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van de visch kantoormachines bv
rotterdam - henegouwerlaan 25 - 33 tel. 010 - 775799*
oud beijerland - admiraal de myterstraat 60 tel. 01860 - 5799*
kantoorartikelen - kantoormachines - kantoormeubelen

Na een lange periode van stilte rondom de redaktietafel nu ein
delijk weer eens een nummer van onze eigen KUDU. Door verschillende
oorzaken, waaronder het vertrek van de hoofdredacteur L;J. deLange
en de stafwijzigingen bij de troepleiding naar aanleiding van het
feit dat Peter Konijnenburg genoodzaakt was de groep als Hopman te
verlaten, was het niet mogelijk om de KUDU op dat moment voort te
zetten. Nu echter hebben we weer kans gezien om de redactie weer
van de grond te krijgen . Naast het drukken van het blad, wat hij
voorheen ook deed, was Peter bereid om ook de hoofdredactie over
te nemen. Verder is er van ieder onderdeel weer iemand in de redactiecommissie opgenomen.
Deze eerste KUDU van het seizoen is geen uitgebreide, maar we vonden
dat U zo gauw mogelijk weer iets moest horen. Vooral betreffende de
zomerkampen en de vergevorderde nieuwbouwplannen valt te meiden.
Met onze adverteerders en abonnee's zal in een bijgevoegde brief
kontakt opgenomen worden over een voorstel voor een regeling in
verband met de uitgevallen nummers van de KUDU.
Tot slot wensen wij ieder een prettige vakantie toe en tot de volgen
de KUDU. Deze verwachten we rond 1 juli uit te geven.
de redactie.

# # # # * * * * # * * * * * ^ ^

REDAKTIEADRES : REDAKTIE „KUDU"
POSTBUS 658
3000 AR ROTTERDAM

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

■

F. F. H U N I A
H a n d e l s o n d e r n e m i n g B . V.

Onze adverteerders steunen ons
groepsblad en daarmee ook
onze groep.
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Exclusieve
relatie
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geschenken
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h0^^ JUBI LEUM6ESCHENKEN
f voor bedrijf en industrie

Het zou leuk zijn als U bij
gelegenheid ook eens aan hen
zou willen denken.

Ook voor de jeugd:
van Lj/\IVI Haarverzorging
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010 - 65 29 55
Ungerplein
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van de raadsrots

Beste Ouders en Welpen,
Zoals iedereen al gemerkt zal
hebben, heeft de nieuwe KUDUredactie het voor elkaar ge
kregen om de KUDU weer op te
starten.
Dat zal dus betekenen, dat U weer regelmatig wat van het Hordegebeuren
zal gaan horen.
Wat betreft het programma en de bijeenkomsten, treft U hier de aankomende
weekends aan tot het Zomerkamp.
Zaterdag

26 mei

Geen bijeenkomst i.v.m. voorbereidingen
van het Zomerkamp.

Zaterdag

2 juni

Normale hordebijeenkomst

Zaterdag

9 juni

Normale hordebijeenkomst

Zaterdag

16 juni

Zaterdag

23 juni

Districtssportwedstrijden
Normale hordebijeenkomst

Zaterdag

30 juni

Normale hordebijeenkomst

Deze laatste zaterdag is tevens de laatste hordebijeenkomst voor dat we
naar het Zomerkamp in Riethoven gaan.
Om een klein overzicht te krijgen van het zomerkamp(vooral voor de nieuwe
jongens en hun ouders) hebben wij op maandag 30 juli en dinsdag 31 juli
een open avond in het clubhuis waar de ouders het zomerkampboekje en de
nodige informatie zullen krijgen over wat en hoe van een zomerkamp.
Wij hebben twee avonden uitgezocht, zodat U dan zelf kunt bepalen, welke
avond voor U het meest geschikt is. Wij hopen, dat U alien op een van de
avonden bij ons langs zult komen.
Met vriendelijke padvindersgroeten,
de Hordeleiding.
-

P.S. Wij wachten nog steeds op een aantal inschrijvingen van het zomer
kamp. Gelieve deze zo spoedig mogelijk in te leveren bij Akela Kleijn
Stadhoudersweg 143 a
3039 EH Rotterdam
tel. 010-656807
na 18.00 uur.
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Wanneer U goederen uit verre landen
ontvangt, of ernaar toe verzendt zoudt
U Multi-Terminals Rotterdam moeten
kennen

Waarom? Omdat wij containerschepen,
semi-containerschepen, conventionele schepen en
rij-op - rij-afschepen behandelen. Een aantal aan
diep vaarwater gelegen kades in het
Waalhavengebied te Rotterdam staat daarvoor
ter beschikking.
Een volledig geautomatiseerde containerterminal
met een jaarlijkse capaciteit van 300.000
containers, een container-overlaadstation, een
pier voor de behandeling van conventionele en
gecontaineriseerde lading, voor zware lading,
voorzien van kranen met een grote capaciteit,
drie rij-op - rij-afsteigers, geven onze
onderneming een grote flexibiliteit.
Voldoende ruimte voor alle typen vrachtschepen
biedt in de praktijk grote voordelen. Alle kades
zijn voorzien van spooraansluitingen.

Opslagcapaciteit, zowel overdekt als in de open
lucht, is aanwezig.
Onze bedrijven zijn gemakkelijk bereikbaar. In
Rotterdam vindt het internationale
scheepvaartverkeer aansluiting op de
inter-Europese transportwegen.
Onze lange traditie op het gebied van een
efficiente dienstverlening in Rotterdam staat
borg voor betrouwbaarheid. Door het erkennen
van de waarde van samenwerking tussen
bedrijfsleiding en medewerkers heerst er een
stabiel arbeidsklimaat.
Multi-Terminals biedt de havenfaciliteiten,
de overslag en opslagcapaciteit die U nodig
heeft. Een plaats, die ideaal is voor zowel
Europese als overzeese opdrachtgevers. Nu en
in de toekomst.

ifS-ft Multi Terminals
f<^ Rotterdam
Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot: Multi-Terminals Rotterdam bv, Postbus 5584, 3008 AN Rotterdam, Telefoon (010) 302922,
Telex 28314 (Multi nl). Telegrammen ..Multistow Rotterdam".
Werkmaatschappijen: Multi-Terminals Waalhaven bv, Rotterdam - Telex 28224 (Stow nl)
Multi-Terminals Unitcentre bv, Rotterdam. Telex 28014 (uccom nl)
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ONDER DE TROEPVLAG
Het is alweer een paar maanden gele

Nu hij weer beter is heeft Fred echter

den, dat we een stukje Troepvlag hadden
en er is in die tijd een boel gebeurd

besloten om de Zaterdagmiddag op een

in de troep. Prettige en minder pretti-

niet meer terug komt. Omdat er een aan

ge dingen. Leuke dingen waren onder
andere de patrouillewedstrijden waarbij

tal jongens weg of ziek waren, kon het
Paaskamp niet doorgaan, wat een grote

de Wulpen op het nippertje met een heel

tegenvaller was.

klein verschil gewonnen hebben. Na af

Maar nu de komende dingen. Binnenkort

loop konden zij de nieuwe primus in ont-

is het weer zomer en wordt het veld

vangst nemen. Gebruik hem goed en houd

weer goed bruikbaar, zodat we weer el

hem in topconditie.

ke zaterdag buiten kunnen zijn. Dan

De andere patrouilleweekends, die gehou

zal ook begonnen worden met de bouw van

den zijn, waren ook geslaagd, maar helaas

ons nieuwe clubhuis. Hierover staat in

konden ook enkele niet doorgaan vanwege

deze Kudu een heel artikel. Realiseer

te weinig deelnemers.
Minder prettig was het ook, dat enkele

je goed, dat we in die tijd iedereen
hard nodig hebben want we zullen het

jongens de troep hebben moeten verlaten

samen moeten bouwen. De troepbijeen-

omdat ze gingen verhuizen of om dat ze

komsten zullen zoveel mogelijk normaal

toch niet vonden wat ze hadden verwacht.

doorgaan en zullen ook wel gedeelte-

In verband met ziekte heeft Fred Rook

lijk in het thema van de bouw staan.
En dan is het daarna weer tijd voor het

enige tijd verstek moeten laten gaan en
dit had mede tot gevolg, dat de Uilen
tijdelijk elders ingedeeld werden. Deze
patrouille bestond op het laatst nog uit
2 personen en dat is niet zo leuk.

andere manier te besteden en dus ook

Zomerkamp, wat ditjaar in Dwingeloo in
Drenthe plaats vindt van 7 t/m 14 juli.
Met onderstaand strookje willen we zo
vroeg mogelijk weten wie er mee gaan.

ZOMERKAMP 1979 DWINGELOO
Ondergetekende, Vader/Moeder/Voogd van
verklaart hierbij dat deze wel /niet mee zal gaan met het zomerkamp Dwingeloo
(verkenners) van 7 t/m 14 juli 1979 . Het inschrijfgeld ad f 35,00 wordt •.
contant betaald / overgeschreven op giro.
To t a l e
kampprijs
bedraagt
f
Giro
3447857
te
betalen
voor
23
juni
1979
Penn.Brownsea
66
verk.
te Rotterdam
INLEVEREN VOOR zaterdag 9 juni 1979 UITERLIJK.
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DRUKKERIJ

Fotobureou C. Kramer

4°Ji%t Van Veen & Scheffers B.V.
Het adres voor:

KOPIEERWERK, zowel voor grote als
kleine oplagen.

Foto'/ voor Reclame
/cheepvaart
indu/trlo
Rrchltectuur

HUWELIJKSKAARTEN.
GEBOORTEKAARTJES.

-/ Grovondijkuiol 82

VISITEKAARTJES.

3QI4 EH Rotterdam

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
/^S|\

binnenlcmdse en buitenlandse
boeken • pockets
tijdschriften
kantoorartikelen

rfc/wii

\J

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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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 AS., 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

BROWNSEANE
IUWBOUW
Het is helaas alweer lang geleden, dat er een Kudu verscheen. Nu U
echter weer een nummer heeft ontvangen kunnen wij TJ daarin verslag doen
van de vorderingen die op het gebied van de nieuwbouw zijn gemaakt.
Enkele weken geleden bereikte ons het aanbod voor een bouwkeet.
Deze bouwkeet stond in Harderwijk. In enkele speoiaal belegde vergaderingen
van de Groepsraad en Stichtingsbestuur werd besloten tot aankoop over
te gaan. Voor de betaling van de koopsom ter grootte van F11000,- werd
met de koper een regeling getroffen, waarbij werd bepaald, dat het befirag
medio 1979 moest zijn voidaan. Alhoewel wij dit bedrag niet in zijn geheel ^
op tafel kunnen leggen, zag onze penninjjaneester mogelijkheden een
financieringsplan op te stellen, zodat wij toch tot aankoop konden overgaan.
Het ligt in de bedoeling het gebouw neer te zetten aa.n de voorzijde van het
terrein, bij de parkeerruimte.(Zie situatieschets.)
Hiervoor zal " Derry Lodge " weliswaar moeten verdwijnen, maar- en dit is een
groot voordeel- het oude clubhuis kan blijven staan tot de bouw is voltooid.
In het nieuwe clubhuis vinden zowel de welpen als de verkenners onderdak,
elk in aparte ruimten.
Een deel van het totale gebouw zal worden neergezet on de -nia?ts van het huidige
welpenclubhuis. "Dit gedeelte komt dan ter beschikking van de Rowans.
De start van de bouwwerkzaamheden haargt af van de officiele gemeentelijke
goedkeuring. Een principeverklaring tot toestemming voor nieuwbouw
is

al

binnen.

;

'

Het verheugt 6ns, dat wij nu, na veel jaren van zoeken naar mogeli jkheden ,
houden van acties enz. in staat zijn TJ deze goede berichten te kunnen doorgeven.
Zodra wij meer bijzonderheden te meiden hebben zullen wii U dit langs
deze

weg

laten

weten.

Kochten er ouders zijn die ons behulpzaam kunnen en willen zijn bij de
werkzaamheden rond het nieuwe clubhuis, dan houden wij ons aanbevolen.
Een seintje naar de leiding en we kunnen misschien tot zaken komen.
Met vriendelijke groeten
namens het stichtingsbestuur en
g r o e p s b e s t u u r W. C . v. D i j k
G. Bennink
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STICHTING

SCOUTING

ROTTERDAM

POSTBUS
658
TERREIN
3000 AR ROTTERDAM

WEST

K A N A A LW E G

Groepsvoorzitter

Stichtingsvoorzitter

Penningmeester

Th.J. van Liempt
Kanaalweg 127
1782 GH Den Helder
tel. 02230-22508

B.A. Ravesloot
Gouvernestraat 143
3014 PM Rotterdam
tel. 010-363678

P. de Vogel
Bilderdijkstraat 55
2951 TD Alblasserdam
tel. 01859-4484

We l p e n l e i d i n g

Ve r k e n n e r s l e i d i n g

Rowans / Pivo
R. Bergmans
van Heukelomstraat 38
3067 PJ Rotterdam
tel. 010-203404

E.D.J. Kleijn
Stadhoudersweg 143 a
3039 EH Rotterdam
tel. 010-656807
E. Pfeijffer
Baarsweg 326
3192 VW Hoogvliet
tel. 010-167264

A . F. B e i n d o r f f
Overschiese Kleiweg 665
3045 LL Rotterdam
tel. 010-661206

G. v.d. Ende
Lindesingel 128
3053 JN Rotterdam
tel 010-227654

Bijeenkomsten:
Welpen(8-11 jaar)
Kanaalweg 88
Zaterdag 10.00-12.OOu

Verkenners(11-15 jaar) Rowans(15-18 jaar)
Kanaalweg 80 Kanaalweg 82
Zaterdag 14.00-17.OOu Zaterdag 13.00-16.OOu

PIVO (boven 18)
Kanaalweg 82
Zaterdag avond

Kontributie :
Welpen; fl2,50 per maand. Verkenners, Rowans, Pivo en Staf:/ 13,50 per maand.
S . v. p . p e r a u t o m a t i s c h e o v e r s c h r i j v i n g t e s t o r t e n o p : G i r o r e k e n i n g 3 6 3 2 2 3 4
t . n . v. P e n n i n g m e e s t e r
Stichting Brownsea Groep 66
Bilderdijkstraat 55
2951 TD Alblasserdam
o . v. v. " K o n t r i b u t i e "
Secretariaat Stichting

Redaktie KUDU:

Stichtingsbestuur Brownsea 66
Postbus 658
3000 AR Rotterdam
t . a . v. H r . v a n D i j k

Redaktieadres

Redaktie Brownsea groep 66
Postbus 658
3000 AR Rotterdam

Financ. adm.

Giro rekening 3950520
t.n.v. Brownsea groep 66 "Groepsblad"
Schuttersveld 8
2924 XL Krimpen aan den IJssel

yZe«t&TJ%<fi
Heemraadsingel 129
3022 CD Rotterdam
tel. 010-772395
Bureau Scouting Rotterdam
t e l . 0 1 0 - 7 7 5 11 3

Openingstijden : Maandag

: 13.00 - 17.30 u
: 19.00 - 21 00 u

Dinsdag t/m
Vrijdag : 10.00 - 17.30 u
Zaterdag

9.00 - 12.00 u

/^%

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

