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De brief, die door het hoofdbestuur aan alle leden werd gezonden is 
naar onze mening belangrijk genoeg om door ieder gelezen te worden 
en zo mogelijk ook beantwoord. Dat laatste is al heel gemakkelijk, er 
behoeven op de bijgevoegde strook slechts enkele aantekeningen te 
worden gemaakt, terwijl er een envelop bij is, die zonder postzegel 
kan worden verzonden. 

Waarom vragen wij voor deze in wezen eenvoudige zaak nog eens 
de aandacht van de leden? Zijn de tot nu toe ontvangen reacties on-
voldoende? Is men ontstemd? Vindt men het overbodig, dat een beroep 
op de leden gedaan wordt om een aantal zaken op orde te brengen? 
Voorzover we hebben kunnen nagaan, kan op al deze vragen met 
neen geantwoord worden. Het aantal leden, dat aan het verzoek heeft 
voldaan is heel bevredigend, men is bepaald vol begrip en in het alge-
meen begrijpt men de noodzaak, die tot het schrijven van de brief 
geleid heeft. 

Wat werd gevraagd? In de eerste plaats gaat het er om na te gaan, 
of een aantal gegevens, zoals naam, adres, betaalde contributie, beroep 
enz. nog wel kloppen. In de loop van een aantal jaren komen er wijzi-
gingen voor en het is goed eens na te gaan, of die wel allemaal geno-
teerd zijn. Om een voorbeeld te noemen, iemand wordt gepensioneerd, 
maar in het kaartsysteem staan hij of zij nog steeds als werkend aan-
gegeven. Al dit soort dingen dienen zoveel mogelijk duidelijk in de 
administratie te zijn verwerkt. 

Niemand zal er zich over hebben verbaasd, dat verzocht werd eens 
na te gaan of het betaalde contributiebedrag gewijzigd zou kunnen 
worden. Het is al eens meer gezegd, in een tijd waarin loonstijgingen 
regelmatig voorkomen mag er wel op worden gewezen, dat ons con-
tributiesysteem, dat immers een samenhang vertoont met het inkomen, 
een aanpassing aan die gestegen inkomens af en toe nodig is. En een 
kind kan begrijpen, dat de kosten van ons apparaat ook voortdurend 
omhoog gaan, waarbij alleen maar behoeft te worden gedacht aan 
drukwerk, porti, salarissen enz. 

Maar vast staat, dat niet verwacht wordt dat iemand zijn contributie 
kan verhogen, als zijn eigen inkomen niet is gestegen. Zodat er alle 
begrip aanwezig is voor deze situatie, die helaas in onze welvaart-
staat nog bijzonder veel voorkomt. Wij denken hierbij in het bijzonder 
aan de ouderen onder ons. 

Tenslotte, ieder lid van het Verbond zal zich verheugen in de gestadige 
groei. Maar om die groei op peil te houden, zal er meer moeten ge-
daan worden aan de informatie van belangstellenden. En wat ligt dus 
meer voor de hand, dan dat als men zo'n belangstellende kent, naam 
en adres opgeeft opdat er contact mee kan worden gezocht. En waar 
het getal een rol speelt, en het Verbond niet het gezinslidmaatschap 
kent, zullen we er goed aan doen nog eens na te gaan of bij een 
echtpaar beiden wel als lid genoteerd staan. Vooropgesteld natuurlijk, 
dat ze ook lid willen zijn. Dat kost niets meer, de betaalde contributie 
wordt er niet hoger door. 

Als u nog niet mocht hebben geantwoord, doe het dan alsnog. En 
vooral, overweeg van te voren goed, wat uw antwoord zal zijn. 

Lleltnijn.g Gendegrahil 	UareenU, 	 €0309 24641 
Uerscnáring nnoondellijks - 12e Doargang 	- nou. 'fi965  

NET IHOOFEDOESTUUR 
MESPRAK 

in de vergadering van 30 oktober, 
nadat de notulen van de vorige ver-
gadering waren goedgekeurd, aller-
eerst de ingekomen stukken en mede-
delingen. Bij deze laatsten waren 
verslagen van de gehouden regionale 
kaderconferentie en die voor de pen-
ningmeesters. In bespreking kwam 
kwam hierbij ook een voorstel van 
het dagelijks bestuur tot aanstelling 
van de heer W. van Praag als 
"public relations of ficer" voor en-
kele dagen per week. Uit de toe-
lichting bleek, dat hij zich in de 
eerste plaats gaat bezighouden met 
de samenstelling van een maandelijks 
persbulletin en het leggen van con-
tacten met de pers. Dit werk werd 
vroeger al gedeeltelijk vervuld door 
Mevr. Singer-Dekker, die ook de 
Documentatiedienst verzorgde. Wat 
dit laatste betreft, geschiedt dit thans 
door Mevr. D. Roethof-Ensing. Het 
is echter dringend nodig, dat ook de 
contacten met de pers weer ter hand 
worden genomen en waar mogelijk 
uitgebreid. 

De, overigens kleine agenda, bevatte 
ook het verslag over de leerstoel die 
in Delft wordt onderhouden en de 
mededeling, dat de resolutie, dit jaar 
op ons congres aangenomen, nu ook 
door de Board van de Internationale 
was goedgekeurd en rondgezonden. 
(zie verder onder Internationaal 
Nieuws). Een regeling voor aanstel-
ling en ontslag van de functionaris-
sen werd critisch bekeken en gewij-
zigd, terwijl het hoofdbestuur de aan-
stelling van enkele vrijwillige raads-
lieden bekrachtigde. 

Nadat het ontwerp voor de Nieuw-
jaarsbrief besproken was, werd na 
een korte pauze een avondvergade-
ring gehouden, waarop de nota over 
de interne communicatie onderwerp 
van gesprek was. De vraag hoe er 
een betere verbinding tussen het 
centrale apparaat en de gemeen-
schappen kan komen, beheerste hier-
bij de discussie. Voorlopig is het 
H.B. niet verder gekomen dan zich 
te oriënteren, zodat de nota op de 
agenda blijft staan 	 



Contributleregeling 
Inkomen: Minimum-contributie: 

p. week t/m p. mnd t/m p. j. t/m p. week p. mnd p. j. 
f 80,— f 340,— f 4.000,— f 0,20 f 0,85 f 10,— 
„ 100,— „ 425,— „ 5.000,— „ 0,30 „ 1,25 „ 15,— 
„ 120,— „ 510,— „ 6.000,— „ 0,40 „ 1,70 „ 20,— 
„ 160,— „ 680,— „ 8.000,— „ 0,60 „ 2,55 „ 30,— 
„ 200,— „ 850,— „ 10.000,— „ 0,80 „ 3,40 „ 40,— 
boven boven boven 

f 200,— f 850,— f 10.000,— „ 1,— „ 4,25 „ 50,— 
Voor inkomens boven de f 10.000,— waarvoor het reglement een 
minimum contributie aangeeft beveelt het Hoofdbestuur als richtlijn 
aan het betalen van een half procent van het inkomen. 

INTERNATIONAAL Nnt'UWS 
De Board van onze Internationale 
heeft de resolutie aangenomen, welke 
op het congres van het Humanis-
tisch Verbond in april j.l. door onze 
gemeenschap Den Helder werd inge-
diend, en welke over de kernbewape-
ning handelt en op ontwapening aan-
dringt. 
Zoals op de vergadering van het 
dagelijks bestuur in juli '65 reeds 
werd beslist, is door het bureau van 
de IHEU deze resolutie inmiddels ter 
kennis gebracht van de delegaties op 
de ontwapeningsconferentie te Ge-
nève, aan de regeringen van China, 
de Sovjet Republieken en de Ver-
enigde Staten en aan het secretariaat 
van de Verenigde Naties. Ook de 
landelijke pers is op de hoogte ge-
steld. 

De Engelse humanistische beweging 
is, in navolging van Nederland tot 
de aanstelling overgegaan van een 
twaalftal geestelijk raadslieden. Deze 
zullen aan onkerkelijken dezelfde bij-
stand gaan verlenen, welke gelovigen 
van hun geestelijken plegen te ont-
vangen. Hun adviezen zullen vooral 
betrekking hebben op sociale proble-
men, moeilijkheden samenhangend met 
hun geloofsafwijzing en het gods-
dienstonderwijs op school. Zij zullen 
tevens bemiddelend optreden bij so-
ciale, medische en maatschappelijke 
diensten. De raadgevers hebben een 
trainingscursus van een jaar gevolgd. 
Voorlopig is hun hulp beperkt tot de 
eigen leden, maar als het een succes 
blijkt, zal uitbreiding van het insti-
tuut volgen. Er zijn onderhandelingen 

WOJ ZOGEND 
TELEGO© MN DROMERS 

Het Centraal Bureau van het Ver-
bond, Oudegracht 152 te Utrecht is 
vanaf 8 november uitsluitend bereik-
baar onder het nummer 24641. De 
beide andere nummers zijn vervallen. 
Kengetal 030. 

gaande over bezoek aan ziekenhuis-
patiënten. 

Het Noorse Humanistische-Ethische 
Verbond heeft een jongerengroep in 
het leven geroepen, die al een bijzon-
der gelukkige start heeft gemaakt, 
onder meer door het uitgeven van een 
eigen tijdschrift, waarin vragen van 
cultuur, samenleving enz. aan de 
orde komen. 

In Bihar, waar het IHEU-project zal 
worden uitgevoerd zijn plannen in de 
maak voor een discussiekamp, waar-
aan ook leden van de plaatselijke be-
volking deel zullen nemen. Dit is een 
activiteit in een gehele reeks, die 
moet dienen om zich van de mede-
werking van de bevolking en de 
dorpsautoriteiten te verzekeren. 
Een leider van een geestelijke bewe-
ging heeft een bezoek gebracht aan 
het betrokken gebied en is daar door 
de leider van het project ontvangen 
en ingelicht over de plannen. 

Onze leden, die aan het vierde con-
gres van de IHEU, dat van 25 tot 
30 juli 1966 in de Parijse voorstad 
Puteaux willen deelnemen, raden wij 
aan zich eens te laten inlichten over 
de 5- en 7-daagse bezoeken aan Pa-
rijs, die door de Nederlandse Spoor-
wegen georganiseerd worden. Men 
kan bij Lissone-Lindeman en ook vele 
andere reisbureaus en plaatselijke 
V.V.V.'s hierover worden ingelicht. 
Deze reizen zijn goedkoop en laten 
alle gelegenheid het nuttige met het 
aangename te verenigen. 

BENOEMINGEN 
RAADSLIEDEN 

Door het hoofdbestuur werd de be-
noeming goedgekeurd van de vol-
gende vrijwillige raadslieden bij de 
Inrichtingen van Justitie, W. A. Jol-
les te Enschede, W. Visser te Leeu-
warden en J. M. J. Wiessing te Vee-
nendaal. Tot geestelijk raadsvrouw 
bij de psychiatrische inrichting te Den 
Dolder werd benoemd mej. J. G. v. 
d. \Veel te Utrecht. 

MCU1=EL M 2.2 AH BS ME 

De eerstvolgende televisieuitzen-
ding van het Humanistisch Ver-
bond in de Vararubriek Actueel 
Humanisme vindt plaats op 1 de-
cember a.s. des avonds op Neder-
land 1 (zie programmabladen). 

CE N YR uilig 
„LlfdENS EN WERELD" 

Dit centrum is de overkoepelingsor-
ganisatie, waarbinnen de verschillen-
de humanistische groeperingen over-
leg met elkaar plegen. Lid ervan zijn 
behalve het Verbond, ook Humani-
tas, de humanistische werkgemeen-
schap in de Partij van de Arbeid, 
„De Weezenkas", de Humanistische 
Stichting voor Huisvesting van Be-
jaarden; het Humanistisch Thuisfront 
en de Stichting Bureaus voor Levens-
en Gezinsmoeilijkheden. 

In het jaarverslag over 1964 lezen 
we dat een belangrijke activiteit het 
maandelijks uitgeven van de Huma- 
nistische 	Documentatiedienst 	is, 
waarin berichten over de verschil-
lende organisaties opgenomen wor-
den. Verheugend is ook te constate-
ren, dat de landelijke pers in toene-
mende mate belangstelling aan de 
dag legt voor wat er in humanis-
tische kring gedaan wordt. De klei-
nere zowel als de grotere provinciale 
bladen vermelden bijna allen de 
plaatselijke activiteiten. Het dagblad 
Het Vrije Volk heeft een vaste ru-
briek, de N.R.C. publiceert alleen die 
zaken die het algemeen belang raken. 

Het centrum „Mens en Wereld" 
heeft een eigen instituut voor socio-
logisch onderzoek, dat zich in hoofd-
zaak met twee zaken bezighoudt: een 
activiteit voor de aangesloten organi-
saties en naar buiten gericht in het 
kader van de Centrale voor Sociaal 
Wetenschappelijk Onderzoek, samen 
met de sociologische instituten van 
de Hervormde, de Gereformeerde en 
de Katholieke Kerken. Men is thans 
met regeringssubsidie bezig aan breed 
opgezet onderzoek naar de onkerke-
lijkheid. 

Aan de uitvoering en rapportering 
van het in het kader van de Centrale 
plaatsvindende onderzoek naar de 
luister- en kijkgewoonten, met name 
gedurende het weekeinde, in opdracht 
van de N.T.S. en N.R.U. werd ook 
in 1964 gewerkt. 

Het centrum begon met de samen-
stelling van een documentatie-mapje 
voor functionarissen. 



steunfonds 
Bij wijze van uitzondering ditmaal weinig nieuws over onze activitei-
ten en resultaten in 1965. Het gaat goed met het Steunfonds. Er gaat 
geen dag voorbij of de brievenbesteller brengt ons nieuwe vrijwillige 
bijdragen voor het werk van humanistische geestelijke verzorging en 
vorming. We zijn er nog niet, doch met uw hulp zal het Steunfonds 
ook dit jaar aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. U kent ons giro-
nummer: 
ST ICK7 [lEk.70 STEU N FONDS (1 ,4  6168  
PRAK`U'USCH HUMANISME ki  

AMERSFOORT li 

Waar wij in het bijzonder uw aandacht voor vragen is de geldinzame-
ling, die in februari 1966 zal plaats vinden. Geen maartactie derhalve. 
Onze eerste grote actie wordt gekoppeld aan de herdenking van het 
twintigjarig bestaan van het Verbond in februari 1966. 
Verbond en Steunfonds zijn financieel niet in staat een miljoenenactie 
te organiseren. Voorlopig zullen we helaas met minder genoegen 
moeten nemen. De vraag, hoe ver we in 1966 zouden kunnen komen 
is enkele weken geleden door de penningmeesters van de plaatselijke 
gemeenschappen op een landelijke bijeenkomst met het hoofdbestuur 
uitvoerig besproken. Bij die gelegenheid is tevens een plan-de-cam-
pagne voor februari 1966 vastgesteld. 
Het Steunfonds stuurt in die maand aan alle leden en belangstellenden 
een kleine, maar pakkende brochure toe. Aan de gemeenschapsbestu-
ren is gevraagd de door middel van deze brochure gevoerde bliksem-
actie zoveel mogelijk met huisbezoek te ondersteunen. Verwacht mag 
worden dat de gemeenschapsbesturen in november 1965 werkgroepen 
vormen, die in december 1965 zoveel huisbezoekers aantrekken als in 
februari 1966 nodig zijn. In januari 1966 worden deze huisbezoekers 
op hun werk voorbereid, in februari volgt het huisbezoek. 
Alleen wanneer de gemeenschapsbesturen een fiks aantal huisbezoe-
kers kunnen aantrekken kan ieder lid en iedere belangstellende bezocht 
worden, alleen dan zal de actie van de huisbezoekers een minimum 
aan tijd vragen. 
Normaal levert de voorjaarsactie van het Steunfonds omstreeks 
f 50.000,— op, in februari 1966 moet twee-, drie-, viermaal zoveel 
bij elkaar gebracht worden. 
Zeg niet neen, wanneer het gemeenschapsbestuur enkele avonden van 
u vraagt voor huisbezoek in februari 1966! 

STU ENTEN 

Op 27 en 28 november zal het na-
jaarscongres, met daaraan verbonden 
een conferentie van de Studenten-
vereniging op humanistische grond-
slag „Socrates" in de jeugdherberg 
in Haarlem worden gehouden. Als 
spreekster treedt op mevr. Hella 
Haasse, terwijl de organisatie door 
de afdeling Delft wordt verzorgd. 

LEERSTOELEN 

In het Curatorium voor de Leerstoe-
len van de Stichting Socrates, welke 
zijn bemoeienissen uitstrekt over de 
beide leerstoelen in Delft en Leiden 
en zich ook bezig houdt met verdere 
plannen, is in de vacature van wijlen 
prof. dr. W. Wiersma voorzien door 
de benoeming van prof. dr. P. Thoe-
nes. 

te krijgen voor Nederlanders, die hun 
opleiding in de V.S. willen voortzet-
ten. In aanmerking komen mannen of 
vrouwen, gehuwd of ongehuwd, in 
de leeftijd van 21 tot 32 jaar, waarbij 
de voorkeur uitgaat naar een leeftijd 
tussen de 25 en 30. Hun studie kan 
elk gebied bestrijken, behalve de 
medische, natuur- en technische we-
tenschappen. Voor sommige catego-
rieën, zoals b.v. journalisten en kun-
stenaars, is een universitaire graad 

niet nodig. Een goede kennis van 
het Engels is noodzakelijk. 
Hoewel aanvragen voor deze „Hark-
ness Fellowships van de Common-
wealth' Fund — New York" al vóór 
30 oktober ingediend moesten zijn, 
plaatsen we dit bericht toch nog, op-
dat men van het bestaan afweet en 
voor een volgende gelegenheid inlich-
tingen kan inwinnen bij het Neder-
land-Amerika Instituut te Amster-
dam, tel. 722280. 

ACADEMISCHE WERKGROEP 

In de loop der jaren is steeds sterker 
de behoefte gevoeld het humanistisch 
geluid in academische kring, in het 
bijzonder onder docenten en stafle-
den, duidelijker te laten klinken. Het 
gaat er niet zozeer om een acade-
mische organisatie op te bouwen, als 
wel een wederzijdse bevruchting tot 
stand te brengen tussen de acade-
mische en de humanistische wereld. In 
zekere zin wordt dit doel reeds door 
de Stichting Socrates nagestreefd. 
Daarmee in samenhang is echter 
plaats voor een academische werk-
groep, die natuurlijk in nauwe sa-
menwerking met de stichting Socrates 
en het driemaandelijkse blad Reken-
schap zal dienen te werken. 
Door het hoofdbestuur is enkele 
maanden geleden tot oprichting van 
een dergelijke werkgroep besloten en 
deze is nu op 19 oktober j.l. geïn-
stalleerd. Leden zijn de heren prof. dr. 
G. A. Kooy, voorzitter, dr. W. van 
Dooren, secretaris en K. Doets, drs. 
H. L. de Koning en drs. A. J. 
Wichers. 

PERSONALIA 

De voormalige voorzitter van onze 
gemeenschap Utrecht, Jacques Schui-
tevoerder is op 51-jarige leeftijd over-
leden. Ook buiten het Verbond was 
hij een bekende persoonlijkheid, mede 
door zijn functie van landelijk secre-
taris van de Nederlandse Vereniging 
van Drankbestrijding en zijn lidmaat-
schap in het hoofdbestuur van het 
Humanistisch Thuisfront. Onder bij-
zonder grote belangstelling werd hij 
op 17 oktober gecremeerd, waarbij 
namens het Verbond dr. van Rijsinge 
het woord voerde. 

COORNHERTHIJIS 
TE DEN HAAG 

De bouw van het Coornherthuis te 
Den Haag, waarmee al ruim een jaar 
geleden begonnen had moeten wor-
den, is ernstig vertraagd door de ge-
stegen bouwprijzen. In het Haagse 
blad „Het Binnenhof" van 24 augus-
tus liet men zijn lezers weten, dat de 
regering een premie zou geven. Wat 
hiervan ook van waar moge zijn, te 
hopen is, dat er spoedig een weg ge-
vonden zal worden, om met dit drin-
gend benodigde tehuis te beginnen. 

VAN ANDEREN 

Wij ontvingen van de Vereniging 
voor Wijsbegeerte te Den Haag, 
Zwolsestraat 419, het programma 
van lezingen in de komende maan- 
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	den. Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot bovenstaand adres. 

Het Nederland-Amerika Instituut te 
Amsterdam, Museumplein 4, vestigt 
de aandacht op de mogelijkheid een 
studiebeurs voor het jaar 1966/1967 



UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Lochem had enige moeilijkheden met 
het vinden van een zaal, maar ge-
lukkig is er een oplossing. Met een 
goed programma en de uitgesproken 
wens van de meeste leden om elkaar 
regelmatig te ontmoeten, is men vol 
goede moed aan het nieuwe seizoen 
begonnen. 

Het reeds eerder gepubliceerde be-
richt, dat men in Amsterdam ge-
poogd heeft om een toneelgroep te 
stichten, heeft een gelukkig gevolg. 
De groep is er inmiddels, een regis-
seur is ook gevonden en het eerste 
stuk is in studie genomen. We zul-
len er nog wel meer van horen en 
naar we hopen, ook zien. 

In het blad van Bussum roept een 
man zijn seksegenoten op, zich te ver-
weren tegen de toenemende vrouwe-
lijke overheersing. Door eigen schuld, 
de heren muntten uit door afwezig-
heid. Eén beloofde al beterschap, 
hoewel hij vreest voor „uitslover" te 
worden uitgemaakt. 

Nijmegen berichtte met enige trots 
dat de oud-voorzitter dr. Overbeek  

een prijs had ontvangen voor zijn 
wetenschappelijk werk. 

Een klacht uit Apeldoorn, dat er 
steeds minder geschikte sprekers te 
krijgen zijn. We weten niet welke 
eisen gesteld worden, maar voorlopig 
geloven we er niet zo erg in. En als 
het waar is, lijkt het ons een voor-
deel. Want dan zal men gedwongen 
worden naar de vorm van het onder-
linge gesprek te zoeken. 

Temidden van alle ernst kondigt 
Voorburg/Rijswijk een cabaretavond 
aan. Daar zullen dan wel ook de 
principiële wegblijvers verschijnen. 

De commissie voor zieken- en be-
jaardenbezoek in Eindhoven heeft 
weinig te doen. Blijkbaar is iedereen 
gezond en jong. Maar omdat ook on-
bekendheid een rol kan spelen, wordt 
de leden verzacht nog eens goed rond 
te kijken. 

De Haag-Zuid stootte een juichkreet 
uit, omdat er een eigen zaaltje is ge-
vonden. Aangezien dat in deze, gro-
tendeels nieuwe wijk al jaren een har-
tewens van het bestuur was, zullen 
ze er zeker goed gebruik van gaan 
maken. 

12 1" JAAR GEEN KERSTKARRIP 

Omdat Kerstmis dit jaar „ongeluk-
kig" valt, heeft de beheerscommissie 
besloten het gebruikelijke kerstkamp 
op „De Ark" niet te laten doorgaan. 
Een teleurstelling voor de vaste be-
zoekers, maar volgend jaar beter. 

Bt 0 Wi rku n we „62E ARK 

Het is nog wel wat vroeg, om aan 
de vakantie van volgend jaar te den-
ken, maar toch wil ik nu reeds wij-
zen op het vakantieoord „De Ark" 
in Nunspeet, waar men tegen zeer 
schappelijke prijs een heel goede ver-
zorging geniet. Er heerst daar een 
prettige sfeer, zo ècht onder elkaar. 
De familie v. d. Werff doet alles, 
maar dan ook alles om het de gasten 
naar de zin te maken. 
Van mijn laatste vakantie, daar door-
gebracht in september van dit jaar, 
wil ik nog een anecdote vertellen. 
Tijdens een excursie naar Harderwijk 
vroegen we aan een inwoonster in 
klederdracht: „welke kant moeten we 
op naar 't Dolfiarium?" „Wà-blief?" 
vroeg ze. — Nu vind ik het ook een 
moeilijk woord, dus zeg ik: „Dat is 
een bassin met dolfijnen erin". 
„Dolfijnen? Wat zijn dat?" 
Ik weet: „Nou, dat zijn vissen". 
Antwoord: „O, mens, zeg dat dan 
ineens. De viswinkel is om de hoek, 
maar hij is vandaag gesloten!" 

A.D.v.K. 

Hoe ze het klaar spelen is hun ge-
heim, maar Laren/Blaricum ziet altijd 
kans een bekend man aan te trekken, 
die anders nooit voor het H.V. komt 
spreken. Nu weer prof. van het Reve 
over de problemen van de ethiek in 
Rusland. 

Sedert enige tijd bestaat er ook in 
Leiden een clubhuis van het Anker-
clubhuiswerk en gelukkig doet onze 
gemeenschap er aan mee. Overwogen 
wordt ook iets tegaan doen voor de 
„verre leden". 

Niet minder dan 12 folio-vellen stuurt 
de gemeenschap Den Helder als ok-
tober-maandbericht aan zijn leden en 
belangstellenden. Dat is bijna net zo-
veel letters en woorden als Mens en 
Wereld en In en Om bij elkaar. Hoe 
lappen ze het, zullen al die anderen 
wel vragen, die zitten te zuchten om 
hun kleine maandelijkse blaadje vol 
te krijgen. Vraag het Den Helder! 

127HECC--07 nAAT EEN WEEKEND Urtr 

Was u in Utrecht lid van het Verbond en bent u dit thans nog, en 
voelt u er iets voor de oude relaties nog eens aan te knopen, dan kan 
dit het beste op 8 en 9 januari 1966. 
Utrecht start n.l. het jubileumjaar met een nieuwjaarsweekend dat 
wordt gehouden in het prachtige, moderne, vakantieoord van het 
N.I.V.O.N. in de bossen van de Lage Vuurse, het „Koos Vorrink-
huis". 
De gemeenschap Utrecht organiseert elk voorjaar (en met succes) 
een familieweekend. Nu het Verbond in 1966 evenwel 20 jaar bestaat 
heeft het gemeend dit weekend te verleggen naar b.g. data met het 
speciale doel elkaar nog eens weer te zien, een soort reunie dus. 
Er zal naast een aantrekkelijk programma ruimschoots gelegenheid 
bestaan om de oude koeien nog eens uit de sloot te halen. 
Hebt u idee, dan volgen hier de nodige gegevens. 
Het Koos Vorrinkhuis is centraal verwarmd en heeft naast het schitte-
rende dagverblijf een groot aantal slaapkamers van 1 tot 6 personen 
(verwarmd en met stromend water), het biedt plaats voor plm. 100 
gasten. 
De kosten zijn f 7,50 p.p.; kinderen van 13 tot 17 jaar f 4,50; van 4 
tot 12 jaar f 3,50 en van 0 tot 3 jaar f 2,—. 
In deze kosten zijn drie maaltijden opgenomen plus de nodige kopjes 
koffie en thee. Voor de kinderen tot 14 jaar wordt een speciaal pro-
gramma opgenomen. 
De uiterst lage deelnemerskosten kunnen voor u haast geen beletsel 
zijn; wanneer u thuis blijft kost u dit ook plm. I 6,— per persoon. 
Lakens en slopen plus toiletbenodigdheden zelf meenemen. 
Lage Vuurse is gemakkelijk bereikbaar met de auto of N.B.M.-bus 
of per trein tot Hollandse Rading en dan verder door een heerlijke 
boswandeling van drie kwartier. 
Het weekeind begint om 16 uur en eindigt zondagmiddag om 16 uur. 
Als u dit wilt kunt u ook vroeger komen maar dan betaalt u f 0,50 
extra. 

Aanmelding voor deelname of inlichtingen bij de secretaresse mevr. 
M. van Gorkum, Mauritsstraat 64, Utrecht. 
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