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MIDEDEI.INGEN VAN DI DISTRIcTStEIDING - No. 81

Akela-readt t. h. v. AkeIe A.gorst,
Zeevacrt.reg ?1, Eilversun.
X-groepen Xoelrpoelan, "l{et ciote
3osrr, Dooxn.

o0bszenread, e.rr,AEstelstraat 112,gilverBun.
Cezanenli jke Districtsraaal van(ath.Ve"k, cn !L?.V., Eilversun.
KernstarEaad (DVTR), Jason-st-aDhut,
verl, likboesarreg, Eilverbuni;
Nationale_Vlootrasd, jrro?e-groep,
j\.eerrveg, -Bu s 6:uJ!.

Cude 
"'olvenraail, 

tioephuis',De
hrrcht", Eol1e.,reE 20, Ej-l.versum.
1e bljeenkonst cursus insigne
tnbulence voJI: Verkeoners,
(nadere gegevens volgen aan V!rs)
le speclale bijeenkoost toor Gl,t€,
VLrB en A1rlrs, Eeolganiseerd dorr
of namens de (ernstan, i{adere
dodvocatie vclgt nog,
Instuif, in Chlneea-Restaurant
'Naan liah', .leeurdenstraet 49, Ersud.
Di6trict€raeil t.h. v, FolEa[ G.C1oo.
Eerfstvantleltochl>q van,,te Argo-
neutenrr, €ta.t bij troeDhuis,
G!oepsleider6bl jeenkomst, troeFhLisrrPleter ;,ierlts", Schuttersreg,4,
nl,lve raum.

2e speclale bljeenkornst (zie 5 oi<t. )
Natiorla1e yoortrek!€rs?eaal,

Distlicts-ere.asal, V ,or pl rs.
y5or verkenners beo.)ralelinA r, ,!
de insj gnr s: Kanpeerrer/pioniec,

fiouthakker/Kok.
Zwemner

voor de delpcn: insiene ltaterrat.
,o speciale bijeenkomst (zie 5 ojct.
??.v1qu?, Z rc nbacl 'D.n Horx.eI',

G€mL.nechoppeLL jke leid(st )ers_
bijeenkomst.

qklober 1952

Vri.idaF. t2 oktoter 1962 , .-.jg.ro
4!B/l@sa-iifa q ovtot et t{iz
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De ArC | €n-V hebben voor het koEende selzoe! de volgeDdo ?rr!te! Ln

verkeltnela (kado!) ,
1eide!6 2

1\

'l\

2) leiilels

t 1) Velkedre!€-distr.pBtrouil.Le vedgtrlJtleE
2) Zoeved<€rurers - bakr€ds trl Jde!.

Do dete !.aarop iloze.activl.teLten geplenned zljlr Eorden la onderstaand.e eEda
!!d.e! bekeod geriaekt.

progra@a olgsnoheDt
a. biJ6elkoDeton I

b. Olrlu66etr

o. lreekeBda

gt- velkehrrergeed,stfl jdea

vetkennela

r l,) velkedrors

e.obule,nce (20 ev. )
dLeler EjSO (16 av. )
B3 (5 6v. )
lndien vol,aloeEale cadUdet€E
Ialeid.iDgsclrrsug V.

xeekerd, beoo!d..Keop./eloaf er
veeketrd beoold.Kolvgouthelrl€!

trICren-V C. Cloo
n. c.3or€t
T . G. L, Scbleldet.

Kanpeerde/Piotrla!
Eouthakk6v(ok

.Aeertdar
Octbber

Uovgebe!

4 lrslgnecu.rsus ,A[bul,anie I
1l In6igu6cursua &buf.e.nce 2
15 In€i8Decursns. Dleren E.E.B.O.
.18 In6l.Soscu!€us lDbuLsnc€ ,20 Di s tri ct e 6reraa.d'2t llsi-gnecurdus Dieren D.E.B.O.
2, lnBigoecursus Anbulance 4
EerfEtvacaDtler

tot
I

14

11
20
'22
27
29.
lo
L2
I
E

!)
20

1

5
c

12

20

27

l{eekead beoordellng
Weekead !eoord€llng

In61gb6cur6u6 Dter€n E,H.!.0. ,
IEdigneourau6 AnbuLelc€ 5
Inrl.gDe olrr6ur Dleret E.ll.!.0. 4
IaBl-Bde cursus AnbuLsnce 6
Inalgrleoulsua Dtelen E.f,.B.0. 5
OeDeeilgohappellJke leld(6t)ergblJeelkoDst
hblgoedur8us .ADbularloe 7 -

Distlioti patlordltel6ide"s biJeenloDat
IngiSneouxgus Dieren 8.8.3.0. 5
ID6t€h€6ur6uo Aniula,aoe E
Inslgneculeus Di€ren E.8.B.0. ?
hsiSnecu.rsus lnbul.a,nce 9
Inaigoeoursus Dler€n E.8.3.0. 9xauen
Itrslgneoursua iDbuLenoe eraaDea
llieulrJaarsib6tul.l
Ii8j.gneour6us !.3. 1
Inoignecurour B.B. 2
I[signecursus iobulence I
Inel8necursua B.!. ,
Iieig[eoursus uereD 8.9.1.0. 1
Ib€lgneoursus Atobu.lance 2
Ia8j.gnecuraus 3.8. 4
Insira.ecr:reus Dieren E,E.3.0. 2

Inollrecursus tnbuJ.ance t
InrLgnecurer.ls B.B. exotoen
In6igreoursus Dieren 8.8.3.0. l
Iltdlgaecuraus Ln]ulence 4
ceDeetrscha]rpell Jke Leld( st) er8 bi JoeDkoeat
IDslgrecursur Dleren E.g.B.0' 4

Ilsl,gbccursur'.A!!ulanoe 5
Dlstrlcts (ederpatloulLl.e biJoeDlonst
IDslgnecut€us Dl€r€a E E.B.o.

. lodlgDeoursus .AebuJ,srroe 5

,^r I
16cEDl€r

Ja4tad,
tretruart

ltaart

vervola blad ,.

-11
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Insignecursus Dieren j.H.!.0. 
G

Insignecursua,q.mbulance l' fusignectrsus nieren E,H.B.O. ex&men ,
Insignecursus rhrbulence B
Insigtecu.lsus -AmbuLance 9
lnsrgnecu:rsus .Lobul3nce exanen

-Districtspat?ouilleoeds tri jden.

Ak.ela-raad 9p-llngdep, -LB Senjcrnber a,s.!
lansoagavo[di ld Septenber a.st on 8 uu! precies zar te.. h!)ze va'' Akela A.Borst-
va.ll Schaik, Zeevaertwe& Tl te ililversun, de eerstvolg€nate Akela_raad van on6 dLs-trj.ct worden aehoudlen.
irllJ doen r,reer-een alring.enal beroep op aILe tikelars on ilie a1/o4al beslj.st aarrlrezIgte zijo. Uocht U echter onverhoopt .veiEf;d.erd zijn, wilt U dan 1n ieder geval
een verantwoordel i j K plaaDsvervang( st ) er gluren?
In leder geval rekenen r.rii er oD, dat a1le horalen ui.r ,t Gooi_Zuid vertegenroor-disd ziin' 

AJCren-v,

ouale WoLvenraad op t^Ioens vond toler a, s. in rrle
De eerstvolgende ouae vorve@, , october a.s,in het troophui.s van de ,'cen.winkelraangroep,, ; "D; Buicht"; Eollewes 20 te Eilver-
surn. .l,arva4g 8 uur precies I
Deze bijeenkorosten zijn ledoeld voor rtllE
Uelpenleid( 6t ) ers van or.s distiict. caarne
aller: op\onst.
Vilt U een beker of 'Inok roeebrengen ?

Welpenleid( st)ers ed ALLE Assistent-
rekenen ltrij alar! ook nu weer op Uw

,DC I er-W,

beoordelasrs voo? Welpeninsignes thans ,fficieel aan-
gesteld!
SohatbeuaaJderr lleyr:
Eerste helper ! de Hcer t.Ceuchler, Schoolstraat 441 Baarn.

voor Ba,arnr

Slaap-ven Ros sun, G. v. al. Voenlaan. B r 
_3aar(!.

Glde
l{uieknecht

: ale Hrer A,C.v,al.Mersch, Ferd..Huycklean -19; laarn.: Meva. Rengsetl-Groenhul.zeh, Vonalellaan 5r Baar.n.
TulrrIDan : de Heer B. C, Zevenbergen, lbanB llalslae! 48, Baarn,
W111.o!-r de leid(st)ers erop toezien, alat cle relpen aLvoieng }1dat'de
Tulhnan

erop toeiien, d;t de \relpen afvorehs na€l^ de beoordela:re
te Jasn, eerst e$e gsf,eBt !6rden door d€ leidlng en dat.-t?i-et6f Eeial tnor. te -- ---
vor.etl een degelijke afslraak wordt genaakt.
tlopenlijk zlrl1en nu in !aa& veel welpen voor aen insigne gEa.n lrerken,

---:----:-
Ere_9DC Hopmgn D.A,v.d,I'larrel was 25 laar padvinder!
Op t] ,tugustus j.l, oochten de DC en oDC de. feli.itaties van het djstrict gaea
ovelbrengen atr] ale F,re ODC Eopean D,A.v.a.[aarel iir verband net het feit, aat
lrij 25 jaar gelFden als padvi:rrter weril geinsralleerd,
Het was in de naand Augustus 1917, kort na de Uereld-Jaroboree te Vogelenzang,
dat onze van ale? Maarel door zijn broer, ;Ioproan !1,v.4.l4aaxe1, toen contiageit-
leialer van het Jamboree-contingeni v&t Sala, tijdens een gemeenschappeliJk ke.m!-
ruur op het fandje naast ale Ceitelrei, afs Hoprnar l'an de 'icelliersgroep', weral ge-
Installeer:al. laax de juiste datur helaas niet precies rneer kon worien achtet'ha.ald
hebben rrij ale laatste dag va"r de naand gekozen oo hen geluk te- wengen. Eo wlJ
hebben hem alaa.rnee ?o{aar 4og kunnen verassenl
Ook yar1af aleze plaats willen wij Hopnlan v.d.i'{aarel nog eens onze harteLijke
gelukwensen aanbieden en a[e hoop uitspreken, dat hij nog heel veel .jarbn ons
]ilerk in goede gezondheid za1 noe.en blijireh votgen en zelfs op ve.schilLend.
punten daaraa.n nog actief zaf ku-nnen blijven neewerkenl
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@ln verD4ad !!et cte curaua voor het JEugdlei-dersdliploDa A en B voor cleatleve ha,nAe!_arleidr d.€ ArSo-*andeltochten en het distrlcts KV-VT li.ograelA zlJn eni8o actlvltel-
ten voor VTrs, oualele Verkeluers 6n Croepa-,Verkenaere- ;n Ass16t€nt-Ve!keue!61ei-
alels otrgesohoven.
De aagnda i: nu al8 vo1gt.
Zaterdaa. L5 Septeeber 1q62. 14.10 uu! -OpenLng Betle.dotte Soout

Ilo6tel' .Anaterdan.
!'Iaa!d.a*f 24 Septe.nbe! 1q52 ry.,O uur -V?t-bi JeeDkoDst, O.vall nD:  

stol€tr8At 1r2, HllvelsuD.
Vli.litea. 28 Septenber 1462. . 2O.OO uur -fernstaaraaA ( VTR), J"u"rr-.

stadrut (echte! KolhorEaeweg
io Silversun) .Vlildas. 5 octoler 1962 2O.OO uu! -Speclate biJ;elkoDet voor

(r1 -avor.)' $itrii;:Iil:ill:ils,3::i-
seeral aloor VTrs .van belde
di€tricten rt gooi-lfoord eo

II$gg&J9_9S@grl96? (2e avond) .2o.oo uur
Zaterd.a.q/Zondag, 2Cl21 october 1162

dig vcrz a_:iale!1, .

-afs 5 ociober 1952.
-l{at, focrueikelsraeal te In-
sterda.e" 0.a. bezoek Bcr4a-
dotte Scout Hortel., Stads-

. verkqriing. 3e1€n€ste11q1den_ Bteedg t€lRori,
-Z;et'f"ocl1t. Vbluve voor Vlr sA
(oot Y(J,3) .Oudere verkennere' en bel"i!tstel1e!4; Vlt s/Avli
g' g-eorganig eeral d[oo? aLe' IElrlala lanzlstan. St.Iluler-
tusd.ag ln NatioDaaL Park
"De lioge vefuseri. Coovoc&.

Zaterda.q. 10 ltovenber 1962 (r"
Eja;E;t;;d;-i6-r6;;6;;-i q6 2

Zetelda.q/Zondaa. L9l20 Januarl 1S53
let op, deze:datuE tB ook AevlJzlgda
Zsterda,c. 16 Maan t 196.1

Zateldaa. 17 Ju-rl L953

avond) 20.00 uur
20.00 urr. (4e ea Laas-

ste avosd)

20. @ rlur

tles';.r1ge:1.
-als 5 october 1952.
-Vcor C]]rs, vl,r6 en,twrE,
{corrcoqi:se VTls gsdtlgadi-
s l ?r'd.

-l|Iinlerjaer Zolnehoeye, Bl&
l].cu:!..

-ATcntL te olganL6ele|1 door de
sta"r rrDe Ped.delaarB rt-The6a
''rvriJe kpre66Ler',
-Avon4 te orgadiseren dloor de

ffii:i'ffi:s'*"u**a

20.09 liur-

Rgctlfacatie op de Distrletsnededelinaed !rr,80 van ,0 Au...uE tus 1962:
Adlesgen van l.ertt.ekkenale oualere ?erkeEtera ( boven L5 laar) r,.j^-
6chd.Jve! van de robra.la panzi.ete.o-iffi-iulii j-l'.i iit 6" ';;:;.;it.;ilrrJ;"""
(secr.-GooLse DITR) verlanad. Aalreg: lI. M. Bl DnendiJk, Ihchstas'tiaat 1.5, Ellversub.

"lJe VerkoiEer":
Eogen wiJ Us a,ller aanaladht dog een6
ue beveletl wi.J dit echte Jongengblad
trog steeds geeri gtoepsabonoenent op
zuflen overgagn.
De vervadhtlng is, alat ook in het nLeuwe jaar ale abonneDentsprijr voor groepsa'ocn-
nedenten onverandeld op / ,r-- per jaar (bij Dl$inurn afnane var: 20 exeoplaro:1) xal
b1i.Jven. Het Bag voor 4leear.ct een bezlraar zijtr, on nu een abofirenent te nenen. U doe*
€r de JoDgeno een groct plezier dee en, wat eveD balarArlj:< ls, O helpt daardoor
Dee o& Un Verdnig'iB ste k te eakenl iedere WeU, en Verkej^ner leest La 195,

opgave eaarne zo gpoedig oogeLljk aan de atlELnletratie van
straat 75, Den Has€.

vlagen voo! ons nas.nalblad rrne rlerkeni:er":" Gs.u',
biJ It aa.!t ln de hoo!, dat ook die €:c.re:1, alie

dit b1ad. hebben, e\ in 796, toch be31i-r: toc

/4 fiovellber 1952

ID€ Ve:'keDncrl, Zee-



"ijp d.eze karrsrr

9-lA taa":rt I96t
20-2I |\pr|i7 1961
U-12 Uei 1961.

Iiet era.meri zal eird Mei 1961 wo.den afgenomelil
leelae-oe en kosten: lian efke cursus Cie1en niinilcaal
dnderB kar} doorgang r,iet plaats vi.ndenl
De kosten bedragen f, 50r-- per pergoon, in aleze
gefd inbeege!er,.
SLaa€t nen voor het

t

C'isus creaiieve handenarbeid:
Ir, het Juli/Augustusnu,mer van uJeest-Paraat (b12.195) is een belangrijk artikel
op€enonen onaler het hoofd "Crij! deze kdns"l
In de konenile na€rden zaf lj.1, in een tiental plaatsen een cursus in het j eugd-
leidersdlpl.oma A en B voor creatieve hs.ndenarbeid lrorden gegeven doo! deskundige
instructerrs van de Fedeaatie van hanrlenarbeialverenig.ingen, relke Fedelati-. ock
hel exanen zal atneLar..
Plaatser. va.!r de te houden cursussen: Az,sterdaio, Den IIaa€, Ili.dd.e]burg, Eindhove!.,
Ro€rnond, r]rnhem, Utrecht, Her€elo, Leeuvarden en Croningen,
l>.ta: !e oursus bestaat '.rit I veekends (Zaterdags van + ]7 tot 22 uur.en Zondla€E
iiiJ tz tot 16 uur) en seL op de volgende datai
1r-14 ociober 1q52 9-1o lebruarj- 1g6J
10-U November 1962
8- 9 Decenber 1962

\2-I) Ja tari 7931

2A ]€j.d.(st )erB aleel te neiren7

prijs zljn materlafen en e*arlen-

exa&en, dan onivengt nen J 15r=- terug van de kosten Yan
deefname af f 50r==. loor aleeli.emers uit ,t Gooi-Zuidl zu.llen ale reiakost€n 1'or-
den veraoed tloor het Distlict.
opaaYe: V6dr 25 Septenber a.s.
ru, ]111versum, iel.1z{r /4.

aan de Secr.lc, liopman T.van Meren, Korte]raerlasrl

Wi11en degenen, die zich iruaiddels bij het N.H,K, 1n l)en llaag Lebben opgegevont
hienar eveneens n€cedeling doen aa-n laatstvermelal adres: I(ort6na6r1aa.n 10 ?

Varcuj.t rt jcli-Zuid kvaEer. re€idls 4 e"€rmeltlir€en birien.
In bet ve?banat raet het grote belarg van deze cursus raad ik U aa.n inileralaaal ileze
tkans te griipen" en haer beslist niet voorbii te laten gaan I 

DC.

-AKela v.d.3aan trre-l*ela va.n de 'rPierer lltilsgroe!'!
Op nonileralagavord, 1, Septenber j.1., is tijderis een biieenkonst van de gehele
eroep net de Groepscoeloisiie, de ouders, le,len vaJI de Plaatsefiike CoEnissie
Eilver6unr listrictsleiding en genoiligden, afscheid genomen vafl nkeLa Mej. t.C.
Y. al.3aan.
Eet l,Ias tijdens deze biJeerlconst,. d&t aan,\ke1a v.d. 8a.€J1 de erelang tE?e-llkelar
valx ale trliete? l4axitsgroep'r verd aangeboden.
De deuee Ere-Akela heefr ge4urende een groot aantal jaje4 op ze-er verdienstelljke
uiijze de horde geleid en tErecht wos ite droepsracd vai dei'?i;te;-Maiifigioeff,vdi-
nrelring, dat haar trouw, haar kunder haat ijver en zorg voor ale befan€en van de
P.Ii,-groep nj.et beter ge6erd konilen vordenr dan door haa-r tot he-.Ake1a te be-
noemen!
Met allverse toespraken ?n cadeaux we?d deze benJeming no€i eens ondergtreept en
rdj kuoen hier alleen nog: naar eens helhalenr dat !l-ii biizonder blii ziinr dab
jList l&ela v.d,Baan haer krachteo r,til g-aa.n ,,rij,len aa.n Ce rlieulte horde van de
nDaa Ea.onarskjiild€roepit te rs-eraveland/Ko"tenhoef r telrdil zii doo! dit Ele-
leialsteschap toch nog sel nau!. aan dle irPi€ter Maritsgroep'! verbonden tliift.
Onze haf,telijke gelukwensen en gaa?ne nog heel vcel goeale jachten oP het wel-
penspoo! toege\'tenst' 

van "pieter Ma-Op dezel.fde avond !:lften tevens d. leden van ale croepsconslaissie
rits'r afscheid en kond.en de irieuwe leclen rorden l/oorgegteldr"
ttartelijk dank, aftrealendle bestuu.rsledenr voo? al het werk wat achtet de scher-
den aloor U wetd verricht. len goeale Cioepscor'ni saie r dat !0ag nog vel eens wor-
den gezegd, ka.n bijzo4iler vaan:devof ziin voor ;lel lped hrnctiJneren vain ale Sroelr
.De nieure groelsconnlssie heten rij ganaf deze plaats ha"telijk wefkon en vell
txouwen, da.t de sar0enrerkin€i tussen deze coDmissie en het district even prettig
nag zijn als dai in Ae afgelopen iaren het geYel' geweest is net de vorig€ oo:n-
nissie.



die in 4e .€en/ie en
e!)v.Idn(rigs r,.?aag ik voor de vj.er training6-

in het bericht van de VTrs

ta I s-CrP^veland-Kortenh.)ef
vrn ,{kQ1e uej, c. c. v, d, Ba._n,
telg van . Ons district

!

;+9fsl-fi€{]l9.8E9gI:L-!.9!.u!lgrsuep .4 :c llil ve j"sur :
deL ooei MJ genoegen ook nU weer e€n oproe! te k,Jjrnen,loen uitgae-n taar alleGroepsleid.ers v€"rr ons district vcor een Groepslei,ierbijeenkoursl] i! io"U"ni; nr"-deld:'gavold,136stobel a,s. on B uur in het troethuis"var ie-,i-iieter rqa,rits-groeJ", Schuttersweg 14 te Hilver.suni.
rls U. dezF ''l.ededelingen" 6oel l^est, zal hel U duiietijk zijn, d,r1 er voor deversqhillen4e r "kken wFer hecl vFFl op he1 proAr,.r na sti t. -
Het is goed d3ar eet eLkaa-r eens over te priten en zo zijn er nog dlverse autclerepunten, 4i. de 0istric-sl€i,iiM ner j vil b,sl-eken.
tl< veTtrouur! ,tai U'111en r1]t trachten, di_a iFeoctober aanwezig te zi.jn, naer nochtJ,d.it-onverhoopt niet motelijk zij:r, wiit U rlan in ieiler geval voor een replesen_iat1e1 !1:1? t s\rcrvanger zorgen?

:l:t":_"]: lyt:rr.vr.tl tesprekins ilrerzijds zijn vanzelfsprekend heet haxtelljk uet_r(oE. ,v1ll Lr clat dan y66! het begin ?an le lesprekinq even aan nij opg.eve.!?.-

lI :il !"t bi-i:or.ier o! prij. sretlen 1ts U l{ilt pioberen iieze vier avonder, ofIn-le4er,g€vai enkefe da.rrv1n, mee ie jraken. Ik ben erva.n overtuigyl, dat U erreqn so:it v n zuIL hetb .n I

G1Ilreli- -ursussrn I
Eet cerdTt"ffi;ot he! lractischo d.,el van der,{oorita,lge-cursus voor Velpen werd
beh_rald door Mej.T,Cuttin0er, ,ilI van.le ,,.irthabasca.nArce;,,,te Hilversun. Ot]zc harte_lijke geluk$4nsen I

s3ffii,H:i""i3"ir.*'i: fis:8f,:*:.3,,S::iS5."?#.iei*ff]i.":3"T393""S3i"331
voor Welpen, Verkeririers en Voortre'{kers k.n v:naf heden llaats vinden bij deefdelinA TrainrnA van de Ii.I.V., Zeestraat 76 DeIl Htr?q, of li; a" Secret.a.ris van4e uu! i10 prncn .L.v1n tvtlnLn, Korten..ri".n 10, ni lversur.. ltr Lere bijzon,lerhectenvindt 0 in het leideisblad "W-.est paraat,r.

Iirl_ICIiE-:;15*;,ii 1/i' :rt Lvr ,.t',;..!
uc rnslgne-secroilrcs.c v.,r ,ilvr rsu;, ;:ev-.c. 1Ijtr.-nls_-i:ons, vFrzocktons nede te delen aan a1le belanghebbendenr'iat .it ingang van 1 oktober a.het inslgno-secrFtarla.t niet n6..r op vrijdrgsvonal, maar ie1 irn ied"rc
I11,,LNIACAV0ND IS CrOpD.rD V/r:rr ? ToT I UUn.

'ille a1le l,eid(st)ers hiervan go.de nota ncr€n en arit bericht cok aro.,r-geve,n a2n de joneens !

J?,,:.i:..:" edo or,tp n(,.- ivcn her adresr Cijsbrecht van ,e,nstersirear 57,

:DriA, H!J:,' a rskidl d-horce " :jre n1our, hoj"al.- v.r C' ,D.. 11.r."j rskjijtd_Eroer.'
-"!ltl "' ::i,rd,.c, {, or.toblr ?.s. onclcr !eilinrK'lrrlarn 7q, tofr"nl o, f. i.' r nscr ct.zo joncsi-
gaarne he.l vc,c1 AoeCs toe !

LlAll!:-NAliliI pc tp S Us S;ii :
xe Jlstrrctsr-nd hc.ft in zijn ver.,rd.?ring van 1..i s€:rtcnb.r jl. bcslotenon aan ii-e dcclne.ns:ers cn Ceelnerora ,ren,le han,tcn,i,rbeiCcursrre"a- ..-
::::.::i9-1.1.1.:lskosren t'ca maal acn rctour 2!: t1;; i;-;;;;;;;;;.";;,.aanvulling ilient oa :nisverstand ov{rlr. t" "."r,o..:"rl .ii;f""l"r-i"'""ii]kon||n.
!evens geeit de )istrictsrr."d.te r.roonsleiit.rs cn.roeisconnlssi.s in overrweaing ook vanuit ale iro.pskrjn r:,n ale deein.!rl.,rs(_neerstcrs ) -ph hi idi;--
vo, " het volren vai. itcze crrrsus tc v,)rstrrkk:rn. le candiaatln ii";.;';1:;daarover dus tE verstn,rn net hun groepslcid.r.
Inniddels hebhen rich uit rt Cooi-zuid acht ,:ce1n-e(e)m(st)crs gerieldt ifievolst? SIioed 1s drinsend {t,jensrr

an aIle Grgelsl. iders. llorlieden
avon'len over het Vo or t rekr cii e:L .zijn aang€kor.died exLr,- 1r.r1{.:).t.


