.]

Hélène Henriëtte Wilkens.
* 1874 - + 1957
.
De geschiedenis van de Hélène

H. Wilkensgroep Scouting Voorst.

16 november 1946 oprichting van de jongens groep De Geuzen
27 september 1948 verslag van de eerste bijeenkomst met als doel een groepscomité te
vormen voor de groep Padvindsters uit Voorst.
-26 oktober 1950
Mej.Sophie Cecile Philipine Wilkens & Mej. Hélène Henriëtte Wilkens
verkochten een perceel grond 450 are Sectie C no 1041 aan Dhr. Vissers Notaris te Voorst. Voor 10
gulden.
-23

februari 1952

opening van ons clubhuis De Vlam

-14 februari 1957
Mej. Hélène Henriëtte Wilkens verkocht een perceel grond ±3,70 are
Sectie C no 1120 aan Dhr. Vissers Notaris te Voorst voor 10 gulden.
-28 december 1959 Is Stichting Clubhuis De Vlam eigenaar geworden van een perceel
bosgrond met daarop een houten clubhuis te Voorst Grootte 9.43 are.Kadastraal nrs:1121 en 1128.
In de eigendomsakte staan de volgende bestuursleden benoemd: 1.Mevr. Elisabeth Vissers-Pop,2.
Mevr.Wilhelmina Maria Schieven-Enning,3.Mej. Johanna Hermina Lammers,4. Mevr. Else Gerda van
Heuven-Reesink,5. Mevr. Catharina Cornelia Lugtmeijer-van de Kamp allen lid van het Padvindsters
Gilde
-20

november 1971

25 jarig bestaan.(een houten uil gekregen met guldens erop geplakt)

-20

november 1976

30 jarig bestaan (weekendje Grote Beer.)

-30

november 1986

40 jarig bestaan Reünie in de Vlam.

-16

november 1996

50 jarig bestaan Receptie in de Vlam.

-23

februari 2002

-16

november 2006

60 jarig bestaan hele jaar de activiteiten
met een feestelijk tintje gedaan.(Badge ontworpen)

-16

november 2011

65 jarig bestaan opkomst activiteiten
met een feestelijk tintje gedaan.
Met de Nieuwjaarswandeling van januari 2012
wordt hier extra aandacht aan geschonken.

50 jarig bestaan van ons clubhuis “DE VLAM”.
(viering samen met B.P. dag en installeren.)

Verkenners hopman “De Geuzen” ds. T.H.J. Nijland.

Oprichting van de padvinderij in Voorst
De belangstelling van de dames Wilkens voor de jeugd van Voorst strekte zich
ook uit tot de padvinderij, waarin notaris Vissers en mevrouw een actieve rol speelden.
Als blijk van medeleven verkochten de dames Sophie en Helena bij acte van 26
oktober 1950 aan notaris Vissers een perceeltje bosgrond, groot ongeveer 04,50
are voor f 10,— voor het bouwen van een clubhuis.
Op 14 februari 1957, (mejuffrouw Sophie was inmiddels overleden) werd door
Mejuffrouw Helena weer een stukje grond verkocht aan notaris Vissers, ter
grootte van 03,70 are, weer voor f 10,—.
De laatste verkoop betrof een verbreding van het eerder verkochte perceel met
Ca. 7 m.
Toen in 1959 het clubhuis 'de Vlam' voltooid was, besloot men orde op zaken
te stellen. Bij acte van 28 december 1959 werd een stichting opgericht, waarbij
mevrouw Vissers-Pop en mevrouw W.M. Schieven-Enning verklaarden: 'van
hun vermogen af te zonderen' een bedrag van vijf gulden in contanten; de heer
Vissers bracht in, het stuk grond met het daarop staande clubhuis.
De stichting kreeg de naam 'Stichting Clubhuis de Vlam' gevestigd te Voorst.
Van het bestuur van de stichting moeten drie leden van het Nederlandse Padvindersgilde
deel uit maken.
De Stichting Clubhuis de Vlam stelt nog steeds het clubhuis ter beschikking
van 'de Helena Wilkensgroep', een onderdeel van het Nederlandse Padvindersgilde.
De laatste zuster, juffrouw Helena is in 1957 overleden, maar nog steeds na 25
jaar wordt haar naam in het dorp genoemd.
Het gemeentebestuur heeft haar geëerd door een straat naar haar te noemen.
Algemeen oprichtster mevrouw Nijland MEPA = maakt elk persoon aangenaam.

Groepsbegeleidster

mevrouw Schieven ONKA = onze kamp moeder.

Kabouter leidster
overal.

mevrouw van de Meulen WIJPROHEO KRING = wij proberen te helpen

Padvindster leidster

mevrouw Visser ALVRO = altijd vrolijk; Prinses Marijke Vendel.

-Dodalito Groep = Door Daden Liefde Tonen
**WIJPROHEO KRING - kabouterkring.
**PRINSES MARIJKE VENDEL - padvindsters.
-Hélène H. Wilkensgroep 1952

Locaties

MEISJES:
-Koetshuis van de
familie Bosch van Rosenthal - Empe

-Kerkzicht, kelder/schuur, Voorst

JONGENS:
-Deventerstraat/ Zwarte weg (kerkje)Bussloo

-Schuur bij de familie van Neck, de Halmen, Voorst

-Clubhuis De Vlam, vanaf 1952.
(zie foto hiernaast, nog voor de
verbouwing waarbij het breder is
gemaakt)

