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De menschon zlJn "wrneed., d.o menschen ziJn slecht,
. .',1j hebben miJ
listig gevangen,
rk deed hun toch niets, ik venbrlJdde hun slechts,
itÍieÈ

mljn heldere, woolljke

r!ïaar ondankbaar zl

jn zlJ,

T

ê

zangen.

onrieed.oogend.

en

har.d.,

zrj zeggen: llo, d.ierent ztJ kênnen geen smartir,
En doen nog of ze ons d.leren bemlnnen.
Zlj scÏ:relen met tr:anen, maar meenen het niet,
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WIJ vogeltjes, schreien van blnnen.
Voon de geurige, groene bosschen van tt woud,
Igeeg tk ln ruÍl een e]Lendlg, kaal, stukje hout,
Ze zljn toch zoo zorgzaam. die menschen.
Met mijn angst, mljn wantroop vernaken ze zicn,
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ZÍj hebben al wat zlj vrenschen.
0l t/enlos me dan toch ulÈ dle aakrlige kooi,
Het 1s bulten zoo zoanig, zoo wooll jk, zoo mool;
Ik zal van verlangen nog sto::ven!
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ons vogelenleven duunt tooh aL zoo kort.
f,n wll men mlj dàt nog bederven?
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i\, aal' men 1uistend.e

nlet naar

d.e vogelogtkfacht.
Lfen rvas woolijk, men zong en men lacht€r
Terwljl ln d.e kool de vogel nog steed.s,
Met smar"t op zíJn red.dlng wachtte,
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Doch eens, êens lve::d het verlangen te sterk,
Het ïuas qp een heer"lljke morgen.
De zon stond hoo65 aan f t azur.i:lblauwe zwèrk,
Toon is hii venlangend gestorvon.
it'laar zi-jn kleino, onschuld,ige vogelenzlel

gteeg op onzichtbare wlekJos naar boven,
Naar de.n hemeJ. en de stnaLende zon,
Maar niemand dan 1k, wil r t gelooven.
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Artikef 6 van de padvlndenswet I
Een PadÊnden ls een d.lerenl,?lend
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rrDe Ned.erLands che padvind"ers
I
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Van het .Grgepshoofdkwartler .
lllang gewacht en stllgezweg€nr
Noolt gedacht en toch gekregenrl .
Bovenstaand gezegde za} misschlen onwillekeurlg in d.e gedaehte
schietenr ou men het eerste nummer van de Molenvrlek voor ztón zLet

liggen.
Zlj die de groep reeds kennen vanaf het oogenblik, d.at z1j werd
opgerl-cht, begrijpen het bovenstaande zeer zekei. Hoe Íang tocË is
het niet geleden, dat er geflulstend wend., dat blnnenkort cen eigen
groepsblad zou verschljnen. Maar dat binnenkort ]let maar op zich

wa

t

chten.

1ta het afdanken van de Berkenbast, die tot op het laatst zijn
pllcht had gcdaan, maar doon verschilLende omstandighed"en tocir ván
het toneel moest verdwlJnen, brak er een tijd aan, dat d.e tvensch om
tot ultgifte van een eigen orgaan over te gaan voorloopig werd opgeborgen. ïtr samenwerklng met een andere groep, dat glng [og., y11àEir.
zcJ,f een eigen blad te organlseeren en te flnancleren, necn, zulkc
hooge asp1ratles hadd.en we toen nog niet .
ïV1o of er elgonlljk wecr mee begonnen 1s zaL verqoedelijk wcl
ccn gehelm blljvorlr Hoo het ook z|j, toen de kwestle 6ónmaal lvcer
was aangcroerd hceft d.e Groopsraad nlet gerust voor en aleer or v\rccr
ccn clgcn grocpsblad was. Hlj spneekt dan ook den r,vensch uit, dat
vanaf hcden, de Molcnv'rlek rustlg cn zokcr zal draalcn cn al dra-aicnclcr
zlJn weg zal weton tc vlndon ln don krlng van al onza grocpslcdcn cn
bcgunstigcrs. Met dezc wensch gaat ons oorstc nummor ln zcc.
Volgcn nu dc offlcleclc mod.edeellngcn:
Ons b1ad. za} hecton: "Dc Molcnwloklli symbool van onzc lagc land.cn. Doon de molcnvllok ls onzQ ecuwige vljand, hct watcr, ovcr\nJorlncn.
Door onzc l\Íolcnwlck hopen wlJ hct vorkoorde wat zlch nog tn onzc
grocp voordoct, dc lakshold, dc l"ulhcld, dc verzaking van padvindorsv'ict cn bolof tc cx7z. tc ovcrwlnncn cn aan dcn drang naar bczighcid.
tcgcmoct tc komon.
AIs rcd-actlc trccd,t op dc Oroopsraad, dlc ln ziJn vcrgad.cring
van 2'l Septcnbcr 1.I. dc volgendo functies hccft lngostcld:
Elndrcdae_!9lg: Als zoodanlg zal d.o Grocpslcld.cr optrcdcn, dic
tottfficcnnutt1gc_onevomedlgóko1onr1nd.óc11ngáorg
tc dr."agcn, ln ovcrlcg met do bctrokkon personcn naar zijn mccntng
tc langc stukkcn wljzlgt eaz
o

I

Cgrrccbor. Voor dc juistc schrljfwlJzc van dc I'lcdcrlandschc laal,
ncl aenEcrnal.r van foutcn c.cl. is ocn corrcgtor oÍrÍr1Ísbaar. iict sprc.:kt
cigcnlljk vanzclf, dai zlch ln dc Staf rnàar ,lcn pcrsoon bcvindt, dic,
krachtcns zljn bcrocp, voor dlt wcrk als hct warc gcknlpt is.
Fransscn hccft zlch dan ook bcrcid vcrkLaard dit punctucusc
0ubaas
-=ffi
vrcrk tc vcrrlchtcn, maar hoopt ook zj-jn bostc krachtcn aan ons bleid

tc gcvcn als lcldcr van onzcn stam.
Àdmlnlstratricc. Tcnclndc d-c grocpskas on dc financion van ons
bLad -Tffi€ng gFsÏffiïdcn tc houd.cn, ls hct noodlg, dat ccn afzondcrlijkc
kas vvordt gcvormd. Akcla Bothof zaI dczc kas bchccrcn. Aan haLr moctcn
dus rlo abonncmcntsgcldcn cn andCIrc lnkomstcn, wcllrc in vcr.band sti:,liri
mct ons grocpsblad, wondcn afgcdragcn, tcrwijl bij haar ook dc notats
voor papicr, porto c.d. moctcn vrord.cn ingcdicnd.
Coplc cn tcckeningcn voor hct grocpsblad kunncn door icdcr groops Iid. wordcn ingedLcnd, waarbij cchtcr ln hot oog dicnt tc rvordcn gchoudcn, dat ons blad aan hct cindc van dc trnrccde wcck vtrn cfkc ma"and vcr'
schif,nt t zoodat inzonding moct plaats hcbbcn uitcr1ijk d,-n 5dan van
clkc m3.í1.rrd.
Hct abonncmcntsgcld is bcpaaffl op f 0.lC pcr numrrrcr voor dc gl'ocpsJcdcn. Voor bcgunstlgers cn andorc pcrsoncn op f 0.60 pcr halfjerar of
f 1.20 pcr iaar.
Hct copiccrcn vtin ons blad zal door V,T.rs moctcrr l{cbcurcn, dic
t,z.L. hicrovcr hun instnuctlcs zuLlcn krijgcn.
?ot slot hct volgcndc. Aan actlvitcitcn voor dc i'rintcrniiiandcn
hcbbcn wc tvailllljk nj.ct tc klagcn, Dc stam wordt cr op rrttcnt gcrnriakt,
dat nu zccr blnncnkort bogonncn dicnt tc wordcn mct dc rcparatic van
hct spcclgocd. VgXdcr moct dc vlocr van dc lvclponJrut grondig nagckcJrcn
rrrnnár.n +,-.nrrri jl ucn veln dc V.T.ls zich dlcnt tc bclastcn mct hct vorvcn
uan ccn p.rar ncstblikl<cn voon clc hordc. Vcrmcl-d.cn wo nog onzo uitvocring in Fcbru:rri I9t9, onzc St. Nicol-aers en Oudcjaerrsbijccnkomst cnz.,
6an zlct gc vrcl, dat cr voorllooplg nog wcrk gcnocg cran dcn vrinkcl ihs.
YLV-L UV13t

Uvr

rÍr,
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ooca pacl cn zonnis spoor.
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Dc maand Septcrnber is wccr voorbiJ cn daarmcdc zLjn ook onzc zomorprogrammars cfgoslotcn. lfrlc] zulJcn wc af cn too nog ccns oun dcgclijl:
buitcnprogramma spclcn, naar rcgcl lvor.d.t het toch, d.at wc wat mccr ir.Linclr,icht gaan schcnkop a&ír hct binncnvrcrk. Vccl dicnt cr tc rvordcn gcdlilrn.
Oudc kcnnis moct wccr opgcrakcld, ni-curvc kcnnis moet wccr,ingcpompd
urord.cn. Iiog zljn r,lc nlct allcn 2a klas vcrkonncr cn nict rrcn Ic klassc.
Dus jongcns, afgcsprokcn, vol cncnglc gaan wc dc wintcrnraandcn tcgcmoct.
Dc maand, gcptombor is ovorlgcns con prachtlg slultstuk gowccst in
onzd zomarspclcn. Rocpen wo slcchts cvcn ln onzc hcrlnncring tcrug dc
prachtlgc praalwÍ]gcn, dlc V.T. Twigt tcr corc van hct [O-jarig Rcgccrings jubl.lcum_ van onze BcschcrmvrouyÍo vcrvaardlgdc cn waarmcdc onzc
groop op ccn )-tal plaatson ccn ccrstc cn 2 twccd.c prlizcn kon vcróvcrón. Dan ons schlttercnd. gcsJaagdc kampvuur tc Klndcrdljk, Dcnkcn
y/c daerblj nog aan onzc zwaro marsch vanuLt ïJssclmondc cn a&n onzc
actlc Lnzakc luchtbcsehermlng, dan goloof lk wcl, dab dc maand $cptctnbcr cr óón v,'as, dlc nict. llcht vcrgcten zaL wordcn.
0p onze marsch op 2[ Septcmbcr wll 1k nog cven tcrugkomcn.
Ongctwl-jfe1d. was d.e marsch voor Julllc zoer zwaar. r0 I(,M. J-s gocn
t<tótnlgfrold. ondcr con zonnctJo, d,at- do hcclc mlddag op jc huid staat
tc brand.cno Maar hoe zwaar dc marsch ook was on hoe sikkencurlg Jo
I,t
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d1t mag Je nlmr1er verrelcten tot het vorguËïIry*
f . net zlngen van mlnd'er olrbare llederent
bananenschlllen of paplerafval op den open2, het deponeeren van
'{
'
baren wggr vlak voor de d'qur van een woonhuls
ls goed', zeer goed' zelfs, maar misvormt
Oat"juiffe iíeaáràn zlngt
zoodad.e lnhoud van een op ztón zeti niet onaa'rdl8 versje nleb op toch
d.aar aanstoot aan moefen nemen' I1cbt
;ig;;i 1ze, d.at andèren
1n gedach!9n, woorden en d'aden r e 1 n
pad.vlnd.er
i;;ï Uesóf , d.at-""t
staat óok zlJdcilngs hlermede 1n verband''
ls. Mijn tweed.e opmèrklng
get d.eponeêren vai allerIet afval op dèn wog behoort tot dc onhcbNed.crlandschc br;rgcrs'
6cll jkireden van ecn groot d.col der
ook tooncn, dat hct ons er om tc docn
Gt"i- * f J cchtor hlcrln
Js - dat wc ook ln onzc dad.on rcln zlJn. Dus, d'cponcort voortaan
meer zcggcn kan:
soms ook aocht wezen,

zood.anlge plaats, Oat nlomand
ï"irï"-aivaf op "otr
zltton eten'
í(ijt; daar hcbÉcn pad'vlndors
wcl ccn succcs. Dc
Toch WAS d.O v-.I.o.g. mersch voor d.c trocp
d'c voortrckgchoudcn-cn
vcrkcnncrs ncbbon zlch bultcngewoonenkranlg
gcslagcn'
glans
splrlt mot
k;;; áóff" ln ulthoudlngsvcrmógcn
vol
t
mocd'lg
houdt
Briivo, boYs,
Hopman.

------oOo-Hct lnSlENC

NATUURIGNNER.

Tocn d.o Groopsraad. bcsloot ccn grocpsblad
ult tc Scvcnr word nli, nct a1s andcrcn
dc
Icidcrs-cn Icldstcrs ook ccn d'cc] van
wlkkcn
liittg
Di
hcb,
Ik
tocgcwczcn.
lnhoud.
óí *óg"rr, Ëcslotcn hct 1nÀlgnc i'Natuurkcn-

nerrl tc bchandclcn. ,,
Dit 1s toch, nlcbwaar, ócn vLn d'o mooistc
inslgncs, díc in onzc vcrkcnncrstljd bcfraa]á kunnen wordcn. Maar om dlt lnslgnc
lnspanning voor ovcr hcbbon;
toch cenlgc
tc vcrd.loncn, mocton wc crgcdachtc:
t'ÀIs
to vccl wcnk ls, g''
á""';i;t U"gítncn met..dcwint d.an bcrclkt hct mc
noolt lcts'
n.tuurlljk
Jc
ik er nict oto,i'"".ácFrr,
cisrhcn
lnsignc zijn_natuurllJk-vcrschlllcndc
voor hct bcharan van dít zoo
mogcvccl
zoo
cr
zlcn
hóog molclljk, d'us
gcsteld. Maar we mlkkcn
Íiix van tc wetcn tc komcn.
Éóirt zal, lk jc cvcn dc olschcn voorlcggcn:
le. In start zlJn tc bcschrljYcl:or Dc bcwuchtlng cn ontólkkollng ven con wlld'c blocm of v5.'n ccn

vlsch of:
Jongc yogcl."1! ccn cl of:
b. Dc ontwlkkollng van ccn
cón 1nócct of van ccn zoct- of zoutvaá
C. Dc tcvcnsgeschícd.onis
wc:tervlsch, of :

-gcdurcndc
d'.Etnmae-nd'obscrvoorcnhotgecncrlccftlnslootofplas'
achf,creenvolgcnd'c wcken ecn nrtuurnotlhulf
52
Zond.cn
-schctson
2e.
vnn dc dlcrcn, vogels, bommcn,
ticbock uijrróuacn oct wclko mcn
hccft waargonomcn.
plantcn, láscctcn onz.,
plar'tscn vcrmcld zljn van:
an
no"t"n d,rrta
In dlt notltlcboek
trckvogcls
12
;
o r het ccrst wa{irncmon ven
18 wl]dc blocmcn of bcschrljvlng val
b. flot ccrst bloclcn ven
6 zae- on zoctwatcrvogcls;
hct voorkomcn cn de gowoontOn6 van
vllndorsoortcn.
C. hct wr,,Àrncron vnn d,c ocrsto
makcn van 18 bladcrcn vr'n
)c,
/ -' In dlt notitlcboek c*tóon-*fdrukkon
g"*ott" Nodcrland'scho boomsoortcn'
of
JO-vcrsÈrlllonde boombladcrcn,
Ecn colI..tru vcrzam€lcn van w1ldo
gríisscn'
cn
varcns
blocmont;;; 6ó-.t"""chlIlcnd'c soorton
1n ccn bock on d'ozo plantcn mct vcrncldlng
gcd.roogd ;;-il;óstlgd

yap rlnoln, kunnon horkcnnen'

{t

lil1

i1

i'l

,l
i

Dertig verschlllende soorten vogels kunnen herkennen ar-n hun
zang en roep, êo een en anden van hun gewoonben kunnen verte 11on

.
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Van den Ki-t-Carsonstam.
--rr'

vr:n ploeg

Iï resp.: Andr. Doedeyns

en

-

z-t
,-/

I
t:

J. i1ard.am. Leiders, Ieldt je jongens naar onze spelregels 1n den
geest van onze belof te en ïvet.
z:-jn eerst afs zoodanlg geinstalleerd, dê overige zljn
órie V.T.ts
ll-^o{-a-ll
.
6 cÈ5.
e!i!e vv^f
Onàe stam heeft behoefte aan een Asslstent V.T. Leider, een Ba'1s.
../ereischten: mln. 2r-jarlge leeftljd, tlid en ambltie om zich te
wi jden aan d.e zedelijke verhefflng -en practlsche training vnn
bovengemelde jonge menschen, een onbesproken levensged"ig en een
woolíjk humeur. l,Vie meldt zi.cLr hiervoor cror? Adres: D 72 Kinderdljk'
Onze stamhut za} geelectrlflceerd word.en: dat belooft een zeer
geïvens chte verbetering.
óe stamleden z,Ljn overladen met werkzr-'.amheden! oefeningen voon
klasse-eischen en vaardigheden, restaureeren stamhut, electriclteltseanleg, zang, athletlek, merschen. Nu weer: speelgoodactie tegen
St. míóo1ar.stljd, voorbereldlng toneelultvoerlng. Zoovecl, dat wel
van d.c lciders geeischt nag worden, d*t ze er op lcttcn, dat da
jongens ook hun studie gctrouw blliven waarnemcn,
',,\i"

Oubaas .

t

What ls ln a nane ?
Jongc mcnschen bchoeven ccn inspircercnd ldcaaI, bcllchaamd
ccn pórsoon. Dczc pcrsoon moct hoogzcdeltJkc clgcnschappcn bcin
ry.r.r-f
nn óvyr-r-r
annr,rrd. aan ccn dicp rcllglous bcscf cn ccn schcrpcn, iIc/lLUUVLL,
ticvcn' gócst, Zcdcllikhcldsapostelcn, wlcr hoogc hol-lc fnazcn
strijdcá mct dc pnaktljkcn van hun handcl cn wandcl, oogvcrdraalcndc
marsi<ramcrs ln godsdlcnstlgc koopwaar, mogcn Jan Sa1lo bckorcn, ccn
jongcn vnn Stavr-ist voclt lntuÏticf, dat d.czc soort hcm nict ven
ài"ist kan zijn. Hom bekoort dc moor wicns kwalltcitcn bcprocfd
waaruit hlj als gclouterd'
zijn in dcn hardcn strljd dcs levons,
rn
6àn w&s Klt @rson!
trad.
Zao
ovórwi;1pnap tc voorschijn
noodig, ccn toongccstclljkcn
voontrckkcr
ccn
V,T.fs lrcbbcn zclf
van
dc daedr-groot
ccn
man
bccld van gcwctcnsvollcn lcvcnswandcl,

in opoffcringsgcalnd.hcld, ccn wlcnd 1n nood. Zoo tn voorbccld ls
Kit garson!
Wic was Kit Carson, wicns naam aan onzcn stam vorbondcn wcr"d?
dcn scnsabiclust
Slcchts ssn nac'm, wclkc dc romantlck bchocfdc om
ccn
d.waalspoor tc
op
vcrbccldlng
cn
hun
tc
jongcns
clcr
Prlkkclcn
jk
nict
l
lcidcn? lgatuurf
I
\r,ic hopcn onzdn lczcrs cn spcclaal onzcn V.T. s wcldra mct d.czon
nobcLón mcnsch nadcr bokcnd' to makcn.!

Ou.baas.

''.it/egwl

of

j zers

Voontnekkens

r,"'egwljzers vindt mon tegenvroordlg grJeral en ze zljn nuttlg.
Ook menschelljke wegwljzers. Ze hebben één nadeel: ze staan stll.

er zlJn ook Voortrekkers, wler voetstappen to volgen ons nooit
zal berouwen, edele menschen, v,ller hoogste doel was God te d.lenen
in den naaste en een onergerllJk geweten te bezltten.
I'iat
het criterlum van je leven, bnoeden Padvind.er?
'len is
je uit op l jdele eerr, genotzucht, of onzeker stoffeLl jk bezlt?
0f is lichaamskracht of de zeer gevvenschte gezondheid. je hoogste
doe l- ?
Let op de groote Voontrekkers t Hun leven was één geestelljke
trainlng met lnspannlng van alle lnnerlljke krachten en de vrucht
hiervan ïras ! reine weugde, gesproten ult lnnerlljken vrede.
Een rein geweten ls de eenlge schat, die men niet achterfaatr als
de grensstreep van het heden en het toekomstlg leven wordt overschreden; het ls de veillgste waarborg voor een heengaan ln rustlge
overgave.
AIle klelnziellge r v&n zelflngenomenheld getuigende crltlek
tcn spljt, Iaat ons all-er streven, V.T.rs van l(1t-Crarson, hierop
gericht blljven.
j','laar

Oubaas.
=o=o=o=o=o=o=o-o=

Een gesprek

over luchtbeschermlng

(n':::::s

ch

)

Hopman: Denk er nu aan, J&rlr het gaat voon het Vaderland
en om het welzljn onzer dor.psbewoners. Als je opge-

roepen wordt, onmlddellijk naar de wachtpost.
legrepen? Je doet toch mee, nletwaar ,1an?
Verkenner Jan: Kost het ook wat, Hop?
ft-lmdn: Ïffir, natuurllJk nlet, Jongen.
óïE'áes: Het kan hoogstens je leven kosten, Jant
Tênkenner Jan: 0, als het nlet meer ls ........
hoor;rant
@omen,
gran salueert, verwljdent zLch onbezorgd. ïn de gang flu1t hlj
lets aLs: Pak al je zorgen ln de plunjezak. - Onbezorgde zlel

I

rc=orc=o=orcrc=o=

OUD SPEELGOED ACTIE.
De 0.S.A. ls nu ln volle gang. lfiIanneer ge ln de stamhut komt,
zult ge wellicht vermoeden nlet ln Alblasserd.am te zljn, maar ln d.e
Galaries Mod.eroeso In do hoek van het vertrek, het eerdgste plaatsje,
waar heeL welnlg staat, zlt de Od-ffler, dle alles wat blnnenkomt,
noteert. Soms kan h1j het nlet bi,Jboenen, dan slaat hlj maar heele
thecsenvlesjes enz. tegellJk over, of hl i zet alleen maar T-sorvles.
Op de tafel zLt een voorfnekken met een jo-Jo heel IlefeIljk te
spelen; lk zoLt heb een race-auto ln mlJn armenr €D rijd. mct onormc
snelheid over de zoutvlakten, om zoodoondo een nieuw record to vestlgen, Plcbeling vllegt d.oze van d,e zoutvlakten (de tafel) af en
kont neer op oen and.oro voontrekkon, dle de opwlndbane olifant eon
eindje laat loopen, Daza valt o& on loopt af. Hlj 1s erg lnivaad op
me en neemt de auto ln beslag. Dan neom lk mlJn toovlucht maar rveer
tot cen rnecano-doos, d,ie lk maar woer gauw neerleg, want nu hoorcn
rve bulten lemand, loopon, dlo hlon naar toe komt, .F wondt op d.o
d.eur geklopt, niemand hoort het. I\nr kllnkt hot'trHóó, doe eens open",
DE
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qevolgd d.oor een trap tegen de deur. B^ word.t opon godaan on dan zien
u]e ieËs naar bi-nnen komen. Eerst komen er een serlo zak]r:en naar blnnen
met €en paar beenen eronder. EindeJJjk,
nadat we er eenige afgehaald- hebbent
lf u )
merken we d.at er nog lernand ond'er zLt,
w9
hevig transpÈreerend-. Dlt begrijPen
l'=i i {
/-íL
\
best als d.eze vertel-t, dat hlj bii het
t1r
I
bphalen op I kopjes koffie en t kopjes

:l

thec onthaaLd. ls.
Uit het and.ere vertnek kllnkt een
schreeuw. Een V.T. heeft een kind€Pw&gentje gevond.en met een beer erln.
Even kijken er een paar oPr maar spoedíg zijà vre het vorgeten. Nu moeten we
en onder
;;E ";;.- praatsje voór het aangekomen Ë3"ïlË:ïurïïïlï";,,gn nog
leeg te
zijn. Dlaan zetten v'rij het neer,
\:a,
A1ó de Grlfflen eindelj-ik zlin
ïl
(

ffi
\à.

.b.4\
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stoel wil verlaten, r"raarop hij
heeft zitten schrijven, b1iikt
het, d.at hlj rond-om in iret speel-goed zj.t en kan hij alleen vaa'<tr
ótt"r d'e tafeL d.e stoel verraten'
Ik geloof wel, dat rve veel te

veel wlelen voon de spoor\"Íagons
paar ÏtosoÏlVohebben, 6àà1. d.an maken we €f I net als ?li autof s, een
AIs nu cleze "veek alles
wlelen à&rrr &, is allicht ieÍs op te vlnáen.
d.e volgende 16'iie avonden bested-en aan het
i; àpgehaa1d., kunnen we
reDareeren orvan. Dat rre ons zullen Vervelen, geloof ik niet' i
to rammelen. Verder is het
Daar zít er. r,veer een op d.e gamolang
haar gezellige drukte *P bumàt
rustig. lÏas met il1&àp altiid 0.5.A.,
dri j vigheid. .
Ploegleider A.D.
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Goorge ïVashlngton, d'e Amerlkaanscho
1n
Wi3Éeiasheld., was Vooltrekkerwas
woord's.
HIJ
d.es
zln
waren
d.en
geen wegwlj ze? maar gltg vooroP 1n
'
ln de wenken des
áen strí;d, vooroP

1Q

vredes.
De Amerlkanen zeggen van hem:

Flrst ln war
Flrst 1n Peace
First ln the hearts of hls country Í1€ÍI'
(word.t vervolgd')
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d
StlcEter d.er Vereenigde
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Staten en eerste President
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Ja-la-hlli t
Onze hord-e bestaat nu rulm eon jaar en le slnd.s de oprichting
geprroeid. van. negen tot veertien welpen. We zljn nu d.us bezlgr het
d.ende nest te vormen. Een nest bestaat n.l. ult zea welpen, leder
rnet een gid.s en een asslstent-gid.s of helper. Nu l1jkt de oprlchtlng
van dit 6fad. ons o.à. een ultstekend. mid.del tot verbreld.lng van
meerd.ere bekendheid van hot llelpenwonkr d.1. de vooropleldlng tot
verkenner. Jongens van B L2 iaar kunnen vrelp worden.
ïVas is nu eigenlijk een welp?'JVelpen zljn Jonge wolfen en nu heeft
onze ehief r Lord. Bad.en-Povre11, het boek, getlteld. ttDoor wo3-ven opgevoed.tl tot voorbeel-d g:l;ozen voor het verkennersspel. Dat d.1t
rimboe-spel fantastisch en opwlndend. is, spreekt rranzelf .
ïVe hopen, d.at de welpen aan het eind.e van hun tral-nlng, dus als zIJ
de leeftijd.sgrens van 12 iaar hebben berelkt, even vlug, lenlg en
stoutmoed.ig geworden zlJn als d.e Jonge wolven. Maar ook andere elgenschappen dan d-e bovengenoenrd.e moeten dan ontwikkeld zijn, hun zln
voor gemeenschap, liefd.e tot de natuur en all-es, vrat daarlu leeftt
moed. en vol-harding biJ het werk, dat ze ondernemen, ridderlljkheid
jegens mensch en d.1er, opofferlngs- en vePgevensgezlndheld. tegenover elkaar. Dat is een heel prognamma en êen moelllike opgavot
naar óón rr.et idoalen, dle d.e moelte waand zljn, nagestneefd- te
word.en" Als d.e jongens bij de overgang van welp tot verkenner eenlg
begrip van deze zaken hebben gelcegon, le de tralnlng nlet teverVan de Raadsrots

geefs geweest.

a

De vrinterd.agen zijn aangebroken, het is gedaan met speurtochten en spedrl-etjes doen in de tuln. tr{e zlJn nu aangeÏ\rezen op ons
hord.ehol . ïrle hebben een geschlkte tafel bemachtlgd en hopen binnenkort e1<;ctrisch licht te krijgen. Een kachel bezitten wlJ ook aIt
dus d_an zijn alle factoron, d.ie wij nood.lg hebben voor een gezelllge
sarnenkornst, aanwezig .
ïlilj hebben nu knutselen en handenanbeld. op ons programma staan.
yerder zu1l en de welpen bezlg gehoud.en worden met blnnenspelen,
voorleaen, zingen en teekeneni Ze moeten nU gaan vlePken voor d.e

petr voor het behalen van een lnslgne en vool:
er d.eze wlnter gehoud.eir zal worden.
Dus jongcns, hou Je vast aan ons motto: Doe je best I

tweed.e ster. op hun
cle uitvoering, d-ie

Akela Bothof.
Baghoera Bakker,

Raad.selrubrlek
I.

RebuS.
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lees je hlerult?

T
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men het van voor of van achter'leest
IïI . \velk woord. - hetzlJ
ifi;ft hetzelfde en word.t door1nhet afnemen van d.o voonste en
Geld'erland?
d-e áchterste ]etter een dorp
IV. Verborgen d'leren:
zljn aan het.boksen'
a. Kijk, dio jongens
j
d.e school twee ramen gebr"oken.
áf
Ín
b. Eerst frebbón
en wel eens schepen los '
geraken
c. Bii hoog tlj
Het
vrilde met_z1jn vrouïv en beld'e zoons overvaren'wogen
V. Een mankon
1troulv
enpond
dragen.
Man
I00
maar
evenwel
bootje
uit ÍOO pond. en d.e 2 jongens-elk l0 pond. Toch kwamen ze allen

aan d.e overkant.
Op welke manler?
Onlosslngen van_de welp-en inleveren Woensda8 ,na venschlininB
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I gnoote
te paard.. Dsarvoor heb je noodig:
----- ït;e-l een rulter
heelemaal
nog
bljna,
d19
elkel, 1 klelnè, 2 onvolwassen
"lkgltjesr
,[
De
]ucifers.
spelden,
Erpo]e_eike1 is het
in d.e dopjes ziËten, 2
wlj aan d.e ond'erkant I ha]ve lucifers
iï.:ï-vàrr"iret paardr'waaraan
voór poten p'ir.r.ó"1
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o..["iï:rï|"u i "u"ï':t,r*ïtiu3 punt iï"uË"5'ri:ï]"
anders breken je stokjes.
Neem nu een ktè1n dopJe, steek en ecn speld'.
eoo* en pnlk iret d.aanmeé vast op dg voorkant
van d.e eikeL. De klelne elkel, llefst wat
langwerplg, 1s het llchaam van de rulter.
Itet-hoold.-riraat< je van het tweedo bolletje,
áat ween rnet eei speld. op d'e romp bevestigd
wordt .
De speld. gaat d.oor c1e romp heen, kornt aan
de oáaort<ànt uit en prlkt d'e ruiter" op het
paard vast.
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a1s men U waagt oon abonnement op
de IrlOLENiltïEK te nemen, d.an zeggèn wlj
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Johan Fabrlclus.
Menoer en Mern.ouw Knabbelgraag trekke ! z:-ch in de oenzaarilheid"
ï;ilg en maken kennis t""t_Y:11161 fiaalsná'vo] '

stiller het wordt om je heen'
lioe dleper je het bosch ingaat-,
fo*
rulsóht áet geheimzinnig'. nlaar t'eneden, ond-erh<;t
Ë;;g*ï;-á; Ëoo*toppen
áó-E.f.iiur,, kan de ftina niet komen en d.aar is het zoo stil, dat-je

io

hoorenkuntwanneereend'ood.blad.arfvaltenzlchritselend.opde
mos af bed'ekken'
anclere
-"-;; legt, d.ie het
veel minder dleren d.an aan d-e buiten]<ant var:I
ook
,rínát'daar
d'aar', waar-de akkers beginnen'
het bosch. De meenste vogels nesbelen
schui] gaan etr ]ret clorpsboomen
hooge
ónder
waar de boerenhofsteden
Da&r is a1tl.ld ge]aat
zonnetjó
i"""rij" zi;n-iràan in het
_blinken.
aan d'e kauwtjes, hoe 6lezre1lig
;;;g iË pikËenl En waag maar eeásop
het torenSaantje i"i wt-;19-maal'
ír, á" nerft net draaimolen-spelen
zijn buil":je-zoo 191:ter-wereLd'
ergens
Êens aan d.e tàÁi;ttut, of men
boer Knollepoott
van
sLa-pe[erselj_ebed.6en
ker vullen rní-áï" of, ae als
alders doen
moeilljk
ls,
*en
konijn
iïeen, wer.kefijt<, *"., kan van men
graven'
te
bosch
het
àIl"ái;í ii"i-in d-en zoom
rlc
varr de
ver a,qr
te ïrêÈ
toch ook wéer niet aI- fa
d.1e
vQSr
den
het
gaai
zoo
En
boer Lubbest kippenren l"an woILeIr''
u*ut"fiji""]roái jne-boutjes en van
niet anders
Ce vÍezer, dó marter, g" de hermelijn is het aI andere
illet
red'en vereen
of
de
door
ïii jr;-u;-r."áí" Lroschbenóti.tttg word.t
het geen
dus
wonen
" '
lo!-t om ergens aan cle buitenkalrt teteSaan
zoeken'
lezelschap der menschen
rlu altijd aan geva?{? Denken de konijnent
"áár1ijke
Maar oCflr wie aentt er
ieestmaaltijclen houden bij boer
clie in den zomer avond aan avond.
ze knabbelen er onbezorgd op los,
Knollepoot rrtr-!"vaar? ïilelneer
rond, trekken
tieske;rig tusschen áe malsche koolplanten
;;;;;i;r
als de
gelooven,
kunnen het nog nlaar hal"f
snoetjes tegen fls maan en
rrGoed'
da1r
opd'uikt'
boer met zl;n gàweer aI aehten een hooióppel
van ntijn leven niet,
geloof
ik
geweer
maar
zlin
,
komt de boen met
zí-c:nzel'fr. terviijl ze d'e lange
dab het gefaA;n i"[l ,ágg"n áu tegen
roenr-oos briiven zitten. pas
r_epers uit hai--g"à"í-, opóIet<en on zoo
ze hol<lerglad'de. l.ooP,
àï5"n"t*àó"aórt"en bllÍ<semt ult de
"lÏ?htten
eent die hoog opd.ebold"er over- el-kaan afle kanten ult . ' o behalve
springt en weer-neervalt, trappelend met d'e lange achterloopers' die
nL nrót meer kunnen redd'en
Rijntje *"1: d?t Bruno en Cesar,
En de vos á"nt Bed.enkt ons sLimmed.ie
boer Lubbest erf en klppend.e f,v;ee g"oo"ár--kwáaie wolfshond'en, toch
nog eens te pakken zullen
nacht
I'en bevraken, hem op een goelon
pocht hii dqn thuis
je
zegtl"
vad'e'
op, iongená, **t
ï.iï:;;;"iíïát
ttaió,
me van ltun l-even
vangen
stumpends
bij zijn vrouw àá Éind.eren, zíet hi j sr-echts marsche
kippebout jes
niètlir En bií r.àï *"g"rripén
voorzLjnoogellQ.ansen,proefthetwármebloedalopzïjnrooverstong. .. c....
en cesar toch een vos te pakken; hi-j
0p een nacht }<r:egen Bruno
af , ma"r moest zi jn rossen pluimstaa't
brasht er nei--ie*rr"^og juist
Wai laehte boer Lubbes toe n zLjn honden het
bij hen achter 1aten.jgeld
apporteerd'en' Hii ^T::t:^:1jn dlkken'
veroverd.e vaand'e1 hi
was nu eens mooi te pakken geschudd.end.e nuïX vastËóuden:-áie vos
nomenl
gelachten en zich smakelijk op de dijen ge-en
Jat boer ï,ubbes had.
mind'er woolljk met zi-c1', te rade €legaan
kletst, ***r--Rijntje waó
nu toch maar de oenzaamheid
had om verscrrïrienáo red.enen besloten,
een vos zond.er staart zljn
en afzondorrn!-ie zoeken. Ten eerste ís
rnenlg Sevaar redt'
prachtlg""r ,*ótund.en gang kwljtr -d'ie hem uit zood'ie
hem vroeger a1leEn miss chien nog erger wa", ^ Aët'9: ."?:?u-d'ames
'
had'd'en u/anneer hii voorblJmaruras.l- op haar 1láfst toegegÍt*t"cht
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llDurfallesll ln Jonker llZonderstaartll
cheerde, hem nu van Jonker
wilde hli z'-jn verd'iet
hadd-en o*g"Aoof,t. iiii Uittu"en hoogmoed'
d.us [fittochend- zijn nie''lvre bijnaam,
niet laten merken, aanvaard.d.e
redenen
en sctri:eef zi-jÁ ïórtret rru** a" eeázaamhsid aan d.lepzinnige
toe

.
legde
tlïk ben door dit droevlg ongeluk tot.inkeer" gekomenllen, mi
jn
bËrorrí ovur mijn diefste-11en
hi j iïtl-iirr. ilu--opo"cht zwee?
geen
haan'
of
geen
kip
nu plechtlg,
náËf"-rónaíge leve-n. Ik
een,lengeeng"""r-g"un.kalkoenengeenpauw'kortomgeenstuk
pluimvee meer aan te raken" '
,,Die arme Jonker Zond.erstaartI lr giechelden do vosse-dames,
gelláfrt-fr*a."ttglj weet maar ar te goed'' dat
zooctra hij ,ii;ïi;làn
nlets meer van al d'at lekkersbessen
trij ci.aar d.iep'in het boách toch
larven, regenwormen en
Èèv"r",
vinden za} "" op wat mulzen,
z:-in l-even lgut zlen te rekkenll '
boetvaardlge - jonker ook, toen hi j met
Ja o,.. s1@3á.àÍt d.acht onà.
bosch lndwaalde en den lichten
zljn 1aagpangà"dà- r."p. lut d.onhere
waar d'e and'eren onbekomn:erd'
itcn
}iet,
zoom steects li""aut "'cfrter
ftet speet hem ged'ucht' d'at
Én
hun vrooliik ]eventje voortzetten.
alleen de een;iJ ";ijgeáer gebleíen.wast hii-T"9:t-nu heelemaar
on hem op te
wouwtje
zaamheid. intref,ken en rraa !een"llefheblend'
woroen'
passen wanneer hii eel: zlek mocrlt
wat beter aan toel Die had'
Dan was itiurrtu* Knabbelg*"g er-heel
schot van meneer
6sn famnen achterlooper aan eén slecht-gemlkt
baron was zooals
d'e
d.en baron uii--het icaËtee1 te danl<on' Meneer
van ied'eren
verklaarcle
d.e meesto n""ot*àtt een ljverlg l-*g:".en j er ond'anks zïin bi jziend'd-at^hi haas waarop hii rnisges choten-Ëaá,
afstàiven' Ja ' o ' als mon ook
àí""
fttá
d.e
duld.elljk
heid toch
"I9I
aan hot spit 9""9?l en oppeuzelen kon' zou
,Je wor .,r.r,
""rr-i.áátvan het kaàteel altljd' wat hebben op te dienenl
d.e o.*we t<euXánmeid.
en voor meneer Knab-belgraag
Ook ditmaaï was d.e wol er afgestoven
d.e zoom van hct bosch te gewas evenêIs ,óo* Jonker zOnáersiaart
echten het geluk, bli zTin tocht in
vaarrijx ge*Àrálrr-. itii had
gad'e- vergezeid !".word'en' Aan d'e
c1e eenzaamhelà door eón trouwe
woud. ingestrompeld''
ziicle van me;o;; K'abbelg".*g tas -hi j-Èet verd'enf
aan d'e bron'
-tot
i?"t
Ianss d.e beek stroomop**"il"r"steed's
het eerst
voor
zích
waar het water langs de "tàeáen neerslipel-t en
in een kleln bedje venaamelt'
de wond aan het been van
:gns
Hier rr.a 'ó*óuw Knabbelgraag nog
had - wat anders
haar man ultgowasschen, "n-ilutt"ó" KËabbelgpaag
van hei koele, heldere water
:
d.wars tegen ]razengowoonte lngaatars
men een koortsig, droge tong
ged.ronken. wát mài ar nlet aóet
heef t'
(word-t vervolgd' )
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gezond'e bezlghed'en ln gezonde
Vult Uw wlje tlid' met
d'at een gezonden
omgeving. n"o"iáit[ het Ëultenspel,
g;Ë"t 1Ë een gezond' Ilchaan beoogt '
sbeed's plaats vinden
danmeld.lng van nleuwe led'on kan
elken
f,aterd.ag, van
op
ï;-ï"i cróepsrroofd.lcwartler
t tot I ur:r'
,ra r,^^e'arioo
^
tweed-À!-r
voormalige trnreoda
11.q9
Het hoofdlffartler ls Sevostlgq
t"
;il;d;á lasere school Elg!en!!1}'
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lielaas noeten i'rij orrzc officiccle rr;b::iel: rli:t ecn r':::i-ndcr pre-i;-i;ii-;c
ncclcdleeling ireginnen. Oubaas fi:r:rnssen lir:eft i.iei'lr:end zich irl:-;
.,Ja:Lr irct
uit anze stt-:.rii terag; tc noeten trr:l:lienr
'tr:
ol1veï"roortreklrerslelder
voor'llon'b. di,it het r,eercnclecl- iier voortrol{i:ers ztch
hen
ntorccle
trerinirrg,
:chilJ-ig ;;eclíea6t te.;enover il,o i;eostelijl":c cn
zooals hi j die voors-i;a":rt, In hoe'rerre zt-in s-bap jui-st is, st:rltt
nie:t-l,cr beoorcleelinl; a['.n clen r;roel-)srasd, doch j-eder voortrei:ker
ac. \roor ztcYt persoonlijk ccrls na',';at hlj ol) dit punt ,;occi tc
r:ia.l:en ]recft.
lje stan kan er echter veTreli.:rC varn zi-jn, cla t, nu het onverrrijc:c'lijl:e j-s geschíed, dc leiding zic]: ten doel zal stcllen de irroret:}e eB,soestelijlce training verdcr 5eheel in de 5ees;t'ran de
-Bc,rieËlnj tc cloen pl:rats r,rinclen. Deze geestc].i.i]:c r:lt rnoïr:el c traini.ri; is te r:leer veri.,-Licht, dair de actie, die nu orrder hct niot--Loi
ItrlcJste f i jlcc en rlor'ócle irerbevrapenin5; van cle ifeder]::irclschc 1c'.Li;c1rr
:Lir ons land 6evoerd r,;o:rdt en clie door orrze I.rrttcls- en Scsch(,::rïnvrolr.vlc i-n ..zoo bijloii.i.tre nate wordt ondersteund, ten vol-lr: o.oor
irct r..P.V. rnÍordt ond.erscLrreven.
iclu);,1:i;; is de scheidi-n8 tus;schen Orbai,'.s en sta',rr Zandef uufc,]'; cn
r,".:rt i;ebeurt en clit stcmt ons da.nkbaar.
Wij i'rrbben ech'ber oolc nog een nLedecleeling.rarn geheel anilere a:lrd.
ne ifcleeling lCj-nclerdj-j1t va n he'b Nederlandsche Faclvindsters Gilde
l-oc-i't:ich op ons verzoclr en na daarwoor tocsten-;iini; goitregett tc
irc'.;bcn :/a.n Ytaay D.C. {aaïn.e bereid verl(l"aarb aatr cle tritcifte van
í r'q .1.rnr-nÍr^rrraall
iietlg" tC r,Ve1']<en,
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u:':ll':on toeroepen Ín oïrte Lezerslcri-ng en de hoop uJ.tslrrel:cn, dat
nrrl- ri i nr inr. h"i i 11í)::"ê11 rlrn -nn nn di o I o'.,r:'r.ql.?.irrr' ,aa '-ront ltc) "r)lrjl: -bc docn i'Jorclen. Tot hen zor-r ik het irarool van,le',^;elpen vrlLlon liclrten:rfDoe ie bestfl.
Iie::der is er van het lloofdli-war:trer wcinrg nieuvls, i'{& de t,iaand
;ioirr:nb:r en Decetnltcr zaL r).e aandacht neer speci-aer1 Eecollccni::eerd.
i;r-ri:'ucn op onzc t',..,eedc rtit'rocring, wa:!r\ratl ïÍii ltopcn, c1a'b za cven
goecl zaL slagen als de voriqe,
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Verjaardergen: Vaandn,g llarci;.r, 30 October
' ;Tovetrbr:r
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pr€-@d: bij uitstelc geschii'J.
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ajewoon verloop' In de ondcrlinge
De patrouiU evredstri jden hebben hu-n ,,íat
I'rrizii;in5 1;eicotnen. De Reistand der pa-brouil]es is echter,,fre}
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aat*'-clat
de verl
''opFgnn?p",.: Jl'vvu,..,t/
in de.verf
-{-nn}.rrr.r zit tir
aaá de' lrlasse-eischeil
i

hct ecn
sáinetseld--err 5e limmeÏl,
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v;11 en dank oáirË""Ë" tó scËemcren.
!
geholpen o"r. àï-óuà--S1re-etgoóo Actie'
Án
stqm
zo.àrr
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hoord a,.,n hooid;;"*;á;; , e áï. 4"" rfii:F:
^:1i,l. l]:t;..ï::ï.',:ï"*ii:.ï
relde* als rir:t
àl!. oergerilke

i:3:ïrï;"otiii"iËï"8ËàËiilt"ïàniá"1
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vastgestelcl. rrraarbij

dat ledere V.T. geh-ouclen
ik er aan herinnef,
prógrammats mede te werken.

i;-#;-dà-Ëffpt.-uifvoerlng van d,eze
eonversatieles
Blnrrenkofr zaL onder geschilrte leidin8 9en &rgelsche voorbrelcicer
igdere
leopend worden, ià:*oiíf tevens bij aanwidzing.
Ètrrt<;es uit het leven

j

iràráÀt zat woiáun-*ut"rtet leveren van koÉbe
Voorloopi8-is
ván onz" grooió Íederlandsche ontrlekkingsrelziseTs'- MoLenwiek
bf in
nen vrlJ ó.n àórË;iilk sui<ie tg s_c_hlijven voor de

1ilat *uq ook doet, steecls behoorb
tó f"ia"n in èèn"staáUiieenËomst.
op
te
zljn. StSaq- ie niet blind
piltie
van-irrlroud
iàAer stukju
w-oorden
eigen
mogelijk_met
jàáriàfíónr-ilarr
zooveei
tracht
.
e;rË
rveer te g".r"n-àË'ontzágge1l jke bet_eekeniÈ van rJeze groote voortrekkers vooi onsr dle hedèn ten dage leven.
en voorcr_{agen_ van derseli j
iïi-Ëï ;ii;";;àpË"-*ïJ-áóor-rret Ëchri Jvenvan
onze Vaderlandsche
Ëé-it"Èjuu ae-áfieóáË verflauwde lcerrnÍs
oefenen
voortreJckers
de
tevens
maaï
Hlstorie wat op-ió-ráxuiun, julst onder woorden brengentevan
eigen
ïá rtut vrij "ii"piurráí-én Ëet
6edachten.
de maanden November en December
["urià""s is ons pro6ramma voor
het volgende
vast
àfwislefena genoeg. Noteer aI
zooveeL moseliik pakpapier,
Ít .il;dPËi ilÀàt-ièaere Voorbrekket
touw en lee6e óarbonnen doozen meebrongen, teneinde het $eÏepaÏeeÏde speelgoecl in te Pakken.
voorbrekker en
26 l$ovember ván a* I 1O uur nruzlkaal uurtje. Iedere
ht*u1,!::p"*1{
lnstiument
OffieËeroËpáÍuAu", oié ot"ar een
^worden hier{oe i.itgutroóaiga. Bijzonder welkolt 3lJn.P"ttiots, -viol--en,
ayars-1 .en blolcflultenr-mondorgels
Suitaars, *"ttàoI;;;; t*;á6Íinàs,
r;rlzt Uit de mlsschlen niet te vóorkomen heksenketeJ. zuL1en wlj
trachten een áardi6 bandJe samen te stellen'
1n verband met de
J-Decemberl '"- ufáEugs Sir Nlcolaasblleenkomst
in een stambi jgennog.
ó,mff-ï-an'ére-uiiàónáerheden hierover vol-gen middag
iets aardlgs
komst, Iaat ieder eens rngatn of hij voor-deze
e .d'
muziek,
*"át op het eàËiéa-"án spëf, recreatie, welke èvelals
"9:Tq*"hten
het vori'e
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31 December. Ouàái""rsavónaÉiSeenkomst,
lE-afïfi-ETÏ"e opzichten moef slagen.

De Groepsleider'
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wordt langzamefhand, ook voor ItoutsideTstl,
-"91.
Ve]Í/aardiSd
*iàiO, Toch ztli we no[ niot waai we wezen moeten.
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3e. Open haardr
voor kleeding en stokkenl
4e. gèn behoorhjke bergPlaats Carson
Stam vàn groep I Klnderdljlc
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5e. Een bord, vezmeLdende:
cler N.P.V,,
!ïi-e geeft zicLt ten sPoedigste voor éên van deze dingen oP?
De GroePsl-elder.
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Ingezoqclen stuk,

Ars ri{ ProTsErï]ilG RrÍI4

rTpR3.

Over de Padvinderli )
Ik zj.-b hler op rr.ijn zolderkamertje voor het raam, natuurllJk om te
w€irken, Cp het 8el..rskki6e tafeltje voor me 1J.ggeà een paar boeken,
maar ulerken, ho maerl. Ik tuur naaï bulten, een beetJe dromerf,lgr
Ik denic eï aan, 'tat ik zou doen als ik p1ótseltn6 rijk wercl. Ik
zak nog Cieper we'g in mijn stoel. Ivlljn oogen licripperen. Ik kan ze
nj-et meer open houden. Het is snildreet en 1k dornrnel nog verder in
en vind me vel'plaa'i.gf, in een dplinternleuwe Foril. Ik beveeL de
chauffeur net een fi-inice vaart-naar het groepslokaal van de louls
Iiïesselsgroep te rijoi,n. Nauwelljks heb ik het gezegd of .., t. boem,
de wa.gen staat met een::,*k stll. liYe z:-Jn er aI. Ondetweg zlJn we
qriemr:al,tegen een lantaarnpaal opgesuist, [b,ar geen nood., het 1elcen 'nel fuciferiloutjes, zc lc4ptêrt-zê ef c Ik strompel het gïoepsLokaai binnen.-"
le Hopnrarr is Ín clruk gesprek m* den Vaandrig. Jan probeerb Piet
door efrsnsci.ing reumsteloos te }.fiig€Dr om [.em dan weer op te
kerlefatcs'en. trGoed 6edaan, Jan, nu. fróU 3", zo met die patrouillewedstrijden, weer lO puntén veidie4d voór-Jouw patrouillerl.
Itlïat rnoe-u dat-'; Cl"Ir-niet smoezen hèlr), zeg ik tegen den Vaandrig
en den Hopnan. 'ifk heb veel beter nle\nrs, dan dat jullie daar maar
(

;
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t

stanl; te

smoezen

'l!
cbeling ri jll geworden. Glnds staat een nieu$r groepslokaa
aan dit krot heb ie nleto meer. Gi4der Llggen Perzlsche tapljterr^.
' ll
1^{
a rll
nf f L
l^*
kal-e
rfl.oer.
^u niets
^u opgemarscheerd.
dan o^een 1re'l
--i ^.1-o Àqn
'.nx^t^
Allé,
mars*11,
--1,f,'L^*.1
^^u
hler
hi.er
Nu viieg ik raar de stamhuri. Als ik'de deul'opendoe, stmikel- lk
oveï een kleine lcind eïlvagen. ïn een hoek speelt een- Voorlrekker
met een pop, daar zit er eea te giefen van het lachen om een andeVoortrekker, dle met kral-en werlct.
re
ttJongens, vreg met die oude lommel, lk ben pl-otseling ri jk gewordeni
geef maeiÍ nierrw speel8oeC aar die'kinderen, aan welke het uitgeieikt zcu wordes. i::olaats ve'.n datll.
\lleer veïdur, naar een boekhantlelaar. Honderd nieuwe ronans,
rrLk ben

l
I

l

p:!

lfKomt U nog'eens
llNeelt.

terrg,

terreê!"?lf

lfNiets vergeten, Irlelleer?t
llJa, iouw cen í)ak op je Cuvel te Bevenll.
I{ïak --- kral< --- lcraaa-r --- krak.
schrik overel.:.td, voorhe staat mljn moeder,
Ik
tlJe beiit zeker vrel haast tlaar rnet je werk is rt nlet?fr
trJ- j - ja, noer!
ItHei is'bijna drie uur, jc moet naar padvinderiJrr.
nvejn la'i;e,: zit ik cp cle fhts, niet in een auto, ê[ rlJd naar het
groepslok"aal, f.ie-b naar hS nieuwe met zi}n Peráj.sche tapijten.
n
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l:ïiets

da.ar.ran

hoor

!!!

Jài al-s i]< eens eclrt plotteling rijk werd, Ja ilan ........
flscrlptorll

de lezing .''/an lret boveutaande stukje heb ik mii afgevraagd,
wat er nu e16;eniijk beter lsi een spiksplinternleuw groepslokaal
met rncole er dr;re Perzlsche bpijten enz. of een lokaaL, dat wij
nret vee] moei';e en zorï zeLf rabben in6erleht. De keuze laat ik
aan de lczers zelf oïer, In iQer geval hoop ik, dat, wanneer onze
groepsleden werkeS-i jk nog eens è16-rljk worclenr-ziJ álch d1t stukje nog zuiien herinr:-eren.
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Ássistent Leidster

It

j. C. c1e Vries
ivïej. i[,K. van niji<
l','ie

Voor het ecjrst komt er een bljdrage van afdeelin6 Kin,ierclijlt.raLn hlt
ii.P.G. in de i,,ïolenwiek en nu hoop ili, dat de lezers en let;ercssctl bc*
denken zullen, dat onue afcleeli:'r8 no6 zoo hcel kort br::;tli:tt gít lillc
trer:i rr .roai l i iic iS.
1oo.rls lk zeide, onze groep bestaat no; heel lcort; is p:rs tj Ootob.,::
De voorbereiding daar'roor heeft eni<ele ilrcli,:n .tcclirrtri,
6einstalleercl.
lc Z.,iorI. ltldieurruelingcnfltl jd, die toch bi j r-iitstek lculc is ,jcïrL-,:Í,t.
I i:oi --i in rrr^
rr v paS begOnïten en het enthoUslasnte v;:rn víInaf f t i:c;;in
T
cr.erv,reldi6;enc1.

!)

12 lïelsjes h:rdden zieh opgeseven en nu zLJn rïe aL itet 2'1 , ,,.o5e1ij1:
vallcn rlaar nog cen paar af door dnrlike bezir:ht:Cr:n, verhinri.err-l oÍ' :io''
l-iet nict volhouden va"n de training erLz.i dus oni:eschj-ktheid.
iieinstalleerde paclv:i-ndsters heb'bcn wc al 2Q, zoorla'u i:r i,r1 J ronclus
zijn ;:cvornrd. cn de vicrdc in vuordin5,is,
?'i'i rla 'r:iÁrri-dStefS wOfdt nl . O IS _Cnlfeid aanf,enotrcn ucn 1orf.i C,
u-

s v

at

1.,) .,-/-)rr^rz-ï-,r'1 VsOfCt clOOf 6 - I melSjeS, rlCt inbef;flp VA.n e F_r:ndcleidsters en Às-sistent Roncleleldsters, De roncles ]teetcn 1lit.r,r bloci.:tlL,

i,,r,r'1

C1

lrlanten of clieren.
nu al sÍreeuwkloiijes, viooltjes en lelles, w:rt tilet eo]1 nool
g;eborduurd notief op de uniformen prijiib. De ileinstitlleerdc lriidvinclst
hebben huntl'tVees bereldtt op c1e rnouw cn tt bloemmoticf l:ovcii du i-ro::stza\: en Eaan nu mocdlg l'rerken voor hr-rn dorde klas;sc stïeep.
líoi sr i r:s not z9o i jverig bli jven wr:rl<en alS vooy cic nieUlvclinr;r:ncisct.
hr:or, want vTat hebben 'rie gezellig qcoefend net tt l:o,-rdr']uchtcn Jl'L
a1 die in6evrikl;elde.qi1p.alen itè.
I,c l-rerinnár rne nog ó6n,optcornst, uitbllnlrcncl in 1jvcr, Ovcnll z':,; i};
':;.hn;:r.y1 hnnfÁen over eetl bosje fluitlloorcl en hier en clai:r iroorde il:
áe vórzuchtinglrhoe moet dat nou.trof ttJo, help rrríj nu uuns, hoorrf,
een kreet om de lcnappe Jo, die er br-ritcngewoon vaarcliplheid.in hci;f-b.
Plotseling kwam toen ecn soldaat rroor Ce m1t van de dcur (l"rc I'r:ircn
toon nn. r'r'n4"r6ebracht in tt /:roepslokalal van de i. -t:.1r.rip6r:ïs ) uI] \'llou-'
wat we toch ,ieden.
2a
Enkele van de meisjes giehcl'ien ver1c6en, ïItaar .ien was zoo ]alnli-U, or l
(zooals ft iradvindsters betaarnt) bclecfcl êa1 drr i 'l ,.1 i i ir :Int!vor)r{]
VÍe hebben

l

r-lv,/vrJv4r

rrvS
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vlechten e en koord ldeneur, yíaaraan we onze fluit clrergen Èr]-lïi lr-il:."'all-erl-ei nuttige lrnoopen ver:vuórl<t worden. We tornnen zao tn l:ooríl l ls
U draa6t ook best vlechtcn, nencerlf .(tt ltlas een nrilitalr poli-ulc: ,iLl'l).
De soldaat glinnlachte wijs en 6ing wcsr maar cven claarnEt sto:'L,i.en,-r
Ze kelcen mstlg t9"r. ','/:ilt (r3 bkuren te 6luren, de sergean-b incluis.
aanspoorde ijverig-door te werl<en. 'vïeten jul1ie rt no6, in,:is.ics ?
l.Iu hebben víe nlet altÍjcl kijkcrs noociig on ijveri6 te l'rdrlicn, iror:p
vÏe gaan entkrouslast'voort en richten grfrs werk naar de 4 lijncn or-]i
door Lord Baden Povlell aangegeveïl, namelijk:
llet ontwlkkelen van ltaÍakter en verstand.
Het verkrljgen van vaerdigheden.
ïlet aanlcweeken van hulpvaardigheden en
lcameraadschap,
'i{et
l-eeren zorgon voor de 6ezondheid. ,"-ic1o c1e .r,r::ics
tt!'rie
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I October was voor ons Gllde een belangrijl.re dag. vVe rrvcrden
geinstalleerd
in het Volksgebouw van de N.V. J, en K. Smit,
toen nl.
Voortrekkers
heel mool was versierd en in orde gebrachtrr
dat cloor eenlge
rs lVllddags om J uur waren we daar all-en opgesteld om de verteEenrffoordigsters van-het Hoofdbestuur en de Rotterdamsche Er^gep te verruelkomen.
Iie aniveerden dan ook als spoedig, evenalé cle-antlére genoodigden en
groep I van de N.P.V, te Kinderdijk.
Toen allen present t\Iaren, opende de Presidente L{evr. van lïaasbergen
deze bultengewone vergadering en heette al-Ion welkom,
Daarna sprak namens het Hoofdbestuur, Mej. Piepers, die de afdeelingsvlag ààTt orize Presidente overhandigde €Ír o.à. het cioel- van de PadvLnderij uiteenzette en de lnstallatlerecle hiel-d.
Na d,eze rede begon de eigenlijke lnstallatie,
In spreekkoor wórd de truet opgózegd. ïile stonclen allen in 6ón recnte Ii-;n
en in tt midden van de zaal rïaren de Rotterdamsche padvindsteïs opgesteld met versierde,stokkeni,daar moesten wij, nieuw geinstaS.leefden,
oncler gaan staan. Eèn voor een werden onze namen afgeroepen, en niet
onze rechterhand op de lTederlandsche vJ-ag, die vastgehouden werd door
de D.C., en de linkerhand in die van Mei, Piepers, legden we allen
de bel-ofte af. Een plechti6 oogenblik, dat v'le vast niet Eauw vergeten
zullen.
Toen we allen onder de versierde stokken stonden, zongen de Rotterdamsche padvindsters het v,relkomslied en wij in antwooid daarop rrlk
lroos als weg door tt leven tt Padvinclstersspooïrf ,
iÍu volgde de pauze, waarin thee tfferd. rondgediend en Oubaas Franssen
orrze Guido en padvlnd.sters toesprak. Na de pauze r,verd het clubhuis beziahtic"d êr'r .'1ed.en we de vertegenwoordi8oters van het HoofdbestUuf, de
ultgeleide.
Districts Commissaresse en onze Rotterdamsche zusters
Vfeer terug 1n tret Volks6ebouw l,'íerd eerst nog de rlElfendansfluitgevo€rdr
Het Sing r,vel niet zao crg mooi, maar'het lcrrrram ons ook zoo oirve::'rruachts
cp ons dak vallen, dat we cle kluts zoorn beetje kwijt ilÍàï€rrr Hierna
word r'lo v-rgadering gesloten en met behulp van de Voortrekkers en niet
in tt mlnst van de dames u1t tt bestuur ïvas a]]es spoedig weer 1n orde
gelcracht , Zoo ging onze lnstallatiemiddag voorbi j.
P.V. ts, we hebben nrr. we1 het l.ttg begeord.e ltïVees Bereldfl op or:ze mouttí,
rnaar nog geen klasse-strepen boven arLze ïechter borstzak. Dus rnr tnet
voll-e kracht: 0p voor de derde klasse-eis.then. Veel- succesr
Zaterclag,
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STIICCERVEER.

Àl-s lrersversch geinstblleerde groep kregen we toch al een uj-tnoodigitrg
een lnstallatieplechtlgheid bij te rvonen te Slikkenre€ï. De afdeelíng
ElectroZaa] te Slikkenreer geinstalJ..Jsselmonde-Ridderkerk zou in de
-brokken
we Zaterdag t 29 October op naar
geurichtig
hèel
leerd worden en
Slikkerveer. met verslerde stokken en onze mooie afdeelingsvlag.
De hecnreis met de Reederlj op de Lek, gezellig op het voorschip van
,le 1{9 2, verllep best.-Ieder moest z:-jn eigen kaartje koopen, want het
--*Ár.r.^-r lr}k z:-jn als al die 6ewichtigheden door de leidster gedaan
LVV Ë)UlllaiL.r\Èr-Llverd en.

marohe€rden we ap Slikkerveer aangekomen naar de
Electrozaal en stonden da'af meteen paf .
ïr/at een prachtig gebouw met een heusche draaldeur; oei, dat lverd ge;';eliiig; eenlgszins beduus{ 'draaiden ïve naaf binnen en aruiveerden in
een hàÍ; tinks was e,êr.'r 6;a$àerobe en rechts b,L.fret erLz.

Vrtol-ijk zingend
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de Raadsrots.
I'rlet blijcischap 1s het eerste nummer van de lllolenwiek
ontvan6en. Jelui helrt het blad natuurlijk a]Len goed.
gelez_en, naar denkt cr aan jongens, vooitaan ooeïuu

de_oplossingen van de raaclsels vloÍter binnenkomen,
opdat we---geregeld de goede opi-ossingen Imnneo Íroteeren. lïant jelui u,reet wel, dat voór de rneeste 6oede
oplossingen over drie bladen een prijs bessb:Lkbnày

wordt gesteld.
16 lVovember zal Jan van Wijclchuysen geinstall-eerd worden.
het ?g?r op prljs stellen, lnciien ouders van rnrelpen hieïbiJ
te6envroordig wil}en zí1n.
Jelui moet er nu eens over denken, welic vaarrJigheidsinsigne je zou
willen behalen' Van de zaneT hebbèn rr.riJ al jullie aandacÈt eiop gêYes'-ii1d. Je kan een insigne behalen voor: Verzamelaar - Opnrerkèr-fuinman - IÍrnstenaar - lïever . speelgoedmaker - nerste Helper G1d9 - IJandi.;e jo-ngen - Athleet - Zwernmer - ploegspelerl
Nu lijkt het ons het beste, dat jullie begint met het inslgne voor
Handi:]e jongen, waarbij je &ïoeder je heel 6oec1 Jran helpen. Je kan dan
lecren, hoe ie de kachel uithalen moet en weer aanmalceá met niet meer
dain 2lucifers; hoe je een kop thec zet, schoenen en koper poetst.
aarrdappels schllt, bed afhaalt en opmaakt en de vaat wasóht.-A]s já
deze rlingen kent, ben ;e al een aardlg elnd op weg.
De speurtochTÏEn iVoensdag, 2 NovenbeÍ is letterlljk in rt water geval-lcn. !ïe zrJrl dapper tlcnoeg begonnen, naar yrerclen door de regen gedlvongerr naar het hordehol teru.g te l<eeren. Als echte wolven 6even we
nlet orn de re6en natuurl-ijI<, _maar de lrrijtteekens werden uitgewischt,
zoodat we orrs spoor niet konden volgcn. '{fe zullen binnenkort de tocht
herhalen en dan hopen we, met meer succes.
lot ons groot Eenoegen ]rebben we gezien, dat jurlie eindelljk op de
Vtloensdag,
vÍe zouclen

I

I

t

'rfrriaï\?^.\Lên -Iaats onder de boom verzamêld was en hopen, dat juIlie
Lriermede cle beteekenls begrepen hebt van de Welpenwet. waaraan een
,-noÁn
,Àr.,1ï\
,;eh te houden heeft. De wet goed opzc6gen, aat mn juIlie
\J*I/
v
' |
"
netips mÊn?" hem Opvolqenr-dat iË dó-]niást!
aillenaal- heel ^^"
ll.n nrr inrrr'ono
, goede Jacht ! !
Akela en 3a6hera.
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\llelke plaats

is dit?

5. êr lYind en water alJ-een geveh mlJ het leven, voedsel neenr
nooit tot mij, maar bereld het lntegendeeL voor U.
b. Beroof een voge] van zijn kop en staart, dan houclt nen
over, waarin inen gewoonlijk klppen bewaárt.
Qr Altijd loopen, nooit eens tusten,
Loop Je niet, zoo heb Je niet.
i{oolt teflrg, attijd vooru1t,
&r niemand' dle miJ zíet'
.,o1e
ben ik ?

1k
i of q

;

\i
I

l

t

t
is zwaarder, een kilo'ljzer of een kilo veeren ?
d' d. ê. g. i. Íi. l-. s. t.
Deze letters zoo te plaatsen, dat ze een bekend' spreelstoord

d.
4.

irrrat

VOïï]êII .
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mij het din6, dat wel zoo groot ;:an zijn als

toch l-ichter dan e€rr veeïr

I

een

huis

el1

oooooooooooooooooo()ooc oooooo

0nmogeliii:

het volgengrimogelijk! is het eerste $toord_, 9"t je hoort, als, ie..met
rrlk
j
je
heb hier
huisgeno-oten aanlcomtt
áu r5 mi-áOagsaaan tafel tlDe
.bf
jken
afstand van elgLazen ze'b ik op geli
1 slazen en 3 vorkenrl.
(D)
t"aár. terwi-jl tk zorg draa6, dat
dieáfstanden5rooterzi7n,c1an+.j[/-\.*'..
q{ ,-.1 \.,.''rde lengte van een vork.
probeei nu met behulp van de vor- -*-d--1.',á1--(/
è\> \ '\'
lren een bmg te leggén,' die de
---',

I

. dan van ieder hebt Sehoordl
Àf" ie "erbindttt.
neem je eenvoudig de
Ëiáróí

onmó6elijkltr
vorken weg en legt zat zooals de
teelcening duidelijk laat %tër\t
Probeer Èet maar !
ff
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Vervolg-verhaal '
De wond.erlijke avontuïen van

t

Bartie Kokliko
doox
Johan !'abricius.

vrarcTL nog veel verder het bosch ingerrolckeri. Ên toen ze
rn 6unétige plaats icurarnen, waaï zoourel zomer als winter
op
iàrrufott"
zou z:-in, had_ntevrouw I{n9bbelgïaa3 voor haar velte-vindén
v,iat eten
rn
mooi, lang leger uitgekrabd en ul droge blademoeide echtgenoot.
ren in uitgesPreid.
Dtt altes *iste jonker van Zonderstaart, - clie toevalli3 ook in deze
buur-b woonde '
llKa... !r' lrraste meester J(Fa].snàvel ontroerd, terwij] hij uit een

O. maar ze

.rdlt

+

Ë,

,,'

ouden beulc de 6oede zorgen van mevrouw l\Tlabbelgrarag ongezien 6ade-

sloeg,

Mevróulv I(nabbelgraag lceek

I

omhoog en f}iisterde met meneer
cle iiuirrt van zuJk zwartzouden zocJ<en. 'lErar die klaai zou -

verschriirb

uiat verder uit
of ze misschien
tïl

ri
'

Io.rabbeleraag.
le6er
gcvederd dióícngespuls,
hen toch overal lmnnen volgen'
ltllc fig hier bestrlt zuchtte meneer lffrabbcl6raa( en strekte zlch, d"
oogen zv{aar vetn vermoeld}reid, op hut 1c6er neef'
llI{a... !f' riep meester llaaLsnavel nog eens, lcwar, onbeholpen omlaa"g
góflaCOerO (àijn reclrtervl-crk scheeÀ niet'gehe,.,f in orde te zijn) en
áette zich op óen lagen tak neer, ten ei.irde me1 het hazenechtpaar
een €jesprek aan te im.ooPen.
I\par-Mevrouw lorabbelgrÉlag ontving hem verre \-F4, vriendelijlc.
ItEr is voor jou niets te halen bij ons, - t^i€ hebben Seen kinclertjes!rr

zeí ze snlbbig'
Meester lgerlsáavel, door haar uitval ietrrlat onthutstr.haarstte zich
lcevers teerde en er
te verzekeren, da-b'hij op níets dan muizev en
lÓrabbelgraag
in vrede,
de
farnilie
met
oprecht prijs op stel.l-en zou

-1
1

irn Arrrc,nhtn
vv
vjr4vvrf

+r!

l/r^irndqnhrn
Y !4virvvvrletl/
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Dat irag zr: geï-ust hoorcn, dat il< r:ict rn jonkcr vurkeer,
i'ilaar i:ler/rouw Knabbclgrarag toonclc lrcinig eerhlcd. ?lIs clat bijllevcl
t n lcoiri in?ll vroÉ)s zrl sna'l rrnd
ffr,1,,.-"-, innle.-'r ZOnd,efstA:.ft is rn 119g1lf Zei nteosjter I{aalSIi]Vel1 SCherp.
iÍu vicl nievrouv/ iffi"bbel6raeg v:in scilril: alchtcrovcr clt nenLrcr F,::abbel'[;r::L-r] vl(icij rnet tn itrcct ví]n zi jtr ]cgcr overcinC., ror-..14t r,t.i':ster
l(aalsnavel- zijn uiturstc bcst ncest doen het echtpeiar ncer ï/:it 6er'lD-[
tc ri;ellen. lrLI rnaakt zieh onnoodiij barng,tt vcÍzi:kerde 1ri j, llJonlccr
Zoncl,jrsta:irt cn j-l( vocrlcn ons bciclcn hir"lrst ui-cslu-itcnd mct m'ulzijrr.ll
t

a

o

,

i

ri

lllut,i :í j ivat In vos cut ! ll j-rmu erdt l:.er/rouyJ i3'iab-bc11rel6. ItKon rncu,
m:lrr, lve lritnnell i'iilr nict bI:L j ren. rl
fti,i:r:rr :.rls ilt u nu zLJn uÉir!!ïoord ;Lls men-van-adel breng, dat u recn
h:.:L-rtjc gikrcnlct 1ïordt... !rr cirong nc.jster K:l.,.,1snavcL aan.
liicnecr itrrbbelgraag l-iet zich uiigeput r1/c:cr op het lcgcr vall on.
tlPrl',',t rne .r"nders niet van Ccn ade1,tt zr-r-cht'[c hÍj. llPr:r:it mr: ,lls jeblicft niet v-in jonlccrs of btronrren.lt
Fi, ncrrrotlvv }Cnabbelgrea6 vertelde thans rnet ."'€eI onha:rl van woorden
op,ilr:l1re berdroeven'Jr] ffi-jzc h:rar nan net den adel h:rcl l.:rnrlir 5et;la:rrit.
ff fli Vn,rr iri i _ ll Ar:I ILCCSt;y i(::;-r'l qn:-r',-'l
-..en
:,:,,..trrli,vJvrr
hi i l,,et
Vr,-r1"rt.nl
rrrd
rruv
v!/rr!J--Á
vl_'a!uri)
'_'*d,
en zondcr crrr ve: rjl belan6stclling itacl i,i:-ini:r:'ncsoydr. Itik vocr ni-j llom
r:rinclcï -bujr)íi b;ronnen op d:in tcgu'rr kw'rjoï];iens íxatr i:lt:..nulten,
daar heb ik hclaas 5ocde rcdcnen vooï. il: zou u bcidcn Èchtei r,villen
voorstcl-len ii:et rnij un jonker Zond.crstaart een \;êrecniging op te
richtcn t{:rjr-}i :.1}c :ncnsctrcn!! Ïndi';n 1r cr zich bij :rir.nsl-oot, zou dc
\tr-.T,.r.,y.i o'i r, r hthglVe
een r/OO1. Ztttey
en l4 ,1êni-r inr-ïïí,.rcrt':1. feCdS tWCe
lcden tcllcn, cn ik zolr. voorloopl5 dan ook den rrcílr toep:rsscl-ijllen
ncam ilET KL{',rERBIAI YAI; ïIEREN vrillen voorstellen!fr
Dat wes dcfti6 gesproken en neneer en rníivrouvï habbelgraag 6even
zicYt .,.oor het plan Eclvonnen.
Zoc lovain het Klaverblad van Vir:ren tot stand. Jon.lcr:r Zonc.lerstll:rrt
v;crd tot vocrzittcr gcl<ozcn rn bclcof,le Ín Ce openin6s-verg;rdcring
-n'l nnlr-i:i ci tró,rr.l dcf leCien OOit- lCrruaad te dOen. al VJefden dC rruintefS
óok :ro6--áoó stre;:rí5. i,lecstcr I(aalsiravel stcláe zich rrrÍ ji,.iillig als
penniníjrneost,,,:r tcr beschikk ing, nam clus de ei ]<cl-s cn beukenoot j es
in ontvan;st, il1e liicnncr en nlevrou\^/ i{.ilabbelgra"ag wckelijks in de
verc,itliEingsk:rs rrroesten storten en keek dalrrbij i;r:lcr:rd over zLJn
k:rluu snavel, zoo:rls dat bij ztJn vraardi4hcid prste.
À}s vast.: plaets otn bijeun tc l<onren en onder de krect: ftvVeg net lLlle
tlvec-bceners!!!rt plannen te sneden tot bestrijdin6 der menschenheerschairpij, kozen'.zc: e,.in nschtigen eik, die e,:ns door Cen bliksem Cetroff r:n {.in sindsdien door !ïe er en vrind uitgehold lvas, Êít bitr:-ren in
dezcn zelfden hollen eik bevond zlch ook de ingang nai'r,r het onder*
:rrrclschc hrisje der zcven l;oschkabouters, víaLrv:-.n ik rrtl vc,:l te vertcllen he;b.
IL i{ct kaibouterhuisie onder den hollen eik, dat
nog niemand fJczlen heeft'
kwamcn
lrlie zott er ooit 26'0 cliep het bosch lngaarn? ZeLfs de houthal<kcrs
hi,:r na:r zelden in c1e buurt. En ook.rJ- verdwaalde op tn gocden dag
ecns rn rrenscirenlcind tot blJ cien hollen eilco zou hij clan op de geclachte
Konren, zLJn hand. juist Ín die holte te steken? iTeen, _ondeï den hol-Ien
cik, áiep, hecl diep 1n het -oopch, zaten.ze veilig, 9e zeven kabou.tcrs.
I'liemlnd háeft hun onCcraarsch huisje gezLen, zelfs ik niet. Eh toch
hcb ik vecl door het bosch Í;ezwolS/en. In de vtroege ochtcndschemerin6,
bii zonsonder6ang, als de boomen zwarb itfstekcl tegen den rooden
avóndhemel en dc ócrste konljntjes kornen uitgeloopcn; bii maneschijn,
als in de doodsche stiltc opcens de cioffer 6eheimzj-nriige ratel van
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nieuv,re Guido en d.eze vroeg of vic zaehties binnen i,vl}den kornen en
achter de Dtinrelotten van l{endrik k1o Àmbacht 6aan zitt'en'
We srnokkelclen dus ar\szelf n'.-; binnen en hcbben vast allernaal net
open rnorrclen zitten kijken, want rivat was dat snoezig, een prachtzaal,
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cle lcabor-rters zco lerrk bi j uitlcwaríien.
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Oclioc tocl, larr,l1ei, dat vre nÍct alles lconoen versïaan.
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en over het SehceL
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uitkoTen, dat
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(b ) eind- en oo,_ál.lits ;
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I.ii.-J.0.: .:leh.andel iir5 r,-:il-t je :in i-e-[ Ctiti:-,i Aareelste,-:k.
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Zu'ir;r'-itocht: fn het verslat: dient s1rss1s"1 a;ri:.4ar:i:i ,,i::;cjri.,t1rcr.
-bt:
Fjn. aan -r.e ,-:eitoi,'iCe 1'ïeE, ,-ia,irr1 1,:n- eÍL iiiÊt--,-:jt-l-r]\j
'r','c-ta:.i
eít, 1-,-:t i;r1,,,1jI t, :f, €:,T,-,.:ebO;vten.
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ar-iders, mill tie rr.r_sters hebben een 8ei,velCige
í .i t
steun a:ru Sinter'lrlaas en Zwarte Fiet pl,rs Oe zak. Q)r,tl
re kinocrell lvcrden natuurlí,1k ni_et ger:.relgd
ger,aairt, rTraar tor:h
.?f. aan!:
h."6
Ée["rtje
ácó
;e
1.li:u*-'l:*-1.,.'t?:1i:lïlf:
"ï."!lrlr
leeg, fet za1 Sintez'l<laas :"^ï,ï
toch nÍet
ii"ir",l""ïlË]".riru
tiintc,ri.rá"ittoi
^:."i
eens i"ioor dat drankje, aniers zaL ik rt Zwrtrte piet .,'ertelien Fin strooit
r'1-ii r-rcJin iolr-tlÍ beclje nietrl' Natuurlijk r,verclen de Sin-berklaasceunen
vuu u llr
rr!J
tot in h.et oneindige Eezongen.
rn het cioor mij bedoelde ziekenhuis vserd alti;<i veel wer6 rran sinterlcie"asfeest gemaakt. le SeIden daarvoor_-frlanrgT, rïeen
ik, iiï g!'",reurzen van de stu-denten en d-ie speeld.en ook voor SiÍr-uerkr-3s.
van een
rc":qt r'rr:* mi i 5ij?onder Soeg
bijgebleven, onrdat cie sinterklaas
+F
he-b
zoc bi,izonder, nooi dee{, 'i,r11 ilr eené wat verteflen.
Ond'er ons zusters was tt ar vroeg beker.d, dat di; en die kreeren
stuclc:nten Ycoï sinterkraa's en zwarte Fiet zoudán spel.en
u., *"
hadden
het
tesen
druk over of Cie be,r,ru-,ste lange stuàerrt tret :i euk zo' l"or,.r,"i..','r,
elkaar
er
tttlc lloov- Inaar, dat hij het
beetje àa.rclig
cie
"e?n er niks -o?.rt'; roa" "oo1,o* L:..rooren;
droge van verleden jaar maakte
ilt;,,:;';i
a;-êe;,
e-n
*ít_'ri.irct r,re nog
=ri
voor de 'a""oi"-;";;;;ur"ïrÀ
,?Td?r,
i,li,
a."
"kinderen'. .Te bent dan inmoeilijker
zootn_pakie en m9eï toch Ëiïi""" doen alsofr'.
We vonden het eenÍ$szins vreerndl Uá.t èi alt_iid ;;"-;iinses
fi; moest
oi in ," usu
rn{- "1ruulaoq ie toch nooit in'verhalen. ir{aár ae
4ÀJi1
màisjesstudcrte,'
wildgn-toch., 3."t de duit die ze in het zakie'moesten oóen, oolc een y,ierlczaan
aandeêl hebben.
'\1 dagen was er een echte sinterklaassf eeï in het zielcer*iuis. we zonF.en
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