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Verslag filmniddag blz J,
Uitslovershoekje b1,z 6.
l'led.edelingen bl.z 6.
I,llaarom nou? "bl.z 7.
rtobinson Crusoë blz B.



Zaterdagm(ta'gc(r eln rcdclijk wccr. De lente is Ín het
land ( zckcr c,p fl ,r.1vvsís red.)cn wckt verwachtingen.
Ecn tuin vr,I kv'leek cn daarin een zw!,abcnde v(/orz:-tt'cr.
fwee verkenners verschijnen ten t<;nè]e' Zr,ud.en zc solns

" . ?Hrre is hct b(,k \tïjer: ilEen pa.dvinder i-s ecn. "."?
Maar ncen, tr,clt nietl Orrk v r,r;r rtheitje karweitjei' is het
nrg t€ YTí,Q8.
Slechts een vïaag l{cirdt gcsteld: \ttilt u eer\ \Í(-,r'T,ioriTd.

schrijvcn rr;/,T (rrze nieuwo krant? Ik heb hct druk en daar-
r:tfi ZCg ik: Jal
Mct nrrg pijn in mtn n g ztl ík nu, achter de schrijfn'a-
chine . !r/eljae evcn êe íI wo',ïwU(,Td'! i'{ieuwe krant? I'/ie zijn
dc uitgcvers? lJaar- zctelt de redaktisr irlrrÍdt dit een lTaan-
delijkse uitgave? Veel vrag.en ÍBar nierand dj-c een antvrr,lrd
*r" '44
Ecn díng weet ik l+ql: het is
zaff. En daarr,m alleen reeds
+.-i +
Alle b cgin is mr,,eilijk, redactie. lb.t geldt t1r1\ vrv,f, flif,
stulcjeirsp elir. i'laar een g(JedÉ padvinder h<-'udt vr,lj
Sturkt"l I
Onder hct m,,ttr,: ijen clgcn krant verstevigt de bandtt za'L

een ber,,ep gadaan wlrden t,p dc leidlngr dc vcrkenners en
d.c welpen. All.en; ieder rn,,ct zlin aandecl leveren, anders
gaat het niet. i'{et cllear zaL il}êÍl Ílí,eterr zoTgen d-at er
iets gr,g6s uit en in de bus kr.,mt. Er is altijd we1 wat te
sehrijven. Misschicn z,al ]net gr,ed zijn de taken r'nderling
te verdelen, Geef re.at eens oen verslag varr z(,rn leuke
h',rdemiddag. 0f Laat eens h',ren wat je denkt van hct nicuwc
trr:ephuis.
Qr,\; vr,,'v de ,;uders is de verschijning van ecn eigen gr/,eps-
krant aantrekkelijk, 2,, kunt u 1ezln, wat uw jlngen r'p z(-'tn
zaterdagmiddag uitsprir..,kt.Zr.t wr'tdt 1) (trtk meer bi j het werk
van de lndvinderij betriLkken.
Vcrn,,,edel]ik zal deze uitgavc hct nlet z',ndÈr cen geld'e11jke
bijdrage kunncn stellcn. llaar dat hebben wij, ',uders cn
jrngens er trteh wel v1,'rr 'Nefr l\aturrrlijkl lbar('m bi j deze

Àtart: Vecl sucees en een lang leven t',egewenst!

À" J. Breukolran

\I r,r ;TZ:.tlCr gr"upscie.

Dc vragcn v3rt d.; v('('rzítt.r vindt u eldcrs in dít bl-ad'
b eantw';t,rd

c*n initiatief van de jr,ng"n"
ben ik blij met deze activi-
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ZatardagmlagcrL en rcdelijk wccr. De lcnte is in het
land ( zckcr r,p f,q,rlvvgis red.)un wekt vcrwachtingen.
Een tuin v(,1 kveck cn daarin een zwt'cBe,nde v(/orzitter.
Twee verkenners vcrschijnen ten trrnele. Zr'uden Zc sotÍls

" . ?Hr.,e is het ork weeï: rrEen p.dvinder is ecn."..?
Maar ncen, l,,,clt nictl Oc,k v *rff tthcitje karwcitjeir i-s het
níJg te YT(,QB'
Slechts een vïaag w4irdt gcsteld: \4li1t u eert \tr.tr,rJioriTd.

schrijvcn rt;t,T oÍrzê nieuwe krant? Ik heb het d.ruk en daar-
,ttít zcg ik: Ja !
Mct nílgi pijn in mtn ïug ztt ík nu. achter de schrijfna-
ehine . \r/etja, ev.n êe íI w(r/,rwr1r,Td! i{ieuwe krant? iÍie zijn
d.c uitgcvers? \'laar,?ete}l de redalrbiee ir/rrrdt dit een rts'àÍL*

delijksc uitgave? Veel vrag.en nlaar nienand die een l'ntw',r'Td
*r".41

Ecn ding weet ik wr:} : het is c'n
zelf . En daarr,nt all-een recds bcn
r .i a
t,ii-L L.

trlle b egin is moeifijk: redectie . iiat geldt rlr]1 1711.! f,if,
stukj,liisp e1rr. r''laar een gírede padvinder h<vudt vcll
Stvrkt'! !
Onder hct mírtt{,: Een cigcn krant verstevigt de bandv za\
een ber,,ep gadaan w(rrden íJp de leidingr de vcrkenncÏs en
dc welpen. Allven1 ieder m,,et ziin aandeul luveren, enders
gaat het niet. i{et clkaar zal men míreten zbrgen dat er
iets g',eds uit en in de bus kr,,mt. Er i-s altijd wel wat te
schrijvcn. Misschicn zal het gled zijn de taken r,nderling
te verdelen. Geef rc.ar eens cen verslag van zr,rn Jeukc
h',rderniddag. Of Laat eens h',ren wat je denkt van het niuuwc
trr, ephui s.
Qrlli yr,,,v de ,.,uders is de verschijning van ecn eígÈn gr{,eps-
krant aantrekkelijk. Z,t kunt u lezenr wat uw jlngen r'p zr,tn
zaterdagmiddag uitspc,rrkt.Ztt wr,Tdt, 1) (Ítk meer bi j het werk
van de lndvinderij betrÈkken.
Verrn.redelijk zal deze uitgave hct niet z',nder oen geldclijke
bijdrage kunncn stellcn. Ilaar dat hebben wij, '-.uders cn

3ung"t À cr trtein wel ví,'rr t'vefr i\aturtrlij[f 'l]'arr'm bi j dezc
start: Veel sucees en een lang leven t'regewenstl

A. J. Breukclnan
y r,r :Tzíltdf gï/,cpSoie.

Dc vragcn van du \rr'r'TZítter vindt u. eldors in dit blad'
tr cantw,rr.,rd.

initiatief van de j.,nggng
ik blij met dezc activi-



iilati.,nalc Hikcwcdstrijd-cn te bcnnckr'm'

0p twcedc Paasdag vcrtrrkkcn wc rnet de trcin n'aar ijdc"

Hct was ecn stcvige , harde èn z\ilare hÍke, wat blijkt
uit hr.t fcit dat van du 5OO dcclncmcrs cr l-50 vcrtrr'k-
ken. bij rÁ17s aankr,'mst st"nC hct hcle tcrrcin aI t'n'
dcr v,,ater cn /r./k in dc llccstc tentcn was hct aL dor,r'
gcdrongcn.\,íij hcbbcn zclJ rnzc terLt' in c;n h"gcr gclcgcn
tc," .rpáorct. trta ccn k',udc, natte cn slapclttze rtiJcht

strrndcn \,rc r;Íl 9 uur ír! cl'I ve rtrrrkkcn wc van kastcel
l:lockelum mct de 'rpdrachten. Dczu hi'ldcn hct mccst v'r-
band. mct ka,a,rt cn kl,mPas.
Ondcr ()Trze pare'plu cn !/'ochrr kwarnen vclc schctson cn

ka.artcnt'itstand.0m19"30uurr\'r'evJarcnalsinds15
uur in ccn prachtig kamp bij dc sp';''rrlijn Edc - Arnhcrnt

ktrrktcn wC tfls cten ,rp eun gcllcndc primus, r''mdat cen

h,.,utvuur vrijvicl nict aan tc nakcn was'
i''iadat r.inze sub-kanplcidey tT-zQ r'''sbicf ke'd gcprr'cfd'

krop6i wc in /rnze slaapzakk'n" tsii d'' start dc v"fgtn-
dc dag werdcn eerst rt1.ze su3zakhcn gowtrgcn? die rusp'
16 en 18 kg z\@ar b1.:kcn tc zijn( drl"1 n"* vclii rugcn-
r^rater)
onze ,tpdm,chten bcstr,ndcn uit het liral<en van ccn rt'utcsche
schets 3n een ontwerp vo'rÏ oeo bodbad rnct pavilir'cn'

's Av,.,nds krcgcn \'/G van dc leid'ing h-tc bliirscn'
Tr-,t sl,,t wci:d cr I s avonds in het trr'cphuis van de Cy-

clr,penstan een fucstavond geh'.'ud;n, vaarbi-i tevens dc

v erschillcndc uitslagcn bckend !íerdcn gcmaakt ' Onzc

afdeling had 40 k'rppclsr waaÏvan r7n5 ftr'ppc1 eindigd'
r,p dc !- Plaats.
I'i-à ccn rcgenachtige nacht vcrtr"kken we r s InrrÍgeos

\^Jcer nct de trcin naar huisr llaar we tevcns dit vcr-
slag schrcven.

iri.i-1r,'cjcnbr-,s"
H "Hylkcnp. "



Gr.,epsf ce st. zaterdag 4 ne,art

Wc kwamen niet z,al-s g xwtj(írlijk samen in r,ns trr,cphuis,
inaar in de lViarturíakcrk.
líier gingcn wc n.1. ts ayr,n65 het 6 jarig bestaan vie_
Eren van de }.ir_,binsÍJn Cï1isí/'Jgr1,/ep.
Dc av._,nd wcrd bcgr,nncn met hct vlaghijscn un de wct, vrí.;T_
1szcn"
Hicrna was h't w.j.,rd aan dc Flcer B,,Svclt. Dezt, Vert,lde
ucn cn andcr r,vcr de stand van zaken bij dc i'.r,binsrrn
Crus.,ógr,rep.
f,,cn dit afgelr;pcn was, rrp;ndun de vurk.;nners de avorld"
die afwissclund d-,,r,r va]'pen un verkenners gevuld wcrd.
In dc pauzë wàs cï wccr du g,bruikelijke fancy _ fair,
naar de vcrlí,ting blcef dcze keer achturv/ege.
jJe b'1angstelling was r,'at minder dan vr,rig ja,are n"Ë.ar
dit kwam d.,,,r rr-Let vurz,,nden uitn.,cligíngcn.
Trrt bcsluit van dc av,,nd hicld dc Iicur Brcuk.:lnnn de
sluiting.

Fílmmiddag

T)T

zaterdag 18 naart.

11..;vrg1i, kind.van dc junglu .

Zaterè.g 18 ma^art kwam h.t padvindcrsdistrict il,{ssun
in hct Ap,rll-r, thcater samen. O,,k dc districtscr,mmis-
saris was as.nwuzig.
!/c loramcn vrt,T d.c film, gcle,alcb naar hct junglcbr,ek
van Rudyard kipling.
Ik ben gcen filmcrlticus. rffi,ar 1k vr',nd hct cen prach-
tig .;pgenrrmcn klcurcnfilrn cn vclen zuïLen het mct me
cens zi.jn.
0m U een idcc tc gu.vt;n van du ,,mstandighcdcn, hicr hrt
u vórrr e

ivir;wgIi- was wcggc.líipen van zíyn mrtedcr, dic dc-l
uitmaakte van een grí,ep mensen, dic cen d.c,rp in du
junglc wilden stishton. (ni3 tt,n nrjéI rlaar net I',pen)



Achterv,,lgd dor,r ecn tijge r k'-,mt hij in een wí,lvcn-
hr,,l, waar hij drrrrr míredeï'wírl.f (natsira) ',pgen"men
en bcschermd wr,rdt tcgen Shere Klu'n ( de tijgcr)
ilij wlrdt rrpgenírmen in de hr,'rde der Sic''nicheuvelcnt
vr,i,T de prijs van ecn stier, betaald dQr'x dQ panter
(s*gkne"") át up vr.rr,ÍsPÍE!8.I< van een beer (lar"e),
zijn latere l-eermeester-
Iran beginnen vclc avr,nturen t v()(,ffi,L als hij in aan-

raking trcr,,mt met Shere Khan r-,f de.rnens, ra'aT die le'n
U betàr Lezcn uit hct jungleb',ek(verkrijgbaa'r bii d-
Sct,ut ShlP)
Ecn ding w&s í;Plïlêrkelijk: in de film zag men de gc-
beurtenisscn necr van de karii der mensen'
In het b,',,ek voel-t nen zich een mct de d'ierenr mcn

staat aan de kant dcr dÍeren en zíet, de rnens meer als
ind.ringer in de jungle .

M.H.

\ uit"rnversh,,ekic. \
'---n- \-^ -.-:--ruJ

In naart behaalde:

K.Budd.ingh 2e ster.
À.Oosterhr-,f ins. schatbewaarder'
H.Hylkene- íns. 2c klas"

Meded.eling.

Mag de rcdaktie dc lezers er írp attcnt re'ken dat v'Jr-'r

de íngezr'nden stukken pJ:,ats is in de k';piebus welkc
vr;rt Áet' tr,,ephuis is aangebracht. ( Z"tgt \J rL'tk dat cr
wat i-n k lrrt? )
Vo,r,r eventuele '-,p- af aanmerkingen hr,'uden wii r"'ns aan-
bev,;}en. ivjen riohtc ziCh hiervrr'-,r trrt het redaktiÊ
adres: 0udes-braa1 $ Àssen( liefst schriftelijk)
Orrk de welpen ,if veïkenners d.ie ecn lnsigne /rf een

ster hebbcn behaald, en hun raam in ttvriidag" z'ildert
rpillen zíen, verzÍ,ek€n wij dit mee tc dclen aan de

redalrbie. red'

Ingezr.,nden; Ilc praat dírorgaans als een k-'p zr'nder

kó;, maar als ik die eennaaf kwiit ben kan ik aardig
keuvelen.



uilear1m n,,u?

llit zuft',J zíclt misschícn wcl euns afv12.gcn als Util zr,qnt
buitcn dc gewr,ne niddagcn (,()k n()g ,,! du patr.,u,llumiddagen
rrf -av,,írdcít trtftct kcrmtn cn aaí] le,inpun mcudc,en,
liiurbij mr;ut T-J aan ht,t vr,lgcnd,, drnkcn:
I)t, patrtullcniddagen en -.av{,nd.cn zítrn r,m dc j',ngens thco-
ïietisch allcs te l-ercn.
Ís - Zatcrdagsrnid.dags v/ordt hct g.elcerdt, in di praktijk gc-
braclrt en L'Ll zrr,r wuL n,,gufijk in spelvr:rrt, zr,dat alfLs spc-
lendervri js \.{í/rdt ge 1cr:rd 

"Hct kamp Ís dan dc grltc finalc.
-!ln vaak nerk jc, dat ldenncer je een kamp grred vrilt bclsv,n
vucl praktische crvaring m/,.t hcbben.
i/at heb jc er aan, als je wuct, Èt aard.appclcn 20 min
m/rct.n krtktni in ccn kamp hcb jc wel wat anders tc drren
d&n írp j- hr,r1 .,g- t- ki jk-n. ,,aEt ul.r' j,rng.ns g-rust LenS
rrlu-hLlpun als ll al,n h-t ler,k-n hunt.
0,rk je vinclingrijkhcid lra.n je rrt z(trn kamp gr,ed .,ntpl-r,,,1i;n.
Ja n,,el lyefi),I icts van \^/ut€n. Lrit lwcr j u d.r.,,.T het t, d.,en.
7r ziln da"y1 ,1r'l; rcrschillundc €;ïadcn, di-e nen kan behalen.
Alluruurst h't gï/;Jrlt- br.ukjc( niet tw V-;r\d&ïrcn rnot .z.t,ig

retdct dat is hccl wat andcrs) r* rin d' lclass- cidun staan.
Installati. 3e 2L f - klas. Is rncn in de 2c kl:as, clan kan
Iirun insigncs bchalen ( tl wcst vlel zr,t n \teLe arm vril plakh.t-n.
Deze zi1n b,dleld r;il de ei-gcn speci-al1t.it uit te drukkcn
in gradcn" ( uigun hr,bby)
Zr, kan rn;n bijvrr.,rbeuld behalen: mu-sicus, cluctrlciUnrt,,lkt
t- . h" b...r. , Suincr, gids unz. eyrz.
ijccft mcn uan bepaald aantal dan kan ilun krr.;r;nvuïkcnnur \,r'(,rË
den. Zrnl-s.f-ï ziet ur zijn vrilc flr4gcl1jhhcd'n (,ir tc tr,ncn
wat..n-n waard is.

Iat ur d.us c.ns ecn cxtra bof'í.ep gudaan wr,rdt r,p dc jcngi;ns
j-s wc1 tc begrijpcn als ju als hr;bby padvindcr O*r*. 

,r.r,.
Als 'rpadvlndcryadcr'r heb ik wul gem'rkt, dat h,,t sr,ms hccl
wat tijd kr,st" r'raitr hct is de mr,cit' un dc tijd dubb;l .:n
dwars \^ra&rd. -J.



/--\( ,anael DeIttë )
(new: H .Hylken'ra )

Robinsont s levensfoap tot dusver.
*#

Ik ben in Yr.rrk gebc"rren a1s de jongste van drie zoons; nijn
oudste broer sneuvelde in de s1e,g bij Duinkerken en r,rat er
v an mijn andere broer terecht kwam hebben de nc,oit ver-
nomen.
zo bleef ik als enige zQ(tyL 1YQT en werd dan ook bedorven
en vertrc.reteld dor;r raiin moeder.
tilijn vader bestemde nlij voqr de studie in de rechtenr near
ik droomde er alleen filaar van om rBaT z'ee te gaan en zvlierf
dan ook altijd langs de waterlm'nt.
Ioen ik zeventien jaar was geworden en no8 steeds vohield
dat ik r&ar zee wrlde, wist mijn vader zodanig te praten
da'b ik thuis bleef.
i{taar toen ik op zekere dag in Ï{u11 een schip zag liggen
met een bekende van vader als kapitein, begaf ik mij a'an

boord zond.ev eerst nrijn vader en moeder te vrag€n'
ne eerste sep-bemb *" f65f ïertrokken ute naar Londen. Het
werd echter geen plezierrei-sje. Er stak een geweldige storm
r.,p, de roasten knapten af en weldra lag het schip als een

wrak c)p de golven te dobberen- We verlieten noodgedwongen

het schip en zochten een pLa,ats in de redding'boten. i,ang
zwalJrten we j-n onze reddirgbcrten op de woeli'ge zee'
Gelukkig werden we dor..rr een zeilschip opgepÍkt en na e-
nige dagen kwamen we j-n l,onden aan.
Ik wilde juist de stad ingaan toen d.e kapÍtein mij riep'
Ilij gaf *à tiun dukaten en zei dat ik zo spoedig mogelijk
r:aar huis moest vertrekken.

wordt vewolgd'


