
ligt het ,volkomen aan ,hetfeit, dat 
de heer Smit zln taak als D.V. op een 
eminente uijze heert vervuld gedurende !! !!I ,!!I , ., II!.W , I!I 
de 'afgelopen drie jaar. ~issohien 
niet voor een 'leder ziohtbaa,r, maar 
in het distrietsbeleid heeft hij een 
bijzonder groot aandeel. Een kenmer
kende eigensehap van hem 1s ' het niet 
loslaten van een standpunt waaTVan hij 
de noodz aak en het nut voor de b'ewe
ging in7.iet. Bovendien heert ~ij iets 
onnavolgbiw.rs in de nanier; waarop hij 
anderen van zijn gelijk weet te over
tuigen. Het opmerkelijke is dan, dat 
men loyaal aehter zijn mening goat 
staan. · Al met al kunnen we het di 
strict dim ook van harte felieiteren 
me t dez e · herbenoeming ! ! ! , 

V . R E U G D E 
Anneke en' Gert Vlaanderen werden op 
16 mei verblijd met de geboorte van 
hun doehtertje Tha.r.lar Louise. Wij f'e
l ieiteren hen van harte met dit voor 
hen zo heugl ijke feit en spreken do 
wens uit, dat The.mar Louise tot hun 
vreugde mag opgroeien. Gert werkt in 
Saoudi Arabie . Het gezinnetje gaAt 
zieh daar vestigen ' in Abbar en Za iny. 
l{oge het hen daar voorspoedig gaan!!! 

VAN DE REDACTIE 

\"Iat l ater dan de bedoeling was ver
~oh tmt dit nummer ven de Gooi-Zuid
Keerier. Je kunt nog zo van goede 17il 
zijn , near .' er kunnen omstandigheden 
zijn, die tegenwerken. U zult daar uel 
begrip YOOl' hebben, neem ik aan. 
Copy voor het yolgende nummer "/O~ 

met spruL~ing tegemootgezien. 
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o !(abo~terB vanpc Hilv8rllum ,vier
, a~m ..ep QlWrC\.il£ ~1 .;f.J>r~l." , in 

ae Bethlehemkerk,D E'N K D A G • 
Veo'!: het gebou'W hing de ScoutingE 
:!~ ,.. ,' ;~~!~~ enuitn~digen,~ te 

Om · half drie warerier zo'n 100 
kabouters aa~wezig en konden we ope 
nen. Die opening werd door. en
kele ka·, . outer~ in Denkdag nb
3tijl ge - .- 'daen mElt eneeuwklok 
jes on kl~mbpblad. Ook het 
Dcnkdagkwartje was ni~t vergeten en 
zo konden we f 31,30 verzame
len voor O<!n '-) ' goed doel!!! 
Allo kabouters I !cregen daama 
een Denkdag- i kaart mot achter 
op oen ::'ondJ:eia - biljet naar ver
s chillendo plaataen in Bambi
lie. In al die Plaat-O sen was wat 
'~c baleyon: Er TiBJ.'en sl?elen, ze 
konden hoeden maloen, naar een 
restaurcnt gaan , E, :}- teron, 
'."oll:sdansen O:1Z. 

I odeo'e groep had een of meerR 
plnatsen vorzorrrd en het zag er 
a llemaal er g lO 'lk uit. 
:la he t atartsoin g~,ngan de kabou 
ters enthousiast opf' tap. Als de gro
te "oh<. aps bel ~13:::' G. ge2uid, moes I~ 
ten zc l1!3-ar :;·er!. andeJ.'9 p laats . l 
Aan he t e ;,nde van de 'Goeht 
l ang3 Hc],c:.orp, 'f litter, ;'! oepsmoriu, 
EC3sekerk3, Ho.vor11oek ~m:: . hebben we 
me t ~ f n an l ~!l de (ler~; 'gedaan, die we 
dj,o m:'ddat gelGorc:. hs.dden . Met de 
Ulllj,tir:g 1" = or o<'n :.~i.!lde aan het 
r eost. .. : 
Ii.;: ke.n La c,ezo riddas zoggen, dat 
Dcnkdag eon 9 e;:;hte "samon doen"
dag is g e - . worden: Ton eerste 
het met :;1.1:''; leiujng voorberei

den en· uitvoeren van do idoeon. 
En dan de k.ubouter.J, die hot met, z 'n(7a llen zo hoerlij'c hebbon ge
spee ld . ' 
Het wae voor mij e6~S to meer een be 
wijs, dat yoo~ de kabouters van Hilver6was 
sum Bambiliii bestaat. En hoe!! 
Bedankt a2lemaal, het , een 
heor l ijk feest! . 

l,k.rian Gerding-v .d.Lit, 
s poladviseuse kabouters. 

POS-I NUMMER 

Hot J,e.ndt'lijk Bureau van Soouting Ne
derlal'l::l heeft oen postnummer gekre
gen, nlo 32~. Het bes~edigt uw post 
o.J,e U dat m=er gebruikt! 
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Met de beste herinneringen kijken de 
verkenners en s&nioren van de Dag 
Hamma:t'skjold-, St, Michael- en St. 
Paulu~groep terug op de Pooltocht die 
op 6 en 7 maart 1976 in Kootwijk werd 
gehouden, 
Hieronder voIgt een kort verslag van 
een initiatief, dat we llicht in di

' strictverband navolging verdient. 
V o 0 r b e re i d .i n g 

Te rwijl de senioren van de Dag Ham-' 
.' marskjold terugkeken op een fantasti 

s che 3-daags e zwerftocht in de Kerst
vakantie door het Kootwijkerz and , k1~a
men ze op de gedachte, dat het mis
schien leuk zou zijn om voor de junio , 
ren van de eigon groep een Pooltocht 
in die omgeving te organiseren, Ondsr 

,. het motto: "Hoe meer zielen hoe me8r 
'Vreugd" besloten Z9 vervolgens Om ook 
de St, Michael- en de St. Paulusgroep 
uit te nodigen, Voorwaar geen slecht 
idee, want beide groepen reageerden 
enthousiast en besloten ' onmiddellijk 
om met zln allen - j unioren, seniorenl 
rowans en staf- mee te doon. Hiermee 
was het totaal aantal dee l neme rs ge
stegen tot 140. Door het enorme en-, 
thousiasme van iedercen was het suc
ces van dez e onde:rneming· eigenlijk al 
b~ voorbaat verzeKcrd o 
Om de eigenlijke Poo ltocht voor de 
·dee l nemende bakken ·en patrouilles zo 
aant rekkelijk ~ogel ijk te maken, werden 
a l in het beginstadium enkele stafle
den van de junioren en afgevaa rdigden 
van de \'1 ilde Vaart en Rowans bij de 
voorbere idingen betrokken om de tocht 
zo goed ~ogelijk aan It teohnosch peil 
van de deelnemers aan te pass en. Uit
eindelijk zijn er VIER pooltochten uit 
gestippeld, die geheel verschilden in 
route, lengte, technische moeilijk
heidsgraad en tijdst ip ('s middags enl 
of's naohts). . 

'15· bakken en patrouilles van de Dag 
H~arskjold voormiddagwacht, -ach
termiddagwacht en de st. Michaiil- j u
'nioren en de verkenners van de St . 
Pa'ulus liopen· de 2 juniorentochten; 2 
bakken van de St. Michael ter Wildo 
Vaart liepen een moeilijker t ocht en 2 
ploegen van de st . Paulus, nL de Ro
Wans" eil :een ploeg s am'mgeRteld Ul t de 
Paulusstaf liepen een "bijna onmogelij 
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ke" tooht (met bepakking) ! 

- Wee ke n d 6/7 m a art • 

He t was een u i t gelezen pooltoohtweek
end: droog, hGlder weer met overdag 
temp~raturen rond het vriespunt en's 
naohts 6 gr aden vorst!!! 
Nabij Koo twijk was oen c amping met toi
l etgebouw en wa sgelegenheid afge
huurd; iedere groep nam. de·. eigen ten
ten mee, . terwij l pog een grote tent 
meeging om een opvangcentrum te oree
'r en en tevens de centra le keuken in 
onder te brengen. 
Met t;7ee gra t e bussen werd he.t ver
voer van de deelnemer~ en all~ bagage 
en materiaal verz orgd . 
Ter;7ij l de dee l nemers na aankomst in 
Koo twijk gedropped werden voor de • 

r 
poo l tocht, zorgden de.senioren van de .. 

.. Dag Hammarskjold voor het inriohten 

.. yan. controleposten en verdere bege

.. leiding op a Ile uitgeze tte routes. 
Intussen · werden door de s taf van de 
Miohael, Paulus en Dag Hammarskjold 
aIle tenten opgeze t en werd centraal 
een f ant astisch e warme· maaltijd voor 
a Ile deelneme r s gekookt. 
De rout es lie pen door het stuifzand 
geb iod Koo t vrijkerzand naar Radi(>.. Koot
w~i k , Assel en via h'i' t dorp Kootwijk 
ter ug naa r de oampi ngHarskamper Den
nen . De opdr achtenboekjes waren door 
de s enioren v~~ de Dag Hammarskjold 
pr ima verzorgd en 't techniso h kaart 
lezen bleGk, dank~ ij ho t vooroverleg 
met de staf, goed aan te sluiten bij 
de kGnnis en ervaring van dG verken
ners . 
Tus s en 18 en 23 uur kserden aIle 
ploegen zonder a l to grots problsmen 
en erg· voldaan terug op het kampter
rein. In de grote tsnt konden de 'ver
.kenners t egen een zacht p.rijs j.e koeken 

en frisdr anken kopen - ·de meegenomen 

voorraad vloog de deur uit - terVlijl 

he t hele weekend o nbeperkt .gratis 

koffie ·w.erd ge sohonken om ie.der op 

t emper atuur te houden •. Het v-erstrekte 

war me eten vie l goed in de, smlj.ak. De 

rOVians ·en Paulusstaf krElg<;ln t ijdens 


.,hun ·25 kID l ange tocht oriderweg sen 

.\7arme maal t ijd "opgevoerd!'. .. . 

He t enthous iasme van s ommige ploegen 


.vI aS 2 0 groot, da t ze 's naohts om 12 

,uur" bij .6 gr aden vorst opnieuw zo maar 

,Br.gens '. gedropped , wilden word",n. Met 

de' 'VW -bUIl van de ' Dag Hammarskjold 

'werden ze·. 5 kID ver derop in het bos 

gczet om z odoende a l teruglopend aIle 

overtoll'ige energie kVlijt te r aken. 


, Con c 1 u s i e ~ 

Gezien de bijz onder., enthousiaste reac,.. 
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ties van aIls deelnemers is sen der
~elijke activiteit wellicht in grater 
\districts)-verband voor herhaling 
vatbaar. Vastgesteld moet worden, dat 
het succeH van ' deze Pooltocht te dan
ken is aan de goede voorbereiding 
door de organisatoren, het goede 
voproverleg met aIle betrokken groe
pen en de goede samenwerking van aIle 
stafleden. 
Tensiotte zult U zich afvragen, wat 
het ' gekost heeft: Met·· een bijdrage van 
f 10,-- per persoon kon dit fantasti 
sche ~eekend volledig betaald worden! 

l'.Iaarten van Aken, 
groepsvoorzitter 
st. Paulusgroep • 

Volgens afspraak volgen hier not twee 
liedjes '(an' de Nieuwjaarsinstuif. 

N OS TALGIE 

(Tekst: F. Borcherdinb)' 


Weg' is de' hoed· en weG zijn de petten, 

Weg is de muts ....en· weg zijn . de baretten 

Weg 'zijn de dassen, de kousen en dG 

blous..e, 

Weg de. uniformbroeken,· de rokken en 

de shoes, 

D.at .is · oudei')Vets, verleden 't~jd, 


yoorbij : 


\"~g is de hoofdkabouter en wegis

haar volkje, . . ' 

Weg is de gids en weg is zijn nest, 

De troep moet debatteren over wat zij 

zullen doen, 

Ze blijven disous s ieren, maar de 

leiding denkt aan toen, 

It Was ouderwets, verleden tijd, 

voorbij • 


Is dat de toekomst, is dat Vlat ons 

waoht, 

Hebben we ' daarvoor gewerkt, gaven we 

.daaraan onze kracht, 

Gaat dat 'verd,njnen, gaat dat · voorbij, 

Gnat dat verdwijnen, gaat dit v.oorbij. 


Is men' Eir opuit de betaalde kxacljten 

Met hun sociale 'academ'iekennis om . 

Scouting te verkrachten, 

Zij weten alles van buurthuisVierk af, 

Ma ar' ·st:or.ten. met hun kennis Scouting 

in -het graf,. 

Wanthet . is ouderwets, daarom gaat 

het yoorbij. 
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VIN D EN 
JtlLLlE _VAN 

, (tekst: J . ' Stellema ; wijze ' ,MY GUY ). 

Wat vinden jullie Inngzamerhand van 

pAiJVIN1lERI,'f; , 


-We krijgen dr de laatste tijd steeds 

meer leden bij, 

Vie Kamper met een leidinggebrek , 

De kinderen lopen over je nek, 

Maar _t'och blijven we troulVe fans van 

PADVIN1lERIJ. 


Er is een tijd geweest, dat i edereen 

beweerde, 

Sooiiiers waren militairen waar je 

niet~ van leerde, 

Ze doen daar vee1 aan sport en spel, 

Nou ja, dnt mocht dan tach nog weI, 

Maar de vlaggemast is militaris tisch 

en fascistisch. 


Daar komt nog bij het uniform, een 

belachelijke ins telling" 

\Vat zou ik moeten in zo'n bloes met 

op mijn hoofd zo'n r aa r ding, 

Ik ga nog liever fietsenstelen op de 

Dam , Dan da t ik in zo'n pakkie i n het 

openbaar kwam, 

Nee, ze zoeken het maar lekker uit, 

het is niet S 'voor mij, 


!loe komt het dan , zo vraag ik mij nu 

at , dat steeds meer mensen, 

Tach de laatste tija een heel kl~in 

plaatsje in ons Scouting wensen, 

Het blijkt dus toch : ',:e zijn niet 

idioot, 

En eigenlijk l ach 1k me helemaal dood, 
Omdat er s t eeds meer van men i ng zij n, 
Omdat er steeds meeT van mening z ijl!l, 
Dat "scouting" is toch weI fijn! 

I ,P -RALLY 	 EN 
BA RBE CU E 

Iedere leidster en leider heeft van 

de I.P.-st arn de uitnodiging voor 'de 

fietsenrally ontvangen . Je hebt dli'S 

oak kurmen ' zien, dnt er Vall je ver

" acht werd, dat j e ,de (het) st!'ook

ja(s ) weer aan de st arn terug zoudt 

sturen, a ls je aan de barbecue en/ 

of het weekend wilde deelnemen . 

Of 'en je da t 'Vergsten? 

Misschien kan" het nog! 


DeI.P.-stam h'eeft aan het distrits 

secretariaat laten weten, ' dat zevan 

af 1 mei geen s 'oosavonden meer op het 
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Geiteweitje houden i-v-m- hun verhui 

zing naar het ,zomerverblijf op "Beu 

kenwoud". 

Houdt hier dUB goed rekening mee ! ! ! 


GRO TE TENT 

De s t. Michnel \'In de Dag Hammnrskjold 
z ijn i n het bez it vnn een 'grot e leger
tent : Afmetingen 6 x 12 meter met 

-stahoogte tot aan 	de z ijknnt en. 

--Groepen , die van deze tent gebruik 
willen maken tijdens zo~crka3pen of 
ande r e ac tiviteiten, kunnen contact 
opnemen me t de s chippers Ad Post, Ka
pelstrant 38 te Bussum, tel. 02159 
11078 of Bert ~ine, P .v. d.Leelaan 23 
te Kortenhoef, tel, 60 381. 

De tent wordt door mensen v~~ de Dag 
Hammar s k j6ld of de st. Michael opge 
zet waar U maaD wilt, De Kosten z ijn 
natuurl ijk afhankelijK van de plaats 
van bestemming . 

Noot Van de re dactie : Deze tent heeft ================ ==== 
tijdens, de ronde/patrouillewedstrijden 
zln nut al volledig bewezen! 

I.v . m. de steeds toenemende verwaar 
lozing van he t kampterrein te Hol 

-- l~dsche Rading i s mijn verzoek tot 
mridebeheer e . d. ingewilligd en weI 
door de St. Paulusgroep te Hilversum. 
Van gen0emde gr oep heb ik re eds vele 
mal en zeer vee1 s teun en medewerking 
gehad, o.a. met s t ormschade, uitkam
men c . q . opruimon van het terrein en 
derge lijke. 
Het komt s teods meer voor da t bepaal 
de gr oepen het niet zo nnuw nemen met 
de gezondhe i d van het terrein. Om en
ke l e voorbeelden te noemen: Er worden 
vuurgeulen gemaakt, vaak een meter 
naast een reeds , be s t aande eeul die 
nie t is opgeruimd door de troep, die 
daar heeft gezeten . Oak ontdek ik 
steeds meer nieuwe kampv~urplaatsen, 

Vlat resulteert in meer verzanding en 
vervi6nding van het terrein. Ook zijn
'e-r ' groepen, die zioh ' van BOSBRANDGE
VAAR geen zie!' , aantrekken en lustig 
kook-resp. kampvtiren maken. 
Ko:dom : Als we" !lit mooie terrein, wil 
len behouden, moet'en' er anel mantre
gel~n word~n genomen. 
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Hicr-Jij hel;> i k dus de St. Paulusgroep 

y er zocht en gemacht i gd Dl!Jde, , op te 

t reden a ls , beheerlier, wat dus inhoudt 

dat aanuijzingen i.y.m. het behoud yan 

;1.8t ter rein door de door de s t. Pau,

l nsgr oep aan tc vrijzen personen, stipt 

ihenen t e worden nageleefd. 


I Gdereen, die op het terrein UITVII.DK 
vl,il kamperen, dient in ,het bezit te 
zijn van een vergunning. Deze kunnen 

'dOOl' de Gooise" groepen worden aange
v~sagd op onders t aande adressen, en 
wordcn'voort aan medeondertekend door 
die personen, ,d:i. e door de St. Paulus,· 
groep zijn aangewe~ en . Ik wijs er me t 
nadruk op,. da t deze j personen volledig 

,gem(}oht igd z ijn op' te treden tegen c. 
,'1. over . te gQ.an' ',tot verwijderen ,van 
' kamperend...p~rsonen ' of groepen, die .' 
niet ku.nnen of wLj.len kamperen zoa ls 
hct verkenners betaamt . 

,Ik hoop, datU n og menig gezellig 
uurtje zult mQgen ,hebben op hetnog 
zo moote te~r ein en 'ik ' dank ", de St. 
Paulus groep zeer harteJ:ijk VOor hun 
t09gezegd~ medower kin • 
TO? ZIENS O? " tr 't-!Jl VI tJ C K ".-, 

, D. v ~ d. LindEll;' , beheerdElr. 
N. B, 
K=pverbUllllingen kunnen aangevraagd 
vrOJ.'den bij: 
L.H,G . V(n'haar, Middelwaarde 24 , Laren 
GeL 02153 ,. '10019 ; , 
l . G.van,Alcen, D';'ependaalse' Drift 19, 

Hi l ve_rsu.t1 " te l. 48201. ' 


GECOM81!~EERDE 

ro n0e I pat r 0.~ III e 
• 

W EDSTRIJDt=N 
Dc gecotnbineerde rond~C. , en · patroU:ille 

\'I edsi; r ijden van de in de ' regio samen

werkende districten A~s telland, , 't 

Gooi-Noo r d en 't Gooi-Zuid" die ge 
houden werden op "Bui tenz org " , te 

Baam op 30 april en, 1 en 2 mei 1976 

!o iJn eeA groot Bucces geworden. 


D,e organ;i.sato:!Jen zaeen deze wedstr ij 
,dsn na'Guurl ijk me t ,een zekere reserve 
,t egemoet, WB."lt het zouden ,de ,eers t e 
zijn , waar,ook de meisjesgroepen 'aan 
mee zoudo!') kmmen doen. Natuurl ijk wa
ren in de voorbes prekingen de, voelho
r ens r eeds ui t ges token om een zodanig 
progr amma te maken da t de rondes er 

met" een redelijko kans ,;op ' succes aan 
mee zouden kunnen doen , maar hoe 20U 
het i n de praktijk gaan? We l, dat is 
a llemaal reus achtig meegevallen! 
9 rondes en 22 patrouilles uit de 
drie di~tricten hebben onder gunstige 
weers omstandigheden (aileen de nach 
ten' waJ;'en 'koud) deelgenomen aan deze 
"geemancipeerde" wedstr ijden. 
Wat uw verslaggever bijzonder is opge
vallen is de perfecte organisatie van 
het geheel. Erwerden niet veel zaken 
ann het' toeva l over gelaten. En wat 
ook " bijzonder ' opgeval len i s , is het 
feit, dat er door de PIVO-stammen 'uit 
de drie distrioten zorn grote hoe
veelheid werk achter de schermen is 
verricht. Daar zullen de dee lnemende 
rondes en patrouilles niet zo heel 
veel' van' hebben gemerkt, maar zonder 
dez e htilp zouden de weds'trijden OnIDO
-gelijk z,ijn g,ewees t. 
Ben prettige' '' b ijkoillstigheid'' )opgete
kend uitde mond van e~n van de be
heerd'ers van "Buitenzor g" ) was het 
feit , dat het terrein e,en uur na de 
wedstr ijden er weer ' "maagdelijk" bii lag. 

' ''[oorwsar, een bijzonder prettige noot, 
,,'want er wordt we-I eens opgemerkt; dat 
" ,he t i n de beweging niet meer zo" cor 
"' i'ect toegaat 'als jaren geleden. Vlel, 

l1-ie r was i n elk geval bewezen, dat er 
toch nog' vrel degelijk gekampeerd wordt 

' in de groep en . 
';' En dan nil de uitslag . van deze wed

strijden. Die is, volgens mij , wel n iet 
zo heel erg belangr ijk , Vlant het deel
nemen was eigenl ijk belangrijker dan 
het Vl innen, maar voor de volledigheid 
is he t misschien toch Vle l nodig. Hier 
volgen 'a lleen de uitslagen van ons ei 
gen district: ' 

Pluvieren{Athabas can) 2e 
Orion(Fr OkEln Parm) 8e 
Voss en (Aigonauten) ge 
Raven(Pater ~amiaan) 16e 
Kievieten(Hilferthe em 17e 
Mars (Froken Parm ) 22e 

'Reigers(Ar gonauten ) , '28e 
_Wolven(Heidepar k) 2ge 
Bevers (Argonauten) , 30e 

Nat uur l ijk Vlor den allen, die op de een 
of andere manier' aan deze wedstrijden 
hun beste krachten hebben gewijd, van 
harte bedanld. En vre kijken met genoe
gen uit naar he t volgend j aar. Dan 
za l men op landel~K niveau (misschien) 
weI klaar zijn om ook -n a t ionaal gecom

' bineerde 'wedstr ijden te organiseren!?! 
,' Ik weet niet,; of wij in onze regio de 
enige zijnc'6eweest; die ook rondes mee 
hebben l aten doen. Als dat het geval 
is kan men mbgel UK op l andel UK ni
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veau nog wat van onze regio lerenl 

£.J J\J =:J 

=J .~ iJlJ -r 
 jJ iJ j-l 

.~ j-liJ -{ 
Op .1 april (het was h:eus geen mop) 
bestond ,. . het depot van de Scout Shop 
aan de Langestraat TIEN j aar. lets, 

' waara~n het districtsbestuur beslist 
niet aan voorb~ wilde ,gaan zonder er 
een (b,esc.hei.den) fe.este l ijk tintje aan 
te geven . 
De voorb.ereidingen v~~r het tot stand 
komen v~n'Qat depot is VOor een groot 
dee 1 het werk geweest van de toenma
lige' Districtscommissaris van de N.P. 
V., de 'heer J. Holts l ag. Het was dus 
vanze lfsprekend, dat di e ook voor dit 
"onderons je" '\7erd uitgenodigd evenals 
zi,in cipvo lger, de heer G. Huis i n ·'t 
Veld" 
Ouze districtsvoorzitter, Philip Smit 
heeft aan de dames van Amerongen en 
Borst , beiden oud- akela's van de 

. P . V., de " ordo" van Mowgli uitge
r eikt en hen dank gebr acht voor het 
feit, dat z~ gedurende 0.1 die tien 
j aar op zo'n uitst ekende uijze de shop 
hebben cerunned. Toen zij aan dit werk 
begonnen, had<len ze ZGlf niet gedo.cht 
dat ze het zo lang zouden volhouden . 
Dat zG het buitenge;'{Qon, hebben gedarrn 
blijkt .,el uit do 'omzet, die meer dan 
verviervoudigd i s . Het depot geniet 
ver buiten onze regio bekendheid en 
dat i:o natuurl ijk niet Voar niets. Het 
i s daarom j8~er da t bijhet landelijk 
bestuur van Soouting Nederland niet 
wat meer bGgrip voor ·'goed fuhctione
r ande depots als hGt Hilvers'wns e Gr 
t och Gen is, kan ,VI orden opgebro.cht. 
Want nag steeds hengt het D~oeles
·zwaard van opheff ing van het de·pet 
boven ons hoofd . Toch 'z'ullim we' onder 
aanvoering van onze D', V. riiet bij de 
palcken blijven neerzitt'en. 'Er zal '0.1
l es aan worden gedaan om Het Gaoi z'n 
dep6t te l aten behouqen. Dat kan de 
beweging aIleen maar ten goede komen . 
En dames , we rekenen da~rbij op U ! ! ! 

V E R H U I Z I ~ '4 G 
Met ingang van 21 mei 1976 gaat onze 

:districtsvoorzitter, . dhr. Ph .F.Smit, 
verhuizGn. 't Nieuwo adres luidt van
af die da:tum: Van SpeijkIaan 44 te 
Hilversum. Oak zijn tel!)foonnllllllller 

"veraildert .en wOl:dt nUl 4 ' 66 02 . (.De 
aans Iui'tdatum is nog niet bekend !). 
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Maesten we in het vor1ge nummer van 
de Gooi-Zu1d Koerier meldden, dat de 
Frano1sous/Jeanne d'Aro-groep was op
gehouden te'bestaan, we kunnen nu de 
heropr1ohting van de groe~ weer aan
kondigen. De groe~ zal )voorlap1f?) 
al~een maar uit een st~ bestaan. Die 
stam is gestart met noht leden en 
kamt bijeen 1n ue lokaliteiten van de 
stiohting Sooutir-g Hilversum-Noord, 
de etiohting waar de Danny Kaye··groep 
'en Pater Dam1aan-groop onder resorte:~ 
ren. Zoals je missohien veet, ' liggen 
die iOkalite1ten onder de St. Joeoph
kerk ann de Pelikaanstraat. Uooht je 
belangstelling voor die stan hebben: 
De stamleden komen op vrijdagavond bij 
elknar en je mOdt de ingang , aan de 
Naohtegaalstraat nemen! 

II 

5T mCHREL 

U1t krante~b~riohten 1s ons gebleken, 
dat de st. U:l.ohaelg.coep uit Korten
hoef opi5 mei j.l. z l n DERTIG-jar1g 
bestaan hoeft gevieru. 
Dnt is natuu:t'lijk een yermeld1ngswaar
d1g feit. Begonnen als l andgroep, zijn 

' ze avergesch~~9 ~d op h0t vaterwerk, 
1ets ' wat ~ ,n die waterrijke omgev1ng 
bijna een vanz.:llfsprekendhe1d vrerd. 
Het gaat de croep voortreffelijk. Het 
aantal ledon is nag s teeds groeiende 
en dat kan a!lee~ ma~ liggen ann do 
omstand1ghe1d, da~ er aan de jeugd 
van Kortonhoaf uitnuntende soouting 
aotiviteiten wo~dc~ gGboden. Waarvoor 
hulde aan da. sta!" onder no.nvoering 
van sohipper Bel:t Fine. 
We felioltoren (le st. Miohael van 
harte met d1t jubileun en hopen, dat 
hat hen in de toekomst oven voorspoe
dig zal mogen bli.,'ven gaan ale dat in 
de afgelopen 30 jeer hot gova l is gew 
weest, 

HERVERKIEZING 

Op de distr10tsraad van 6 april 1976 
werd de heer Ph.F.Sm1t herkozen ale 
D1str1otsvoorz1tter. Missoh1en een 
zaak, die vanzelfsprokend is, omdat 
er bij de verkiezing geen tegenoand1
daten waren opgegeven. De redenen van 
dat niet apgeven van tegenoandida
ten kunnen velerlei zijn. Volgens mlj 
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