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KAMPBIJDRAGE
Rythovius groep

Wij hebben reeds een inschrijving van jullie groep ontvangen.
Deze inschrijving wordt pas definitief zodra het kampgeld
bij onze penningmeester is binnen gekomen.
Het kampgeld bedraagt f 150,- per deelnemend scoutinglid.
Bij het kampgeld zijn alle noodzakelijke kosten van het kamp
inbegrepen. Dit betreft, de overnachtingen, programma's en
de fourage.

Het kampgeld kun je overmaken op:
Jubileumrekening van Scouting Riethoven,
Rabobank Riethoven: 1438 94 471,
o.v.v. de groepsnaam.

Mocht er verandering komen in de inschrijving dan horen wij
dat zo spoedig mogelijk.
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KAMP TERREIN i

Rythovius groep

Het kampte~rcin bestaat uit twee gedeelten. Het ene terrein is
van de jubilerende scoutinggroep terwijl de andere, gescheiden
door een verharde weg, toebehoort aan vereniging het Polvokamp-.
Samen telt het terrein ongeveer 5 hectaren, voorzien van twee
blokhutten. Eén blokhut dient als hoofdkwartier en de andere als
ontspanningsruimte.
Het buitenterrein wordt opgedeeld in sub-kampen met elk een
sub-kampleider. Dezé is kontakt persoon voor alle scoutingleden
in het betreffende sub-kamp.
We beschikken over voldoende toiletgelegenheden en ook over
douches.
In het hoofdkwartier bevindt zich een E.H.B.O.-post, een zieken-
boeg, telefoon, postfaciliteiten en een programma informatiestand.
In de ontspanningsruimte is gelegenheid om gezellig een praatje
met elkaar te maken, of een kaartje te leggen, spelletjes te doen
en een versnapering te genieten. *

Het totale terrein wordt duidelijk zichtbaar afgebakend, dit houdt
in dat enkel dat terrein voor de groepen beschikbaar is. De in-
gang van het terrein wordt versierd met een prachtige gepioneerde
hoofdpoort.
Natuurlijk ontbreekt de kampvuurcirkel niet aan het geheel en
wij hopen dat menig avondje daar wordt doorgebracht. En alle
kampvuurideetjes mogen dan worden gebracht.
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VOORWOORD
Rythovius groep

Hier is dan de eerste informatiekrant over de Jubileum
Jamborette te Riethoven.
Deze zal worden gehouden van 1 t/m 8 augustus 1987.
Aan deze Jamborette gaan nationale en internationale
groepen deelnemen.

De Jubileum Jamborette wordt georganiseerd door de
Rytho~iusgroep die in 1987 haar 25-jarig jubileum viert.
In haar organisatie wordt zij bijgesta~n door verschillende
geroutineerde scoutingmensen uit haar distrikt.

Het motto van Scouting Nederland in 1987 is:

Scouting een wereldwijd avontuur.
En daar willen wij met jullie gehoor aan geven.

Wij hopen dat deze eerste informatiekrant jullie motiveert
en ook gaat inspireren.
Eind mei ontvangen jullie een tweede krant en kunnen wij meer
zeggen'over de inschrijvingen.

Met vriendelijke groet,

Rythoviusgroep Riethoven,
p/a Klaverstraat 1,
5561 AK Riethoven.
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RIETHOVEN )

Riethoven is een landelijk dorp gelegen in de Kempen. De Kempen
betreft een bepaalde streek van Brabant. Riethoven omvat
de bebouwde kommen Riethoven en Walik.
De oppervlakte van het dorp bedraagt 1717 hectare, waarvan 1100'
hectare in gebruik is als cultuurgrond en 500 hectare als bos.
Er wonen ongeveer 2220 mensen in Riethoven.

40 km
Turnhout

Archeologie. Weert
Riethoven is bijzonder rijk aan archeologische vindplaatsen.
Dit is ongetwijfeld te danken aan de hoge ligging tussen de
riviertjes de Keersop en de Run.
Praktisch alle hoofdperioden van de pré- en protohistorie hebben
hier hun sporen nagelaten. De steentijd is vertegenwoordig~ door
de grafheuvels. Op Walik, Boshoven en de Keersop liggen enige
groepen grafheuvels uit de Bronstijd. Uit de gevonden urnen-
velden blijkt, dat Riethoven in de periode van 800 jaar voorChr.
tot de Romeinse tijd een betrekkelijk dichte bevolking kende.
Aan de Heuvelweg in Riethoven is in 1982 een nederzetting gevonden
uit de Romeinse tijd.
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Martinus Rythovius.

Scouting Riethoven dankt haar naam aan deze man.
In 1511 werd in Riethoven Martinus Bauwens geboren, die vanaf
zijn verblijf in de universiteitsstad Leuven de naam"Martinus
Rytqovius zal dragen.
Na de voltooiing van zijn latijnse studie in 's-Hertogenbosch,
vertrok Martinus naar de universiteit van Leuven, waar hij in
1530zijn filosofische studies begon en in 1535 werd benoemd tot
leraar.
Daarnaast ~olgde hij de lessen in de faculteit der Godsgeleerd-
heid. In 1555 promoveerde hij tot doctor in de theologie. In
1558 werd Martinus Rythovius gekozen tot rectormagnificus van de
universiteit van Leuven en in 1561 werd hij benoemd tot 1e
bisschop van Ieper. In 1583 overleed Martinus Rythovius. Hij
werd beschouwd als belangrijk deelnemer aan het concilie van

•
Trente en hij s~ond de graaf van Egmont bij v66r zijn onthoofding
op de Grote Markt te Brussel.

Monumenten in Riethoven.

De R.K. Kerk van St. Willibrordus, gebouwd in de 15e eeuw. In de
toren hangen 2 grote klokken: Maria en Wilbroert, die in 1478
door Wouter Kaerwas zijn gegoten.
Boerderijen op het Walikerplein, van het Kempische langgeveltype
onder rieten wolfdak.
Molenaarswoning met restanten van een graanoliemolen aan de
Keersop. En de Rythoviusbank op het Walikerplein.
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De jubileum jamboiet~e gaat jullie een totaal omvattend scouting-
programma bieden. Alle disciplines van scouting zullen die week
in een aktieve vorm tot uiting komen.
De deelnemende groepen krijgen ruime aandacht om door de akti-
viteiten het kontakt met elkaar te bevorderen. Zo zullen er
aktiviteiten in subverband plaatsvinden, maar ook is er totaal-
programma.

.."-- ..--.

'ift

-Met elkaar gaan we het wereldwijd avontuur van scouting
geven.

In het programma z~t o.a., kanovaren, excursies, sport, spel,
wateraktiviteiten, hike's in,diverse categorieën en creatieve
aktiviteiten.
De omgeving van Riethoven leent zich in het bijzonder voor kanoën
over de dichtbijliggende rivier de Dommel, tevens biedt de bos-
rijke en landelijke omgeving de mogelijkheid voor uitdagende hike's.
Er zijn verschillende excursies naar specifieke Brabantse attraktie-
parken en musea.
Binnen de wateraktiviteiten zit een groot spektakel tobbedansen.
Zeker weten we al dat de donderdag-avond een gezellige, gezame-
lijke avond wordt. Iedere groep zal zich die avond moeten presen-
teren. Een voorwaarde die we stellen is dat de presentatie binnen

" ""het gestelde thema moet passen. De kabouters van Kyrie moet
jullie inspireren voor die prsentatie. Het verhaal over "De
kabouters van Kyrië" kun je elders in deze krant lezen.
Wij vragen natuurlijk aan jullie om je voor te bereiden op
de themaavond. Succes ermee!
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FOURAGE/
Rythovius groep

De gehele fourage is opgenomen in de kampbijdrage.
De gehele week is er een keuze uit 2 menu's. Dagelijks besluit
je wat je de volgende dag wilt eten. De fourage mensen zorgen
er dan voor dat de juiste hoeveelheden in de kampwinkel aanwezi.g
zijn. Daarnaast zal er in de kampwinkel een beperkt assortiment
voedsel aanwezig zijn.
Alles wat je uit de kampwinkel meeneemt wordt opgeteld en van
je krediet afgetrokken. Met andere woorden elke groep begint met
een krediet gebaseerd op het aantal groepsleden: Elke keer als ..je
groep boodschappen doet worden de kosten afgetrokken van je totaal-
krediet. De'kampwinkel houdt bij hoeveel krediet elke groep nog
heeft.
Het krediet is berekend op een gemiddeld gebruik van drank en
etenswaren. Natuurlijk kan het voorkomen dat een groep onder
hun krediet uitkomt of juist er boven uitkomt. Aan het einde van
de week wordt het saldo per groep gelijk gemaakt. Elke groep
weet dan hoeveel zij moeten bijbetalen of terugontvangen.
De versnaperingen tussendoor zijn voor eigen rekening.
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DE KABOUTERS VAN

KYRIE,
Rythovius groep

Heel lang geleden, eind negentiende eeuw, in de tijd van koning
Kyrie,speelde zich in de bossen van Riethoven een wonderbaarlijk ver-
haal af. Niet alleen Riethoven, maar ook de omliggende dorpen worden
hierin vermeldt. Koning Kyrie was namelijk de koning van de kabo~ters
en bekend in de verre omtrek. Niemand had hem ooit gezien, maar eenie-
der wist van zijn bestaan af.

Zijn onderdanen daarentegen werden vele malen gesignaleerd en expres
zeg ik hier gesignaleerd omdat die ook nooit werden gezien, maar des te
beter gehoord. Men kon ze horen als ze bezig waren met hun drukke bezig
heden. Het waren heel behulpzame en gedienstige wezentjes die overal de
boeren en boerinnen hielpen met allerlei klusjes zoals dorsen of karnen
en niet te vergeten met het haspelen. Voor een kleinigheidje in de vorm
van wat lekkernijen of voor een muntstuk werkten de kabouters van Kyrie
zich het vuur uit de sloffen. Over vuur gesproken,
hier wisten de kabouters wel raad mee.
Zij werkten altijd 's nachts en omdat
het dan meestal koud was stookten zij
een vuurtje. Het gerucht gaat dat zij
uitstekende stokers waren, zonder dat
er oriitbrand uitbrak. Ik ken een ver-
haal waarbij de kabouters als beloning
voor hun werkzaamheden een kat hadden
gekregen, want kattevlees vonden ze
het lekkerst om te eten. Gewoonlijk
werdt zo'n kat gebraden boven een vuu~~
tegen het koren dat hoog opgestapeld ~ .
lag in de boe renschuur . Om brand te (I- '-4..1
voorkomen, hadden de kabouters enkel t /')
maar te zorgen dat ze een bol in het ~
vuur wierpen. Wat er in de bol zat weet
tot op de dag van vandaag geen mens.

Sommige nieuwschierige mensen wilden de kabouters wel eens zien, zij
verstopten zich dan bijvoorbeeld op de zolder om zo door een spleet in
de vloer de kabouters te kunnen gadeslaan. Wel moesten ze dan oppassen
voor de vloek die over hen kon worden uitgesproken en dat ze vanaf dat
moment nooit meer zouden kunnen zien. Zo kwam het een voor dat Jan van
de Vorst, na het vele malen aanhoren van de bezige kabouters, ze nu
eindelijk wel eens wilde zien.

Hij verstopte zich achter de stoof en wachtte totdat de kabouters
kwamen. Al voor hij er ook maar eentje had gezien, hoorde hij de vloek
utspreken en sindsdien ging hij als 'blinde Jan' door het leven.

Iedere donderdagavond kwamen de kabouters uit de verre omgeving in de
bossen ten zuiden van Riethoven bijeen. Hier ergens woonde ook koning
Kyrie.

Er lagen daar drie heuvels waar de zogenaamde kaboutermannekes woon-
den en volgens de overlevering heetten deze heuvels: den Elver , de
Oren en de Duvelsberg. Zij liggen in de richting van west naar oost op
ongeveer 10 minuten lopen van elkaar. De middelste berg heeft zijn naam
te danken aan de kabouterbijeenkomsten, zij beraadslaagden daar oor aan
oor en vertelden over dingen die zij hadden meegemaakt. De Duvelsberg



dankt zlJn naam aan Satan de duivel.
Op een bewuste donderdagavond waren enkele kabouters op weg naar de

Oren toen zij een heleboel lawaai hoorden, natuurlijk gingen zij op het
~ geluid af en kwamen zo bij de Duvelsberg.

Daar boven op de berg zagen zij Satan met
z'n rode hoorntjes. Hij danste en
sprak allerlei spreuken uit tegen zijn
gebroed wat rondom de berg hun duivelse
kunsten vertoonden. De kabouters ver-
stijfden van de schrik en konden geen
woord meer uitbrengen. Toen ze eenmaal
een beetje waren bekomen, zetten ze
het op een lopen naar de Oren. Dit is
de enigste keer dat Satan ooit is ge-
zien. Achteraf bleek dat de Duvelsberg
de verzamelplaats was van de duivel met
zijn gespuis. Ook gingen zij wel eens
naar het Duvelsven om van het water te
drinken, wat gepaard ging met de nodige
herrie.
Allerlei wangedrochten kwamen dan
op het geluid af om daar hun angstige

en onheilspellende vertoningen te presenteren. Een eventuele voorbij-
ganger zou de schrik van zijn leven krijgen bij het zien van dit angst-
aanjagend tafereel.

volgens de herinneringen sloeg dan om middernacht de klok 12 uur,
zoals gewoonlijk, maar niet vanuit de klokketoren van Riethoven. De
duivel zou de klok hebben gestolen waarna hij deze in het ven heeft ge-
gooid.

Toen de kabouters dit ontdekten, besloten ze de klok te gaan terugha-
len. Op de volgende donderdagavond kwamen opnieuw alle kabouters bijeen
om een plan te bedenken. Het bleek niet gemakkelijk te zijn en in de we-
ken die daarop volgden kon je ze overal horen praten over het te maken
plan. Op een bepaald moment was het plan gereed; met z'n allen zouden
ze op een nacht rond het ven een heleboel vuren aanleggen, dit zou de
duivel en zijn aanhang wel afschrikken waarna de kabouters allemaal zo-
veel mogelijk water uit het ven zouden drinken om zo de klok bloot te
leggen. Eenmaal zover zouden ze dan de klok van de bodem slepen en te-
ruggeven aan de bewoners van Riethoven. Helaas ging het niet zo gemakke-
lijk want het water bleek duivelse invoed te hebben. Hiervan werden de
kabouters slaperig en moe. Toen zij erg verzwakt waren durfde Satan de
aanval in te zetten wat uitdraaide op een hevige veldslag met aan beide
zijden zware verliezen. Toch wisten de kabouters de overwinning te beha-
len. Aangevoerd door een zwaar gewonde koning brachten zij de klok naar
de kerktoren en keerden vervolgens terug naar hun huisjes waar zij
allen een extra gebedje opzegden voor de genezing van hun geliefde
koning. .

Wat zij echter niet wisten was dat Satan aan de gevechten had weten
te ontsnappen. De volgende dag was hij binnengedrongen in het huis van
Kyrie en heeft hem toen naar de kabouterhemel geholpen. Het tragisch
bericht verspreidde zich snel en overal in de omgeving hoorde je kreten
als: "Kyrie is dood" en "Och, is Kyrie dood". De kabouters hebben toen
gezamelijk hun koning ter aarde gebracht, waarna men ze nooit meer heeft
gezien. Maar .....
...onlangs sprak ik nog iemand die bewèerde regelmatig te worden gehol-
pen door de goede en behulpzame kabouters !! Wie weet heeft hij gelijk
en hebben de kabouters een nieuwe koning gekozen:
een nieuwe koning Kyrie.
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Rythovius groep Veel plezier !

SPEELKAART SCOUTING 2 MEI 1987.
Ga gezellig de spelposten langs, als je in
ieder speelveld 3 po;te~ bezocht hebt,
ontvang je bij de centrale post een leuke
attentie.

groene veld SPORT EN SPEL
spelposten. pnt.

BOWLEN BALLEN GOOIEN

TOUWTJE SPRINGEN STELTLOPEN

MINIATUURGOLF 'DWEILEN'

rode veld BUITENLEVEN

HOUTBLOK STAPELEN KNOPEN
PAAL HANGEN HOUT KLOVEN

VUREN BAND TREKKEN

-blauwe veld LAAt ZIEN WIE JE BENT

BEHANGEN MASKERS
SMINCKEN KLEURPLAAT

-UITBEELDEN

gele veld ONTDEKKEN

HOOGTE METEN SCHETSEN

SEINEN KAART EN KOMPAS
TOCHTEN

witte veld DIENSTVAARDIGHEID

E.H.B.O. LEKKERE LIMONADES

KOFFIE/THEE NESTKASTJES



0 kom de gehele dag.
! 0 kom naar de koffietafel

met 1 I 2 persone~.
0 kom naar de re unie

met 1 I 2 personen.
0 wil een bijd:::age leveren

aan de reunie.
0 ....

;. Afzender:,,

Rythoviusgroep,
Receptie/reunië werkgroep,
p/a Janny Stevens,
Klaverstraat I,

I 5561 AK Riethoven.
I

o kom de gehele dag.
o kom naar de koffietafel

met 1 I 2 personen.
o kom naar de reunië

met 1 I 2 personen.
o wil een bijdrage leveren

aan de reunië.
o ....I

I
I

I
I

I
'I

I

Afzender:

Rythoviusgroep,
Receptie/reunië werkgroep,
pla Janny Stevens,
Klaverstraat I,
5561 AK Riethoven.
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Riethoven, 10 maart 1987.
Beste 'oud' scoutingleden.

Zaterdag 2 mei 1987 viert de Rythoviusgroep Riethoven haar
25 jarig jubileum.

De jubilerende groep heeft al die jaren veel scoutingliefhebbers
gekend. We zouden het dan ook fijn vinden als velen van hen dit
jubileum mee komen vieren.
Hoewel het onmogelijk is om alle oud bestuursleden, leiders en
leidsters persoonlijk uit te nodigen, meenden we toch dat we de
mensen die zich ingezet hebben voor de Rythoviusgroep een per-
soonlijke uitnodiging te moeten sturen.

Het feestprogramma voor die dag ziet er als volgt uit. Om half 2
gaan we van start met een spelenmiddag voor dorpsgenoten, familie,
oud leden en leiding, kortom voor iedere scoutingliefhebber.
Van 4 uur tot half 6 is er een receptie.
Daarna bestaat de mogelijkhied om deel te nemen aan een gezellige,
gezamelijke koffietafel. Hierop aansluitend begint om 8 uur de
veel belovende reunië. Deze avond wordt o.a. gevuld met optredens
en vertelsels van vroegere onvergetelijke gebeurtenissen.
En we weten in die 25 jaar is heel wat avontuur beleefd. Alleen wij
weten echter niet alles. Daarom vragen wij aan u om leuke her-
inneringen aan ons door te geven of misschien heeft u wel zin om
ons te helpen met het avondgebeuren.

Wat betreft de koffietafel vragen wij een bijdrage van f 7,50
per persoon. Als u wenst deel te nemen aan de koffietafel dan kunt
u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 1438 94 471 t.n.v.
Jubileumrekening Scouting Riethoven, hr. Waale.
Op de reunië avond zijn de drankjes tegen gereduceerde prijs
verkrijgbaar. Voor de hapjes tussendoor zorgen wij.

Om deze dag te kunnen organiseren vragen WlJ u om het bijge-
voegde kaartje zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren.

Wij feesten 2 mei in onze eigen blokhut dIn Duvelshoek aan de
molenstraat 37. ( naast het polvokamp).

Wij hopen dat u en uw partner aanwezig kunnen zijn op deze
feestdag.
Hartelijke groeten en tot ziens,

Rythoviusgroep Riethoven.
receptie/reunië werkgroep,
p/a Janny Stevens,
Klaverstraat 1,
5561 AK Riethoven.
tel: 04902-44801.
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.Rythovius groep

JUBILEUM JAMBORETTE.
Programmaboekje / Programma-information.

) Zaterdag 1 aug. t/m zaterdag 8 aug. 1987.
Saturday 1 aug. untill saturday 8 aug. 1987.

Kampterrein, Molenstraat 35, 5561 TC
Camp-site ,Riethoven. I

Tel: 04902 - 42774.



JUBILEUM JAMBORETTE
PRO G RAM M A BOE K J E

Alvast een hartelijk welkom bij deze eerste
Jubileum Jambarette. We hopen dat jullie je er
net zo op verheugen als wijzelf.

Dit boekje is bedoeld om jullie enigzins op de
hoogte te brengen hoe dat we met z'n allen het
zomerkamp gaan beleven. Allereerst gaan we op
Zaterdag 1 Augustus om precies 12.00 uur het
kamp openen. Precies ~~n week later om dezelfde
tijd gaan we sluiten. Hier tussenin gaat vanalles
gebeuren. Na het openen krijgt ieder nog tijd om
het eigen kampterrein in te richten of op te bou-
wen. Vervolgens gaab we kennismaken, wat natuur-
lijk erg belangrijk is. Voor het avondprogramma
staat een groepenintroductie te wachten. Laat maar
eens zien wie je bent en wat je doet.

~
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ZATERDAG
ZONDAG Al onze gezichten staan op onweer. Of dit nu komt

van het niet op tijd gaan slapen of omdat het vanda~g
echt afscheid is weet ik niet. We moeten in ieder ge-
val opbreken want om 12.00 u is het afgelopen.
Nadien blijft nog tijd over om in te pakken voor de-
gene die er wat langer over doen.

Vandaag moet je met je clubje uitmaken aan welk
programma je gaat meedoen. Je mag ook opsplitsen,
iets wat we eigenlijk wel verwachten. Deze keuze
geldt voor de volgende 4 dagen. Dus tot en met
woensdag. We hebben een A en een B programma. Kijk
dus goed voordat je kiest. Mocht onverhoopt voo~
komen dat de verdeling ongelijk uitkomt, dan zul-
len we toch moeten schuiven. Helaas, maar iedereen
komt aan de beurt.
A: Excursie. Hierover valt niet veel te zeggen be-

halve dat het erg leuk zal worden. Je hoeft in
elk geval niet te koken.

B: Fietstocht. Deze fantastische fietstocht brengt
ons naar de mooiste plekjes van de Kempen. De
afstand is ongeveer 50 Km die rond het middag-
uur wordt onderbroken voor een leuke pic'-nic.
Men vertrekt vanaf d'n Duvelshoek rond 10.00 u.
Het is wel de bedoeling dat je een lunchpakket
meeneemt, voor het drinken zorgen wij wel plus
een kleine tractatie. Om ongeveer 16.30 u wordt
iedereeB op het kampterrein terugverwacht.
Kwalleballen. Een leuke sportive balspel die
Bi zeker zal aanslaan.

Er zal ook ~s avonds voor iedereen een moment van
levensbeschouwing mogelijk zijn.

de Rythovius Groep

We wensen elkaar een goede reis en veel plezier
verder en misschien tot ziens.

Wij als organisatie danken jullie voor het mee-
doen aan deze JUBILEUM JAMBORETTE. Het is fijn om
een verjaardag met vele anderen te mogen vieren, met
mensen die zijn zoals jij en ik en die samen met al
die anderen op de wereld aan SCOUTING een warm hart
toedragen. Het zal ongetwijfeld voor ons een onver-
getelijk zomerkamp worden.

Nogmaals alvast bedankt en tot ziens.

7ub[eu~
~a~yOree



VRIJDAG
Tijd voor een sportiviteitsdag. Een echte sportdag.

Maar niet met echte sporten. Wel moet er echt gesport
worden. Dat meen ik echt.

Onderdelen zoals een gladdebaan, hamerdraaien en een
groene zeephelling zullen voor de nodige hilariteit
zorgen. Alle onderdelen worden netjes in banen ge-
leid door onze eigen staf die ook tevens wedstrijd-
leiding en scheidsrechter zijn. Dus mag je niet eens
valsspelen.

Dit gebeuren duubt de gehele dag.

's Avonds is het min of meer afscheid. Iets wat al-
tijd gepaard gaat met een kampvuur. Deze keer door
ons opgezet. We hebben een grandioos optreden waar-
van we de naam niet zullen noemen.

Het beloofd gezellig te worden en hoelaat we naar
bed gaan weten we niet.

I..

MAANDAG
Het A programma van vandaag is dezelfde als B gis-
teren. Zie vorige bladzijde. Behalve dat er vroeg
op de avond nog een leuk bosspel zal worden gespeeld.
Een spel wat goed past binnen het thema van dit kam~.
Je weet wel, met kabouters en paddestoelen en zo.

Groep B begint vandaag aan de HIKE. Je kunt kiezen
uit drie moeilijkheidsgraden. Neem van mij maar aan
dat de hoogste de moeilijkste is. Het beloofd in elk
geval leuk te zijn of te worden. Deze HIKE duurt twee
dagen en dus zal er elders overnacht worden.

Bereid je hierop goed voor want lopen op blaren is
geen prettige bezigheid. Zorg ook voor droge kleren.

I~~!



DINSDAG
Vandaag is iedereen met de HIKE bezig. Dus heeft

de staf het vandaag lekker rustig. Wèl moeten zij
niet vergeten dat groep B, die van de HIKE terug-
komt, nog Ben avondspel tegoed heeft.

WOENSDAG
Groep A is nog met de HIKE bezig dus kan B zich

verheugeb op een gezellige excursie. Zie eerder in
dit boekje.

Als iedereen op het kampterrein is teruggekeerd,
gaan jullie een kampvuur houden. Het is de bedoeling
dat jullie dat helemaal zelf gaan doen. Er is hout
voldoende, maar voor de moppen en sketches zullen
de deelnemers moeten wzorgen. Ook de liederen zullen
uit jullie eigen keel moeten klinken. Veel plezier !

DONDERDAG
Als de weergoden ons vandaag goed gezind zijn,

worden we met ons allen nat. Het klinkt misschien
wel erg vreemd, maar toch zul je zien dat we gelijk
hebben. We gaan namelijk TOBBEDANSEN.

Zo heet het geheel, maar er zijn onderdelen zoals
een vlottenrace en fierljeppen.
Op het kampterrein zullen materialen aan-wezig zijn
om een tObbe/vlot te bouwen voor diegene die er geen
meebrengen.

Om ongeveer 10.30 u lopen we naar de Keersop. We
nemen de tobben en vlotten mee. Voor de lunch gaan
we terug naar het kampterrein en nadien weer naar
het water. Neem gerust je zwemkleding mee.

Dit alles is omstreeks 16.30 u afgelopen zodat we
voldoende tijd hebben om ons voor te bereiden op
het themafeest wat vanavond op het programma staat.

Lijkt me echt leuk om iedereen verkleed te zien
als kabouter of duivel of iets dergelijks. We gaan
een hoop plezier maken, dat is zeker.

-\. ~".> ----"'j'---'W, -------
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Friday.

Today will be a very lively day. A kind of
s p-or t s= d a y .

Elements like: gladdebaan, zeephelling en
hamerdraaien. You will have to wait untill
friday to find out what it is.
The supervising is in hands of the staff,
so you won't even be able to cheet.~ ..,.,.a"
This activity takes all day.

Tonight is more or less
this goes together with a camp-fire. B~t
this time we will ar range it. We hope we
can pleasure you with a performance of a
great well-known act. At least in Holland
it is.
It is surely promises to be terrific. Let's
hope so We don't known what time we are
going to sleep.

~

In the early sunday-evening there will be
a moment of consideration for the ones
that want to attend.

Monday.

The A. programma today is the same as B.
was yesterday. You can read about it on the
previous page.
For the evening we have scheduled a game
for the A. group. This game fits on to the
theme we have chozen for this camp.

Group B. will start with the hike. Hereby
you have choice out of three categories.
Of course the highest is the most difficult.
However we are sure it's going to be great.
This hike takes two days and so you will be
staying over on a different place as the
camp-site.
Be prepared because walking a hike with your
feet full with blisters is no pleasure.
Also make sure you have a set of dry clothes.

....zubleu~\Va~..,oree
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Teusday.

Today everybody is busy with the hike.
So the staff has a easy day. But they must
not forget to prepare for the game tonight.
Group B., which is returning from the hike
will be playing it. It is the same one as
group A. has had on monday-evening.

Wednesday.

Group A. is still occupied with the hike,
so group B. can 1001 forward to a nice trip.
Read ab out it on one of the previous pages.

When everyone has retured to the camp-sit~
you will arrange your own campfire.
All together you must light it, you must
sing the songs, teIl the jokes and everything
else you may want to do. We will provide
the wood, you provide everything else.
Have fun !

Thursday.

If the weathergods are weIl mooded, we'll
all get wet. This sounds a little strange
but you will see we are right.
Today we are going to have a lot-of waterfun.
We have several activities, like tubb-dancing
and fierljeppen. Mostlightly you don't under-
stand these statements, this is because
they just simply can't be translated.
We will explain it to you before the activi-
ty begins. You will need your swimming
outfit.

The programma starts at 10.30 h. and will
end at about 16.30 h. Inbetween we are
returning to the camp-site for the lunch.
We hope everyone can make a costume what
fits on to this theme. There will be material
provided by the staff. We hope it is gonna
be great fun.

~~"'~~.., '1
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Sunday.

Today you must choose for programma A or B.
You can do this with your own group, but we
hope you will mix with the others.
This choice is made for the next four days,
untill wednesday.
So take good notice and read the programme
good, before you make your choice.
There is one slight problem. For the hike
you will be split up in English and Dutch
groups. If, imlooked-for, the devision is
not even we will have to shuffle, unfortuna-
tely but everybody will have their turn.
Programma A. A trip. Their is not much to

say about it, except that it will be nice.
One advantage is that you don't have to
cook your meal

Programma B. Cyclingtour. This fantastic
tour takes us to the most beautifull spots
in 'de Kempen'. The distance is ab out

50 km., which will be interrupted for a
nice picnic. You'll leave dIn Duvelshoek

approxiamately 10 o'clock. Bring your lunch
with you. We'll provide the drinks and a
little treat. Around 16.30 h. we expect
everybody back at the camp-site.
Also for group B is the evening activity:
Kwalleballen. A nice sportive ballgame.

Saturday.

Today all our faces are looking miserable.
I'm not sure this is because we didn't get
enough sleep last night or that it is the
last day of this summercamp. One thing is
sure and that is we are going to end the
camp at noon.
Don't hurry with packing your bags, there
will be enough time in the afternoon.

Then we will wish eachother a good trip
and lots of fun during the rest of the
summer, maybe we meet again sometime.

The organizing staff already likes to thank
you all for joining up with us to celebrate
our 2sth. anniversary. It is always much
nicer to do this with many friends who also
are part of worldwide scouting. Nodoubt
it will be a summercamp none of us will
ever forget.
Seeing you in Holland.

~

~~-~'''\
f' \: .. :\.. ~ / \
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The Rythovius group.
Scouting Riethoven.



Jubilee Jamborette
Programma.

We would like to welcome you to the first
Jubilee Jamborette of the Rythovius group.
We hope that you, like we also do, ar,
looking forward to it.

This programma is meant to fill you in how
we want to go through this camp. At first
on saturday 1 august at exactly 12 o'clock
we open the camp. Precisely one week later
at the same time we will close it again.
Between these moments there is a lot to do
and much to happen.
Af ter the opening everone will have time
to arrange or build up their own camp-site.
Further we will get aquainted with each-
other, what of course is very important.
For the evening programma we have scheduled
a introduction of the groups. Then you can
show us where you come from, who you are
and what you do.
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Rythovius groep

Beste Jubileum Jamborette deelnemers,

Hier volgt een korte informatiekrant(je) over de jamborette.
Slechts die aspecten sta~n vermeld, waar jullie voor gevraagd worden
over na te denken of voor te bereiden.

We willen jullie vlak voor de aanvang van het kamp een uitgebreid
boekje toesturen waar de indeling van de kamren, programma, fourage
e.d. instaat.
Verder zetten wij ons volledig in om alle zaken goed te regelen zodat
we een werkelijke Jubileum Jamborette kunnen houden.
We hopen jullie in Augustus te zien.

Tot ziens IJ

DEELNEMERS
Het leek ons leuk om voor elke deelnemer een naamplaatje te maken, dit
o.a. om de onderlinge contacten tussen de deelnemers te stimuleren.
Stuur ons hiervoor een lijst met namen van alle leden die aan het kamp
zullen meedoen. Mochten er binnen jullie groep leden zijn met b.v. een
dieet of iets dergelijks, laat ons dat dan ook weten. Schrijf er meteen
bij welke maa.tregelen en aanpassingen wij hiervoor kunnen treffen.

PRESENT ATlE
Op Zondag 2 Augustus vindt er een groepenpresentatie plaats. De bedoeling
hierbij is dat alle groepen zichzelf en hun bezigheden op enerlei wijze
tonen aan hun kampgenoten. Ook kunnen zij genieten VBnde presentaties
van de anderen. Deze presentatie mag ook in de vorm van een lied of to-
neelstukje zijn. Veel succes f
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THEMAFEEST
Op donderdagavond wordt een themafeest gehouden, het thema hiervan is
jullie wel bekend. Voor het juiste decor zullen wij wel zorgen; zorgen
jullie dan VOOE een leuke verkleding en dergelijke. Op die manier wordt
het beslist een gezellige avond •••• om niet meer te vergeten.

Wat nog meer:

1) VLAG - Het is leuk als iedere groep een eigen vlag mee kan brengen.
Bij de opening kunnen deze dan gelijkertijd worden gehesen.

2) TOTEM Iedere groep maakt een of meerdere totems. Deze kunnen dan
tijdens of aan het einde van het kamp op een bijzondere
manier worden uitgewisseld.
Na de Jamborette heeft zo iedere groep leuke herinneringen
aan het kamp.

3) FIETSEN Wij vragen jullie om indien het mogelijk is een fiets mee
te brengen. In het programma zit nsmelijk een fietstocht
door de prachtige "KEMPENII. Als wij voor iedereen fietsen
moeten huren, gaat dit ten koste van andere activiteiten.
Laat ons weten wat jullie mogelijkheden hierin zijn.
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KOKEN
Het bereiden van de maaltijd gebeurt door de groepen zelf. Dit kan zowel
op een houtvuur als op een kooktoestel, mits je deze meebrengt.
Het verdere kookgerei dien je ook mee te brengen. De kookplaatsx is in
het eigen kampement.

KAMPTERREIN
Het kampterrein ligt net buiten Riethaven aan de Malenstraat. Vanaf de
kerk is dit in oostelijke richting.
Het openbaar vervoer naar Riethaven is niet uitgebreid. Drie maal daags
kamt er een stadsbus. Deze komt vanaf het station in Eindhoven. Van daar-
uit vertrekt w~l meerdere malen een bus naar het nabij gelegen Westerhoven.
De afstand van daaruit naar het kampterrein is ongeveer 3 ~ 4 kilometer.

Het adres van de blokhut is: POLVO-kamp
Malenstraat 35
5651 Riethoven
Tel: 04902 - 13300

Zo, de meeste belangrijke zaken zijn nu wel bekend. Machten er onverhoopt
toch nog vragen zijn of belangrijke mededelingen, neem dan gerust contact
met ons op. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch aan e

Janny stevens
Klaverstraat 1

Riethoven
Tel: 04902 - 44801

Michael Woods
Doesburgstraat 5

5651 BD Eindhoven
Tel: 040 - 744387 (9-17 h)
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Rythovius groep

.Beste Jubileum Jamborette deelnemers,

Hier volgt een korte informatiekrant(je) over de jamborette.
Slechts die aspecten staE:n vermeld, waar jullie voor gevraagd worden
over na te denken of voor te bereiden.

We willen jullie vlak voor de aanvang van het kemp een uitgebreid
boekje toesturen waar de indeling van de kamcen , programma, fourage
e.d. instaat.
Verder zetten wij ons volledig in om alle zaken goed te regelen zodat
we een werkelijke Jubileum Jamborette kunnen houden.
We hopen jullie in Augustus te zien.

Tot ziens IJ

DEELNEMERS
Het leek ons leuk om voor elke deelnemer een naamo'lacrt je te maken, dit
o.a. om de onderlinge contacten tussen de deelnemers te stimuleren.
stuur ons hiervoor een lijst met namen van alle leden die aan het kamp
zullen meedoen. Mochten er binnen jullie groep leden zijn met b.v. een
dieet of iets dergelijks. laat ons dat dan ook weten. Schrijf er meteen
bij welke maatregelen en aanpassingen wij hiervoor kunnen treffen.

PRESENTATIE
Op Zondag 2 Augustus vindt er een groepenpresentatie plaats. De bedoeling
hierbij is dat alle groepen zichzelf en hun bezigheden op enerlei wijze
tonen aan hun kampgenoten. Ook kunnen zij genieten vande presentaties
van de anderen. Deze presenta.tie mag ook in de vorm van een lied of to-
neelstukje zijn. Veel succes !
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THEMAFEEST
Op donderdagavond wordt een themafeest gehouden, het thema hiervan is
jullie wel bekend. Voor het juiste decor zullen wij wel zorgen; zorgen
jullie dan vooe een leuke verkleding en dergelijke. Op die manier wordt
het beslist een gezellige avond •••• om niet meer te vergeten.

Wat nog meer:

1) VLAG - Het is leuk als iedere groep een eigen vlag mee kan brengen.
Bij de opening kunnen deze dan gelijkertijd worden gehesen.

2) TOTEM Iedere groep maakt een of meerdere totems. Deze kunnen dan
tijdens of aan het einde van het kamp op een bijzondere
manier worden uitgewisseld.
Na de Jamborette heeft zo iedere groep leuke herinneringen
aan het kamp.

3) FIETSEN - Wij vragen jullie om indien het mogelijk is een fiets mee
te brengen. In het programma zit n'3melijk een fietstocht
door de prachtige "KEMPEN". Als wij voor iedereen fietsen
moeten huren, gaat dit ten koste van andere activiteiten.
Laat ons weten wat jullie mogelijkheden hierin zijn.
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KOKEN
Het bereiden van de maaltijd gebeurt door de groepen zelf. Dit kan zowel
op een houtvuur als op een kooktoestel, mits je deze meebrengt.
Het verdere kookgerei dien je ook mee te brengen. Oe kookplaatsx is in
het eigen kampement.

KAMPTERREIN
Het kampterrein ligt net buiten Riethoven aan de Molenstraat. Vanaf de
kerk is dit in oostelijke richting.
Het openbaar vervoer naar Riethoven is niet uitgebreid. Drie maal daags
komt er een stadsbus. Deze komt vanaf het station in Eindhoven. Van daar-
uit vertrekt w~l meerdere malen een bus naar het nabij gelegen Westerhoven.
Oe afstand van daaruit naar het kampterrein is ongeveer 3 ~ 4 kilometer.

Het adres van de blokhut is: POLVO-kamp
Molenstraat 35
5651 Riethoven
Tel: 04902 -~.

7 92 r JY
Zo, de meeste belangrijke zaken zijn nu wel bekend. Mochten er onverhoopt
toch nog vragen zijn of bele.ngrijke mededelingen, neem dan gerust contact
met ons op. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch aan:
Janny stevens
Klaverstraat 1

Riethoven

Michael Woods

Tel: 04902 - 44801

Doesburgstraat 5
5651 BD Eindhoven
Tel: 040 - 744387 (9-17 h)



Riethoven, 10 maart 1987.
Beste' oud' scoutingleden.

Zaterdag 2 mei 1987 viert de Rythoviusgroep Riethoven haar
25 jarig jubileum.

De jubilerende groep héeft al die jaren veel scout{ngliefhebbers
gekend. We zouden het dan ook fijn vinden als velen van hen dit
jubileum mee komen vieren.
Hoewel het onmogelijk is om alle oud bestuursleden, leiders en
leidsters persoonlijk uit te nodigen, meenden we toch dat we de
mensen die zich ingezet hebben voor de Rythoviusgroep een Per-
soonlijke uitnodiging te moeten sturen.

Het feestprogramma voor die dag ziet er als volgt uit. Om half 2
gaan we van start met een spelenmiddag voor dorpsgenoten, familie,
oud leden en leiding, kortom voor iedere scoutingliefhebber.
Van 4 Jur tot half 6 is er een receptie.
Daarna bestaat de mogelijkhied om deel te nemen aan een gezellige,
gezamelijke koffietafel. Hierop aansluitend begint om 8 uur de
veel belovende reurtië. Deze avond wordt o.a. gevuld met optredens
en vertelsels van vroegere onvergetelijke gebeurtenissen.
En we weten in die 25 jaar is heel wat avontuur beleefd. Alleen wij
weten echter niet alles. Daarom vragen wij aan u om leuke her-
inneringen aan ons door te geven of misschien heeft u wel zin om
ons te helpen met het avondgebeuren.

Wat betreft de koffietafel vragen wij een bijdrage van f 7,50
per persoon. Als u wenst deel te nemen aan de koffietafel dan kunt
u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 1438 94 471 t.n.v.
Jubileumrekening Scouting Riethoven, hr. Waale.
Op de reunië avond zijn de drankjes tegen gereduceerde prijs
verkrijgbaar. Voor de hapjes tussendoor zorgen wij.

Om deze dag te kunnen organiseren vragen WlJ u om het bijge-
voegde kaartje zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren.

Wij feesten 2 mei in onze eigen blokhut d'n Duvelshoek aan de
molenstraat 37. ( naast het polvokamp).

Wij hopen dat u en uw partner aanwezig kunnen zijn op deze
feestdag.
Hartelij~e groeten en tot ziens,

Rythoviusgroep Riethoven.
receptie/reunië werkgroep,
p/a Janny Stevens,
Klaverstraat 1,
5561 AK Riethoven.
tel: 04902-44801.
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R~ethoven, 26 - 4 - 1987.

Beste 'oud' scoutinglenen.

Wee;t u het nog ?
Op zaterdag 2 mei viert de Rythoviusgroep Riethoven

.-., haar ~5-jarig jubileum.
U ontving medio, maart een uitnodiging voor deze dag, in het
bijzonder voor de reunië. In de tussentijd heeft onze groep
gewerkt aan de presentatie van een echt sooutingprogramma
VOQX familie, dorpsgenoten, belangstellende en voor oud-
leiding.
Meer. dan de helft van de oud-leiding heeft re.eds gereage.erd
op onze uitnodiging. Zij hebben zin in de reunië !
Het leukste is natuurlijk als zoveel mogelijk bekende gezichten
er die avond zijn. Wij zouden het dan oak fijn vinden als
wij u en uw partner die avond mogen ontvangen in de blokhut
van de Rythoviusgroep.

Hartelijke groeten en tot ziens.
Scouting Riethoven,
p/a Janny Stevens,
Klaverstraat 1,

. 5561 AK Riethoven.
04902-44801.




