
Werkgroep van jongeren voor 
oprichting standsorganisaties 

Gezond initiatief van 
Raad van Overleg 

OMMEN — Door de Raad van Over-
leg, het overkoepelend orgaan van de 
katholieke standorganisaties in Ommen, 
werd in de fraaie, nieuwe eetzaal van 
Hotel Paping een voorlichtingsavond 
gehouden. Bijna veertig jongens en 
meisjes van 17 tot 25 jaar kwamen daar 
bijeen om iets meer te horen over 
werkwijze en doel van deze organisatie. 

Voorzitter 11. A. Wigbels zette uiteen, 
dat het de bedoeling was om deze 
avond te komen tot een werkgroep van 
jongeren uit diverse standen. die dan  

gezamenlijk zullen trachten tot op-
richting van een aantal jeugdstand-
organisaties te komen. Onze ingewik-
kelde maatschappij en de voortschrij-
dende ontsluiting van het platteland, 
alsmede het afvloeien van jongeren 
naar fabrieken. kantoren etc. in om-
liggende steden, eist, dat de jongeren 
worden gevormd tot bewuste, zelfstan-
dig denkende en handelende katholie-
ken. 

Hierna sprak Henk 4 uit Groningen 
over de kajottersbeweging. waarbij hij 
de gevaren belichtte, die de hedendaag-
se jeugd bedreigen en vertelden de he-
ren Jac. Berends uit Zwolle en Boerhof 
uit Olst een en ander over het werk van 
de K.J.M.V., dat uitgaat van dezelfde 
gewachte, maar meer aansluit bij de 
problemen en de sfeer van de midden-
stand. 

De heer G. van Dartel uit Olst, dioce-
saan voorzitter van de J.B.T.B.. stak de 
jonge boeren een hart onder de riem 
en legde daarbij de nadruk or, de zelf-
werkzaamheid. 

Voor de arbeidersjeugd namen in het 
werkcomité zitting Henk Brandwacht 
en Gerard Koggel. De oprichting van 
een K.A.J. staat vast en in principe is 
dcor de K.A.B. besloten ook een 
V.K.A.J. voor de werkende meisjes op 
t richten. Daarvoor namen zitting 
Truus Wissink en A. Hassink. Voor de 
J.B.T.B. werken 13. Kodden en G. Am- 

i  bergen; voor de jonge boerinnen Truida 
Geerts en Rika Kodden: voor de 
K.J.M.V., die een streekgroep zal moe-
ten worden. Judith Roosken en Ben 
Jutten. 

Ter onderbreking van het programma 
vertoonde pastoor Steenkamp uit Dalf-
sen een door hem samengesteld klank- 

, beeld over ..Onze verbondenheid met de 
kerk". Beeld, muziek en woord hielden 
de aandacht bijna een uur gevangen. 


