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HET HUMANISTISCH VERBOND 

INDRUKWEKKEND RESULTAAT 

VAN EEN UNIEK EXPERIMENT 
Op 6 januari 1968 heeft het Humanistisch Verbond een heel bijzon-
dere bijeenkomst gehouden. Op die dag werden tien geestelijke raads-
lieden bij de inrichtingen van Justitie in volledige dienst of ficieël ge-
installeerd en werd afscheid genomen van het corps vrijwilligers, dat 
dit werk gedurende dertien jaar heeft verricht. 

Reeds spoedig na de oprichting kwam in het Humanistisch Verbond de 
gedachte op ook aandacht te besteden aan de mens, die met persoon-
lijke geestelijke moeilijkheden kampte. Dat was in eerste instantie een 
uniek en nieuw experiment: geestelijke verzorging op niet-godsdien-
stige, humanistische grondslag. In kerkelijke kringen was de eerste 
reaktie heel verbaasd. Volgens hen was dit iets, dat helemaal niet 
kon, dat geen inhoud en geen betekenis kon hebben. Maar wij zijn 
aan het werk gegaan en hebben onze geestelijke verzorging aangebo-
den overal, waar mensen er behoefte aan bleken te hebben, zowel in 
de vrije maatschappij als daar waar mensen zich door overheidstoe-
doen in een onvrijwillige situatie bevonden, te weten het leger en de 
gevangenissen. 

Geleidelijk aan en tegen vele weerstanden in kwam er erkenning van 
dit werk, ook officiële erkenning. Na enige jaren van voorbereiding 
ging in september 1954 de humanistische geestelijke verzorging van 
gedetineerden van start. Ruim dertien jaar hebben de vrijwillige gees-
telijke raadslieden van het Humanistisch Verbond in hun vrije tijd het 
veel spankracht vereisende werk in de strafgestichten van Justitie 
verricht. Geleidelijk aan is het werk gegroeid en in 1967 hadden ruim 
60 raadslieden bemoeienis met ongeveer 1000 gedetineerden. Naarmate 
het werk groeide werd het ook steeds duidelijker, dat deze geestelijke 
verzorging niet blijvend door vrijwilligers kon worden geboden en dat 
het noodzakelijk was, evenals bij de kerken reeds gebruikelijk was, 
hiervoor beroepskrachten met een volledige dagtaak in te schakelen. 
Het stemde het Humanistisch Verbond tot grote vreugde toen bleek, 
dat de overheid bereid was enige wijzigingen aan te brengen in de gel-
dende bepalingen, waardoor het mogelijk werd ingaande 1 januari 
1968 een tiental geestelijke raadslieden voor de inrichtingen van Jus-
titie in volledige dienst aan te stellen. Op 6 januari jongstleden werden 
de nieuwe raadslieden in een druk bezochte bijeenkomst, waartoe ook 
allen, die dit werk tot dusver vrijwillig hadden verricht, met hun echt-
genoten waren uitgenodigd, in aanwezigheid van de Minister van 
Justitie, mr. C. H. F. Polak, de hoofden van de katholieke en de 
protestantse geestelijke verzorging in de gevangenissen, het hoofd van 
de Directie Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie en ver-
schillende andere autoriteiten plechtig geïnstalleerd in hun nieuwe 
functie. Het zijn de heren: M. Th. Bethume, H. van Dam, F. A. van 
Hage, W. A. M. ter Horst van Delden, H. J. G. de Jong, A. Kieboom, 
J. J. Kroost, E. A. Remmerswaal, A. Schoemaker en C. J. H. Waas-
dorp. 

Toch zijn met deze nieuwe stap nog niet alle problemen van de baan. 
In de eerste plaats bleek er in de nieuwe bepalingen nog een element 
van discriminatie te zijn overgebleven: de nieuwe  raadslieden krijgen 
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HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK 

Het hoofdbestuur besloot de Minister 
van Justitie een brief te schrijven met 
het verzoek te willen bevorderen dat 
de wettelijke bepalingen zodanig 
worden gewijzigd dat er sprake is 
van een volledige gelijkstelling van 
de eed en de belofte. Thans komt het 
bij de rechtspleging nog wel eens 
voor dat het niet hanteren van de 
vereiste formule leidt tot een weige-
ring om de belofte te mogen afleg-
gen. 

Door het ontstaan van een vakature 
voor deze functie besloot het hoofd-
bestuur de heer W. van Praag te 
benoemen tot public relations of ficer 
van het verbond in gedeeltelijke 
dienst met ingang van 1 november 
1967. 

Besloten werd ter gelegenheid van 
de herdenking van het 20-jarig be-
staan van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens in 1968 
ook in het verbond met een aantal ak-
tiviteiten aan deze herdenking aan-
dacht te besteden. 

Aan de orde werd gesteld de vraag 
of het vignet van het HV niet eens 
zou moeten worden gemoderniseerd. 
Hierover zal nader advies aan deskun-
digen worden gevraagd. 

Er bestaan nog enkele vakatures in 
het hoofdbestuur. Gezocht wordt 
naar geschikte candidaten die na hun 
bereidsverklaring aan de Verbonds-
raad voor benoeming kunnen worden 
voorgedragen. Verschillende namen 
worden genoemd. 

Besloten wordt de werkgroep Jeugd 
en Jongeren om te zetten in een 
Stichting Humanistisch Jongeren-
kontakt. 

De heer P. A. Pols wordt benoemd 
als opvolger van de heer d'Angre-
mond tot adviseur van het hoofdbe-
stuur. 

Besloten wordt de Buitenwerkcom-
missie op te heffen. De jeugd- en 
jongerenkampen zullen worden over-
gedragen aan de Stichting Humanis-
tisch Jongerenkontakt, de mogelijk-
heden van zomerkampeen voor vol-
wassenen zullen nader worden onder- 
zocht. 	 --> 



Op 28 oktober van het vorige jaar kwam voor de eerste maal de 
Verbondsraad bijeen. Bijna 50 aanwezigen bogen zich over de hoofd-
moot van de agenda, de nota „inleiding tot het Verbondsbeleid" (zie 
samenvatting In en Om, dec. 1967), nadat de algemeen voorzitter prof. 
dr. J. P. van Praag zijn openingstoespraak had gehouden. Hierin wees hij 
er o.m. op dat de Verbondsraad een overlegorgaan met vaste leden 
is, die allen mandatarissen van het congres zijn, d.w.z. dat ook de 
hoofdbestuursleden gewoon lid van de raad zijn. Geen dualisme dus 
tussen hoofdbestuur en afgevaardigden, zoals op de congressen. 
Stukken worden niet van achter de tafel verdedigd, maar vormen de 
grondslag voor gezamenlijke bespreking. Voor de toekomst zag prof. 
van Praag een ontwikkeling waarin de Verbondsraad bepaalde taken 
van het congres zal kunnen overnemen, maar daarvoor achtte hij de 
tijd nog niet rijp. 

Bij de behandeling van de nota „Inleiding tot het Verbondsbeleid" 
werd uiteengezet, dat deze nota de eerste van een serie is. Volgende 
nota's zullen onderdelen van de verschillende aktiviteiten van het 
Verbond behandelen en nadat deze onderdelen aan de orde zijn ge-
weest, is het de bedoeling dat er aan het einde van de procedure een 
afgeronde beleidsnota komt, zowel over de taken als over de struk-
turen. 

Uiteraard kon bij de besprekingen nog geen algemeen inzicht ge-
vonden worden. Er zal nog veel gepraat moeten worden, men zal 
elkaars taal en ideeën beter leren kennen, maar deze vergadering droeg 
reeds de kiemen in zich, die de Verbondsraad kunnen doen uitgroeien 
tot een vruchtbaar en daadkrachtig college. 
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19 februari: 22.10-22.40 uur: 
BEZWAREN TEGEN HET 
HUMANISME 

Een diskussie van ds. J. J. Bus-
kes, j. Gerard Rausch en pater P. 
Veelenturf met de humanisten 
prof. dr. W. van Dooren, prof. 
dr. j. P. van Praag en mr. M. G. 
Rood. 

Regie: Geert van den Boogaart. 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Eind december heeft de penningmees-
ter van het hoofdbestuur aan alle le-
den een brief geschreven met het ver-
zoek een verhoging van hun contri-
butie in welwillende overweging te 
nemen. Indien u er nog niet aan bent 
toegekomen deze brief te beantwoor-
den, doet u dit dan nu nog even? 

WELKOM EH AFSCHEUD 

In de redaktie van ons blad Mens en 
Wereld hebben enkele belangrijke 
wijzigingen plaats gevonden: ingaan-
de 1 januari heeft hoofdredakteur dr. 
H. Bonger zijn functie overgedragen 
aan dr. A. L. Constandse, bovendien 
heeft de heer P. C. van Soesbergen 
de plaats ingenomen van de sekreta-
ris van de redaktie, de heer J. van 
Straten. 

De centraal geestelijk raadsman, de 
heer D. Th. P. d'Angremond, die 
reeds in mei 1967 de pensioengerech-
tigde leeftijd had bereikt, heeft per 
1 januari 1968 al zijn functies in het 
HV neergelegd. 'Wel blijft hij als 
vrijwilliger nog enkele vertegenwoor-
digende functies vervullen. 
Ook de geestelijke raadsman in dienst 
van het HV, de heer P. W. van der 
Vliet ging in 1967 met pensioen. Het 
officiële afscheid van hem vond 
plaats op 13 januari te Utrecht. 

NET 11100FDEES7UUR 
BESPRAK 	 Cvev© 

Het hoofdbestuur neemt met veel be-
langstelling kennis van het Rapport 
van de Commissie Gemeenschaps-
centra. Dit rapport zal worden gepu-
bliceerd in het blad Kader. 

Op 15 december wordt besloten een 
telegram te zenden aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken naar aanlei-
ding van de ontwikkelingen In Grie-
kenland. De tekst van dit telegram 
vindt u elders in dit nummer. Op de 
vergadering van 5 januari 1968 
wordt besloten een resolutie over 
Vietnam te publiceren. Ook hiervan 
is de tekst in dit nummer van In en 
Om opgenomen. 

GRIEKEHLANDTELEGRAM 

Op 15 december 1967 heeft het 
hoofdbestuur van het Verbond een 
telegram gezonden aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken in verband 
met de ontwikkelingen in Grieken-
land. De pers werd een communiqué 
van dezelfde strekking gezonden. 

„Zelfs de schijnbare wettigheid van 
het Griekse juntaregiem, dat nu al 
maanden met schending van zelfs de 
meest fundamentele mensenrechten 
regeert, is na de jongste gebeurtenis-
sen op zijn minst genomen betwist-
baar geworden. 

Gezien de Nederlandse bijzondere 
verantwoordelijkheid jegens de vrij-
heid van het Griekse volk in het al-
gemeen en met het oog op het Griek-
se NAVO-lidmaatschap en het geas-
socieerd lidmaatschap met de EEG in 
het bijzonder, verzoeken wij dringend 
de kwestie van de erkenning van het 
regiem nog eens zorgvuldig te over-
wegen en in elk geval te bevorderen, 
dat Griekenland geen financiële voor-
delen uit de EEG-associatie meer ge-
niet en zijn ideologisch isolement ten 
opzichte van de Westerse wereld, 
waarin de Griekse junta zich plaat-
ste, zo volledig mogelijk wordt on-
derstreept", aldus het telegram. 

INDRUKWEKKEND RESULTAAT VAN EEN UNIEK EXPERIMENT 
itvervoggl 

een ambtelijke status doch zij zijn één rang lager geplaatst dan hun 
kerkelijke collega's. Dat is voor het H.V. onaanvaardbaar, wij zijn 
niettemin aan het werk gegaan onder protest tegen deze regeling. Nog 
belangrijker is onze bezorgdheid om het feit, dat tien beroepskrachten 
niet in staat zullen zijn om al het werk van zestig vrijwilligers plus 
een hoeveelheid werk, die er nog bij gaat komen, klaar te krijgen. Wij 
hopen ten zeerste dat de Minister wegen zal weten te vinden om aan 
deze verlangens tegemoet te komen. 
Intussen zijn wij grote dank verschuldigd aan de vrijwilligers, die door 
hun pioniersarbeid deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt. 



Stadthalle Hannover 

VIETNAM VERKLARING 
Op 8 januari 1968 werd door het 
hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond n.a.v. de situatie in Vietnam 
een verklaring afgelegd, getekend 
door de algemeen-voorzitter, prof. dr. 
I. P. van Praag en de algemeen-se-
cretaris, prof. dr. W. van Dooren. 

„Temidden van de veelvuldige be-
dreigingen van de vrede in de wereld, 
krijgt de oorlog in Vietnam door zijn 
omvang en duur meer en meer een 
fataal karakter. Daarom dient iedere 
mogelijkheid om tot een bevredigen-
de beëindiging van die oorlog te 
komen te worden aangegrepen. 

Wij hebben steeds beseft, dat ons een 
grote terughoudendheid past in zaken 
waarover op grond van een levens-
overtuiging moeilijk eenduidige uit-
spraken zijn te doen, temeer daar in 

Human fulfilment as the choice 
and pursuit of ideals and the at-
tainment and enjoment of ends 
(paper-writer: Mr. A. Niel). 

Besides the main subjects several 
other subjects will be discussed in 
groups. In the programme room has 
been left for social events besides the 
working sessions, such as an initial 
and a final festivity, a ballet perfor-
mance and an excursion followed by 
dinner. For details please apply to 
I.H.E.U.-secretariat, P.O. Box 114, 
Utrecht. 

australlE 

De Raad van Australische Humanis-
tische Verenigingen die begin 1966 
door de australische IHEU-leden 
werd opgericht, blijkt steeds beter in 
staat de belangen van de organisaties 
in de verschillende staten te coërdi-
neren. Inmiddels is ook de Queens-
land Rationalist Society als lid toe-
gelaten en overweegt naamsverande-
ring: Humanist Society of Queensland. 

groot brittannië 

De „Humanistische Week" die de 
British Humanist Association in ok-
tober 1967 organiseerde was zeer 
succesvol, en wel in velerlei opzich-
ten. De belangstelling voor de vele 
bijeenkomsten met talrijke sprekers 
was groot, soms zelfs overweldigend. 
Bij de laatste bijeenkomst, waarvoor 
meer dan 1000 mensen belangstelling 
hadden, moest velen teleurgesteld 
worden. 

de wereld recht en onrecht zo ge-
schakeerd verdeeld zijn. 

Wij hebben er dan ook geen behoefte 
aan de Verenigde Staten als zonde-
bok aan te wijzen. Maar er zijn mo-
rele waarden in het geding die op dit 
moment tot spreken nopen. Dat besef 
dringt zich te sterker op, nu de ont-
wikkeling van de laatste maanden 
de indruk vestigt, dat deze oorlog 
geen uitzicht meer biedt, maar par-
tijen veeleer voortdrijft op een weg 
van zinloze verruwing en vernieti-
ging. 

Onder deze omstandigheden is het 
niet langer aanvaardbaar dat de oor-
log in Vietnam meer en meer wordt 
verhevigd met alle gevolgen daarvan 
1700r de vernietiging van menselijk 
leven, voor de mogelijkheden tot onj•., 
wikkelingshulp en vestiging van ,ede 
„great society", voor de ontspan,  
ning in de internationale samenleving 
en voor het risico van uitbreiding 
van het conflict tot een wereldrarnp, 

Daarom menen wij dat de ogenschijym 
lijke bereidheid van Noord-Vietnam 
om vredesonderhandelingen op ,aan.. 
vaardbare wijze te openen, niet ,mag 
worden genegeerd. Wij zijn dan-,.00k 
tot de overtuiging gekomen dat .4e 
onmiddellijke en onvoorwaardglijke 
stopzetting van de bombardementen 
op Noord-Vietnam en de oorlogshan-, 
delingen tegen Noord-Vietnam nood,:  
zakelijk is. Wij zien geen overwegip,-; 
gen van prestige of politiek beleid, 
die kunnen opwegen tegen deze ovear 
tuiging, die door diepe bezorgdhej4 
voor menselijkheid en wereldvrede 
wordt ingegeven. 

Wij doen dan ook een beroep op het 
Nederlandse volk, de politieke par-
tijen en de regering, om met kracht 
te bevorderen dat deze maatregel ver-
werkelijkt wordt." 

In november 1967 werd de Humanis-
tische Parlementaire Groep gevormd, 
waaraan 11 parlementsleden hun 
steun toegezegd hebben. Deze groep 
zal kwesties die de britse humanisten 
ter harte gaan in het parlement ter 
sprake brengen en eventueel wets-
wijzigingen voorstellen. 

Korea 

In oktober 1967 herdacht de Korean 
Humanist Association het 15-jarig 
bestaan van de IHEU met een open-
bare bijeenkomst die door ruim 500 
mensen werd bijgewoond. Gesproken 
werd over: moderne beschaving en 
humanisme, het morele waardebesef, 
en de verantwoordelijkheid van de 
humanist. 

ANNOUNCEMENT 
SECOND EUR. CONFERENCE 

The second European conference of 
the International Humanist and Ethi-
cal Union will be held in Hannover, 
Germany, from 14 till 19 July 1968. 
The overall title will be: 
Conservation an human fulfilment. 

The congress will consider the pro-
blem under two main heads: 

Conservation as the intelligent 
and purposeful control of the hu-
man environment (paper-writer: 
Dr. D. M. C. Mac Ewan). 

arrterilka 

Hier zal in de komende tijd over 
een mogelijke naamsverandering ge-
sproken worden. In de American 
Ethical Union zijn namelijk stemmen 
opgegaan voor de invoering van het 
woord „humanistisch" of „huma-
nisme" in de naam, daar men be-
merkt heeft dat in vele wetenschappe-
lijke en populair-wetenschappelijke 
boeken de American Humanist As-
sociation beschouwd wordt als de be-
langrijkste, zo niet de enige, verte-
genwoordiger van het internationale 
humanisme in Noord-Amerika. 
De werkgroep „Vredesvraagstukken" 
van de AEU heeft aanbevolen in het 
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Midden Oosten voor de Israëlische 
en Arabische jeugd een kamp te hou-
den waarin aandacht besteed zal wor-
den aan het burgerschap. Al een aan-
tal jaren organiseert de ABU derge-
lijke kampen voor de amerikaanse 
jongeren, blank en gekleurd. 

Internationaal 



UCD©R 1,',1`\3 CDIMR JONC]aREN 
De Buitenwerkkommissie is opgehe-
ven. Op haar eigen advies is het 
hoofdbestuur van het Verbond hier-
toe overgegaan. Voor de jeugd- en 
jongerenkampen tot 25 jaar is een 
kampkommissie ingesteld bij de 
Werkgroep Jeugd en Jongeren, die 
dit deel van de BWC zal overnemen. 
Deze kampkommissie staat onder 
voorzitterschap van de heer G. H. 
Wieneke te Utrecht, die uit hoofde 
van dit voorzitterschap ook toegetre-
den is tot de werkgroep. De eerste 
resultaten van deze nieuwe koormis-
sie vindt men onder het hoofd 

jeugdkampen" elders in deze I. & 0. 
erder heeft de werkgroep een uit- 

€breidee 	agenda voor het eerstico- 
A16de halfjaar. Op 9 maart a.s. zal 
êl"wederom een jongerenstudiedag 

houden worden, die voor een deel 
hrètovervolg is op de in het najaar ge-
Flaiffien dag. Een centraal thema zal 
élEffikijn de humanistische erfenis van 
Ira" Verbond. 

12:4rrleeds eerder aangekondigde jon-
tftriflikadertraining zal beginnen met 
èfèfinweekend op 23 en 24 maart. Er 
-0815dr  dan 4 dagbijeenkarnsten op 

&f.èrBagen 6 en 27 april en 11 en 25 
fik,l ién een sluitingsweekend op 8 en 
9 Geïnteresseerden (tussen 18 
érrn30 jaar) kunnen zich nog per 
a9ogáande opgeven voor een inlei-
&SI% bespreking bil de sekr. v. d. 
t9éPkgroep, Marathonweg 71, A'dam. 

woonproblemanweekend 

t` 8.  Utrechtse Jongerengroep geeft op 
tb en 11 februari in het Koos Vor-
rinkhuis op de Lage Vuursche de ge-
legenheid om te denken en te praten 
over „het woonprobleem in Neder-
land". Deskundige inleiders, de film 
„Nieuw dorp op nieuw land" van 
Louis van Gasteren, gespreksgroepen, 
konklusiestrekken e.d. staan op het 
programma van dit landelijk jonge-
renweekend, waarover men meer in-
lichtingen kan krijgen en waarvoor 
men zich op kan geven bij de sekre-
taresse van de Utrechtse groep: mej. 

Westeneng, Willem Barentsz-
straat 57, Utrecht. telefoon 030-
713429 ('s avonds) en 030-24641 
(overdag). 

Dit uitstekend uitgevoerde en inte-
ressante tijdschrift is veranderd van 
redaktie. De werkers van het eerste 
uur, mej. Th. van Beek en de heer 
A. van Hees, hebben na anderhalf 
jaar zwoegen het werk over gedaan 
aan een nieuwe ploeg. Deze redaktie 
zit boordevol goede voornemens om 
het blad nog interessanter en nog 
aantrekkelijker te maken. De abon- 

riongerernornopen 

De jongerengespreksgroep Almelo —
men vindt deze naam eigenlijk veel te 
hoogdravend — leidt een voorspoe-
dig leven met regelmatig terugkeren-
de diskussie-avonden. Bovendien wa-
ren er heel andere aktiviteiten: 
kreatief teamwork door het samen-
stellen, instuderen en opvoeren van 
een totaaltheatermanifestatie onder de 
titel „humanisme is spel" en een 
weekend onder het motto lief-zijn: 
humanisme. 
In Beverwijk zijn de eerste pogingen 
ondernomen om te komen tot de op-
richting van een Jongerengroep. Op 
18 januari vond de eerste bijeen-
komst plaats. Wie er meer van wil 
weten: mevr. Geutskens, Hendrik 
Burgerstraat 35, Beverwijk. 
De Apeldoornse en de Amstelveen/ 
Buitenveldertse groep groeien en 
bloeien en wel zo dat ze overgestapt 
zijn van een jongerenkontaktpersoon 
naar een officieel bestuur. Dit zal 
ongetwijfeld leiden tot nog meer en 
intensievere aktiviteiten in de toe-
komst, wel een felicitatie waard. 
Gespreksgroep '65 Steenwijk is onder 
de leiding van de heer Kiers inmid-
dels met plannen voor een nieuwe 
teach-in 1968 ingegaan. Het onder-
werp van deze gebeurtenis is Com-
munistisch China met o.m. voorlich-
ting van iemand van de Chinese am-
bassade. 
De Jongeren Kontakt Groep Terneu-
zen stuurde een verslagje over het 
eerste jaar van haar bestaan. Zowel 
plaatselijke als algemene problemen 
werden „onder-ons" en met deskun-
digen besproken en verder kwam men 
tot een toneelgroepje dat voorstellin-
gen gaat geven voor bejaardenhui-
zen, personeelsverenigingen e.d. 
Tenslotte is volgens een verslag in 
de Drupelsteen wederom de huma-
nistische grondslag van de studen-
tenvereniging „Socrates" aan de orde 
geweest. Voor het voorjaarskon-
gres 1968 moet onderzocht worden 
of de naam ook het karakter van de 
vereniging dekt en wat de konse-
kwenties (ook financiële) zijn van 
een eventuele naamswijziging. 

nementsprijs is verhoogd tot f 7,25, 
maar desondanks Is er dringend be-
hoefte aan meer abonnees wil de 
redaktie haar nieuwe plannen waar 
kunnen maken. Lezers van In en 
Om kunnen een handje helpen door 
bij jongeren in hun omgeving be-
langstelling te wekken voor het blad. 
Abonnementen en proefnummers op-
geven bij mej. Westeneng. 

Deugdrzampen 

De commissie jeugdkampen van de 
Werkgroep Jeugd en Jongeren van 
het Verbond organiseert komende 
zomer enkele tentenkampen, t.w. 

1. een kinderkamp (10 t/m 12 jaar) 
van 29 juni tot 6 juli a.s. in Rijs-
sen (Overijsel) 

2. twee jongenskampen (13 t/m 15 
jaar) van 6-16 en van 17-27 
juli a.s. in Helvoirt (N.-B.) 

Inl.: Hum. Verbond, Postbus 114, 
Utrecht. 

bejaardenweken - de ark 

Evenals voorgaande jaren wordt in 
het voorjaar een aantal weken in 
„De Ark" gereserveerd voor onze 
leden van 60 jaar en ouder. 

Deze weken zijn: 
27 april t/m 4 mei, 4 t/m 11 en 11 
t/m 18 mei. 

De prijs bedraagt f 65,— per week. 

Een folder met volledige inlichtingen 
kunt u schriftelijk aanvragen bij: 
Hum. Vakantie-oord „De Ark", Bel-
védèrelaan 14, Nunspeet, tel. 0 3412-
2404. 

Geïnteresseerden raden wij aan niet 
te lang te wachten, er is altijd veel 
belangstelling voor deze weken. 

eisnaar naam/vegen 

De verleden jaar georganiseerde reis 
naar Noorwegen is zo'n succes ge-
weest dat enkele mensen het aan-
durven ook dit jaar weer zo'n reis 
te organiseren naar dit schitterende 
en gastvrije land. 

Vertrek is op 20 juli uit Rotterdam 
per boot naar Bergen. Vandaar wordt 
de reis afwisselend per bus en boot 
voortgezet naar Lillekammer en dan 
per trein naar Oslo. 's Middags 3 
aug. is de terugreis per vliegtuig. 

Deze 15-daagse boot-vliegreis is vol-
ledig verzorgd en kost (incl. verze-
keringen ed.) f 815,—. Bij voldoen-
de deelname is een kleine korting mo-
gelijk. Het inschrijfgeld van f 50,—
wordt in mindering gebracht op de 
totale reissom. 

De reis wordt weer verzorgd door 
het reisbureau Interland-Amsterdam. 
Wij raden u aan snel te reageren, 
daar er slechts plaats is voor 30 deel-
nemers. Aanmeldingen kunnen gericht 
worden aan de reisleider: de heer G. 
1316ten, Julianaweg 4, Utrecht, tel. 
030-880048 na 18 uur. 
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