was van mening, dat sr op deze basis
niet ' kon worden begonnen. Daar had
ze natuurlijk volkomon geli,jk aan.
Een groep, de St. Paulus meldde, ~at
er uit hun groep geen belangstolltng
voor was, maar van andere groepen
hoorden we niets. Daarom: Voor'de
laatste koer vragen we nog eens te
willen nagaan, of er missohien in
jou" groep belangstelling is. Komt
er hie rna geen aanmelding van
en thousiaBtelingen, dan zullen we
de zaak maar in de ijskaBt zetten tot
er missohien in de toekomst wel meor
interesse voor deze vorm van
scouting wordt getoond.
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SHOP

Het Hilversumse depot van de Soout
Shop is vanaf 3 juli 1976 tim 14
augustus 1976 i.v.m. de vakanties
GESLOTEN. Haast je dus, als je nog
iets nodig hebt.
Voor "nood"govallen: Tel. 1 23 48.
De nieuwe uniformen zijn nog steeds
niet in de Soout Shop verkrijgbaar.
Maar op de Landelijke Raad werd
verteld, dat er een schip uit Korea
naar Nederland onderweg ,was, vol met
allerlei uniformen. Hanneer dat
Bchip in ons land zou aankomen kon
nog riiet worden gezegd, maar ne de
v akantie zullen we er waarschijnl~K
Vlel meer over horen!
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VAH DE REDAOTIE (2)
LUSTRUMVIERING (2,3)
TELEURSTELLEND (3 )
SPELTEAM (4)
INTRODUCTIE (4)
LAHDELIJKE RAAD (5)

7. ](AMp AANVRAAGFORMULIEREN (6,7)
8. ALLEE ALLERLEI (7)
9. LAATSTE OPROEP (7,8)
10. SCOUT SHOP (8)

VAN DE

REDACTIE

september' e en Vli_A_A.'li.BE lCEiiMiS wo rci.e~l
gehouden op het 't errein Uitwyck aan
de Utreehtseweg (en niet a an de
Soestdijkerstraa tweg , zoa ls
abusievelijk in de ,ciroulaire stond
vermeld). terwiji er, IS a"1onds veor _
a Ile knder- en bestuursleden een
feestavond zal worden georganiseerd
in een nog nader t ebepa len lokaal.
Dringend wordt verzooht om het 
strookje onder de circulairo v66r 15
j uli ' 1 976 op t e z en den a.aiJ. J annie
Schrijvers-Forms ma , .Johannes Huslaan
276. Het oomit~ wi! natuurl ijk weten
op hoeveel ,d eelnemers het kan
rekenen , want -d an aIleen kunnen' de _
voorbereid ingen ' goed'verlopen.
Wat ook erg b elangrijk is; dat het
comite uitbreiding ,krjjgt. Momenteel
hebben b ijna uitsluiteild mensen uit,
de kabouter- en wel'pent-8..l<: er zitting
in, maax 'I1i1 men de z aa,k goed
voorbereiden, dan moeten er 'ook' een
panr mensen-uit de verkenners- en
p8.dvindster~/ gidGentakken bijkomen.
Mogen we er op rek enen, dat, ondanks
de drukt,e van voor bereiding van de
zomerkampen, ,er t o,,:, nog een alllltal
enthCl-,u,,;Lp.s:telingon zioh zullen
.
m()lden. ieij J pNl,ieSchrijvers voor
aan-Vtilling
het comite? Dat zou

Dit nummer van de Gooi-Zuid- Koerier
verschijnt al een maand na het
mei-nummer. De reden daarvan is, dat
de redactie op de het laatst
gehouden districtsraad te horen
kreeg, dat men elke dag met
verlangen naar de brievenbus liep om
te zien of er al weer een nummer van
de G~-Z. K: verschenan was: Nou,
zo'n verlangen kun je niet beschamen
en daarom hebben ue alles op haren
en snaren gezet om nog v66r de
zomerkampen met het niouwe nummar
uit te komen.
Mogelijk valt U nog iets op. Tot nu
toe werd de lay-out zo verzorgd, dat
ook de rechterkant van de kolommen
een rechte lijn vormde. Dat was vaak
een heidens karwei, dat kunnen we U
verzekeren. Daarom hebben we het dit
keer eens anders gedaan. We hebben
het voorbeeld gevolgd van bepaalde
art ike len in dag- en weekbladen,
vraarbij men zover met een regel
doorgaat, dat er geen enk~l woord
meer behoeft te Tlorden afgebroken.
Of dit sen verbetering is? We weten
he-o niet. In elk geval bespaart het
m., redaotie weI een heoveelheid
work, al moet er bij gezegd worden,
dat alles toch tweemaal getikt moet
worden: Eenmaal op "klad" en eenmaal
op het etencil.
'
Tenslotte : De redaotie staat graag
ruimte besohikbaar voor artikelen,
die voor het gehele' district
belangrijk zijn. U kunt dus in uw pen
klimmen.

I USTRUlTl

\/ ER nrl
Hoewel het aa.ntaL ):lersonen, dat
zitting heeft in het oomite, -dat de
lustrumviering vanons district gaat
voorbereiden erg klein is, is men
tooh begonnen aan het maken van
plcnnen voor deze viering.
AIle verantwoordelijk leidsters -en
leiders en natuurlijk ook de G.V.'s,
het spelteam en de bestuursleden van
het distriot hebben intussen een
oirculaire in do bus gehad, waarin
de eerate ideeen bekend zijn gemaakt.
V~~r nIle jeugdleden zal er op 25

2

van

reusaohtig ~ ~n z ijn ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
En vooral: Roud de datum van 25
~eptember vast vrij bij het maken van

je eig en (spe 1eenheid)plannen voor
het nieuw,e se i"zoen,

TELEURSTELLEND

..

,

,

'

Het dage l ijks bes t '.mr van het 
district h e e'f t : gedur'e nde de
afgelopen vier m~nden geregeld de'
moge l ijkheid geopend voor kader- en
best'uursletlen v an de gr oepen op het
'spr ~ eku'ur - tu komen' praten over zaken
die voor b eide part ijen belangrijk
VI aI'en--, Relnas i s hie ryan -g een
gebr-u ik gemaakt, 'Dat is voo:r het
D'.B,. teleurs tellend, want dat heeft
z',. tn ,v'rije ' tijd beschikba ar gesteld •
.Het kan, na tuurlijk be t ekenen, dat er
helemaa l ', geen _problemen in de grcep
of s'peleenhe'id u = en. Da:t zou 
verheugend zijn . En l a ten we het daar
dan maar Q;P ' houden .
,
"
Ma ar ' jullie z ult wel begrijpen, da::!;
het D. B. (voorlopig £1.1thans) geen
s preek llur meer zal ' houden.
Mochten -er zioh toch problemen
voordoen, dan kun je je persoonlijK
tot e,en v an ons wenden. Daart oe vind
je elders een overzioht van het
spelteam. De adressen van het D.B.
zijn, naar we aannemen, weI bekend.
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Er wordt nogal eens aan uw
secre~aris g~vraagd, wie er nu
speJ.advis'e~ van een bepaalde .,
speltak is'. Daarom voIgt hier een 
overz:!.cht ' van het spelteam"
'
KABOUTERS':

Mw.

L ~ ;Gei<ding-v.d.Lit,

Mauri,tslaan 36, Hilverstim.
Mw . M.H. J.Vermeulen-Hefti; Joh.
Geradtsweg 96, Hilversum, tel.
5 12 92 .

WELPEN:
Dhr . J .Verwe ij, van Linschotenlann
184, Hilversum, tel. 5 75 77~
(Nieu.,i' adres ,dUB! !) ,
VERKENNERS
:
\ '
,

Dhr,. E.J . Spanjersberg, Zonnelaan
.13-B, !U lvers um.
'
IVATERWERK :

Dhr. G. Fine, P .v. d .Leelaan 7,
Kortenhoef, tel. 6 03 81.
LEVENSBFSCHOUWELIJK ADVISEUR :
Dhr. J.L.Bus, Minckelersstraat 28,
Hilversum, tel; 5 96 74 .
Zolang or nog geen speladviseuse
voor pa dv.indsters/gidsen is
gevoJ:lder;t., zullen de dam.e s Gerding
en Vermeulen .die funct ie ad interim
waarnemen_

I.NTRODUCTJE
Het ligt in de bedoeling van het
spelteam in het komend seizoen een
introduotieb ij eenkomst te organiseren
voor die l eidsters en l eiders, die
aan een bas is cursus gsan deelnemen,.
Zo'n introductiebijoenkomst is .
bijzonder belangrijk, omd,at da a,r 'een
aantal zaken aan de orde worden
gesteld, die op een basisoursUB als.
'bekend worden verondersteld. Tot nil.
toe is er van zo 'n introduct·ie .. in
ons district nog niet zoveel terecht
gekomen, maar daar wil het speltearn
nu verandering in gaan brengen. Maar
dsar . is natuurliJK de medewerkint; ';'an
de groepsvoorzit(s)ters VOOr nodig.
Die moeten nl. opgeven, welke
.
leidsters en leiders hiervoor in
,aanmerking komen . Mogen we daarom
mot die G. V.'s afspreken, dat ze de
candidaten 'voor zo'n bijeonkomst aan
het districtSsecretariaat opgeven?
Dat zal dan weI zorgen, dat het
spelteam daarvan op de hoogte wordt
gebraoht.
We ge loven, dat deze introductie
het werk in de speleenheden
b jjz onder ten" goede kan komen .
Bovendien: Men leert elkaar ook ,
ke~en. Een winstpunt dua!
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LR nOELJHE
RRRO
De Landel ijke Raad van 12 juni 1976
is weer a c ht er dr rug . We gaan ons
in dit n umm er niet uitputten over de
gedurende die L. R. gehouden
discUBsies en ste=ingen. We kunnen
we I a1 ree ds medod elen, dat het
voorstel van ons district over de
stemming t. a .v. belangrijke zaken
door de leden v an die L. R. is,
verworpen. We zu llen dat moe ten
aanvaarden, a l zijn we van mening,
dat de toekomst ons misschien nog
weI eens gelijk zal geven . Maar dan
is het miAschien te l aat. Want ons
voorstel was geboren uit de
bezorgdheid het Spa l van Verkennen,
zo a ls Baden Pcwell dat heeft
ontworpen, zo zuiver mogelijk te
houden. Natuurl i,jk aangepast aan de
jeugd van deze tijd en mot , de
middelen, die ons nu geboden worden,
maar or toch vaor zorgend , dat het
geen slapaftreksel wordt van een
spel; dat 2'n waar~e en
doelmatigheid reeds tientallen
j a ren heeft bevrezen ..
ie willen weI a l vooruitzien .,- Op de
Landelijko Raa d', die in december van
dit j aar wordt gehouden, zullen o. a .
de Wet en de> Belofte aan de orde
komen. En we r aden £11 onze kader - en
bes tuurs le'den aIr. het oindrapport
over dez e mat erie nog eens na te
lezen in hot janu=inummer van
"Scouting". Last h et nie't zo .z ijn',
dat ·dit onderrrerp je koud laat, maar
bespxeek ' het nu a l in je groepsraad ,
zoda t,- wanneer he t op de
'
districtsraad aan de orde komt , de
groepsafgevaardigden met een
gefundeerde mening nsar voren kunnen
komen.
Tenslotte: Als je wat meer over de
afge lopen L.R. wilt woten, kijk dan
uit naar het verslag daarvan in.
"Scouting " •
Er is n og een verheugend fei·t ·te
vermelden over de L.R;: Uaast onze
be ide distriots af'gevaardigden waren
er ook een viert a l pers'onen ui t
groepen uit 'on'S distri ot, ..die £lIs
belangstellenden die vorgadering
hebben mee gemaakt . Een verblijdende
ont'7ikkeling , "mogen we weI opmerken!
Moge z"ich da t voortzet t en in het
..erk·· in ons di"trict . En mogelijk
oandidaat - afgevaardigden! !!
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van die voorwaarden kan worden
verleend. Z\j kunnen nl. een t\jdellike
erkenning kr\jgen, die tot 1 januari
1977 geldig is. Ze hebben dan de
kans om in de tussenliggende periode
sen bivak- of kampeercursus ts gaan
volgen.
'
Al is het 'misschien wat laat : Vraag
alsnog zo'n t\jdel'ike erkenning aan!
Een formulier daarvoor kun je weer
bij het secretariaat afhalen.

nD lJnVil~Dg

rnimU

IBiBn

Het mag als 'bekend worden
"
veronder s teld, da t er geen ,kamp, "4at
48 uur of langeI' duur,t , mag' ',worden
gehouden zonder dat daarvoor vi ~' een
kampaanvraagformulier toestemming, 'is
gevraagd .
'
Alle, 'gr oepDvoorzit (6 )ters . hebben van
het Landelijk,Bure au van Soouting
Ne der land 'een,: aantal van die
formulieren 'ontvangen, maar als ze
er te 'kort . van ·,hebben, kunnen er ook
b\j het diStr,i ctss ecretariaat worden
gehaal d . ,
)
Ze moeten in -viervoud, wor den
ingevuld EN OOK :IN"-VIERV OUD BIJ ,RET
DISTRI CTSSECRE'l'ARIA:A.l' ' worden,
i ngeleve r d . ,Bat laa tstewordt nogal
,e ens vergeten. De.t komt, omdat het
eers te deel do or de speleenheid mee
op kamp moet worden genomen, 'maar
~en vor gee t dan , da t het eerst nog
door de speladvis eur moet z\jn
et ekend en daar ,zor gt uw
dis tric tss ecr~tari s v~~r. Wat di e
ook voor U doet is het invullen van
de naam van , het te bezoeken district
omdat , h\j daar een ove rzicht van
h eef t.
Vlaar uw district ssecretaris vooral
naar'vr aagt i s de t ermijn van
inzending : Zes weken voor het kamp
begi nt. Hij i s ook maar een mens en
he eft hElt in deze t ijd ,door al die
f ormu l ieren toch 0.1 druk ,genoeg . H\j
wil gr aag a lles naa r wens afw ~ rk en ,
maar, kan geen i j zer me t handen
breken. \7 erkt U daarom mee om ee,n en
ander op t ijd b\j hem i n de bus to
doen ?
Vlaar we ook n og even op willen \1\jzen
iD het feit, dat e;r t ijdens elk kamp
cen leidst'er of leider aanwezig m?et
"
z \jn , die een bivak- of .
kompeererkenning he eft. Hoe kom', jo
nu aan zol n erkenning? Sl a dsar ,het
oktobernummer , 1975 van " Soouting'"
n og "IIfaaI' eens op nEh Daar , staan een
aantal voorwsarden vermeld, waarop
zo ' n ' 'e rkenning kan worden
uit gere;i.kt. Waar :.relen van U niet aan
gedacht hebben is, dat er aan di~
le i dsters en leiders., die .v66r ,
september 1975, b\j Scouting N eder~and
u ar en inge's chreven, een ontheffing
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Als het goed is, hebben aIle kader
en bestuursleden het blad van het
gewest Hoord-Holland, "Allee
Allerlei" in de bus gehad. Als dat
niet het geva l mocht zijn; sta je
niet in de kar,t ot,heek van het gewest
bekend. Dat ligt dan niet aan de
mensen op het gewestelijk bureau,
maar is dan het gevolg van het feit,
dat je OF niet op het
inschrijvingsformulier van je groep
staat vermeld OF dat je een
eventuele adreswijziging niet aan het
gewestel\jk bureau (Zandvoorter Allee
41, Heemstede) , hebt doorgegeven!
Waar we de aandacht op willen
vestigen is, datin dat nummer van
"Allee Allerlei" nu reeds eel) ,
cursusoverzicht staat afgedrukt. En
al heb je , met het zomerkamp nag in
het vooruitzicht, helcmaal geen
belangstelling vo'o r uat voor cursus
dan ook, het is toch weI zaak er zo
spoedig mogelijk aandacht aan te
schenken, als de _orner weer voorb\j
is. Vooral die kampeeroursus ie
uitermate belangrijk, want je weet,
dat er geen kamp mag worden gehouden
zonder dat er een leid(st)er meegaat
die in, het bezit is van een bivak
of kampeererkenning! GrUP dus die
kans aan met beide handen.
Doen, mensen!

LAATSTE

OPROEP

Ondanks herhaalde verzoeken op
diverse districtsreadsvergaderingen
Om in de groepen to in~ormeren of er
ook belangstellende (zee)verkenners,
wclpen, padvindsters en gidsen waren
voor medewerking aan het formeren
van een districtsdrumband, hebben er
zich geen nieuue oandidaten voor een
dergelijke groep gemeld. Er hebben
zich indert\jd een anntal kabouters
met leidsters en een zestal piVOIS
' voor de band gemeld. Maar mevrouw
'Paets-van Deth, die bereid was om de
band weer nieuw leven in te blazen,
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