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De zon bra k door, de klokken luidden
BK  K O N IN G IN  O PE N T  H ET  

NATIO NAAL K A M P
Nieuwe mijlpaal in het leven “ “ “ “ “  

der padvinders VANDAAG
(Van onze verslaggever)

BRINK, 2 Aug. Woensdagmorgen vroeg heeft mulder Van 
Rijssen van de Ommer molen die in de volksmond van
ouds „de Konijnenbelt”, heeft de wieken in de feestelijke 
kruTsstard laten zetten en de vlag van top laten waaien. 
Tot ver in de omtrek hebben de mensen kunnen zien dat 
we een plechtig ogenblik gingen vieren. Dat ogenblik kwam  
gistermiddag, om zeventien minuten over vier. Toen ver
klaarde H.M. Koning-n .Tu'iana het Nationale Kamn voor 
1950 voor geopend. Op dat ogenblik brak de zon door. De 
klokken in de toren gingen luiden: ons kamp was officieel 
begonnen.

Jonsrens keken hun
o een int

Op d at m om ent hebben we 
allem aal vergeten  da t we tot 
op ons hem d w aren na tgere
gend in het u u r daarvoor. 
We w aren trouw ens al w eer 
droog aan het worden. De 
zon scheen, de 'jongens van de 
B. E .-postgroep m et lun 
O ranje dassen, die met hun 
w agen tjes een beste p laats 
hadden  en allem aal hebben 
kunnen  zien hoe onze K onin
gin het „Hoort zegt het voort” 
en thousiast meezong, keken 
h u n  ogen uit. De zevenduizend 
anderen  begonnen op te d rin 
gen: verkennersstokken  za
gen we afknappen als lucifers
houtjes. Zelfs he t houten 
paard , da t de Zw eden als ca
deau  voor de N ationale P ad- 
v indersraad  hebben meege
b rach t en dat m et z’n oranje 
kop al die tijd  op de eerste 
rij had gestaan, kw am  in  het 
gedrang. Geen w onder: ieder
een begreep dat je  zo’n  m o
m en t als dat van g isterm id
dag nie t dikw ijls in  je  leven 
m eem aakt.

H. F. M. baron van Voorst

to t Voorst leidde de ope
ningscerem onie in met een 
gebed, w aarin  wij God heb
ben gedankt voor alle v reug
de, die Hij ons veertig  ja a r  
lang door het verkennen heeft 
doen genieten en Zijn zegen 
hebben gevraagd over ons 
kam p en ons verkennen in  de 
toekom st. P. L. Riet K alk
m an van de Vossen van de , 
D illenburg-troep  16, Amster- 
dam van de N.P.V. las de w et 
op. En toen de H. C. zijn rede 
w aarover je  elders in dit 
num m er verte ld  vindt, had 
uitgesproken en de Koningin 
het kam p officieel had ge
opend, heeft Zij veel verken 
ners nog een fijn ogenblik 
bezorgd, door de kap van 
H aar auto open te  laten 
draaien  en  hen zo gelegen
heid te geven nog eens te 
doen w at we g isteren  a lle 
m aal u it alle m acht hebben 
gedaan: „H oera” roepen, voor 
onze Koningin,

D renkelin g  in  Vecht
Een V erkenner, die niet 

kon zwemmen, is W oensdag
m orgen bij h e t baden in  de 
Vecht bijna verdronken. Twee 
andere verkenners hebben 
hem  gered.

In de loop  van de dag 
zal Prins Bernhard, de  
K onin klijke C om m issa
ris van de N ederlandse  
padvindersbe^eging, ’n 
bezoek brengen aan bet 
Nationaal Kamp. Aan 
alle  troepen wordt ver
zocht gew oon door te 
gaan m et hun troeppro- 
gram m a, zodat de Prins  
een goede indruk krijgt 
van het verkennersw erk  
in de kam pen. 
Illllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tricmfantelijk gaat Koningin Juliana door feestelijk Om
men, van de Markt naar de Kampbrink, waar de 7000 het 
ogenblik van de officiële opening met ongeduld verbeidden

Echte walkie talkie 
in de stoet

De redacteuren, die iedere 
dag en nacht w erken, om 
ju llie  je  „W alkie Talkie” te 
leveren, zagen m et vreugde, 
dat zo m aar een echte W al
kie Talkie in  de stoet w erd 
m eegedragen. Dat kunstige 
m achientje hing op de rug  
van de stoere schipper Bode
graven, in ’t dagelijks leven 
de m an van de N. C. R. V-- 
spraakw aterval. W aarschijn
lijk trok  die W alkie Talkie 
het w ater aan, w ant n ie t zo

Don spreekt met mr. Bincham
Défilé (in  regen) verliep 

in goede stijl”
Als je  het lijstje  van onze 

redacteu ren  goed bekijk t, vind 
je  daar Don Grisbook bij, die 
uit Engeland kwam  om ons 
te  helpen verta len  en het 
contact te  leggen m et bu iten 
landse troepen. Die Don is 
ee.i voo rtrekker u it Cheshire 
m et een goede speurneus en 
een paar scherpe ogen. D aar
mee on tdekte hij ineens een 
van zijn Engelse com m issa
rissen op het podium, v lak  bij 
de K oningin. Na de openings
plechtigheden heeft hij die 
com m issaris opgezocht en met 
hem  gesproken. H et w as m r 
G lad Bincham , de in te rn a tio 

nale com m issaris van het 
B ritse Padvinders-hoofdkw ar- 
tier.

M r Bincham  heeft aan Don 
een paar dingen verte ld , w aar 
onze neuzen van kunnen  k ru l
len. „Ik vond ’t  k ran ig , da t 
al die padvinders m et een 
vrolijk  gezicht door de regen 
liepen”, zei hij. „D at was de 
goede stijl, w aarop ju llie  tro ts 
kunnen zijn”.

O ver he t kam p zei m r B in 
cham, dat n ie t veel p lekken 
in de w ereld zo geschikt zijn 
voor een groot kam p, als de 
bossen en velden  van Om - 

(Zie vervolg pag. 2)

d ra  begon de schipper te 
spreken, of daar v ielen  me 
de eerste druppels op zijn on
bescherm de schouders.

De. m annen van U.B.B.R. 
deden he t erg kerelachtig  m et 
ham ers, zagen en spaden, die 
ze eerst lekker blinkend h ad 
den opgepoetst. Wij vonden 
wel, dat ze hun  oü-bazen 
m aar op een zegekar hadden 
m oeten m eenem en en d aa r
bij dan hun strijd k re ten  
„Pakken en Z akken” hadden 
m oeten aanheffen.

-Géén weer-
Gisteravond is het vol

gende gebeurd: wij wil
den als goede dienaren 
van Ommen’s kampvolk 
het weerbericht opnemen, 
en telefoneerden daarom 
naar onze buren van de 
echte Walkie-Talkie.

Maar die lui zeggen de 
hele dag en een groot 
deel van de nacht alles 
tweemaal om het duide
lijk over te brengen. En 
dat konden ze tegen ons 
eveneens niet laten. Daar
om zeiden zè:

„U vroeg ons ’t  weer
bericht, u vroeg ons ’t 
weerbericht! Maar wij 
hebben ’t  niet opgevan
gen. Wij hebben ’t niet 
opgevangen. Over!”

En wij antwoordden: 
„Dan is er geen weer 
morgen! Dan is er geen 
weer morgen! Over!”

Nu weten jullie dus, 
waarom er vandaag geen 
weer is, vandaag!



??

Schotten gehuld in raadsels

Het geheim van de »Kilt 
niet op te lossen

(Van onze verslaggever).
ADA’S HOEV£, 1 Aug. • Vraag maar niet aan een van 

de Schotse verkenners, wat ze onder hun „kilt”, hun bonte 
rokje, dragen, want ’t  enige antwoord, dat je  krijgt, is een 
glimlach of een knipoog. We hebben ’t  geprobeerd, maar 
ze stopten alleen onze mond vol thee en boterhammen. En 
het geheim van de kilt is nog niet opgelost. Eigenlijk had
den we ze nog willen vragen, hoeveel plooien er in zo’n rokje 
zitten en of er veel stof voor wordt gebruikt, maar ze 

schudden ai bij voorbaat van „no”.

Die Schotten vormen een shop 
vrolijk deel van het Britse con
tingent, dat bestaat uit 83 
verkenners. Ze hebben doedel
zakken in hun bagage, maar 
hebben er tot nu toe slechts 
twee laten zien en horen. De 
veertien muzikanten komen uit 
Glasgow, waar ze één „band” 
vormen, maar de andere jon
gens werden uit geheel Schot
land gekozen. Hun leider heet 
Douglas Mac Lachlan; hij 
houdt van een grap, is verba
zend sterk en een goede vriend 
voor zijn jongens. Zijn kamp
terrein achter Ada’s Hoeve 
vindt hij prima, enkel de mug
gen steken gemeen, zegt hij.
En dan heeft hij zich nög over 
iets te beklagen: op de Kamp- 
brink heeft hij in de Scout-
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♦  LEPELTJES

♦  LUCIFERSETUIS
♦  BLOCS V O O R  

AANTEKENINGEN
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prachtige troepdassen 
gezien, allemaal Schotse rui
ten en geëxporteerd uit zijn 
land. „Maar wij kunnen ze 
ginds niet krijgen”, zegt hij 
met een half lachje, „want ze 
zijn niet te koop in onze win
kels”.

Vaantjes en  vlaggetjes
E r hangen heel wat vaan

tjes en vlaggetjes in het Schot
se kamp: de rode leeuw op het 
gele veld van Schotland, de 
rode draak op een groen-wit 
veld van Wales, patrouille- 
vlaggen en ook de Union Jack. 
„Maar wij openen iedere mor
gen met de 35 Schotten, de 24 
Engelsen en de 24 Ieren om 
één vlaggemast”, zegt mr Mac 
Lachlan, „want wij vormen de 
eenheid van het „Verenigd Ko
ninkrijk”. ”

Wij vragen hem nog maar 
eens naar het geheim van de 
„kilt”, maar ook hij knipoogt 
als alle goede Schotten en 
maakt ons niet wijzer. Wèl 
vertelt hij ons mooie verhalen 
over de „Haggis”, een natio
naal gerecht, waarvoor een 
schapenmaag, vlees, uien en 
nog veel meer eetbare zaken 
nodig zijn. Die „Haggis” wordt 
feestelijk binnengedragen met 
pijpers voorop en de eregast 
mag hem aansnijden. Alle

Schotten luisteren met ver
heerlijkte gezichten naar het 
verhaal van hun leider, en vin
den, dat wij lang niet geest
driftig genoeg kijken. En als 
wij dan nog eens beginnen ovèr 
hun rokje en naar het geheim 
er van vragen, wijzen ze drei
gend naar de uitgang van hun 
kampgebied. Zodat wij nu nog 
niet weten, wat die Schotten 
onder hun „kilt” dragen. Maar 
misschien is dat geheim voor 
’t eind van het kamp opge
lost.

IERSE DAS
De Ierse Padvinders onder

scheiden zich van het overige 
Britse contingent door de das, 
die zij in ons Nationaal Kamp 
dragen. Het is dezelfde als 
die van de Ieren in Moisson; 
ze dragen deze das steeds als 
ze nara het buitenland gaan. 
De kleur is groen: het mooie, 
heldere groen van Ierland. In 
de driehoek is het blad van 
de „Shamrock” geborduurd 
— het plantje, dat het zinne
beeld is van heel Ierland. 
Daar deze Padvinders uit 
Noord Ierland komen, staat 
de rode hand van Ulster in 
het midden van het klaver
blad geborduurd.

Schotse pijpers 
waren keurig
(Vervolg van pag. 1)

men. De kampstaf heeft er 
ook prachtig voor gezorgd, 
dat geen enkele troep te dicht 
bij een andere lag, en dat toch 
niemand te ver hoefde te 
sjouwen om water en andere 
nuttige dingen. Wie dus 
meent, dat hij kan moppe
ren over zijn kampplaats, 
moet maar eens nadenken 
over deze woorden.

„Maar ik ben ook trots op 
de Britse padvinders”, zei de 
commissaris, „want ze zagen 
er keurig uit en de Schotse 
pijpers hebben goed meege
holpen bij het défilé”.

G eschenk voor N .P.V.
Indonesië geeft 
karbouwenhuid
(Van onze verslaggever).

PADVINDERS-BOERDERIJ 
2 Aug. Na afloop van de of
ficiële opening heeft de hoofd
commissaris van de N. P. V.. 
oübaas Roest van Limburg, in 
de Padvindersboerderij een 
deputatie van de Perserika- 
tan Pandu-Pandu, de padvin- 
dersbond in Indonesië, ont
vangen. Zij boden hem een 
fraai geschenk, een grote 
karbouwen huid, waarin de 
volgende tekst was gebrand:

„Aan onze Broeder-scmtts 
van de Vereniging De Neder- 
'andse Padvinders. Houdt de 
boog gespannen en blijft uw 
pijlen snel en ver schieten, 
opdat zij ook in de toekomst 
Baden Powell’s boodschap 
van Liefde en Vriendschap 
op de vleugels van Opoffe
ring en Dienstvaardigheid 
vanuit de „Lage Landen aan 
de Noordzee” naar de einden 
der aarde blijven dragen, zo
als zij ook eenmaal de Broe
derschap der Mensen droegen 
naar de eilanden van de 
„Gordel van Smaragd”.

Namens de padvinders, lei
ders en commissaris was deze 
boodschap ondertekend door 
dr J .  S. Zaneveld. hoofdcom
missaris van de Indonesische 
padvinders. Op de huid_ zijn 
bijzonder fraaie tekeningen 
aangebracht, voorstellende 
het contact tussen Nederland 
en Indonesië. De eerste zeil
boot staat er op, een Indone
sische prauw, en alle palm
soorten, welke in Indonesië 
voorkomen. Het is een knap 
stukje brandwerk, vervaar
digd door de voortrekkers van 
de Chung Sen Stam in D ja
karta. Ook de bijbehorende 
bamboekoker is fraai be- 

, werkt.

Onverstaanbaar!
F r  arriveerden in het 
^  kamp twee Finse 
padvinders. Maar geen 
begrijpelijk woord kwam 
over hun lippen. Het 
was alleen maar Fins, 
van dat hele echte. De 
enige manier om tot we
derzijds begrip te komen 
was tekenen. De aan
komst van een Zweed 
bracht een klein beetje 
uitkomst. Uit een aan
tal onverstaanbare klan
ken werd begrepen dat 
de kerels al gedurende 
drie nachten niet hadden 
geslapen. Mocht je  een 
paar mannen ontmoeten 
met blauwe petjes waar
over een wit kruis, 
dan weet je  hoe laat het 
is. Geen Engels, Frans, 
en Duits helpen hier. 

Alleen maar: tekenen!

BOTER EN EIEREN
Boter en eieren moeten 

niet bij de melkboer worden 
besteld, zoals in de Kampgids 
staat, maar bij de kruidenier.

Post, voor de volgende per
sonen ligt op de boerderij: 
Karei Groothuijs, Gerrit Ver- 
wey, Hans en Tom Koster, 
Jan  v. Reinbach, Jan  v. Ar- 
rep, Hans Klinkenberg, T. v. 
d. Beek, H. Wentzel, Dik v. 
Es, D. Arends, Herman Zwijn- 
derwijk, Joop Hoef laken, Erik 

\ Balvers, P. Nootebaart, J .  
Linssen, H. Vas Diaz, K. en 
W. de Ruijter, Tonny Hoegee, 
Fr. Steenberghe, A. Giebol- 
len.

In geval van brand, de 
Hoofdpost waarschuwen. Deze 
is gevestigd in de inlichtin
gentent Brink, tel. 25.

Patiënten, die moeten wor
den opgenomen in het hospi
taal, moeten pyama, hand
doeken, was en eetgerei mee
brengen. Bij telefonische 
boodschappen over ziekte of 
ongevallen dienen naam van 
de patiënt, troep, kampnum
mer, naam Subkamp, aard 
van de ziekte worden mede
gedeeld.

allen uitgenodigd voor een 
bespreking in Hotel „De Zon” 
te Ommen, hedenmiddag om 
3 uur. De bespreking houdt 
verband met de Heilige Mis 
op aanstaande Zondag. Mich. 
Marlet, S. J> Kampaalmoe- 
zenier.

Spijkerbak
(Officiële mededelingen van 

de kampleiding).

Nummers van terreinen 
verwisseld

De troepkampterreinen, ge
nummerd 1—44, liggen niet op 
de Vilsterense Heide, zoals in 
de Kampgids is vermeld, maar 
in de Kluis. Op de Vilsterense 
Heide liggen de terreinen 45— 
113. De kleur van de Vilste
rense Heide is paars, die van 
de Kluis donker-groen.

In de lijst Kampdiensten van 
de Kampgids komt ook een 
wijziging. Niet commissaris J . 
Max is het hoofd van de Brink, 
maar oübaas W. Stumpel. Ook 
is commissaris Mkx geen 
hoofd van het kampvuur. 

Telephones
De Aalmoezeniers worden You can telephone from the

kiosks in the refreshment tent. 
If  you are in Ommen you can 
contact the National Camp by 
ringing Ommen 37 or 221.

Sub-Camps
You can recognize the Head

quarters of the Sub-Camp lea
ders by the flag showing the 
colour of the Sub-camp.

Every morning at 9.30 a.m. 
the National Flag will be bro
ken at the Sub-camp Head
quarters. I t  is hoped that one 
Scout from each troop will 
be present, but this is not a 
duty.

Postal Arrangements
All letters that are posted 

in the letter boxes in the Sub- 
Camps will be taken to our own 
Post Office in the National 
Camp. This Post Office is in 
the „Brink”, the market oppo
site the Scout Farm. The Camp 
post will be specially „franked” 
with the name of the Camp, 
but this franking will not be 
done if letters are posted at 
the official Post Office in the 
village. At the Post Office in 
the „Brink” you can buy 
stamps and cards, and send 
telegrams. Money orders will 
not be accepted; they must be 
taken to the village Post Of
fice.

B l i j k  v a n  v r ie n d s c h a p

Koperen room- 
emmer van 

Ommen
P.V. BOERDERIJ, 1 Aug. 

__ De uitstekende verstand
houding tussen de padvinders 
en de zakenlieden in Ommen, 
in het bijzonder de ambachts
lieden, is gebleken, toen een 
deputatie van de ambachts
lieden een bezoek bracht aan 
de Padvindersboerderij, om 
daar enkele geschenken aan 
te bieden ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van de 
beweging.

Deze deputatie, bestaande 
uit de heren J .  Steen, H. Lut- 
tekes, de gebroeders D. en G. 
Bosscher en A. Schuurman, 
overhandigde aan de kamp
leider van het Nationaal 
Kamp, hopman H. J .  Spijker
man, een antieke roodkoperen 
roomemmer, een dito water
ketel en een haak om de 
ketel op te hangen. Namens 
de deputatie heeft de heer 
Luttekes het woord gevoerd 
en daarbij gewezen op de 
samenwerking, welke prac- 
tisch 40 jaar lang heeft be
staan tussen de Ommer am
bachtslieden en de padvin
dersboerderij. Hopman Spij
kerman heeft de geschenken 
namens de Padvindersboerde
rij aanvaard en bracht in zijn 
dankwoord naar voren, dat de 
zakelijke verhouding tussen 
de bewoners van de boerderij 
en de ambachtslieden is uit
gegroeid tot een zeer vriend
schappelijke samenwerking. 
Hopman Spijkerman prees de 
vakbekwaamheid van de am
bachtslieden, die in de loop 
der jaren menig goede presta
tie hebben geleverd.

Met deze geschenken had
den de ambachtslieden een 
speciale bedoeling. Enige tijd 
geleden ontdekte hopman 
Spijkerman bij een bezoek 
aan smederij Van Steen de 
waterketel en hij zeide toen, 
dat zoiets nog in de Padvin
dersboerderij ontbrak. De 
heer Van Steen heeft dit in 
z’n oren geknoopt en daarna 
hebben de ambachtslieden de 
hoofden bij elkaar gestoken.

Het prettige bezoek en de 
geschenken zijn er het gevolg 
van geweest.

<
■ H f  o f  a <

Wrumona• • •

ANANAS - CAS SIS -  KERKEN -  GRAPEFRU IT - SINAASAPPEL
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Voorzitter Padvindersraad roemt Baden Powell

ZELF-DOEN IS ZIEL VAN 
DE BEWEGING”
Geen wereldhervorming 
zonder eigen vorming

(Van onze verslaggever).

OMMEN (MARKT), 2 Aug. -  „Juist omdat de denkbeel
den van Baden Powell de nadruk leggen op het zelf doen, 
zelf verzinnen, zelf organiseren op vrijwillig aanvaarde lei
ding en discipline in patrouille-verband, is de verkennersbe- 
Weging een beweging geworden. Juist daardoor werd zij een 
beweging, die invloed kon uitoefenen op de maatschappij, 
een invloed, die zjj nog kan uitoefenen, indien jullie alle
maal jezelf in alle nederigheid traint — geestelijk en licha
melijk — om een goed verkenner te worden”. Aldus sprak 
de voorzitter van de Nationale Padvindersraad, H. F . N. ba
ron Van Voorst tot Voorst vanmiddag op de Kampbrink, 
nadat duizenden padvinders op de Markt te Ommen hadden 
gedefileerd voor de Koningin.

Herdenking op 
de markt

„Het is de onsterfelijke ver
dienste van Baden Powell ge
weest, dat hij op grond van 
zijn jarenlange ervaring een 
spel heeft uitgewerkt, dat te
gemoetkomt aan jullie zin voor 
echt avontuur en aan jullie 
drang om jezelf te zijn in 
en met je patrouille, en dat 
hij tevens een organisatie heeft 
opgebouwd, die jullie bij al jul
lie ondernemingslust helpt”, 
aldus baron Van Voorst tot 
Voorst. Hij voegde hier nadruk
kelijk aan toe: „Een organisa
tie, die je helpt. Want de ver- 
kennersbeweging is niets, als 
de drang naar beter, de drang 
naar hoger niet van je zelf 
uitgaat”.

Men kan de wereld nief her
vormen, zo zei de voorzitter 
van de Nationale Padvinders
raad, wanneer men zich zelf 
niet heeft gevormd, als men 
zich zelf niet heeft getraind in 
het overwinnen van moeilijk
heden, als men niet zelf be
schikt over een dosis practi- 
sche kennis, „die je  in staat 
stelt te handelen als je han
delen moet, als namelijk van 
je  optreden wellicht het leven 
van anderen afhangt, als door 
je  ingrijpen een gevaar kan 
worden gekeerd”.

Snelle groei
De denkbeelden, door B. P. 

neergeschreven in zijn boek 
„Het verkennen voor Jongens” 
sloegen in. „Nauwelijks twee 
jaar na het verschijnen van dit 
boek”, aldus baron Van Voorst 
tot Voorst, „telde de vereni
ging reeds 133.000 leden. Dat 
was in 1910. In dat zelfde jaar, 
In de maand December, werd 
in ons land de eerste patrouille 
opgericht. En het is dat feit, 
dat w(j dit jaar herdenken”.

Niet dadelijk was echter 
alles in kannen en kruiken. De 
eerste troepen verschenen in

1911 en ongeveer tegelijkertijd 
ontstonden twee verenigingen, 
één in Amsterdam en ' één in 
Den Haag. „Zij waren”, zo zei 
de voorzitter, „elkaar helaas 
niet bepaald wat men noemt: 
welgezind”.

Prins H en drik ’s 
verdienste

„Het is de grote verdienste 
geweest van Z.K.H. Prins Hen
drik der Nederlanden, onze 
eerste Koninklijke Commissa
ris, dat Hij in 1915 de eenheid 
tot stand wist te brengen en 
dat Hij generaal Van Heutsz 
— de held van Oost Indië — 
bereid vond als voorzitter op 
te treden”, aldus de commis

saris, wiens woorden door de 
padvinders met grote belang
stelling werden beluisterd.

Hij noemde ook de naam van 
viSe-admiraal Rambonnet, die 
in 1920 voorzitter werd van 
het bestuur der Nederlandse 
Padvindersvereniging en in 
1927 de eerste en enige hoofd
verkenner van Nederland”. 
„Hij is het geweest”, aldus ba
ron Van Voorst tot Voorst, „die 
met vaste hand en wijs inzicht 
gedurende lange jaren de pad- 
vindersbeweging in ons land 
heeft geleid”.

HISTO RISCHE VLAG
J  edere morgen wordt in 

het Britse kamp een 
vlag gebroken, die de 
verkenners vol eerbied 
hun saluut brengen. Het 
is geen grote, indruk
wekkende vlag, maar zij 
heeft een geschiedenis. 
Een gevangen verkenner 
in de laatste Wereld
oorlog maakte haar van 
bijeengeraapte lapjes, die 
overschoten van hem 
toegezonden Rode Kruis
pakketten. Toen de Britse 
troepen Berlijn binnen
vielen, werd deze vlag 
als eerste boven de be
vrijde stad gehesen.

Gistermorgen tussen tien en twee

Een .,Kalverstraat 
in Ommen-stad

Vreemde dialecten 
overheersten

(Van onze verslaggever).

OMMEN, 2 Aug. - De hoofd
straat van Ommen geleek op 
deze morgen de Amsterdamse 
Kalverstraat op Zondag. Hon
derden mensen dwaalden daar 
rond. Schijnbaar zonder doel 
trokken zij langs de winkels, 
waarvan de etalages feestelijk 
waren versierd. Opdringerige 
mannen met oranje en rood
wit en blauw hielden iedereen

H. M. de Koningin in de hand- 
vaardigheidstand met mej. 
mr. van Twaalfhoven en Pim 
van Gulik, één van de be

nauwde koks

aan die nog niet met de vader
landse kleuren was getooid. 
Hoteliers en winkeliers tim
merden in allerijl versieringen 
aan de gevels. Z(j hadden hun 
feestverlichting weer uit de 
kast gehaald.

Op het Marktplein werd met 
man en macht een overdekt 
podium gebouwd. En toen wij 
bij een Sallandse kapper onder 
het mes zaten, praatte de man 
honderd uit over het aanstaan
de bezoek van de Koningin. 
Hij had het over de politie en 
de burgemeester, over de pad
vinders en al die „hoge omes” 
die dit Koninklijk bezoek zou
den bijwonen. Een klein jon
getje brulde om zijn moeder 
toen de kapper hem pijn deed. 
Maar die moeder stond op het 
marktplein óók naar de drukte 
te kijken.......

In de straten hoorde men 
Amsterdamse, Limburgse, Bra
bantse, Zeeuwse, Groningse en 
Haagse dialecten, die bijna het 
korte Sallands overheersten.

Zo was de stemming gister
morgen in Ommen-stad. Gis
teren tussen tien en twee.......

Tot op de daken waren de burgers van Ommen geklom
men om toch maar niets te missen van de aanblik, die het 
voorbijtrekken van de verkenners gedurende bijna een uur 

opleverde. Op dit ogenblik was liet droog.

M oeilijke taal
Fins is een moeilijke taal 

en die Finse voortrekkers in 
het werkkamp vormen voor 
oübaas Van Griethuysen een 
heel probleem. In heel Om
men is natuurlijk geen mens 
te vinden, die dat taaltje in 
goed Nederlands kan verta
len. En de Finnen kunnen 
niet anders. Een, twee, drie 
is zoveel als: uper ke pupeke.

Raar gevoel in de magen

Leiden jullie even de 
Koningin rond'\r>*>

(Van onze verslaggever)
Brink, 2 Aug. Stel je  voor, 

dat je  in de totaal verlaten 
straat van de Brink loopt. 
Daar plotseling de Koningin 
aan ziet komen met de twee 
H.C.’s en enige hoge gasten. 
Je  mag daar eigenlijk niet 
zijn op dat moment en je  pro
beert hals over kop in een 
tent te duiken, maar tot over
maat van ramp roept de H.C.: 
„Jansen, kom eens hier”. Je  
heet wel geen Jansen, maar 
je  voelt, dat jij het bent en 
schoorvoetend voldoe je  aan 
de oproep, met lood in je  
schoenen. Wat hangt je  boven 
het hoofd?

Wel, dat dachten de twee 
V.T.’s ook, die dit overkwam, 
toen de Koningin op weg naar 
het Brinkpodium door de 
tentenstraat wandelde. Wie 
kan zich hun verbouwereerd

heid voorstellen toen de H.C. 
zei: „Leiden jullie Hare Ma
jesteit even rond door de 
Handvaardigheid stand”. Je  
krijgt een beetje raar gevoel 
in je  maag, maar goed, daar 
kom je  overheen.

Als, en nu komt het, je 
echter niet in deze stand 
thuis hoort, ja, helemaal niet 
op de Brink thuis hoort, in 
geen enkele stand, maar met 
zijn tweeën als koks van het 
V. T.-kamp een slippertje 
maakt, dan wordt het een 
kwestie, gelijk Pim van Gu
lik zei, van er op of er onder.

Pim en Matthieu Nijssen 
begonnen aarzelend, maar 
het ging al vlotter en vlotter. 
Ze vertelden van gipssporen, 
boetseren en wat dies meer 
zij. Ze raakten volkomen in 
hun rol en de vergissing van 
Pim, die de Koningin een

schabloon toonde, waarop de 
Koningin glimlachend op
merkt: „Het is een cliché”, 
bracht hen niet meer van de 
kook. Dat kwam pas, toen al
les voorbij was. Toen ze in 
een stoel vielen en door el
kaar pratend het moment van 
hun leven vertelden. Een 
bloem, die uit het bouquet 
van de Koningin was geval
len, werd zorgvuldig opge
borgen voor het logboek. Het 
kopje, ‘waaruit de Koningin 
thee had gedronken, werd 
zorgvuldig verborgen opge
steld en wie kan het hun 
kwalijk nemen, dat ze een 
koekje namen van de schaal, 
waarvan de Koningin er twee 
had genomen?

„Ja”, zegt Pim, „de Konin
gin stond hier vlakbij mij met 
de Burgemeester, die de dank 
overbracht van de bevolking 
van Ommen en zijn vreugde 
uitsprak over het traditionele 
Oranjezonnetje, dat even 
doorbrak.

„Maar de Koningin zei”, 
vult Matthieu aan: „Ik ver
trouw niet zo heel erg op dat 
zonnetje vandaag”.

Arnold Beekes, 
onze,Monty”

Zijn naam in de wereld is 
Arnold Beekes, en in de N.P.V. 
is hij D. C. van Rijnland en 
oübaas van de Tecumseh-stam 
te Oegstgeest. Maar de voor
trekkers van U.B.B.R. (Uni
ted Brink Building Rovers); 
noemen hem „Montgomery”, 
omdat hij een zwarte baret 
draagt, lang is en mager, zoals 
wij ons graag een Engelsman 
voorstellen, en rondrijdt in een 
autootje van Britse makelij. 
„Montgomery” is zonder enige 
twijfel een van de grote man
nen in ons Nationaal Kamp, 
en toch zal het grootste deel 
der zevenduizend padvinders 
zijn naam niet kennen en hem 
niet zien in hun buurt. „Monty”- 
is de man van de opbouw, dé 
man vooral van de Kamp
brink, die onder zijn leiding 
groeide uit palen, tenten, kar
ton en nog veel ander mate
riaal.

Als de verkenners een hele 
ochtend of middag kunnen 
zoekbrengen op die Kamp
brink, hebben ze dat voor een 
deel te danken aan „Monty” 
en zijn voortrekkers. Oübaas 
Beekes grinnikte, toen de te
kenaar hem in een stoel druk
te en aan zijn schets begon te 
werken. „Malligheid”, bromde 
hij. „Wat kan ’t de jongens 
nou schelen, hoe ik er uitzie”. 
Oübaas Beekes heeft een wens. 
Hij verloor zijn mes met een 
door hem zelf gesneden heft, 
dat de vorm heeft van een 
arend. Wie ’t  vindt, bewijst 
hem een grote dienst met het 
terug te brengen.

K A M P S P O O R
Uit de verst gelegen hoe

ken klinken allerlei namen 
over het kamp. Misschien heb 
je  intussen dóór, dat al die 
Lodewijken en Kareis geen 
ooms en neefjes zijn, die el
kaar zo luidrüchtig begroe
ten. Het zijn de roepnamen 
van de walkie-talkies, die de 
verbinding met de Padvin- 
dersboerderij onderhouden.

Gezien bij Corano-tent 
kamppost Zeesse: „Kamperen 
is Kamp. . . .  EREN”. Padvin
ders, die gisteren wachtten 
op hun afmars in de kom van 
Ommen, schuilden tegen de 
regen onder een étalage- 
scherm. De wind vernielde 
echter de stutten en de ver- 
kennersstokken deden hun 
werk. Maar kort daarop leek 
het alsof er met een machine
geweer over het scherm was 
gemaaid. Wel dertig g aten ..!

En de staf van de tamboer
majoor der Schotse doedel- 
zakblazers werd ook op de 
Jamboree van Vogelenzang 
gebruikt.

Uit de stand van Talens op 
de Brink zijn acht zijden 
kleedjes meegenomen, omdat 
men/dacht dat het reclame
materiaal was. De inktfirma 
zit er echter erg verlegen om 
en men wil ze graag terug 
hebben.

Er moet een troep zijn, die 
weet hoe tomaten smaken. 
Ze bestelden er 60 stuks en 
kregen 60 kilo.
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VECHTGE
Je kunt een vlot bouwen

een aanlegstijger 
een kabelbaan 

een uitki

E en machtige rivier steigert door de woeste wouden 
van Beerz Bay tot Vilstrica en bergt vele boze ge

heimen in haar kolkende diepten. De beruchte neger
stammen der Ommikanen belagen de grote voorraad
schuren . der duizenden bleekgezichten, die in de 
daverende dagen van 1 -1 0  Augustus de schuimende 
oevers der Vechtstroom bevolken. Zij maken gemene 
zaak met de negers der naburige Adahoevaken, die in 
alle stilte een aanlegsteiger hebben gebouwd pm de 
Ommikanen gelegenheid te geven om met hun prauwen 
aan land te komen.

Maar de dappere verkenners sliepen niet; zij hebben 
een uitkijkpost opgericht, waarmede zij de verre verte 
beheersen, en een kustverdediging opgeworpen, voorzien 
van middeleeu- -se kattepulten en blijden, die graszoden 
en modderkluiten spinren over de snode verraders. Doch

en
de Ada 
en gewe 
tocht or 
steiger 
en het 
kruiser, 
leuk tus 
meedriji

Maar 
slaan ala 
de dapf 
de golv 
en stel 

Onze 
reconstr

ËMIG ECHTE
HAAGSCHE HOPJES

SINDS 75 JAREN ALLEEN VERVAARDIGD DOOR

RADEMAKER'S KON. CACAO- EN CHOCOLADEFABRIEKEN 
TE 'S-GRAVENHAGE

Z I T
IS HET

MERK
VAN DE

VOOR
VERENIGINGSDRUKWERK 

EN PERIODIEKEN

KONINKLIJKE DRUKKERIJ 
C. C. CALLENBACH, 

NIJKERK. NeaeHet
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en Ommikanen spannen samen in list 
aner spionnen is door een stoutmoedige 
er ongemerkt in geslaagd de aanleg- 

serprauw met een kabel te verbinden 
lc rivier, behalve door de vijandelijke 

! door talrijke negerkoppen, die dood- 
n ildige hoopjes rommel stroomafwaarts

e n in de uitkijkpost versagen niet; zij 
het gevecht dat daarop volgt, werpen 

rimers prauw en negers ten prooi voor 
i. overen de bloedvlag der laffe belagers 

S op de tinnen hunner toren, 
te strateeg, Piet Jansen, geeft hier een 

c deze heldhaftige historie. BOUW EEN BOOT

icfk met wereldreputatie^

D e Ajuinen groeien

ADËLAERT DRUK MET 
KAMPVUURSPEL

HET

TT e t b e te k e n t n o g al w a t om 
voor m in sten s zevendui

zend jo n g en s een k a m p v u u r- 
p ro g ra m m a  sam en  te  stellen  
In  k am p  „ A d e la e rt” w o rd t d a a r  
a l d ag en la n g  a a n  g e w e rk t on
d e r leiding v an  sch ip p er Leen 
H a a sn o o t en Lou H oefnagels, 
die d aarm ee heüs n ie t h e t een
voudigste  w erk  op zich hebben 
genom en.

„V reem de aju in en  in  Om- 
m ens tu in e n ” is  een  spel voor 
4 A u g u stu s, a ls  de k am p b e
w oners voor de ee rs te  m a a l in 
de „W olfskuil” bijeen zullen 
kom en. W onderlijke p e rso n a 

ges v erto n en  zich d a a r  d an  in 
h e t lic h t d e r schijnw erpers: 
G ig an t en L u tte ltje , de g eb ro e
d ers 'O p isth o cran iu m , T rilbeen 
en C ap itan o  en noc vele an d e
ren. Zij zullen b o i.c  co stu u m s 
drag en , dan sen  en zingen. A an 
h e t eind v a n  de v erto n in g  w e
ten  wij dan, w a t die vreem de 
A juinen  in  O m m en’s tu in en  
hebben te  betekenen. Ze g ro ei
en voorspoedig, d a t s ta a t  vast. 
W a n t in  k am p  „A d elaert” 
w o rd t h a rd  g ew erk t. Z even
duizend m an  is n ieuw sg ierig  
n a a r  w a t h u n  zal w orden 
voort arezet.
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DRINK IEDERE DAG
minstens één beket „IDEAAL VUURW ATER '
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Nederlands Opleidings-Instituut ■ 
voor het Buitenland

KASTEEL NIJENRODE - BREUKELEN 
Telefoon Maarssen K 3408-396

J n te rn a a t  m et tw eejarige cursus. O pleiding van 
jongelui voor w erkzaam heden  in  het bedrijfs

leven, in  het b ijzonder ten behoeve van be
trekkingen  m et het buitenland.

^^Jan d id a ten  m oeten vóór het begin van de 
n ieuw e cursus op 1 Septem ber a.s. in het 

bez it zijn  van een einddiplom a G ym nasium  A  
of B, H .B.S. A  of B, of van een door het b estuu r 
daarm ede gelijk te  stellen getuigschrift.

A anm elding voor de cursus 1950-1952 geschiedt 
door inzending van een fo rm ulier in  duplo. 
P rospectus m et aanm eldingsform ulier aan te 
v rrgen  aan de adm inistratie  N .O .I.B ., K asteel 
N ijenrode, B reukelen.

V oor een bep erk t aan ta l leerlingen 
zijn  ren te loze voorschotten 

beschikbaar.

____ = = N + O I * B = ------

<:rD o o r <~Liio g e zo n d h e id !!

T rad*

£'.N;S ro  .F f f N É.W K a ï L t l C D f l u V ' F ' A Ï f M f ' K f N ’ ; T11 B Ü R 0 H 'Ol lAND, 'A a t t t



B.F.M. en
Friesche Kluit Margarine

hebben de voorkeur

Gevitamineerd met A en D.
Prijs per pakje 37 cf

Benninga’s Friesche Margarinefabrieken N.V.
LEEUWARDEN.

E en  goede rand

Koopt een PADVINDEPSKOEK

met een kopje koffie Hn het 

Restaurant.
„D e W itte  M u stan g ”
bij AKELA LIND op „DE BRINK"

NIEUWE
CURSUSSEN

A A N V A N G  
D ER LESSEN  
IN SEPTEM BER

SECRETARESSE 
STENO- OF ÏACHO- 
CORRESPONDENTE 
STENO- OF TACHO- 

TYPISTE 
BOEKHOUDEN 
MODERNE BEDRIJFS

ADMINISTRATIE 
MIDDENSTANDS

EXAMEN 
STENO* TYPEN 
TALEN‘TACHO

★
e e k  vo o r sch rlfte ty k  on d erw ijs

A M S T E R D A M *  
ven Beer!«straat 11 1 3

A R N H E M  
Stationsplein 2 3  

D J A K A R T A  
Djalan Tosarl 2 6  

S -G R A V E N H A G E  
Stadhouderspleln 3  — 5 
Laan van Meerdervoort 3 51  

R O T T E R D A M  
M a  thanes seriaan 1 4 5  
Randweg 1 8  

R IJSW IJK  CZ.-H.)
Geestbrugweg 51  

U T R E C H T  
W ilhelm inapark 2 0

SCHOEVERS

Alleen de Scout Shop

slaat de spijker op zijn kop____

als het

Uniformen, Tenten en 
Kampeermateriaal

betreft

Overtuig je zelf
daarvan
in onze stand

B rin k *O m m e n

haalt II er zó u it !
Kleren maken de man, zegt een spreekwoord, maar 
een Oxford-costuum maakt de héér! De vlotte 
lijn van het Oxford-costuum geeft de drager een 
gedistingeerd aanzien, dat hem stempelt tot een 
persoonlijkheid. De pure wollen stof, de eerste klasse 
coupe en de meesterlijke afwerking, dragen stuk 
voor stuk het hunne bij tot dit effect, maat door
slaggevend voor het succes van het Oxford-costuum 
is het kameelharen binnenwerk.
Het geheim hiervan is een Oxford- 
geheim en het is aan dit geheim te 
danken, dat een Oxford er tégen kan 
en zijn onberispelijke snit behoudt!
Daarom kunt U  geen betere keus 
doen!

*  Voorlop't?
nog beperkt 

leverbetaf

■ iU

Oxford



Op muziek van drie bands 
voorbii de Koningin

De hemelsluizen stonden open, 
maar karavaan trok voort

(V an onze verslaggever)
De K oningin gezién hebben we gisteren allem aal, te rw ijl 

w e b ijna een u u r  lang aan  H aar zijn voorbijgem archeerd. 
Zij kw am  in Om m en aan in  een verschrikkelijke regenbui 
om drie u u r  en w erd op de M arkt begroet door de beide 
hoofdcom m issarissen van Voorst to t Voorst en Roest van 
L im burg. Anca Spijkerm an bood haar een bouquet rose 
an jers aan. Toen begonnen in de verte  de diep trom m en 
van de Enschedese Padvindersband, de w innaars van het 
N ationale concours, te dreunen: het défilé naderde.

De Denen fier 
aan de kop

T alrijke au to rite iten  h ad 
den links en rechts van de 
K oningin op het podium  plaats 
genomen. O nder hen w aren 
Z. Exc. m r J . Cals, S taa ts
secretaris van het m inisterie 
van O nderw ijs, K unsten en 
W etenschappen; Z. H. Exc. 
m gr Hanssen, coadjutor van 
de Bisschop van Roermond, 
d r  K. G ravem eyer, president 
van  de G enerale Synode van 
de Ned. H erv. K erk, de Britse 
m arine-attaché Com m ander 
W. E. J. Eames, de Commis
saris der Koningin in de p ro
vincie Overijssel en de b u r
gem eester van Ommen. Ze 
hebben ons, de zevenduizend 
van het N ationale Kam p 1950, 
voorbii zien m archeren.

M uzikale wacht.

Ze zagen achtereenvolgens 
de band van Enschede, de 
Schotse pijpers (die al een 
keer zonder m uziek voorbij 
w aren gekomen., m aar toen

WALKit|31ALK1E
Redactie en administra
tie: Padvindersboerderij 
Ommen. Telefoon ( lo
caal en in terlocaal): 222 
Om m en Kamptelefoon:
34.

Hoofdredacteur: Carel 
Enkelaar. Redactie-se- 
cretaris: V'im Sprenger. 
Redacteuren-verslag- 
gevers: Tom Bouws,
Jan  B ruens, Henk En
kelaar, Don Grisbook 
(Eng.), Ja n  Mol, Jan  
O nstenk, Roel Renssen. 
Fotografen: F rits  G er
ritsen , Henk Jacobs. 
Tekenaars: P iet Jansen , 
Carol Voves

langs een om m etje te rug 
keerden. u it alle m acht doe
delend — zo heet dat, dach
ten w ij) en de A rnhem -band 
de m uzikale w acht betrek 
ken. Ze zagen de Denen fier 
aan de kop voorbijkom en, de 
Fransen, de Schotten en een 
deel van de Engelsen d aa r
achter. De beide Finnen, de 
Zweden, de Belgen en an 
dere Engelse groepen w aren 
verder over de stoet verdeeld. 
Ze zagen een troep m et ëen 
eigen troep-hond en de Jan 
Ludger-troep. die haar Zwol
se vlag tussen zich droeg. Ze 
zagen trouw ens allerlei vlag
gen, van een officieel met 
m edailles gekroonde troep- 
standaard  af, to t de Friese 
P lom pebledden toe, zo m aar 
nederig aan een stuk  den
nenhout gebonden Zeker 
hebben ze - ontdekt, dat we 
ons liever lieten natregenen 
dan het plezier van het dé
filé voor de Koningin te  be
derven door een jas aan te 
trekken, ook al hadden we 
die bij ons

Knotsen.

De voortrekkers kwam en 
achteraan, een kleine in d ru k 
w ekkende deputatie, (w ant 
de anderen hadden natuurlijk  
op alle mogelijke plaatsen 
dienst). Ze droegen de tek e
nen van hun w aardigheid met 
zich: knotsen van ham ers, 
zagen en aksen en de kamp- 
brandw een m et vervaarlijke 
helm en op het hoofd reed in 
een knalrode jeep achteraan.

Zo was dat défilé. En dan 
hebben we nog nie t eens ver
te ld  van de eerste vreem de 
aju inen die in opm erkelijke 
gewaden w erden gesignaleerd 
en de van W eerden Poelm an- 
groep u it den H aag m et m o
delvliegtuigen. En van die 
hopm an die, als m aar voor
bijm archerend, vliegensvlug 
een foto m aakte. We zouden 
dat p laatje  wel eens willen 
zien. H et beste uitzicht was 
overigens n a tu u rlijk  voor de 
piloot van da t v liegtuigje, dat 
een lap G ala-thee ach ter zich 
aan door de lucht s le e p te . . . .

Kurkdroog
7 )  at enkele duizenden 

padvinders gisteren 
tijdens he t défilé n ie t 
k le tsna t zijn geworden, 
hebben ze te  danken 
aan de gastvrijheid  van 
Ommens bevolking. 
T erw ijl ze op hun  a f
m ars stonden te  w ach
ten  on tlastte zich ju ist 
de sto rtbu i boven de 
stad. De bevolking 
haalde de verkenners 
binnen en toen ze voor 
de Koningin versche
nen w aren z e .. .  k u rk 
droog.

STORING IN DE
R ADI O-CENTRALE
Tijdens het défilé voor de 

Koningin, is de radio-tent 
ruim  één u u r u it de aether 
geweest. De fout bleek te 
zitten in een doorgebrande 
transform ator. O nm iddellijk 
m oest een nieuw e transfo r
m ator u it Zwolle w orden ge
haald. Ieder middel van v er
voer ontbrak echter. Ten einde 
raad hebben de voorzitters 
van de Radiodienst ergens een 
m otor weggenomen.

Als de alarm schel gaat:

BRANDWEER OP DE BRINK DAG 
EN NACHT PARAAT

Een sQjjtvuiie patruuiuc bij 
i het défilé en een nieuwe toe- 
' passing van de Verkenners- 
; stok.

Verbinding m et 
Om m en

(Van onze verslaggever).
BRINK, 2 Aug. - Een zo 

groot aantal tenten als op de 
Brink bijeen staan  en nog méér 
hun kostbare inhoud, verdie
nen een ex tra  beveiliging tegen 
brandgevaar. En wie zou men 
beter m et deze taak  kunnen 
belasten dan Oübaas Stumpel, 
die zelf een volledige brand- 
weer-opleiding ontving en in 
andere grote kampen reeds 
zijn sporen op dit gebied ver
diend heeft.

H et N ationaal Kamp heeft 
ook een goed geoutilleerde en 
parate brandweer gekregen, 
die dag en nacht k laar s ta a t 
om brj het eerste alarm  in te 
grijpen. Commandanten en 
manschappen van deze kamp- 
brandweer zijn in het brand- 
blussen geoefende voortrek
kers. De centrale post is inge
richt op de Brink; zij is aan
gesloten op het grote telefoon
net en op de w erktafel van 
oübaas Stumpel is een indruk
wekkende knop aangebracht,

waarmede de brandweer van 
Ommen gealarm eerd kan wor
den. De taak  van de kamp- 
brandweer is nl. om bij brand 
de eerste en beslissende stoot 
op te vangen. Daarop is alles 
ingesteld.

K laar.......
Op verschillend, plaatsen op 

de Brink staan brandblusap- 
paraten en em merspuiten ge
reed om terstond te kunnen 
ingrijpen en in de perstent ligt 
een grote haspel met 300 m eter 
slang, die op twee brandputten 
op de Brink kan worden aan
gesloten. Standpijpen en s traa l
pijpen, verlichtingsm ateriaal, 
schoppen en alles w at verder 
bij een brandweer behoort, 
staan  te r  beschikking. De 
brandweren van Arnhem, Om
men, Zwolle en Almelo leenden 
d it m ateriaal. Overdag doet 
steeds een ploeg van zes man 
dienst en 's nachts twee p iket
ten, die nauw samenwerken 
m et de veiligheidsdienst.

W anneer er onverhoopt des 
nachts iets aan de hand mocht 
zijn, kan echter terstond over 
13 man beschikt worden. Ook

beschikt de brandweer over 
eigen schijnwerpers, die des 
nachts bij brand gebruikt kun
nen worden.

En tenslotte ontbreken ook 
de helmen niet, waarop de tee
pee voorkomt en de rangen met 
streepjes zijn aangegeven. 
M aar...... als die helmen te
voorschijn komen, dan is het 
mis. We hopen van harte, da t 
die vervaarlijk uitziende hoofd
deksels rustig  in de ten t van 
oübaas Stumpel blijven liggen!

Radio-program ma
NATIONAAL KAMP

Gemeenschappeujke uitzen
ding door A.V.R.O.. K.R.O. en 

N.C.R.V.
DONDERDAG: 17.35—17.50
(A.V.R.O.)
VRIJDAG: 22.25—22.45 (K.R.
O.).
ZONDAG: 12.30—12.40 (A.V. 
R.O.).
DINSDAG 8 AUG.: 17.50—
18-00 (A.V.R.O.).
WOENSDAG: 21.35—21.55
(N.C.R.V.).

WGLKIE en ÏÖLKKE „Eventuele broodzakken worden op de rug gedragen”.
«. (Kampgids, pagina 39.).


