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VAN DE REDACTIE
Hallo allemaal,
Het is ons uiteindelijk toch nog gelukt om nog voor de zomerkampen een KUDU te laten
verschijnen. De 14a KUDU "nieuwe stijl" wel te verstaan. We zullen varurf^nuMmM
meer spreken van een KUDU "nieuwe stijl" omdat een groeiend aantal leden de KUDU oude
stijl niet eens meer kent.
In deze KUDU vinden jullie natuurlijk weer de gebmikelijke rubrieken zoals nieuws van, de
onderdelen, uitgehoord en uitgeknipt (2x). Er zijn dit keer 2 pagina's met u.tgekn.pte artketen
omdat een aantel leden van onze groep de laatste tijd in de. krant hebben gestaan. Wannee
,ufe namelifk goed naar de foto's bij uitgeknipt 1 kijken zien jullie dat Atex (foto boven op he,
vtonder van de kabelbaan) en Arjan (foto onder naast de kano met das) BN-ers (Bekende
Nederianders red.) zijn geworden die overal op straat worden herkend.
Wanneer jullie trouwens goed naar de foto bij uitgeknipt 2 kijken kunnen jullie "sonder een
aantal van onze scouts ontwaren. Deze foto heeft in het Baam's Dagblad gestaan met als
gevdg dat Charday, Kim, Susanne, Marijn, Joska, Joan en Debbie in de regio Baam niet meer
op stoat kunnen verschijnen zonder steeds door mensen die hen herkennen te worden
aangesproken.
Tot slot wensen wij jullie veel leesplezier en tot KUDU 15 maar weer.
Groetjes van Frans, Krijn en Patrick

Ook deze KUDU hebben wij weer gratis
mogen kopieren bij onze sponsor.

LCS PIJPLEIDINGEN
Griendstraat 2 Krimpen a/d Ijssel
01807-15233

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Leden en Ouders,
BROWNSEA GAAT VERDWIJNEN!!
Tenminste, van de Daltonlaan, zoals wij u al eerder meiden. •
De hoge-snelheidslijn komt pal over ons clubhuis te lopen en dus is het raadzaam voor die
HetWdubhuisn«Het Daltonnesf staat op gemeentegrond en clubhuis 'Plexatso' staat op het
terrein van de Nederlandse Spoorwegen. ^i^uw^
De N.S. heeft al laten weten dat we uiterlijk 31-12-98 het terrein ontruimd moeten hebben.
De gemeente zal binnenkort met een soortgelijk bericht komen.
Op de hoek van de Blijdorplaan en de Gordelweg, aan de rand van het Vroesenpark en
precies aan de andere kant van het spoor als waar we nu zitten, is een terrein vnjgekomen
van zo'n 30 x 65 meter. Er stond tot voor kort een houten schoolgebouw.
Als een speer hebben we de gemeente gevraagd voor dit terrein in aanmerkmg te kunnen
OoA iuni hadden we een gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te bekijken.
Er zijn allerlei gemeentelijke diensten bij betrokken wat de besluitvorming met snel laat
Dat we voor de wijk Blijdorp in een belangrijke behoefte voorzien op het gebied van recreate
hebben we de portefuillehouder Maarten van de Donk op 4 juni wel duidelijk kunnen maken.
Hii zal ziin best doe een en ander voor ons te organiseren.
Daarnaast heeft ook de heer Leeflang van de deelgemeente (en vader van Explorer Knjn)
ook veel voor ons gedaan om de zaak in ons voordeel te beslechten.
Hoe dan ook; niets is nog zeker, we hebben nog geen concrete toezeggmgen, maar ons
gevoel zegt nou ja, we houden jullie op de hoogte!
Het Jaarverslag
Begin juni is voor het eerst in 32 jaar een jaarverslag van de Brownseagroep verschenen^
Het geeft een overzicht waar we in 1997 op speltechnisch, financieel en beleidsmatig gebied
mee bezig zijn geweest.
Nu de groep steeds groter wordt, de geldstromen (in- maar vooral uitgaand) ook groter
worden en de gemeente eisen stelt aan de verenigingen waar zij een subsidierelatie mee
heeft en omdat we de groep wat 'professioneler' willen organiseren, is het - vinden wij noodzakelijk om aan verslaglegging te doen. m
Leiding bestuur en deelgemeenten en scouting Rotterdam ontvmgen inmiddels dit
jaarverslag en ook jullie kunnen een exemplaar bekomen. Kopen in dit geval, want de
kopieerkosten waren niet gering.
Voor Fl. 2,50 per exemplaar ben je eigenaar van dit jaarverslag.
Geef aan de leiding je bestelling op en je ontvangt het zo snel mogelijk.
Groet,
Philip Weber
Groepsvoorzitter.

NIEUWS VAN DE ESTA'S
Sinds de laatste Kudu hebben de esta's veel nieuwtjes te meiden. Zo zijn er veel
esta's bijgekomen in 1998 en zullen helaas we binnenkort ook afscheid van enkele
mensen moeten nemen. Hiernaast moeten we natuurlijk ook vertellen wat we zoal
gedaan hebben de laatste tijd en ook wat we nog gaan doen.
Leden
Het aantal esta's is gegroeid tot het recordaantal van -schrik niet- 40 (veertig!)
kinderen. Dit betekent dat tot na het zomerkamp een echte ledenstop van kracht is.
Naar mijn weten is dit voor het eerst in de Brownseahistorie.
De afgelopen maanden zijn er dus een groot aantal esta's geinstalleerd. Een kort
overzicht van enkele nieuwe gezichten : Emina, Tessa, Samantha (2x), Metin,
Marcel, Felicity, Anna, Emile, Jelle, Bjorn en Laurine. Alexandra en Mirjam waren de
enigen die de groep (helaas) verlieten. Deze grote groep heeft natuurlijk ook veel
leiding nodig. Dit mede omdat Doresta de groep helaas moest verlaten vanwege
haar drukke studie. Gelukkig stonden in deze periode juist 2 explorers te trappelen
om toe te treden tot de leiding, te weten Krijn en Willem-Jan. Zij gaan ook mee op
zomerkamp en zullen volgend seizoen als estaleiders geinstalleerd worden.
Na het zomerkamp ontsaat er weer wat ruimte, want dan zal een grote groep
overvliegen naar de scouts. Ruimte dus voor nieuwe leden, want deze staan alweer
te trappelen om lid te worden (o.a. Malu en Thanne van de Bevers).
De leiding kan echter nog wel wat versterking gebruiken. Want na Doresta moeten
we na het zomerkamp afscheid nemen van nog een estaleidster: Baloesta. Zij kan
haar drukke gezin niet meer combineren met de esta's en heeft na haar jarenlange
en fantastische inzet besloten ons te verlaten.

Bezigheden
Waar hebben de esta's zich mee bezig gehouden de afgelopen maanden?
Naast de vele installaties hadden we gelukkig ook nog tijd om leuke dingen te doen.
Zo zijn we wezen zwemmen in de Wilgenring en speelden we enkele weken in
verschillende thema's, zoals het ruimte- (space-) thema en het beroepenthema Bij
het laatste thema deden we spelen met de beroepen van schooljuf, piloot,
politieagent en gingen we samen met Koos Werkeloos een weekendje weg naar het
zonovergoten Oostvoome. In deze prachtige orngeving met heerlijk weer maakten
we kennis met enkele andere beroepen.
De jaariijkse "stelstrijd'' vond begin dit jaar plaats in het kader van de Olympische
winterspelen. De verschillende stellen bestreden elkaar tijdens enkele echte
wintersporten, waarbij medialles te verdienen waren. De verdiende medailles werden
bijgehouden in het medialleklassement Stel geel was de. uiteindelijke winnaar.
In het voorjaar konden de esta's een insigne verdienen. Ze konden kiezen uit de
insignes Stap op, Beweging, Theater en Winkelen.
Samen met de bevers gingen we een dag op zoek naar vreemd uitziende "vossen"
met vreemde namen. Ook aten we samen met hen een lekker paasontbijt. Op 27 juni
brachten we een bezoekje aan het pleinfeest op het G.W.Burgerplein, waar onze
groep met enkele leuke posten vertegenwoordigd was. Bij enkele programmes
kregen we versterking van bestuurslid Hathiesta.

Wat gaan de esta's verder nog doen?
Na de laatste opkomst op het strand gaan we uiteraard op zomerkamp. Na
maandenlange voorbereidingen van de leiding is het dan eindelijk tijd voor het
hoogtepunt van het seizoen. We gaan dit jaar als echte toeristen naar het
Achtehoekse Borculo. Hoe leuk het kamp wel niet was kan je lezen in de volgende
Kudu!
Namens de estaleiding wens ik iedereen een leuk kamp en een goede vakantie toe!
Groetjes, Basta.

NIEUWS VAN DE VERKENNERS
Dit keer een verslag van een opkomst
Dit keer was ik uitverkoren. Ik moest een verslag schrijven en niet zo maar een verslag, maar
een verslag over de POLDERTOCHT. We hadden een paar weken geleden een poldertocht
Nu zult u zich afvragen; what the ?!!##@* is een poldertocht.
Dat zal ik u even uitleggen. Het is een tocht over weilanden. U denkt vast leuk, schattig,
enig DUS NIET!! We moeten dan ook over de meest vieze sloten heen springen, waar
o.a. schoenen in liggen.
Nu even naar de middag. We moesten om twee uur bij het clubhuis verzamelen. Vanaf daar
fietsen we naar de P.I.G. Nu zult u zich afvragen; what the ?!l##@* is de PJ.G.
P.I.G. staat voor Prinses Irene Groep wat ik eigenlijk meer een boot naam vind, dan een
scoutinggroep naam. We waren slechts 1 V2 uur onder weg en zo ver was het niet.
We werden tijdens het fietsen begeleid door onze hopman P. van Leeuwen, onze vaandrig
H. Hucht en door A.Bieshaar ook vaandrig. Bieshaar vind ik overigens meer een naam voor
een kapperszaak. (Niets persoonlijk Aal).
Maar goed. Toen we er eindelijk waren gingen we een weiland opzoeken. De eerste twee
sloten waren niet echt breed. Na de eerste twee kwamen de laatste twee sloten die wel
breed waren. De stoere mannen gingen als eerst! Toen volgden de achterblijvers waarvan er
velen kletsnat werden. Charday verloor haar schoen tijdens de landing in de sloot. We
zochten met z'n alien in de drap van de sloot. EEN HALF UUR LANG. Toen was de schoen
gevonden.

Toen was Michelle mentaal zover om te
springen. Patrick wees aan waar je moest
afzetten.
Michelle nam een aanloop en op het
laatste moment dacht zij: ik ben vergeten
mijn nagels bij te werken en er volgde een
noodstop. Ze had zo'n vaart, dat ze tegen
Patrick aan klapte en ze beiden in de sloot
vielen. O, wat vonden wij dat jammer.
Na de vele sloten7 en vele vochtige
mensen keerden we op de fiets terug naar
huis.
Groeten, Marijn & Co.

NIEUWS VAN DE EXPLORERS
Jaja het is bijna zover. De explorers zijn bijna explorer af. Het is namelijk het laatste jaar als
jeugdlid voor Krijn, Willem-Jan, Michael en Frits. Zij hebben inmiddels alle vier de leeftijd van
18 jaar bereikt wat inhoud dat ze de explorer afdeling moeten gaan verlaten. Zij zijn alle vier
al jaren lid van de groep en zijn als welp of verkenner bij onze groep begonnen.
Is het voor hen nu afgelopen? Nee gelukkig niet. Willem-Jan en Krijn zijn al door de
Estaleiding gecontracteerd om voor de komende jaren het Estateam te versterken. (Als we
het over de transfersom eens kunnen worden natuurlijk).
Willem-Jan en Krijn zijn nu al regelmatig bij de Esta's aanwezig om al vast een beetje proef
te draaien zeg maar. Ik heb zelfs vernomen dat zij meegaan op zomerkamp met de Esta's.
Frits heeft ook al een plekje gevonden zodat ook hij, na de vakantie, nog steeds een zinvolle
invulling kan geven aan zijn vrije zaterdag. Het geval wil namelijk dat Fnts de
Explorerbegeleiding komt versterken zodat ik het volgend jaar wat rustiger aan kan doen.
Dus nieuwe explorers, we zijn er helemaal klaar voor.
Michael is een geval apart. Eerst zou hij beroepsmilitair worden, toen zou hij gaan studeren
(of andersom) en nu zijn de laatste berichten dat hij eerst een jaartje gaat werken. Kortom hij
weet nog niet of hij volgend jaar nogwel vrij is op zaterdag. Michael wordt dus nog geen
leiding maar hij heeft ons wel toegezegd de groep nog niet te willen verlaten. (Wellicht een
Stam lid).
Al met al gaan wij voor de laatste keer in deze samenstelling op zomerkamp. Het moest dan
ook weer iets speciaals worden. Het heeft even geduurd voordat we het er over eens waren
maar Zwitserland vonden we op een gegeven moment allemaal wel bijzonder genbeg om als
zomerkamp bestemming naar toe te gaan.
We gaan dus, wat later dan de rest van de groep, van 4 tot en met 14 augustus aan onze
laatste expeditie beginnen. Expeditie klinkt zwaar maar dat zal het wel niet worden. We
hebben namelijk dank zij Michael beslag kunnen leggen op een heus Chalet voorzien van
alle
gemakken.
.
.
Onze dagindeling is al voor een deel gevuld omdat we in ruil voor het verblijf in dit luxe
Chalet de houtvoorraad voor de komende winter op pijl moeten brengen. Voor de rest zullen
we nader kennis maken met Zwitserland, met al zijn bezienswaardigheden, en zullen we
mooie wandelingen kunnen maken.
Wat heb ik verder nog voor nieuws te meiden? We zijn de laatste tijd niet zo heel erg actief
geweest binnen onze afdeling. Wat we wel hebben gedaan is de boot opgeknapt die van
Patrick
is
geweest.
'
"
■
Patrick had een zeilboot op de groep gestald welke hij ooit nog eens zou opknappen. Na
enkele jaren op de groep te hebben gelegen zag hij er niet zo fraai meer uit (de boot). We
hebben Patrick gevraagd of de explorers de boot mochten hebben in ruil zouden wij hem dan
opknappen. Zo gezegd zo gedaan, Patrick vond het goed, en ohcjertussen hebben wij de
boot in de verf gezet. Hij ziet er weer keurig uit en is klaar om gebruikt te worden.
Ondertussen heeft Patrick zijn vader ook nog eens voor ons een buitenboord motortje
geregeld zodat we niet eens hoeven te roeien. Het zal wel volgend seizoen worden voordat
we tijd hebben om er mee te varen maar goed dan hebben de nieuwe Explorers gelijk een
programma voor een van de eerste opkomsten.
Dit was het weer van mijn kant, allemaal een leuke vakantie toegewenst en tot September.
Groetjes, Frans

DE SPONSORLOOP
Afgelopen zaterdag 4 juli was het dan zover. De Brownseagroep had haar eigen
sponsorloop. Omdat iedereen graag zijn steentje bijdraagt in de kosten voor de verhuizing
van ons clubhuis hebben een aantal leden van de leiding bedacht dat een sponsorloop wel
geld in het laatje zou brengen. Leuk bedacht natuurlijk alleen zij hoeven niet te rennen. Zij
kunnen immers zeggen 'nee nee wij kunnen niet meedoen wij moeten het organiseren'. Afijn
met zo'n smoes kon ik niet op komen dagen dus ik heb thuis ergens onder uit de kast m'n
oude hardloop outfit maar weer eens opgezocht. Deze outfit ziet er eigenlijk een beetje te
snel uit en zou wel eens te hoge verwachtingen kunnen wekken, maar goed.
Om 11.30 kom ik op het clubhuis en aangezien de start om 12.00 uur gepland is kleed ik me
vast om. Eenmaal in mijn snelle broek word ik van alle kanten uitgelachen, laat ze maar denk
ik.
Om even voor twaalf kom ik in het park alwaar de organisatie een rondje van 320 meter
uitgezet heeft. Het is al lekker druk en het weer is prima. We openen officieel en de
spelregels worden uitgelegd. De alle kleinsten mogen de rondjes op de fiets afleggen.
Onder leiding van ondergetekende houden we een korte warming-up (anders worden we
maar onnodig moe) waarna we ons massaal naar de startlijn begeven. Iedereen wil natuurlijk
snel weg zijn bij het startsein waardoor het duwen en trekken geblazen is.

Het startschot klinkt en weg ben ik. Ik ben gelukkig ingedeeld bij de senioren dus ik hoef niet
zo snel van start om mijn belangrijkste opponenten bij te houden. In het begin is het nog wat
onwennig maar na een paar rondjes begin ik warm te worden. Net zoals tien jaar geleden,
opgang komen als een diesel en als die eenmaal gaat dan gaat die.
Onderweg zijn er ouders die de lopers aanmoedigen en aan de kant staan vrijwilligers klaar
met sponsen en limonade (had ik misschien beter ook kunnen doen), zodat het lopen bijna
vanzelf gaat.

Na een aantal rondjes komt bij een aantal de man met de hamer al opdagen, ik hoop dat hij
bij mij nog even weg blijft. Het wordt ondertussen steeds rustiger op de baan en alleen de
sterken lopen nog. Na een tijdje hou ik het ook voor gezien, ondertussen heeft Patrick nog
wat extra sponsors voor mij binnen weten te halen zodat mijn inspanningen niet voor niets
zijn geweest. Ik zit hier namelijk met een vreselijke spierpijn in mijn benen dit stukje te
schrijven en vraag me af hoe ik straks weer de trap af moet strompelen.
Maar goed het is ten slotte voor een goed doel. De organisatoren hebben inmiddels bekend
gemaakt dat de opbrengst in de buurt van de Fl. 3500,-- ligt. Wij, de lopers mogen wel een
applausje voor ons zelf geven, en natuurlijk voor de organisatie.
Groetjes,
Senioren 2

NIEUWS VAN DE STAM
Jullie horen niet zovaak iets van de Stam maar ik kan meiden dat er laatst weer eens een
stamopkomst was. De stamleden hebben gezamenlijk de voetbalwedstrijd Nederland Argentinie bekeken aan de Daltonlaan. Hiervoor hadden de initiatiefnemers speciaal een
antennemast opgetuigd zodat de overlast door voorbij denderende treinen beperkt bleef. De
uitslag van deze wedstrijd zal jullie niet ontgaan zijn (2 -1) zodat wij in een goede stemming
waren om aansluitend van een barbecue te genieten. Het was weer een gezellige
Stamopkomst. We kunnen er weer even tegen en hopen dat de eerstvolgende niet te lang op
zich laat wachten.

UITGEKNIPT 1

Touwbruggen bij buurtfeest Essenburgsingel

Feestmiddag actieve
bewoners Burgerplein
g-rpiein en orngeving kreeg door deelneming van scoutinggroep Brownsea een
avontuurlijk'kankter. De Essenburgsingel
veranderde al
snelbewonersgroep
in een spannende k3noH«t opzoomerfeest
van
Buivi j vert foto )eo durfallen zeilden vanaf een vier meier hoge
houten siellage via een kabelbaan naar beneden. Bij een
lentenkamp werd een kampvuur gesiookt om brood in te
bakken. Dat rag er niet altijd even gezond uit; Zo had Tim
een broodje wart geblakerd deeg dat hij nog niet aangebrand genoeg vond want hij ging net zo lang door totdat
er rookwolken vanaf kwamen.
Het lentenkamp kwam later op de middag goed uil want
de neergoden speelden het feestje niet mee: er kwam
regen. De karaoke was inmiddels bijna afgelopen en de
semoren schuilden onder het zeil vooraen van warme
barbeauehapjes. Er was ook een verloting waar de dierenimbulance baat bij had en tal van andere activiteiten die
de onderlinge band tussen de bewoners moet verstevigen
zodat zij in moeilijke tijden ook op elkaar kunnen rekenen.
>uai> 4 oe «i«VTTH
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Scouts uit het hele land naar Baarn voor wedstrijden
scouts moesten onder meer
een muurkrant samenstelde tegenstelling 'Ne■ len,
derlander-Vluchteling'
in

BAARN - In Scoutingcentrum Buitenzorg wer
den afgelopen weekeinde
de Landelijke Scouting
wedstrijden gehouden.
Zo'n honderd ploegen
scouts uit heel Neder
land hadden zich ' in
Baarn verzameld voor.
drie dagen gezelligheid
en competitiedrift. . De
Scouts van Scouting
Bennekom, de Knotsbur-jf'.
gers, werden winn'aap|
met 4.132 punten. '. '\ *
De Snotklodders van .
Scoutinggroep Tijmen rje
Sayer uit Blaricum, de Ha*,,',
viken van de Hopman Has- ,;
selman groep uit Soest en
de Athabasclan van groep .
Athabascan uit Hilversum '•.
waren in Baarn om de eer
van onze regio te verdedigen De Snotklodders wer
den zeventiende, de Haviken nummer twiptig en de
Athabasclan kwam op e§n
gedeelde 27' plaats terecht.

\ Trollengrot
D'e circa 620 deelnemers
van lien tQl zestien jaar
arriveerden zaterdag op
Buitenzorg. Het themaverhaal 'paniek in de trollen
grot1 beQaalde hoe de wedstrijden emit-ZDU^SH-Zitlh
Maar eerst werd na de ope
ning een kamp opgebouwd
en een aantal welkomst
activiteiten gedaan. Hierpunten worden gehaald. Er
Imee konden al meteen

'620 Scouts uit hel hele land kwamen naar Buitenzorg in Baam voor de Landelijke Scoutingwedstrijden.
moest onder meer een vlag
en met verschillende ploe
gen gezamenlijk een schil-

derij worden gemaakt.
's Avondsiwerd het Trollencongres bezocht. Dat be

stond uit vijf workshops.
De thema's waren samenle
ving, cultuur, politiek,

scouting en natuur & mili
eu. Ook hier werkten ploe
gen met elkaar samen. De

een liedje, toneeistukje of
gedichtje uitbeelden en een
politiek programma voor de
trollenpartij ontwerpen.
Zondagmorgen werd het
traditionele moment van
beginning gewijd door voor
Amnesty International
brieven te versturen naar
de regeringen van Japan,
Israel en Honduras. Daarna
werden de deelnemers met
bussen naar Lage Vuursche
gebracht voor een zwerftocht van negen kilometer.
Onderweg kwamen de
scouts allerlei obstakels
tegen en moesten ze op
drachten varvullen, zoals
typen vuren benoemen en
knopen herkennen.
In de avond was er een op
computerspelletjes gebaseerd fantasiespel met trollenmeesters en dwergen.
Dit spel was recreatie, er
waren geen punten mee te
verdienen. Maandag werd
een spel gespeeld waarbij
de kinderen twintig ver
schillende opdrachten
moesten uitvoeren, zoals
balspelen en touwhangen.
De sluitingsceremonie op
maandagmiddag werd be
halve door de scouts ook
_door de 180 begeleiders en
zo'n 400 bezoekers bezocht.
De landelijke Scoutingwed
strijden werden in een vroJijke stemming afgesloten
met luid gezang.
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NIEUWE INZAMELINGEN!!!!!
Naar aanleiding van een bericht dat we een tijdje terug van een Esta (Loes Dreier)
hebben we hetvolgende mee te delen:
Sinds korte tijd kunnen er op de Daltonlaan ook naast de bekende batterijen, ook de
voor de gemmiddelde computerfreak of brieventikker inktvullingen ( ook wel
inktcartridges) voor printers worden ingeleverd. Deze vulingen, die meestal toch worden
weggegooid of eindeloos worden bewaard totdat er hele huizen van vol liggen, kunnen
als U ze aan ons geeft een aardige cent opleveren wat we goed kunnen gebruiken
voor verhuizingen en natuurlijk onze normale activiteiten.
Dus als u nog wat vullingen van uw Epson, HP, Brother, Lexmark.Canon of een ander
merk printer heeft rondslingeren lever ze dan in bij het Daltonnest want thuis laten
slingeren of weggooien brengt toch voor u of de groep niets op.
Names de Redactie,
Krijn

LEGE BATTERIJEN
Weet u dat wij nog steeds lege batterijen
sparen. Bij de ROTEB levert iedere kilo
lege batterijen ons een leuk bedrag op. Wij
verzamelen de batterijen in de rode
tonnen die in de hal van ons clubgebouw
staan.
Heeft u dus lege batterijen geef ze dan
mee aan uw scout en wij zorgen dat ze bij
de ROTEB terrecht komen.

Stichting Brownseagroep'66 Rotterdam
Clubhuis "Het Daltonnest" Daltonlaan 4 Rotterdam

BESTUUR
Vo o r z i t t e r P h . C h r. W e b e r

Kopspoor10
Kopspoor 34
Kopspoor10
Groenezoom 16

Penningmeester R.Verkaik
Secretariaat
S p e l z a k e n L . Ti j h u i s
Lid
Dhr.
Te r
Laag
Lid
F. M . M u n t s

BEVERS
Marcel
Dennis
Peter

Essenburgsingel 8b
Narcisstraat 24

M.Muller
D.Langedam
P.van der Tak

2908
2908
2908
2614
3021

BA Capelle a/d Ussel
BA Capelle a/d Ussel
BA Capelle a/d Ussel
TT Delft
AL Rotterdam

3202 JP Spijkenisse

010-4514887
010-4516648
010-4514887
015-2138276
010-4254605
0181-618888

Gordelweg 225-2
Zonnebloemstraat 40c
Noorderhavenkade 53c

3039 GB Rotterdam
3051 SW Rotterdam
3039 RH Rotterdam

010-4663490
010-2850810

3036
3039
3039
2908

010-4655203
010-4658004
010-4663490
010-4585451
010-4677871

ESTA'S
Basta
Mest

B.du Mez
M.van Herk

Bloklandstraat 117b

Estel
Baloesta
Maresta

M.Muller
M. Levert
M.Koo

Gordelweg 225-2

Doezastraat 19b
Kopspoor 39
Nobelstraat 10a

TG Rotterdam
ZB Rotterdam
GB Rotterdam
BB Capelle a/d Ijssel

3039 SN Rotterdam

VERKENNERS
Hopman
Vaandrig
Vaandrig
Vaandrig
Vaandrig

P.van Leeuwen R. Kiplingerf 27
H.van de Huchlt Lumeystraat 9 b

3315 AA Dordrecht
3039 ZM Rotterdam

A. H.Becker
M.de Groot
ABieshaar

Bentinckplein 72
Bergselaan 19a
Hooidrift 165a

3039 KN Rotterdam
3037 BA Rotterdam
3023 KN Rotterdam

078-6169078
010-4655149
010-2437150
010-4650301
010-4259658

EXPLORERS
Teamleider

F.M.Munts

Begeleider

VRosbergen

Narcisstraat 24
v. Henegouwenlaan 51a

3202 JP Spijkenisse
3021 CS Rotterdam

0181-618888
010-4256550

OPKOMSTEN
Bevers
Esta's
Verkenners
Explorers

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

van
van
van
van

12.30
10.00
14.00
14.00

uur
uur
uur
uur

tot
tot
tot
tot

13.45
12.15
17.00
17.00

uur
uur
uur
uur

KONTRIBUTIE
Voor Esta's, Verkenners en Explorers Fl. 17,50 per maand. Voor Bevers FI.10- per maand.
A.U.B. door automatische overschrijving op postgirorekening: 3632234 t.n.v.
Brownseagroep'66 Capelle a/d Ussel, onder vermelding van "Kontributie".
SCOUT SHOP
Openingstijden:

Heemraadsingel 129
Maandag
Dinsdag t/m Vrijdag
Zaterdag

3022 CD Rotterdam
19.00 uur tot 21.00 uur
11.00 uur tot 17.00 uur
09.00 uur tot 12.00 uur

010-4772395

