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Ik kan eigenlijk nooit eens rustig
van mijn tuin genieten,
omdat de buren
de hele dag in de hunne zitten te schetteren.
Ran ik daar nou wat van zeggen?

Nederlandse Stichting Geluidhinder
Postbus381, 2600 AJDelft,
tel. 015-562723

Laten we zacht zijn voor elkaar

Aan dit nummer werkten mee:
Frits beindorff
Ruud bergmans
John Dijkstra
Mevr. Geerlings
Peter Konijnenburg (hfd.red.)
Lerarenopl. Zuidwest Ned.
Emille PUttraann (red.)
Hans Pfeijffer
Alex Smits
Henny Soeters (red.)
Richard Vlug

En werd samengesteld met behulp van:
Stichting Geluidshinder
"Het Oranje Kruis"
Scouting Nederland
D i v. k r a n t e n e n t i j d s c h r i f t e n .
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Haai,
Wat een weer he, al die da
gen, Hebben we d!r alvast
van genoten ?
G-ewandeld, gefietst, gesport ~^
of gewoon buiten aktief ge
weest. Doen hoor.
Moet je nou natuurlijk niet
naar buiten kijken, want ik
weet niet wat het "nu" voor weer is nou, ja.
We weten in ieder geval dat de lente er weer aan komt,
Maar nu even over de goud-gele gids.
Die vorige heeft wel een hoop (vuile) stof op doen waaien hoor.
Door een misverstand is er onder deze kop het ee*n en ander neergepend wat misschien ook op een andere manier had gekunt,
De grootste "stof-opwerper" was trouwens dat stuk "Ook in de ja
ren tachtig met Brownsea op pad . . ." De meerderheid van de
groepsraad was het met inhoud als zodanig wel eens, alleen of het
nou in de Kudu had gemoeten ?? Nu ja, mijn mening was in ieder
geval van wel.
Min of meer in reactie hierop spiegelt de voorzitter ook een aanpositieve punten in dit nummer (al gelijk hierachter to vinden).
Wat ik nou alleen weer van die e*e*n na de laatste zin moet denken
weet ik niet, maar misschien kan iemand me daarmee helpen.
Welpen . . deze keer een extra lange af levering uit Jungle boek
met als hoofdpersoon, Shere Khan de Tijger-tijger.
Ook de Rowan afdeling heeft weer het 46n en ander "om te roepen".
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Altijd weer leuk te horen hoe ze daar diverse natuurwetten en stellingen trachten te bewijzen.
Die Kindertelefoon is ook niet van het papier te branden,zeg,
Maar ja, ik vind dat jullie allemaal moeten weten dat hij er is.
De Troepvlag, natuurlijk die is ook weer van de partij. Wat een
ijspret hebben jullie trouwens gemaakt zeg; dolle pret.
Verkenners . . . Let ook op de Zomerkamp - opgave - strook.
Geef hem aan je ouders of verzorgers, laat hem
tekenen en neem hem mee naar de Kanaalweg.
Belangrijk, denk er om I
Tja, deze keer alleen voor de welpen een
voor de verkenners een hint
Maar goed, al met al een geinig nummertje
gaan zitten / liggeno
Als jullie nou zorgen dat uiterlijk maandag
nen is, zorgen wij ervoor dat op zaterdag
blad (nr.38) in jullie handen is,

programma-overzicht en
om eens lekker voor te
7 APRIL de kopy bin
19 APRIL dit groeps

Veel plezier, Peter Konijnenburg.

op pad .... ook met vorderingen • • • •
Beste mensen,
De vorige Kudu bevatte erg veel kritiek van de redacteur op
de gang van zaken bij de Brownsea en ik kan me voorstellen, dat
diverse mensen op het ogenblik niet helemaal tevreden zijn zoals het
reilt en zeilt bij de Brownsea dit ogenblik, maar laten we dan eens
bekijken, welke vorderingen er zo de laatste tijd zijn gemaakt,
De Rowans zitten op het ogenblik aan de Daltonlaan, men is er druk
bezig met het buitenterrein, nadat het gebouw binnen een architectonische verandering heeft ondergaan, waarbij het wel leuk is te merken
hoe vindingrijkheid en samenwerking een hele leuke sfeer kunnen schep<pen, waarbij de rowans en de leiding uitstekend harmonieren en vol
enthousiasme aan allerlei plannen werken.
De verkenners bestaan op het ogenblik uit 6 man leiding en zo'n 20 ^
verkenners. Alleen de hopman is reeds jarenlang in een of ander leidingsteam bezig geweest, redenen te meer om toch te zeggen, dat dit
team, hoe onervaren ze ook mogen zijn, er echt wel iets van weet te
maken. Natuurlijk gaat er wel eens iets fout en moeten er wel eens
dingen uitgepraat worden, maar elke keer als er gepraat is, merk je
dat het team was wijzer en ervarener wordt, Het is te merken aan de
verkenners, de discipline van een tijd geleden is stukken beter ge
worden, Niet dat er harder geschreeuwd of gekommandeerd wordt, maar
speciaal bij alle jongens is het zich zelf in de hand houden en het
elkaar bijstaan tijdens taken die verrricht moeten worden, heel dui
delijk te merken, Geef ze de kans weer in de Brownsea en zichzelf te
geloven.Ze zijn in ieder geval op de hele goede weg,
De welpen en de welpenleiding hadden na het aft reden van bijna de
gehele oude leiding, die jarenlang het op een zeer speciale manier
hadden gedaan het een tijd niet gemakkelijk, De welpen moesten wennen
aan een andere leiding met andere methoden ( o.a, het nieuwe spelaanbod ) en de. welpenleiding moest zichzelf vinden in het leidinggeven en zat met het handicap, dat vier van de zeven man weekenddiensten hadden en nog hebben, waardoor het vaak improviseren was,
Aan het enthousiasme van de welpen is duidelijk te merken, dat de
leiding op de goede weg is en een horde van 32 welpen hou je echt
niet als het slecht gaat. Door de nieuwbouwplannen is het op het
ogenblik ook niet mogelijk om de horde uit te breiden,
De nieuwbouwplannen staan op het ogenblik op een laag pitje. Door
diverse oorzaken bleek, dat hoewel we reeds aan de bouw waren begon
nen, er nog steeds geen bouwvergunning is, De stichting is er nog steeds
steeds niet in geslaagd om dit rond te krijgen en de subsidie^aan-

/^ls

vragen kunnen hierdoor ook niet de deur uit.
Wat de finaneieen betreffen, sinds 1 november j.l, is de penningmeester
druk bezig om 1978, 1979 en 1980 uit te werken en aan de groepsraad
voor te leggen ter goedkeuring en bestudering van onze verdere nieuwbouwmogelijkheden.
Regelmatig bellen ouders mij op en vragen, wanneer men een beroep op
z e z a l d o e n b e t r e ff e n d e h e t o r g a n i s e r e n v a n e x t r a a c t i v i t e i t e n e n d e r gelijke. Zolang het nieuwe clubhuis nog niet gereed of bijna gereed is,
kan er weinig gedaan worden, want het oude clubhuis kan nog maar weinig
hebben, maar iedereen die zich heeft opgegeven is genoteerd en zal te
zijner tijd zeker wat vernemen.
i/erder was het verheugend te vernemen, dat de oud-leiders van de
Brownsea een relini zullen gaan houden in September. Hans Pfeiffer
zal dit allemaal in de beginne organiseren en we zijn reuze benieuwd
hoe dit zal verlopen en wensen Hans alle sterkte. Hopelijk komen op
deze manier ook mensen binnen, die de Brownsea willen helpen in zijn
huidige vorm en al is het maar op de achtergrond daadwerkelijk steunen.
Natuurlijk blijft er nog heel wat te wensen, maar de Brownsea gaat
vooruit en dat moest ook maar eens gezegd worden.
met vriendelii
Alex omits

ersgroeten
osvoorzitter

Reclame en protest bij fietsshow
Op de TweewielerRAI, die van 25 fe
bruari tot en met 2
maart in de Amster-1
damse RAI gehouden
wordt, introduceert
de ANWB een fietsaanhangwagen, die
volgens de bond
uitermate geschikt is
voor een goede kampeervakantie.
De concurrerende
Echte Nederlandse
Fietsersbond (ENFB)
heeft voorafgaande
aan de TweewielerRAI op een andere
manier de publiciteit
gezocht. In een boze
brief aan de organisatoren van de tentoonstelling wordt
erop gewezen dat op
de uitnodigingen
niet staat hoe de RAI
per openbaar vervoer bereikbaar is.
"Op deze wijze is weer eens
overduidelijk wat uw belang is:
dat auto's rijden, slijten, kapot
gaan en er weer nieuwe gekocht
worden," aldus de briefschrij-
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HiC doet veel voor jeugd
In het Hulp- en Informatiecentrum, gevestigd in het postkantoor
aan de Coolsingel, is ook oalie Jeugdzaken en , Vormingswerk ondergebracht. Bij deze balie kan men onder
meer terecht voor alle informatie be
treffende het ieugd- en jongerenwerk.
De balie zet niermee de service-taak
van de Rotterdamse Raad voor Jeugd
en Jongeren voort. Tevens werd een
begeleiaingscommissie ingesteld.
In deze commissie hebben zitting:
Afdeling Onderwijs, Jeugdzaken en

Vormingswerk van de Gemeente Rot
terdam, het Werkverband voor Vrij
willigers, namens het Werkverband
voor Vrijwilligers het C.H.J., C.J.V.
en R.C.G.J. en het Hulp- en Informatiecentrum.
Deze commissie komt regelmatig
bijeen, ter bespreking van eventuele
knelpunten op het gebied van service
-verlening aan de instellingen voor
het jeugd- en jongerenwerk.
Regelmatig zo is geconstateerd, komt
het voor dat instellingen voor het
jeugd- en jongerenwerk niet of nau-

Aan de balie zijn ook adressertVverkrijgbaar van steunfondsen, waarop
men een beroep kan doen en verder.
beschikt men over adressen die het
jeugd- en jongerenwerk van nut kun.nen zijn, zoals van: accommodaties
voor weekends, werkweken en vakan*^
tiekampen; peuteropvang, kinderdav
verblijven en de Stichting „Tussen 12
en 2"; buurt- club- en wijkhuizen,
speeltuinverenigingen etc.; centra
waar V.O.S.-cursussen worden gege
ven. Aan de balie is tevens materiaal
aanwezig voor thema's die op een
V.O.S.-cursus behandeld kunnen wor
den; cursussen op sociaal-cultureel
gebied (dramatische vorming, assertiviteits-trainingcn, sociale vaardigheden e.d.); creativiteitscursussen zoals:
kantklosscn, weven, spinnen, naaien
pottenbakken etc. De balie bemiddelt
ook bij het huren van films voor jeugden jongerenorganisaties.

De Vouwkar
Een bezwaar dat kleeft aan aanhangkarretjes voor de fiets, is dat ze
voor veel stadsbewoners niet te stallen zijn. Dit probleem heeft (de kersverse) Holland Processing onderkend en er een oplossing voor be
dacht: de vouwkar. De kar is eenvoudig op te vouwen en in de gang
of op de overloop te zetten. Als hij
gebruikt moet worden, staat hij in
een wip achter de fiets. Enige technische gegevens: de kar, voorzien
van handgrepen, weegt 15 kg, de
losse bodemplaat 3 kg, totaalgewicht dus 18 kg. Binnenmaten bak:
1 x b x h: 75 x 45 x 30 cm; buitenmaten van de kar achter de fiets:
lengte 88, grootste breedte 72 cm.
De bak is gemaakt van watervast
verlijmd multiplex. Het maximaal te
vervoeren gewicht is ongeveer 80
kg, het gewicht van vier voile kratten pils. Prijs als bouwpakket:
/225,—, geheel gemonteerd:
/325,—, beide prijzen inclusief
BTW. Verdere informatie: Holland
Processing, O. Z. Achterburgwal
125,1012 DE Amsterdam, tel. 020221521.

HAMLET, M'N ZOON], IK WIL MET
OE R2ATCN OVEROE HAAR...<3E
GEKNllPT!
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welijks bekend zijn met het bestaan
van de balie Jeugdzaken en Vormings
werk. Daarom volgt J^ieronder een
opsomming van de activiteiten van de
balie in het Hulp- en Informatiecen^
trum.
*•'
"i
Men kan informatie krijgen over sub* ,
sidies, bijvoorbeeld: wat zijn de voor-waarden om een vergunning en/of
subsidie te krijgen voor het oprichteri
van een kinderdagverblijf; hoe komt
men in aanmerking voor subsidie.ten
behoeve van plaatselijke activiteiten
en culturele projecten. £??

Veel documentatie is aanwezig be
treffende het jeugd- en jongerenwerk
in Rotterdam en daarbuiten. .pet
meeste materiaal ligt ter inzage en is.
op aanvraag leverbaar. Sommige periodieken en brochures kunnen door
iedereen worden meegenomen.
De balie Jeugdzaken en Vorminr^|
werk in het gemeentelijk Hulp- e..
Informatiecentrum (HIC) is geopend
van maandag t/m vrijdag van 8.30 17.00 uur.

kfc)K,-.IK VIMDT
NIET ERG, MAAK
TISZORDTVOOR
uBMOBDER..

WIJ WETEN WELPAT^EEEM
ROME KNUL BENT, MAAR AMPER.EN PEMk^NJ PAT0IOF3IO
PAT KDRTHA£I6» TOlGx
HOOCT!

DeVeelzgdige
indeRotteidamsehaven
heet Multi-Terminals

Multi-purpose kranen
voor lading tot 60 ton
Multi-Terminals werkt als enige
met multi-purpose kranen. Daar
weten ze alles van; ze hebben tenslotte
zelf in de ontwikkeling van deze unieke
kranen een groot aandeel gehad.
Dit type kranen maakt Multi-Terminals tot een
veelzijdige organisatie. Ladingen van sterk
uiteenlopend karakter, in welke configuratie dan
ook, op en in een schip worden aan een kade
met een kraan geladen of gelost.
Of het nu containers zijn, zware colli (zoals
kapitaalgoederen, coils, e.d.), speciale lading
(b.v. pulp, papier, verpakt hout enz.) of ander
stukgoed is.
Daarbij zijn de capaciteiten van de kranen:
60 ton op een reikwijdte van 24 meter
(ca. 17 meter over water) en 40 ton op
40 meter. Dit is uniek in Europa!

Doe ervaring op met
deze nieuwe faciliteiten
van Multi-Terminals
en U zult merken,
dat met deze kranen
alles kan.
En dit geeft de
Rotterdamse haven
een grotere dimensie.
Verder houdt dat
"veelzijdig" in, dat MultiTerminals voor rederijen,
afladers en ontvangers
klaar staat met alle
mogelijke andere diensten.
Om er enige te noemen,
opslag en distributie,
scheepstally, controle
en administratie, laden
en lossen van
vol-containerschepen
(inclusief laatste
generatie), roll-on/
roll-off schepen enz.

Op twee terminals
Deze zeer speciale kranen staan niet
alleen op de terminal aan Pier 2, maar ook
op Heijplaat. Totaal zo'n 2.300 m kadelengte
met 60.000 m2 opslagruimte binnen en
De multi-services van Multi-Terminals.
300.000 m2 buiten.
Het proberen meer dan waard!

#

Multi Terminals
Rotterdam

Postbus 5584 - 3008 AN Rotterdam
Telefoon 010 293588 (tst 185) - Telex 28314 multi nl
Werkmaatschappijen:
Multi-Terminals Waalhaven
Pier 2 en Heijplaat (Multi-Purpose organisatie)
Multi-Terminals Unitcentre
Pier 7 en "Multi Storage"-C.F.S. (Container-Organisatie)
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TIJGER -TIJGER
Mowgli "besloot, na het gevecht op de raadsrots, waarna. hij uit de
sionie horde verstoten werd, naar het mensendorp te gaan.
De kleine jongens van het dorp "begonnen, toen zij
Mowgli zagen, hard te gillen en holden het dorp
.ng het dorp "binnen, want hij had
de poort wachtte hij tot er een
man naar hem toe kwam. Mowgli
stond op, deed zijn mond open
en wees er met een vinger in
om te "beduiden, dat hij honger
had. Mowgli deed dit, omdat
hij de mensentaal niet sprak.
De man, die net zo hang was
als de jongens, holde het dorp
weer in ora hulp te halen.
Even later kwam de priester met honderd mensen achter hem aan
naar Mowgli toe.
Mowgli vond het mensenvolk sprekend op het Bandarlog lijken, het
had ook geen manieren.
De priester vertelde de mensen, dat zij voor Mowgli niet hang
"behoefde te zijn. Het was een wolfskind dat uit de Djungel was
weggelopen.
De priester vond, dat Mowgli leek op de zoon van Messoea. Deze
was getrouwd met de rijkste man van het dorp en hun zoon was door
een tijger meegenomen in de Djungel. Messoea was het hier mee eens
en nam Mowgli mee naar haar hut. Mowgli voelde zich erg onbehaaglijk in de hut. Een dak boven zijn hoofd was hij niet gewend.
Hij voelde zich even onnozel en stom als een mens in de Djungel.
Hij besloot zo snel mogelijk de mensentaal te leren. Zodra Messoea
een woord sprak, zei Mowgli het bijna volmaakt na. Voor het donker
werd, had hij al een heleboel namen geleerd vande voorwerpen in de
hut.
Toen het bedtijd werd, begonnen de moeilijkheden pas. Mowgli wilde niet in de hut slapen
Hij wipte door het raam naar buiten
ging op het gras liggen. Messoea ko
hem er niet toe bewegen om in de hut
te slapen.
Voor hij zijn ogen dicht deed,
kwam Clrijze "Breeder ( de oudste
zoon van Raksha ) en hij vertelde,
dat Shere Khan was weggegaan om
zijn verbrande pels aan te laten
groeien. Maar hij had gezworen bij
zijn terugkeer Mowgli's beenderp.n in de I.'aingund ja ( de rivier)
te gooien. Trijze Breeder belTofde Mowgli, zodra hij nieuws had
over Shere Khan, in de bamboe aan de rand van het weiland op
Mowgli te wachten.
Drie maanden lang bleef Mowgli i>i het mensendorp, om alles te leren
wet de mensen dedon. ( een lende doek dragen, met geld omgaan,
ploegen,enz. )
De dorpskinderen plaagden Mowgli voortdurend. Volgens de wet van
de Djungel had Mowgli echter geleerd, zich te beheersen.
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Hij moest echter toch vaak tegen zich zelf
zeggen, dat het laf was kleine kinderen
te doden. Hij had ze anders vast gegrepen
en hun nek gebroken.
Mowgli was ontzettend sterk voor een
mens en kende geen vrees.
Mowgli had niet het minste benul van het
klasseverschil onder de mensen. Hij hielp
iedereen als dit nodig was.
Dit ergerde de mensen voortdurend. Zij
vonden, dat de zoon van de rijkste man
van het dorp geen potteribakker mocht
helpen. Mowgli trok zich hier niets van
aan.
h& Avonds luisterde Mowgli naar de verhalen
van het dorpshoofd, de waker, de barbier, de dorpsjager enz., die
bij elkaar zaten en hun waterpijpen rookten. Zij vertelden elkaar
verhalen over de Djungel, geesten, spoken en wonderlijke Godheden.
Mowgli, die veel over de Djungel wist, moest erg om de verhalen
lachen. Mowgli vroeg aan de mannen of al deze verhalen verzinsels
waren, want de verhalen van de Djungel waren leugens.Hoe kon hij
de andere dorpsverhalen wel geloven.
De mannen werden hier erg boos over. Het dorpshoofd besloot toen,
dat Mowgli moest gaan werken.
De volgende dag moest Mowgli de buffels hoeden.
Mowgli was hier erg blij mee.
Hij reed 's morgens op de rug van Rama ( de
grote stier ), door de dorpstraat en de buffels
volgden hem.
De buffels lieten zich door de jongens leidden,
toesnauwen, slaan en oozij jagen, terwijl diezelfde buffels volwassen mensen zou doodtrappen.
Zolang de jongens bij de kudde bleven, waren zij
in veiligheid, want zelfs een tijger zou nooit een
kudde aanvallen. Alleen wanneer de jongens
afdwaalden van de kudde, werden zij soms mee-

gesleept.
Mowgli leidde de buffels tot aan de rand van een vlakte, daar waar
de Waingundja uit de Djungel trad. Hij liet zich van de rug van
Rama glijden en holde naar het Bamboebosje, waar hij Orijze Broeder
vo nd.
Grijze Broeder vertelde,,dat Shere Khan was teruggekeerd en op
Mowgli zat te loeren.
Mowgii maakte een afspraak met zijn Grijze Broeder. Zat hij op een
rots, die Mowgli van het dorp kon zien, dan was Shere Khan niet in
de buurt. Kwam Shere Khan terug, dan moest hij
in het midden van een vlakte gaan staan.
Na ongeveer £en maand stond Grijze Broeder niet
op de rots. Mowgli ging zo snel mogelijk naar de
v l a k t e e n d a a r v e r t e l d e G r i j z e B r o e d e r, d a t
Shere Khan hem die avend zou doden.
Grijze Broeder wist dat Shere Khan de Waingundja
was afgezwommen en in het grote ravijn van de
Waingundja lag te slapen.
Mowgli en Grijze Broeder verzonnen een list om
Shere Khan te vangen. Ze splitsten de kudde in
tweeen met behulp van Akela. De oude Akela liet
Mowgli niet in de steek.
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Mowgli en Akela gingen met de
stieren en ploegbuffels naar de
ingang van het ravijn en Grijze
Broeder met de koeien en kalveren
naar de uitgang. ( Je kon het
ravijn maar op twee plaatsen in
en uit.)
De veejongens zagen de kudde van
Mowgli hollen en gingen naar het
dorp om dit te vertellen.
Mowgli's plan was heel eenvoudig.
Hij wilde Shere Khan vangen tussen

de buffels en de koeien.
Mowgli wist dat Shere Khan na een maaltijd niet in staat was om
tegen de wanden van het ravijn op te klimmen.
Grijze Broeder wist te vertellen dat Shere Khan gegeten had.
Voordat Mowgli de buffels het ravijn indreef, schreeuwde hij naar
Shere Khan, dat hij eraan kwam. Daarna draafden de buffels,opgejaagd door Akela, het ravijn in.
Shere Khan zag wel in dat er geen kans was om te ontsnappen,
aan een kant stieren en aan de andere kant koeien met kalveren.
Toen trappelde Rama, struikelde en liep weer verder over iets
zachts. SHERE KHAN.
De koeien en buffels liepen tegen elkaar in
en wilden gaan vechten. Akela en Grijze
Broeder liepen van rechts naar links,
beten in de poten van buffels om de kudde
te doen keren.
Sher^ Khan was dood.
Mowgli ging te tijger villen, een zeer
zwaar werk. De huid van Shere Khan moest
naar de raadsrots toe.
Onder het villen viel er een hand op zijn
schouder en toen hij opkeek zag hij
Buldeo*( de jager van het dorp.) Buldeo was woedend op Mowgli.
Want de kudde was op hoi geslagen, omdat Mowgli er niet goed op
gelet had.
Toen hij zag dat Mowgli de gevreesde, manke tijger aan het villen
was, werd hij vriendelijk, want wie de tijger doodde kreeg geld
van de regering.
Buldeo wilde de snor van Shere Khan afbranden. ( Dit was een bijgeloof, men dacht namelijk, dat anders de geest van de tijger kwam

spoken.)
Mowgli werd kwaad
tijger gevangen.
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De tijger kwam Buldeo niet toe. Mowgli had de
Mowgli vroeg aan Akela,
of hij Buldeo in bedwang
wilde houden, zodat hij
verder icon gL,an met het
villen.
Buldeo vond dit allemaal
tovernarij. Een wolf die
gehoorzaamde aan eon tien
jaar oude jongen.
Buldeo verwachtte, dat
Mowgli in een tijger zou
veranderen.

Hij was ontzettend bang en vroeg aan Mowgli
of hij op mocht staan en weggaan. Mowgli
liet hem gaan.
Buldeo ging zo snel mogelijk naar het dorp
om deze 'tovernarij te vertellen.
Toen de tijger gevild was, ging Mowgli
met de kudde en Akela naar het dorp.
Het halve dorp stond Mowgli op te wachten
en dit niet omdat hij de gevreesde tijger
gedood had, maar om hem te stenigen, ze dachten dat hij een tovernaars jong was. Zij jaagden hem weg.
Mowgli liet Akela de kudde het dorp in stormen en de mensen vlogen
uiteen.
Mowgli en de twee wolven gingen met de huid van Shere Khan naar
de raadsrots.
De huid van de tijger werd
over de raadsrots uitgespreid
Akela mocht
weer op de
raadsrots
zitten.

De wolven hadden wee:1 een leider.
Mowgli zei nu:" De mensenhorde en de wolvenhorde hebben mij uit*»
gestoten, nu zal ik alleen on jacht gaan in de Djungel".
Zijn grijze Brooders gingen echter met hem mee. tjfjff/J' ' ^^k r rVi

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

1

Attentie — Mededeling voor mensen die prive materiaal in het klubhuis hebben
liggen.
In het materiaalhok van de Troep liggen een
heleboel prive*~spullen.
Dit is uitgegroeid tot een berg materiaal waar
van de verkennersleiding niet weet of het ge
bruikt mag worden, weggegooit of dat het alleen
maar in het materiaalhok moet staan omdat het
er al jaren staat.
Wij willen graag weten wat er met dat materiaal
moet of mag gebeuren.
De verkennersleiding is tot het besluit gekomen dat het materi
aal waarvan wij de herkomst niet kennen, eigendom wordt van de
groep (zie "gewenningsprocedure", red.).
Dit besluit wordt 5 april 1980 van kracht 1
V66r deze datum kan iedereen op zaterdagen zijn "eigend0101116^
op komen halen of vertellen wat er mee mag gebeuren.
Is deze datum verstreken dan gaat de verkennersleiding het ma
teriaalhok weer inventariseren en alles weer kompleet zien te
maken.
Het zou erg jammer zijn als eventueel priv^-materiaal, zonder
dat de eigenaar dit weet of mee eens is, van eigenaar wisselt
of geschonken wordt aan de Roteb.
Laat dus wat van je horen III
Tevens willen we er op wijzen dat we al het materiaal wat in
de loop van jaren is uitgeleend, graag terug willen hebben.
(kan je misschien gelijk die zelfde zaterdag doen. . . )
KovidevN "ze dcv.V*\o^.i*\\
iA\eV Vcow%ew WLev> 9

v ^ ^ ^
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met vriendelijke
groeten,
John Dijkstra,
materiaalmeester.

" M A N TA R O G G E N "
Beste Rowans,
De afgelopen maanden heeft er in de Kudu weinig informatie gestaan over
ons doen (en laten).
Ik hoop niet dat dat komt omdat er op de ouderavond in oktober is op
gemerkt door de ouders dat van de Rowans zoveel in de Kudu staat en
jullie van dit compliment sprakeloos (lees schrijveloos) geworden zijn.
/fp*
Het is dus wel weer eens nodig om de rest van de groep in te lichten
over onze activiteiten.
Allereerst een resume van de afgelopen periode,waarin we ons hoofdzakelijk
bezig gehouden hebben met het weer leefbaar maken van het kluphuis aan de
Daltonlaan, wat ons "home" blijft tot de nieuwbouw voltooid is.
Dit opknappen bestond o.a. uit:
« Het verbranden van overtollige troep,
=» Het omhakken van een oerwoud om weer een behoorlijk begaanbaar terrein
te verkrijgen,
» Het reinigen, opknappen c.^. repareren van waterleiding,toilet en keuken
= Het plaatsen van een tussenwand in het "grote" lokaal,
= Het aanbrengen van spotjes in het verlaagde gedeelte van het plafont
JpN

Vooral bij deze laatste twee punten zijn de volgende stellingen en
natuurwetten weer bewezen en in de praktijk beproefdt
1. Materiaal en gereedschap nooit aanwezig is als men het nodig heeft
2. Het op gelijke lengte brengen van twee stukken hout veel moeilijker
is als je denkt
3. Een belk die men recht onder een steun aan het plafont op de grond
heeft gelegd na het bevestigen minstens 6 cm van plaats veranderd is
4. iets dat men in twee weken denkt af te hebben ongeveer 7 weken duurt
5. Als men bij het maken van spotjes eerst de fittingen monteerfc, men
deze moet demonteren om er de conservenblikken die als lampekapjes
dienst doen er nog overheen te schuiven
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6. het maken van gaten met een decoupeerzaag het volgende opleverti
een gebroken zaagje,
een woedende blik van een chef die een fles kwijtraakt,
een big smile en een afschuwelijk klinkende schaterlach van een
vaandrig die er een fles bijkrijgt.
De moraali "bezint eer gij begint" (soort voorbereiding)
Buiten deze toon wel zenuwslopende bezigheden zijn we in januari nog
wezen schaatsen en in oktober hebben we de welpjes een speurtocht
aangeboden.
Ook zijn we nog bezig geweest met het drukken van fotogrammen........ ^
En ondanks al deze drukte hebben we nog met hulp van vdg Puettmann
tijd kunnen vinden om T-sjirts voor de groep te bedrukken.
Wat jammer alleen dat die lui die er voor die tijd zo graag een wilde
hebben nu nog niet langs gekomen zijn om er eentje op te halen.
Dit is wat we zo de afgelopen tijd gedaan hebben, en nu wat we gaan doen*
februari en maart:
1. het verven van muur en plafont,
2. 16-2 zomerkampbespreking met daarna voor Aad en Ronald een uitstapje
om informatie in te winnen over de practische uitvoering van de door
ons gedane voorstellen (wat,waar,wanneer)
3. reviseren en onderhoud kano's
4«

het

af

ronden

van

de

speel

en

instructief

(laatste opnamen,montage en geluidsvoorziening)
Premiere:22 maart des avonds, alleen voor spelers en cameralieden
Na afloop gelegenheid voor het drinken van een glaasje cola waarbij
dan tevens een Rowanraad gehouden wordt.

april : barbeque
MQi J 15/18 mei fietskamp,waarheen en wat daar te doen horen we
op 22 maart als iedereen er over heeft nagedacht.
juni : pionieren

Zoals je ziet, een berg activiteiten ,waaronder we met z'n alien de
schouders onder zetten zodat we in ons volgende artikel dat er in de
Kudu komt terug kunnen blikken op tal van geslaagde activiteiten.
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Ruud

Bergmans

ilm

^

PoS. daar het mij niet bekent is wanneer de Kudu verschijnt kan het zijn
dat bij het ter perse gaan van dit stukje enkele progammapunten al
uitgevoerd zijn.
R.B.
"Ik heb een raadsel1.1
"Het brand, roet, stinkt
en geeft geen wanateI"
" Wa t i s d a t ? "

: st paooA\^ire Q-SH,,

Als U het goede antwoord weet, U heeft verstand van dergelijke
apparaten,of U heeft nog een goed exemplaar in de rommelkast
staan, zoudt U ran zo vriendelijk willen zijn om ons uit
de kou te halen en contact op te nemen met de Rowanafdeling?
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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.
HOOGWAARD.IGE 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

Rotterdam begroet 3e Fiets vierdaagse
In de Paasvakantie (8,9,10 en 11 april
ts.) wordt in Rotterdam voor-dc der*
de maal de Fietsvierdaagse gehouden.
Traditiegetrouw wordt dit evenement
georganiseerd door de dienst Sport
en Recreatie in samenwerking met
De Havenloods/Het Zuiden.

In de route zijn ondermeer opgenomen: Het Rottemerengebied, de pol
ders van Berkel en Rodenrijs, de Kralingsc Bossen en Plassen, Het Zuiderpark, recreatiegebied Brielse Maas,
het eiiand Voorne-Putten, de Oude
Maas en de Rhoonse en Carnisse
Grienden.

In de lente.van afgelopen jaar genoten maar liefst 4.600 deelnemers van
het fraaie en warme weer en van een
idyllische route. Sport en Recreatie
rekent ditmaal op nog meer deelne
mers; er zijn al 2000 aanmeldingen
binnenstroomd. De fietsliefhebber
kan. dit jaar weer een fikse portie
beweging en frisse lucht opdoen en
zyn hart ophalen aan unieke stukjes
recreatiegebied.

Op zaterdag 12 april wordt bovendien
de 100 kilometer-tour verreden. Bij
de Fietsvierdaagse bedraagt de afstand
ongeveer 30 km per dag met startpunten op de linker Maasoever (Sportterrein Langepad). Overdag kan worden
deelgenomen aan een recreatieve puzzeltocht, waarvan de route exact de
zelfde is als bij de avondrit.
Dit heeft als voordeel dat iedere deel
nemer niet alleen overdag maar ook

cfo

's avonds kan starten. De weersgesteldheid zal bij de keuze mede bepalend zun. De start is overdag tussen
10.00 en 11.00 uur en ' s avonds tus
sen 18.00 en 19.00 uur. Na vier da
gen fietsplezier ontvangt iedere deel
nemer een blijvende herinnering.
Inlichtingen en inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar bij de Dienst voor
Sport en Recreatie, onder nummer
172725 of 172789. Evenals vorige
jafen worden ook blinde Rotterdam
mers (met begeleiding) in de gelegenheid gesteld aan de Vierdaagse
deel te nemen.
Volgende week wordt opnieuw aan
dacht besteed aan deze door de Ha
venloods/Het Zuiden en Sport en
Recreatie georganiseerde 3e Fiets
vierdaagse van Rotterdam.

ROTTERDAMSE
FIETSVIERDAAGSE

Op 8, 9, 10 en 11 april a.s. zal voor de derde maal de ROTTERDAMSE
FIETSVIERDAAGSE xrorden georganiseerd.
De Rotterdammer kan hierbij - in bex^eging zijnde - kennis maken met dikwijls
prachtige en unieke stukjes rekreatiegebied.
Zo zijn in de routes onder meer opgenomen: Het Rottemerengebied, de polders
van Berkel en Rodenrijs, Kralingse "bossen en plassen, het Zuiderpark, de
Rhoonse en Carnisse grienden, rekreatiegebied Oude Maas, rekreatiegebied
Brielse Maas en het eiiand Voorne Patten.
Op zaterdag 12 april wordt - aansluitend op de fietsvierdaagse- de 100 KM
toer verreden.
De fietsvierdaagse kan zoxrel overdag als ' s avonds verreden worden.
Voor de COFTROLEHJITTEN onderweg is het gewenst dat er mankracht aanwezig
is, waarbij gedacht wordt aan SCOUTING ROTTERDAM.
Wanneer een groep de Dienst voor Sport en Recreatie, organisator van het
geheel, behulpzaam wil zijn dan kunnen zij tevens al dan niet met tent en
toebehoren, hun Scoutinggrosp ter plekke promoten.
Vorig jaar reden ruin 4*000 deelnemers mee.
Start- en controlepost en zijn zowel op de linker als rechter maasoever
en tevens in Hoogvliet gepland.
Zij die hun diensten willen aanbieden kunnen alle inlichtingen hieromtrent
verkrijgen bij de Dienst voor Sport en Recreatie, onder de telefoonnummers
17 27 25 of 17 27 89.
Bij voorbaat dank voor uxtf medewerking.
Met vriendelijke greet en,
Dienst voor Sport en Recreatie, Afd
J.A. Zimmerman.

Algemene Recreatie
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Jij vindt de juf van jouw klas hele
maal niet aardig. Altijd als jij toevallig eens iets uithaalt, ziet ze
het. Dan krijg je strafwerk. Je
mag het bord ook nooit uitvegen,
de planten geen water geven en
de schriften niet uitdelen. Je hebt
het altijd gedaan; ze heeft de pik
op je. Als je dat thuis aan je
ouders vertelt, dan geven ze de
juf nog gelijk ook. Jij moet wel
*naar je ouders luisteren, maar
naar jou luisteren ze nooit. Da's
helemaal niet fijn. Je wordt er
zelfs verdrietig van.
Jij wordt op school door iedereen
gepest. Ze schelden je uit voor
'schele' omdat je een bril draagt.
Maar daar kun je toch ook niks
aan doen? En jou noemen ze konijn omdat je van die grote voortanden hebt. Je zou ze d'r wel uit
willen halen, maar dat kan natuur
lijk niet. En uit zichzelf gaan ze
ook niet weg, want je hebt al gewisseld. Je moeder zegt, dat je je
niet zo aan moet stellen. Maar jij
zit er maar mee.
Jij gaat iedere week kijken naar
die steengoeie voetbalclub. Ben je
een fanatieke supporter van. Zelf
voetbal je trouwens ook hartstik
ke graag. Maar op het trapveldje
mag je nooit meedoen. Of je

wordt iedere keer als laatste geko
zen of zomaar weggegeven aan
de tegenpartij. Ja, goed, je bent
wat dikker dan de rest. Maar moe
ten ze je dan altijd maar buiten
spel laten staan omdat je niet zo
hard kunt lopen? En dan die ene
rotzak, die altijd met je wil vechten. Ja, je vader zegt, dat je je niet
op je kop moet laten zitten. Die
heeft gemakkelijk praten, maar
die jongen is veel sterker dan jij.
En toen je eens een trap terug gaf
kreeg je straf omdat je op de
speelpiaats aan het vechten was.
Leuk hoor, om met je moeder
naar de stad te gaan om nieuwe
kleren te kopen. Dat spijkerpak,
dat jij wilde hebben, vond ze maar
niks. En ook die glimmende broek
vond ze maar 'ordinair'. Maar bij
na al je vriendinnen hebben er ook
eentje. Ja, je mocht zelf kiezen.
Da's waar. Maar wel uit allemaal
van die truttige jurken, die vrese
lijk ouderwets zijn. Je moeder
vindt ze mooi, maar die hoeft ze
toch niet te dragen. Je loopt vre
selijk voor joker en ze pesten je er
ook nog mee.
Waarom moet jij altijd zo snel naar
huis als je uit school komt? 'Kin
deren horen niet op straat te
zwerven', zegt je moeder. Maar je
zwerft toch niet? Je wilt alleen
maar met je vrienden en vriendin
nen buiten spelen. Zeker als het
mooi weer is. 'Vraag maar of ze
hier komen spelen, dan kan ik tenminste zien, wat jullie uitvoeren',
zegt je moeder. Ja, ze zijn gek!
't Is leuk bij Nelly thuis. D'r moe
der is zo'n enig mens. Die kan zo
opnoemen, welke platen er in de
top-10 staan. En Vader Abraham
vindt ze ook een slijmerd. Tegen
zo'n moeder kun je alles vertellen.
Ook als je iets uitgehaald hebt. Ze
lacht er nog om ook.
Je eigen moeder werkt. Die is er
's middags nooit. En als ze dan
om zes uur thuis komt heeft ze
geen tijd voor je. Want wie moet
anders het eten klaarmaken? En
ze is al zo moe.
Moet je de vader van Piet zien.
Die voetbalt nog in het eerste elftal. Op zaterdagmiddag is hij lei
der bij de pupillen en hij traint ze
ook nog. Dan voetbalt hij zelf
mee. Nou, Piet heeft mazzel hoor.

Die heeft niet alleen een vader,
maar eigenlijk ook een goeie
vriend.
Jij hebt helemaal geen vader
meer. Nou ja, geen vader . . . Je
ziet hem nooit, want hij woont er
gens anders. En je moeder wil er
niet over praten. Ze wil zelfs niet,
dat je hem nog ziet. Maar zij heeft
toch ruzie met hem? Jij toch niet?
Herken je jezelf in een van de
voorbeelden? Nee? Dan heb je ge
luk gehad. Maar misschien ook
niet en kun je zelf dingen opnoe
men, waar je erg verdrietig over
bent, maar met niemand over
kunt praten.
Met niemand? Toch wel.
Op 8 oktober werd in Rotterdam
de Kindertelefoon officieel in ge
bruik gesteld. Marijn en Martin lieten toen een heleboel vrolijk gekleurde ballonnen los, waar een
foldertje aan vastgemaakt was.
Bij die kindertelefoon zitten iedere
dag (van 's middags vier uur tot
's avonds acht uur) mensen, die
kinderen willen helpen, die naar
kinderen willen luisteren en jouw
probleem niet gek vinden, die je
proberen te begrijpen, die tijd en
geduld hebben en samen met jou
een oplossing voor je problemen
proberen te vinden.
Zo, dat is heel wat. Je begrijpt dat
dat natuurlijk lang niet altijd even
gemakkelijk is.
Misschien is jouw probleem te ingewikkeld om er een, twee, drie
uit te komen. Geeft niet hoor.
Want die mensen achter de kin
dertelefoon weten een heleboel
adressen, waar ze jou met je pro
blemen wel kunnen helpen. Weet
je, wat ook zo fijn is? Je hoeft je
achternaam niet op te geven en je
adres niet. Dan weet je dus zeker,
dat de mensen van de kindertele
foon niets achter je rug om doen
als jij dat niet wil. Je ziet het, je
bent nu zelf de baas. Als je zelf
geen grote of kleine problemen
hebt, maar zomaar eens voor de
gezelligheid wilt bellen, dan mag
dat ook. 0 ja, het telefoonnummer. Dat is 010 - 224455. In
Amsterdam is er trouwens ook
een kindertelefoon met hetzelfde
nummer. Je moet dan alleen in
plaats van 010 het nummer 020
draaien en dan 224455.
Cees van Meurs
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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.

mBINGHAM
VERKOOP

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

WSTR

F. F. H U N IA
Handelsonderneming B.V.
Exclusieve
relat ie

rfSS.

geschen ken

RELATIE/GOOOWILL
JUBILEUM GESCHENKEN

voor bedrijf en industrie

GerRo
010 - 65 29 55
Ungerplein 14

Ro t terdam

H A L L O

i i t t t i

M i j n n a a m i s R o n a l d Ve l l e k o o p , e n w e l h i e r o m n o u i k z e g h e t n i e t
ook zoek dat zelf maar uit.
Maar nu even serieus, terug van weggeweest, terug in de dierenwereld.
We beginnen gelijk met een kriebelig onderwerp"De Vlo11.

DE VLO.

^ojga #£j

De vlo is tegenwoordig geen alledaagse lastpost meer zoals vroeger.
Als je vandaag de dag nog last van vlooien hebt kan je ze het best proberen
te vangen in een klein doosje of met een klein lassootje. Misschien lukt het
ook wel met een miniatuur muizevalletje.
Wanneer je ze gevangen hebt moet je ze maar op een klein wipje zetten of voor
een kleine strijdwagen spannen.
Lukt het je niet om ze te temmen en daarna te dresseren, dan kan je ze het
beste verkopen, want er wordt heel wat geld voor geboden.
Vaak zie je apen "vlooien" dit is waarschijnlijk gewoon gefrunnik, wat ik
weleens bij sorry ik dwaal weer af.
Over het algemeen hebben apen geen last van vlooien.
Wel kunnen, ratten, muizen, spechten, mezen maar ook uw kat last van vlooien
hebben. Ik kan nu wel een boel Latijnse namen voor de vele soorten opszhrijven,
maar daar heeft u geen aan.
Als een vlo van de kat bij u terecht komt, dan een ogenblikje even kriebelen,
bijt hij (de vlo niet de kat) gelijk. En dat kan jeuken.
Vlooien leven van bloed, ze bijten zich eerst in het vlees vast en dan zuigen
ze het bloed op, door een nauwe buis.
Ik vind dat we voorlopig weer genoeg tot de volgende KUDU te kriebelen hebben.
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Onclor c)e -troyepQ'<<ua
Beste Verkenners,
Hier is dan het tweede "Onder de Troepvlag"-bericht,
sinds een hele tijd is die niet in de KUDU verschenen
(het boek der boeken). Daar waren enkele redenen voor
| zoals jullie ook wel gemerkt hebben.
De leiding (een hele nieuwe leiding) heeft het gewoon te
druk gehad met het aftasten (en is nog steeds bezig) om
het beste spelaanbod voor jullie te vinden.
Het is ook al weer binnen de leiding de afgelopen week
aan het rommelen geweest, want Henny Geerlings ging weg
als vaandrig en Philip Weber is daar voor in de plaats
gekomen.
Maar wat dat nieuwe spelaanbod betreft, we zijn al een
stuk opgeschoten.
Men krijgt er weer zin in !!!!!
En nu we wat meer tijd hebben zullen er wat meer "KNAL"programma's verschijnen.
Om zoal iets te noemen, er komen meer avondspelen, wedstrij
den, technieken, insignes, weekenden, kano-kampen en niet „^
te vergeten - HET ZOMERKAMP - Mil!
Maak je borst maar nat en spuug maar in je handen, want het
wordt me toch een zomerkampje. Grandioos, in Luxemburg nog
wel en 10 dagen lang, 't is niet te geloven. Bij de leiding
zit het enthousiasme er al zeer goed in en als het aan ons
ligt zal het een "nooit-meer-te-vergeten" zomerkamp worden.
Dat kan NIET MISSEN maar dat ligt natuurlijk 66k wel aan
jullie. Want, wat ik de afgelopen weken wel eens gemerkt heb,
is dat bepaalde technieken wel iets te wensen overlaten,
tss.tss. Maar daar gaat de leiding zeer zeker wat aan doen.
We hopen dat in een goed teamverband met de PL's en APL's
samen te doen. Ja hoor! het gaat weer gebeuren:
"DE BEUK D'R IN" (oei, oei, dat was lekker).
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OPGAVE: voor zondag 23 maart 1980 bij de verkennersleiding
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voor 23 maart 1980 - AANMELDINGSSTROOK - voor 23 maart 1980
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op voor het Zomerkamp-Verkenners.
Bij het opgeven zorg ik tevens dat het inschrijfgeld overgemaakt is op i
CO

bovengenoemd Gironummer.
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In hanteer betalingwijze 1/ betalingwijze II. (*)
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Bij opgave hoor ik me in beide gevallen te houden aan bovengenoemde ji
voorwaarden.
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Zo, en nu weer op voile toeren !!!!!!
INSIGNES:
Er wordt op zeer korte termijn het insigne "speaks inglish" naar voren
gebracht. Er zijn al enkele verkenners die dit graag zouden willen doen
en het insigne halen. Maar waar blijft de rest????
Dit insigne zal geen makkelijk insigne worden, want er worden nogal strenge eisen aan gesteld. Het zal door een buitenstaandergeexamineerd worden.
Wat er zoal gevraagd wordt is b.v. het opstellen van een tekst in het
Engels, vertalen, spreken en ga zo maar door. Laat je hier niet door
afschrikken, want je weet: "Een padvinder zet door".
Stel je eens voor, je zelf zien lopen met een insigne "speaks inglish",
wat een eer, het zal van je gezicht af te lezen zijn, zo van: "Doe mij
nu

maar

eens

na".

Nu nog een paar kleine details:
Ik heb een kreet gehoord door een verkenner (die ook meestal de grootste
mond heeft) over:
Het bedrukken van T-shirts voor de B.K.C.(Brownsea Kano Club) misschien
iets voor een programma????
Over T-shirts gesproken:
De Rowans hebben T-shirts te koop, speciaal voor de
troep (al een tijdje)en er is nog maar een verkenner die
zo'n shirt gekocht heeft en het kost maar een tientje, in
de winkel betaal je wel tweemaal zoveel.
Waar blijven jullie nu????
Kom op, leuk voor het zomerkamp.
Zo dat was die dan boy's en niet vergeten: "WEEST PARAAT".
namens de verkennersstaf, een stevige linker.
Vaandrig Emile.

*

IEMAND RAAKT
BUITEN WESTEN!
ELKESECONDETELT
.
S fl f M
Als je bij ccn ongeluk onmiddellijk
weet wat je moet doen. kan dat het verschil
betekenen tussen leven en dood.
De dingen die je weten moet. zijn met een
heel klein beetje aandacht onlzettend
simpel teonthouden. We hebben ze vooru
in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar
gezet. Dat boekje krijgt u door even een
kaartje testuren aan ..Het Oranje Kruis**.
Statenlaan 81.2582 GE Den Haag.

Bij ieder ongeluk geldt: Houd het hoofd
koel. juist bij cle eerste verwarring. Zorg dat
u en omstanders niet ook een ongeluk
kunnen krijgen.
Sla alarm (of laat dat doen) bij arts, zieken
huis. politie of GGD.

N LEVEN
HEBJE
ZO GERED.
Wie door een klap beiuusteloosraakt. moet
kunnen blijven ademen. Dus: mond leegmaken (bloed. braaksel. kautugom e.d.
uerwijderen). Slachtoffer op zijn zij draaien.
Hoofd goed achterover. Mond en neus naar
de grond gericht.

|*J?J Aange^odendoorditbladinsamenwerkin9metdeste^ SIRE
25

op mond beademing
c

o

Welpen,
Alweer een tijdje geleden hadden we twee E.H.B.O. oefeningen.
Hierbij leerden we onder andere hoe en wanneer we mond op
mond beademing toe moeten passen.
We hebben het voor jullie, maar ook voor andere jongens, nog
eens op een rijtje gezet.
We bedanken gelijk nog de heren Timmermans en Vlug van de
E.H.B.O. vereniging "Don Bosco", die deze twee ochtenden aan
wezig waren om ons te oefenen met behulp van de oefenpop.
Bewusteloosheid
Een bewusteloosheid treedt op na bijvoorbeeld een ernstige val
of bij verdrinking. Het slachtoffer ziet blauwachtig/grijs,
reageert niet als je tegen hem praat of in de hand knijpt. Het
lijkt net of hij slaapt. Maak knellende kleding los.
Inspecteer de mond en neem een eventueel kunstgebit, kauwgom
en dergelijk eruit. Hierdoor voorkom je dat de weg waarlangs
de lucht wordt ingeademd (de luchtpijp) afgesloten raakt.
Leg het slachtoffer daarna in stabiele zijligging en laat hem
nooit alleen.
Als een bewusteloze niet of onvoldoende ademhaalt, bijvoor
beeld door verdrinking, moet je kunstmatige ademhaling toepassen.
De mond-op-mond-beademing is in de praktijk de beste methode
gebleken, ook al omdat je merkt en kunt zien of je werkelijk
lucht in de longen van het slachtoffer krijgt.

HOOFD ACHTEROVER
leq Y\tt slackto(?fe«r op zijn rug . Kmei met
beide knf-eeVi naast zytn hoofd. /eqje
ene hand or\dzr ztjn nek en de andere
op z'n voorVioopd. Bre-og rm z'n hoofd
zove^r moqelyk ackterover : z'n mond Matt
nierdqor open.

1 NEUS DiCHTKNypEN

knyp met duim en ooysv/inger vow de Viand
die op 2yn uocrWpoj?d rust zyn neus goed
didnk. Adem een keer diep in en uit (je
uftademingsLucWt bev/at nog ruim uoldoende
zuurstof ovn iemand in leuen te kunnen
houden)
* ADEM iNBtAZEN EN KiJkEN
Haal opnieuw adem , Floats je wyd geopende
mond stevig am zQv) mond. Qlcas. nu jeadew
met enige knxdat m zyn mond enkuk of z'n
borst omVioog komt. BLaas by kleuters. mincer
/.ucWt \v\ en minder krackteg,net zoveel datde
borstkast even omhoog gaat en (eis Snellen.
*1 Z.ATEN UiTADENEN
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Neem }e. mond weg en laat ook zijn neub
vrij. Er vmdt uttadem'ing plaats. WqU
cf 2'n borst weer terugveert. knijp weer
eyn -neus dickt en beam opnteutJ

Wanneer beademen

Hoe lang

Lukt het niet

Een slachtoffer ziet grauw.
Hij raageert niet op aanspreken
en knijpen in de handing.
Je hoort soms een rochelend
geluid.
Hij krijgt in korte tijd.
dodelijk gebrek aan zuurstof
en wordt zeer snel bewusteloos.

Blijf zonodig lang doorgaan.
Rustig, regelmatig en weinig
gehaast
12 ademhalingen per minuut
zijn voldoende.

Probeer dan mond-op-neus
beademing:

Verlies dan geen tijd met
andere handelingen maar
begin dirakt met mond-op-mond
beademing. Het vergroot
zijn levenskansen.

Merk je weerstand bij het
inademen of komt de borst
niet omhoog, dan kan het
zijn dat je het hoofd niet
goed achterover houdt
Breng zijn hoofd dan nog
verder achterover en
probeer opnieuw lucht in
te blazen.

Druk da kin stevig naar voren
en duw met ja duim z'n lippan
op elkaar.

Houd met je ene hand zijn
hoofd goed achterover. Lag
ja andere hand, dia onder da
Blijf vooral zijn hoofd goed nek was, op z'n kin zondar op
achterover houden 1
zijn strottenhoofd ta drukken.

Sluit ja mond stevig om z'n nous
en blaas er lucht in.
Baadem verder zoals bij da
mond-op-mond methode.

Lukt de inblazing niet, dan is de luchtweg niet vrij
oorzaken hiervan kunnen zijn:

De

- Het hoofd van het slachtoffer wordt niet ver genoeg achter
over gehouden, zodat de tong voor de ingang van de luchtpijp is gevallen.
- De neus is verstopt. Hou dan met de linkerduim de lippen van
het slachtoffer iets uit elkaar en plaats je mond wijd open
om de mond van het slachtoffer» Je gaat dus over op mondop-mond beademing«,
- Een voedselbrok, kauwgom, een kunstgebit of iets dergelijks
blokkeert de keelo Verwijder deze met twee vingers bij
opzij gedraaid hoofd.
Wanneer je voelt dat je duizelig wordt, onderbreek je de be
ademing even en blaas je bij hervatting wat minder lucht in.
Als het slachtoffer zelf weer gaat ademen, begint hij te slikken en krijgt hij wat meer kleur.
Stop de beademing pas als de pati§nt zelf weer regelmatig
ademhaalt. Laat het slachtoffer pas drinken als hij zelf het
glas naar de mond kan brengen.
Bij een klein kind kun je je mond over neus en mond tegelijk
zetten. Denk eraan dat je bij kleintjes de lucht er met
stootjes inblaast.
Je moet blijven ademen 6f tot het slachtoffer weer ademt 6f
tot de dokter het van je overneemt.
Als iemand in het water is gevallen
een reddingsboei toewerpen.

of in het water springen. In dit geval trek je eerst alle
zw a re kl e d i n g u i t, d a a rn a sp ri n g j e h e t w a te r i n m e t d e
hurksprong terwijl je de drenkeling bemoedigend toespreekt.
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IMPORT - EXPORT

SEIKO

PIERRO

LARO

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
Relatiegeschenken

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

Stadhoudersweg 105
Te l . 6 5 3 4 0 0
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•vj^^ Rotterdam, februari 1980.
Beste Leid(st)ers «jC8^a,eid(st)ers van de Brownsea groep,

Al lang lopen er een paar oud-leiders rond met het idee om weer eens
allemaal bij elkaar te komen. Ik vind dat dat er dan nu maar eens van
moet komen, dus vandaar deze brief. In reunies in een zaaltje of een
clubhuis daar heb ik niet zo veel vertrouwen in, maar wat dacht je
van een gezellig weekendje , zo met z'n alien bij elkaar ?
Dat is beslist haalbaar en lijkt mij reuze gezellig. Met zowat de
helft van alle oud-leiders heb ik al jaren geen contact meer mee
gehadfen ik denk zo dat dit met de meeste onder ons wel het geval is.
Wat is nu de bedoeling ?
Wel, een weekend dus. Dit vergt natuurlijk wel een beetje organisatie
zo voor de eerste keer dus vandaar dat deze brief er al zo vroeg in het
jaar is.
Tegen de tijd dat het echt zover is, dan krijgen jullie weer een
briefje om je eraan te herinneren en een juiste route beschrijving
hoe je er moet komen. Nu eerst maar vast in je agenda schrijven dan
staat dat maar vast.
Een paar feiten:
Het weekend zal naar ik hoop gaan plaats vinden op 6 en 7 September
dit jaar te Loon op Zand op een terrein van boer Kuipers.
Het is een heerlijk stukje terrein waar alles mag en waar de mogelijkheden zijn om weer eens lekker te kamperen. Slapen in je tentje al dan
niet zo op de grond. Water en een toilet zijn aanwezig. Een kleine
kampeeruitrusting dus meenemen. Bord, bestek, mok, glas enfin je weet
dat zelf wel. Er komt een groot kampvuur waar we met zijn alien om
kunnen zitten en om zaterdags de kippen boven te roosteren met meer
lekkere dingen. Zondags wat brood en een kop soep en dat is dat.
Voor fourage, pannen en kookmateriaal daar wordt voor gezorgd dus
dat hoef je niet mee te nemen. Alleen je tentje en de rest om mee
te eten en te drinken, dat is alles.
Mocht je nu geen tent of ander kampeermateriaal meer hebben, bel mij
dan even op of schrijf dan kan ik zien of daar een mouw aan te passen
valt met het lenen van wat troepmateriaal of zo. Dus zijn er problemen
met vervoer of wat dan ook, laat het even weten. Laat dat je er niet
van weerhouden om niet te kunnen komen.
Zo, dat is er uit en nu maar hopen op een hoop oude bekenden. Voor
zover dit te achterhalen was, is deze brief naar alle leiders vanaf
1966 gestuurd. Je begrijpt de bedoeling van dit alles ? Het is gewoon
zonde om alle contacten te verlieze.n met al die mensen die destijds
en nu nog zo hard gewerkt hebben om de Brownseagroep te maken tot
wat het nu nog steeds is.
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Enfin, we zullen de verhalen welter horen, daar in Loon op Zand
lekker rond een vuur en onde^^dp je stoeltje.
* ■ & .
De mensen die inmiddels e^HJbtfd, verloofd of weet ik wat zijn
en die misschien al kindftptf hebben(dat zijn er al heel wat naar
ik vernomen heb) , i^J^en is van harte welkom.
Mocht je niet^JJVdagnacht willen kamperen met de kinderen, kom
dan zondag lan^s of zo. Tot een uur of 12 's-middags zullen de
meestener nog-Wel zijn. Na twaalven kan het terrein misschien
leeg zijn omdat de meesten dan aan het wandelen zijn geslagen of zo.
To t s l o t .
Mocht je probleempjes hebben met eerder genoemde zaken, laat het dan
alsjeblieft even weten door te bellen of te schrijven. Telefonisch
ben ik moeilijk bereikbaar want ik ben de helft van de tijd niet
thuis m|ar^lijf het proberen of schrijf ineens. In de periode
van 22 anxil tot 10 maart ben ik met vakantie, dus dan zal bellen
weinig zin hebben vrees ik.
Zijn er wat jouw betreft geen problemen en je komt, laat mij dit
dan ook weten ? Het moet toch wel een beetje georganiseerd worden
l.v.m. fourage en zo meer en dan is het fijn om te weten wie en
hoeveel er komen. Mocht je dus nu al weten dat je niet kunt komen
laat mij het weten, dan bespaar ik tenminste de portokosten voor
die tweede brief.
Alvast bedankt en ik hoop jullie reakties tegemoet te zien.
De hartelijke groeten en tot ziens dan maar.

H a n s P f e i j f f e r.

Bloemfonteinstraat 53 a ,
3072 HC ROTTERDAM.
telefoon: 84 76 30

tot?

■f t ' 1
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Fotobureou C. Kramer
Foto'/ voor ftoclomo
/choopvoort
I fi tlu/trlo
Rrchittctuur

/ Grovondijkwol 82
3014 EH Rotlordom

Kol. OIO-366864
010-362021
OI807-I3574

r

<K

Graf/s toegang, elke dag
van 10 tot 5 uur, op
zondag en feestdagen
van 11 tot 5.

Onze adverteerders steunen ons
groepsblad en daarmee ook
onze groep.
Het zou leuk zijn als U bij
gelegenheid ook eens aan hen
zou willen denken.

Ook voor de jeugd:
van DAIN/I'S Hiirwrzorging
Noorderhavenkade 97
Tel. 010 - 661092
Rotterdam-3004

Tevens voor toiletartikelen

zaterdag 1 maart

Horde ;• G-ipsafdrukken maken

zaterdag 8 maart

Horde j: Knopen

zaterdag 15 maart

Horde

: Jachtgebieden

zaterdag 22 maart

Horde

: Horde ochtend

zaterdag 29 maart

Horde

: palmpasen

Verkenners

Misschien willen .jullie eens om
een programma vragen bij de leiding . . . .

maart
De maand maart ontleent zijn naam
aan de Romeinse oologsgod Mars. In
deze maand hield men in Rome
paardenrennen, op 23 maart werden
de trompetten die in oorlogstijd
gebruikt waren, plechtig gereinigd.
Volgens onderzoekers is de naam
'lente', waar de naam lentemaand
vandaan komt, een verbastering van
'lengte': op 21 maart hebben dag en
nacht namelijk dezelfde lengte, ieder
twaalf uur. Andere namen voor deze
maand: vastenmaand, zaaimaand.
Weersverwachting: 'Donder in maart
brengt sneeuw in mei\ of: 'Maart
roert z'n staart' en: 'De eerste donder
in maart pakt de elft (d.i. een soort
vis) bij z'n staart'.
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TOT HET
VOLGENDE NUMMER!

STICHTING

SCOUTING ROTTERDAM WEST
POSTBUS
658
TERREIN
3000 AR ROTTERDAM

K A N A A LW E G

GTOEPSVOORZITTER

STICHnNGSVOORZITrER

PENNINGMEESTER

Alex Smits
Navanderstraat 11
3039 VL Rotterdam

B.A. Ravesloot
Gouvernestraat 143
3014 PM Rotterdam

P. de Vogel
Bilderdijkstraat 55
2951 TD Alblasserdam

tel. 010-667626

tel. 010-363678

tel. 01859-4484

WKTPENLEIDING

VERKENNERSLEIDING

ROWANS

Akela Kleijn
Stadhouderweg 143 a
3039 EH Rotterdam

Fred Barendregt
Gijsingstraat 76
3026 RP Rotterdam

Ruud Bergmans
v. Heukelomstraat 38
3067 PJ Rotterdam

tel. 010-656807

tel. 010-760352

tel. 010-203404

Chil Bennink
Hammarskjoldplaats 68
3069 RC Rotterdam

Gerard v.d. Ende
Lindesingel 128
3053 JN Rotterdam

tel. 010-206212

tel. 010-227654

REDAKTIE KUDU

FINANCIEN KUDU

SECR. STICHTING

Peter Konijnenburg
Schuttersveld 8
2924 XL Krimpen a/d Us.

Brownsea "Groepsblad"
Schuttersveld 8
2924 XL Krimpen a/d IJS,

Brownseagroep 66
Postbus 658
3000 AR Rotterdam

tel. 01807-14271

giro 3950520

t . a . v. D h r . v. D i j k

ttfelpen (8-11 jaar)

Verkenners (11-15 jaar)

Rowans (15-18 jaar)

Kanaalweg 88

Kanaalweg 80

Daltonlaan ..

Zaterdag 10.00-12.00 uur

Zaterdag 14.00-17.00 uur

Zaterdag 13.00-16.00 uur

BIJEENKCMSTEN:

KONTRIBUTIE:
Welpen: / 12,50 per maand. Verkenners, Rowans en Staf: / 13,50 per maand.
S.v.p. per automatische overschrijving te storten op : Giro 3632234
t.n.v. Penm. Brownseagr.
Bilderdijkstraat 55
2951 TD Alblasserdam
o . v. v. " K o n t r i b u t i e " .
SCOUT SHOP

BURO SCOUTING R.DAM

Heemraadsingel 129
3022 CD Rotterdam

Heemraadsingel 129
3022 CD Rotterdam

tel. 010-772395

tel. 010-775113

Openingstijden:
Maandag

13.00-17.30 u
19.00-21.00 u

Dinsdag t/m
Vr i j d a g

10.00-17.30 u

Zaterdag

9.00-12.00 u
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