooien en niet wachten tot
hen gezegd wordt iets te ondernemen. Het is
veel gemakkelijker om een programma voor te
bereiden als al het materiaal in orde en aan
wezig is. Een goede agenda is eveneens onontbeerlijk bij de planning. De communicatie
binnen de groep (Kudu) is tevens een niet te
onderschatten onderdeel van ons geheel.
vervolg pag. 11

DRUKKERIJ

Fotobureou C. Kramer

4°Jt»* Van Veen & Scheffers B.V.
Het adres voor:
KOPIEERWERK, zowel voor grote als
kleine oplagen.

Fete'/ veer Reclame
/cheepvaert
indu/trie
Archltectuur

HUWELIJKSKAARTEN.
GEBOORTEKAARTJES.

'/ Grevendijkuiel 82
3014 EH Rotterdam

VISITEKAARTJES.
FOLDERS, ook uitgevoerd In meerkleurendruk.

tel. OIO-366864
010-362021
OI807-I3574

BRIEFPAPIER.
ENVELOPPEN.

<i<

VLAGGEMANSTRAAT 5,
3038 LA ROTTERDAM,
TELEFOON 010 - 66 17 03.

Adviezen voor het inrichten
van
Uw
interieur

MAZIJKS BOEKHANDEL
SCHIEWEG 41
ROTTERDAM
tel. 010-667356
/^ji

binnenlandse en buitenlandse
boeken - pockets
tijdschriften
kantoorartikelen

r\ S/ ci n kl e i t i i
interstyle

b.

Westersingel 8
3014 GM Rotterdam
Te l e f o o n O I O 3 6 4 4 5 5
'sZaterdags gesloten
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Misschien komt dit alles over als dat er afgelopen jaar
niets gedaan is. Integendeel I Verre van dat zelfs. Er
zijn er die hun functie goed, of zelfs meer dan goed,
hebben vervuld, doch enkele anderen zijn volgens mij
geheelvergeten dat er nog zoiets als een taakverdeling be
staat. Laat staan dat ze er wat aan deden.
Ik hoop dat de laatsten hun taak komend jaar iets serieuzer
nemen zedat er voor de anderen nog wat tijd overblijft om
gewoon plezier te hebben.

rocjrctrnm cl
Het programma voor het komende seisoen ligt nog niet vast
maar ik wil hier wel enige ideeen geven0
Allereerst 0 September; de groepsmiddago Hierbij zullen we
assistentie verlenen bij de postbemanning.
Tip I Bezoek de groepsraad op 29 augustus (in Derry Lodge)
die grotendeels gewijd zal zijn aan deze middag. Verder is
Ronald aan het kijken wat voor ons de mogelijkheden zijn om eens een middag of
weekend te gaan windsurfen.
Als winterprogramma is liet mogelijk om
eens weer eens ee'n (of meerdere) serie( ,s)
kerstkaarten op de markt te brengen. Wel
bijtijds beginnen nu. Ook kunnen we het
Brownsea T-shirt nog wat verder ontwikkelen.
Wij als afdeling zijn nu n.l. wel in het be
zit van T-shirts, maar voor onze broeders
verkenners en welpen zou zoiets ook wel erg
leuk zijn. Verder is er nog een instructie en speelfilm die
nog van geluid moeten worden voorzien en hier en daar nog
aangevuld en verbeterd kunnen worden.
Hoe kunnen we nu het bovenstaande realiseren ?
Ik weet dat een aantal van jullie dit jaar een poging gaan
wagen de schoolopleiding te besluiten en dat daar veel tijd
in gaat zitten. En natuurlijk is je studie belan/rrijker dan
je hobby, dus laat deze zeker niet versloffen I Vandaar dat
het waarschijnlijk beter is om niet elke zaterdag een pro
gramma op stapel te zetten, maar bijvoorbeeld eens in de
veertien dagen. Dan kunnen we de resterende weken vrij blij
vend besteden aan het voorbereiden van het ee'n en ander.
vervolg pag. 13
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heeft je bond je
belazerd ?
je belangen
verkwanseld ?
wacht dan niet langer en wordt
lid van de werkelijke
arbeidersorganisatie!
het

ONAFHANKELIJK VERBOND van BE DR I J FSO RG AN I S AT I E S O.V.B.
iViathenesserlaan 385 Rotterdam Tel. 77560 9 - 77376 1 - 77 37 77
CONTRIBUTIE 12,- per Maand

Aanges loten BedrijfsorganisatieS:

Aanmeldingsformuller

BO U WVAK

aan administratio: Mathenesserlaan 385, Rotterdam.

VERKEER (haven.horeca)

Ondergetekende
Adres

METAAL

Woonplaats
Geboren

FABRIEK

Beroep

HANDE L en GELD

Werkgever
Geeft zich op als lid.

Handtekening

nu lid w©pden
12

OVERHEI D
BOND voor ZEEVARENDEN

Ik denk
en hoop
een stuk
kans dat

dat ik jullie genoeg stof tot nadenken heb gegeven
dat jullie dat inderdaad ook doen, want alleen met
inleven in en meeleven met de Rowans hebben we
we inderdaad van een verrekijker mogen gaan

spreken.
Als laatste wens ik de Horde, Eroep en Rowans met de diverse
leidersteams een suksesvol seisoen toe met een afwisselend
en ge^nspireerd programma.
Ruud Bergmans,
Rowanleider.
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Wat zijn dat trouwens voor vreemde ansichtkaarten die tegen
woordig naar het redaktieadres gestuurd worden ??
Vroeger stuurden we nooit foto's van onszelf 11
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'N HEEL RESI
DENT PAARHEEN LOKKEN?

PCOPEEN\C£J PK5.
WE ZETTEN P/T
50I5P LANaS PE
WES!

jeannette nootenboom
en

theo van liempt

gaan trouwen op zaterdag 1 September 1979
om 13.00 uur in het kasteel van rhoon, dorpsdijk 63

u kunt ons fellciteren In het „scout-centrum" aan de
'sgravenweg 101 te capelle aan den Ijssel tussen
17.00 uur en 19.00 uur

ons adres:
libelleveen 254, 3205 sg spijkenisse
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technisch bureau b.v.

3008 AR ROTTERDAM POSTBUS 5693 TEL. 010-290666*
SLUISJESDIJK 41
TELEX 28547 HATEB NL
TELEGRAMADRES: HAMTEB
bgg 010-816527 . 01805-2357 01858-5995-4431-2220 • 01899-13409
VERTEGENWOORDIGINGEN:
BETHLEHEM STEEL CORP., NEW YORK V.S.
SHIPBUILDING DIVISION • SHIP REPAIR YARDS
C.C.L SHIPCARE LIMITED, WINCHESTER G.B.
CONTINENTAL AIRCONDITIONING N.V., WILRIJK BELGIE
CHRYSLER AIRTEMP - TEMPAIR DIVISION
M. HAM B.V., ROTTERDAM HOLLAND
MACHINEFABRIEK, REPARATIE-, ONDERHOUDS- EN
TOELEVERINGSBEDRIJF VOOR SCHEEPS- EN
FABRIEKSINSTALLATIES
HYDREX N.V., ANTWERPEN BELGIE
ONDERWATERREINIGING, -INSPECTIE EN -REPARATIE
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO.. LTD.. ULSAN KOREA
JET-LUBE LUBRICANTS LTD., MAIDENHEAD G.B.
HOOGWAARDJGE SMEERMIDDELEN,
SCHROEFDRAADPAKKINGEN EN VOCHTVERDRIJVERS
VOOR VELE TOEPASSINGEN
PHILADELPHIA RESINS CORP., MONTGOMERYVILLE V.S.
CHOCKFAST GIETBARE EPOXYHARSEN (i.p.v. metaal)
ONDER MOTOREN e.d.;
PHILLYSTRAN NIEUWE LICHTGEWICHT KUNSTSTOFKABEL
ROTATOR NORWAY A.S., NODELAND NOORWEGEN
REMOTE CONTROLLED VALVES;
WHIRLWIND VENTILATORS; MUD-CEMENT
SYSTEMEN VOOR BOOREILANDEN
SENTINEL DISTRIBUTORS, DENVER COLORADO V.S.
MECHANISCHE BEVEILIGINGSAPPARATUUR VOOR
MOTOREN EN AANGEDREVEN INSTALLATIES
Onze werkmaatschappij, M. HAM B.V., is gespecialiseerd
in de installatie, het onderhoud en de nazorg van de door
ons vertegenwoordigde produkten.

DAG EN NACHT SERVICE
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Haai Scouts,
Allemaal weer terug van vakantie ?
Goed zo, dan zullen we gelijk maar van wal steken,
Om te beginnen de samenstelling van de ,rnieuwe" verken
nersleiding. Zoals je dus al weet wordt ik (Fred Barendregt dus) Hopman. Als vaandrigs mogen we begroeten
Emile Puettmann, Jan Soeters en Peter van de Boon. De
laatste is inderdaad een onbekende naam, maar hij zal
gauw genoeg bij jullie allemaal bekend genoeg zijn.
Voorlopig zie je vier personen staan; dit zal binnen
kort misschien uitgebreid worden tot vijf of zes, maar
daar dit nog niet geheel zeker is zullen we hier maar
niet verder op ingaan.
Aan het begin van elk seisoen zijn er al

w/e

tijd een aantal dingen die we, naar ervaringen uit vorig jaar, veranderen (verbe- teren, hopen we). E£n van die dingen is
dit jaar het klasseeisen-gebeuren. Allereerst voeren we de ouwe vertrouwde vrijdagavond weer in. Deze vrijdagavond is in principe ' * X
bestemd voor trainingen. Zodra de eerste van deze avonden
eraan komt geven we wel even een seintje.
Hoewel de inhoud gelijk blijft zal ook de klassekaart gaan
veranderen. Je begrijpt het al; op multo dus.
In de loop van het jaar zullen er weer allerlei zaken in je
multomap bijkomen, zoals instruktiekaarten voor b.v. knopen,
seinen, kaart en kompas, adressenlijsten, standaart bagagelijst, programma's, verslagen, foto's. Dit alles tesamen
wordt dan jouw eigen "Groeiboek". Hou je map wel een beetje
netjes: ruim hem b.v. eens op I
Voortaan mogen behalve de verkennersleiding ook de patrouille
leiders af tekenen op de klassekaarten,
mits ze tenminste 1 klasse hoger zijn.
Als je je kaart vol hebt dan even naar
de leiding ermee voor je je insigne krijgt.
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Het pro;f?ramma
Ik geloof wel dat we mogen stellen dat we
het komende jaar van plan zijn met z'n al
ien de truckendoos weer helemaal open te
trekken, let wel met z'n alien.
Plannen ? Genoeg i We noemen er een paar.
De jota, gekorabineerde aktiviteiten met an
dere groepen, excursies, elck wat wils middagen, avondspelen en natuurlijk patrouilleweekenden. Laat je gedachten er alvast maar
eens over gaan.
Je ziet dat we vanaf onze kant alweer een
hoop enthousiastrae en ideeen kunnen spuien,
maar het kan nou Eenmaal niet van 66n kant
komen zoals je weet, dus ......
Als je volgende week voor het eerst weer op de Kanaalweg komt
weet je hopelijk wat voor ingredienten je moet meenemen om er
met z'n alien een lekkere, sappige en avontuurlijke scoutingjaartaart van te gaan bakken.
Goed padvinders jaar I
Namens de verkennersleiding,

r

Hopman Fred Barendregt.
N..3.
Haal alvast je uniform uit de motteballen en kijk
et effe na.
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van de raadsrots
Beste Ouders en welpen,
Waarschijnlijk zal voor ieder
een de vakantie erop zitten.
Dit betekent dat de meesten
van ons er weer een heel
jaar tegenaan moeten voor
zij weer op vakantie kunnen
(voor geluksvogels onder ons
is er soms nog de wintersport).
Ik hoop in ieder geval dat iedereen een zonnige en prettige
vakantie gehad heeft.
Zoals ieder jaar beginnen wij het seisoen met een openingsmiddag op 8 September; meer hierover in dit nummer.
Er zullen dit jaar weer de jaarlijkse nestwedstrijden, gids
en helpers weekenden en tal van andere evenementen georgani
seerd worden. Dus ook dit seisoen wordt er weer 66n om met
veel plezier tegemoet te zien.
Misschien heeft u omtrend de wijzigingen in de staf van de
horde al iets vernomen van uw zoon. Hierbij bevestigen wij
dit dan nog even. In de samenstelling van ons stafteam, van
vorig jaar, zijn een aantal wijzigingen gekomen. Zo hebben
ons na het zomerkamp Baghera Pfeijffer, Sahi van de Weel en
Raksja Oranje verlaten. Dit om prive redenen en om de nieuwe
lichting een kans te geven net zoveel plezier en ervaring
op te doen als zij dat gehad hebben. Hoe onbetekenend dit
ook is in verhouding met wat zij gedaan hebben dank ik ze
nogmaals maar dan vanaf deze plaats meer dan hartelijk voor
het werk wat zij voor de groep gedaan hebben. Sukses verder.
Geheel nieuw voor ons team zijn Sambur Guurink en Wontolla
Vlug, dus zal uw zoon komend seisoen met de navolgende per
sonen te maken krijgen; Akela KLeijn, Chiel Bennink, Sambur
Guurink, Wontolla Vlug, Hoor Soeters en Jakala Heblij.
Als laatste spreek ik hierbij de hoop uit dat we en met dit
duidelijk verjongde stafteam 6n wederom een andere samen
stelling van de horde een goed padvindersjaar tegemoet gaan.
Ik hoop u alien op 8 September aan de Kanaalweg te mcgen
ontmoeten.
Namens de hordeleiding,
Akela KLeijn.
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Gouden en Zilveren Sieraden
D E S I R E E Ve r l o v i n g s r i n g e n

Zeer grote collectie horloges
en stijlklokken
Ook Uw adres voor
Relatie geschenken

BOB LANGENDAM
J uwe lier
Steeds iets voordeliger en....
graag tot ziens !

Stadhoudersweg 105
Te l . 6 5 3 4 0 0

