
Op de verga.dering van 
pag. 6) is het voorstel gelanceerd 
een insigne te ontwerpen en te 

t2 november(zie 
om 

gaan 
dragen ~aardoor een ieder kan zien, 
iat de dra.~er tot het district Gooi 
Zuid behoort . Dat voorstel werd en
thousiast ontvangen en er worden al 
stappen ondernomen iets daarvoor te 
o~t~erpen. Op de D. R. van 13 december 
hoor je er vast wel meer van. 

ONDERSCHEIDING 
~~===================;===== 

1'Iie he"!: novembernummer van Scouting 
goed haeft gelezen is beslist ook het 
bericht tegengekomen, dat de heer 
H. J . M. van Erp, bestuurslid van de st . 
Paulusgroep, de zilveren onderschei
ding van Soouting Nederland heeft 
ontvanpen. Die is hem op voorstel van 
de Paulusianen verleend VOOl' zijn ja
renlanRe inspanningen voor deze groep 
aan de Schapenkamp. Van Meruit wordt 
de heer van Erp ook nog eens gefoli 
citeerd. We spreken de wens uit, da.t 
~ij nCe velo jaron vcor d~ st. Paulus
tro~p bahouden mag blijven. 

~~~!=~~==~=I=~! 
Aan alle Gidsen-, Padvindsters  en 
(Zeo)verkennersleid(st)ers 170rdt aan
Ger~den o~ hun jeugdleden te vragen 
'~och vooral te letton op de aankondi 
gingen in "ACTIE" van januari 1977 
oYer te hO:l.den landelijke hike- wed _ 
strijden op 4, 5 en 6 april 1977. Op 
diezelfde dr>ta vinden een trappers
k~p en een aantal· insignekampen 
(kok - foto - bespieder - E. H. E. O. ) 
Pluats. JongenG en meisjes van water 
groepen komen ook aan hun trekken : In 
Looodrocht vinden voor hen water- en 
wildevaarthikes plaats. 
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MEDEDELINGENBLAD 


VOOR DE LEIDSTERS, LEIDERS EN FIVO'S 

VAN HET DISTRICT 'T GOOI - ZUlD 


VAN SCOUTING NEDERLAND 

REDACTIE- ADRES: SIRIUSSTfulAT 10 

TEL . 5 6 1 9 4 H I L V E R SUM 


3e JllRGAlW no. 16 DECEMBER 1976 

1. VAN DE REDACTIE (2) 
2. DRm.tBAND (2) 

3. SCOUTING; GUIDER (3) 

4· L.i...'l'D. ZWEMl'lEDSTRIJDEN (3) 

5· BELET (4) 

I 

6. NIEUWJAAR? J (4) 

7· JAMMER (4,5) 

8. WINTERLAER (5) 
9. KABOUTERLIEDJES (5) 

1'). 	 BIVAK/K.~EER I 
ERKENNINGEN (6) 

11 . 	 12 NOVEMBER 1976 (6 , 7) 

12. 	 POOLTOCHT (7) 

13. ATLETIEKWEDSTRIJDEN (7) 

14· INSTUIF (7) 
15. 	 INSIGNE (8) 

16. 	 ONDERSCBEIDING (8) 

17. 	 HIT 77 (8) 

8 




ODgemerkt Toorbijgegaan 1s het Ter
sohUnen Tan hat serste nu_er :In de 
derds jaargang Tal1 de Gooi.zutd Koe
ner niet t De redaotie ontv1Dg een 
pracht1g boeket harfstbloeaenl »at is 
bUzonder op prije gestald. 

Dit nuaaer staat bol van d. inf01'lll&
ties over allerlei activit.itan, die 
in ans district sullen plaatsvinden 
ot waarun (kader)leden utt ODS di
striot Imnnen deelnemeno lloselUk is 
er wel een varantwOordelijk 1.id(st}er 
die ve1'll1lOht, "Kom ik neg we1 toe un 
e1gen activiteiten'l" Haar Qf hem sU 
als vocet geboden hat fel"!; , dat lIIe 
lIIET VBBPLICllT S\ln om un ... L L E S 
mee te doen. Hat distriotsbestunr is 
eohter b1U, dat er soveel moselijkhe
den om te kiezen z~ 

Er is neg wa.t met dit _erl Resft U 
het al gelllien? !fou, dan behoeven wij 
het niet te noemen. JUist ja, dat ie 
hetl?1 

drumbond 

1915) 

de 

. 

n 

we!

De 1&&tste oproep (:In de Gooi 

ZUid Koener van deoember 

Tear hat formeren van een DRIJII

:BAJJD heert (missoh1en) toeh 

sUGoes. ~e groepen, t... 

now... en de ZUI11ERIRUIS habbe 

v6dr het somerkamp laten weten, 

dat zU belangstelliDg Aadden 

van ..tart ta gaan. lIelootd we 

!IIO spoedig mose1Uk een opsave te 

versvekken van he"t &antal lede 

van deze wee groepen, dat bier 

Toar belangstelling ~ 


En tot 

nu toe wacht uw seoretaris 

staeds op die oPfS&ve. "Zo spoe 

dig aose~" is (dus) een rek 

baaz b8grip. 

Als nu de beide groepen met. 

&ental jongene en m.i8jes komt, 

betekent di1; dan, 4&1; leden T 

andere groepen niet mee aogen 

doen? !f~JX IID'.I!II t Jl1l1; 

vaa Soou~ :In one district ls 

Tamlelfll})1'ekend van harte 

kOll:, 4&t is log1soJa.. 

We lIIullen U op de loogte haud 

Tan de vorderiDgen op 41t ter

rein. 
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SCOUTING 

GUI DER 
Het district i s r eeds een e.antal ja
r en geabonneerd op he t Enge lse blad 
Scouting en het is bedoeld om onder 
leidsters en lei~ers, di e daarvoor 
belangste lling hadden , t c laten cir 
culeren. Gedurende }rie j aar he eft 
uw s ecretar::'s e lke maand da t blad 
naar de eerste per soon van he,t lijstje 
belangst'e llenden gebracht en er dan 
steeds op aangedrongen, dat Qen het 
blad na kort o t ijd \'Ieer z ou doorgeven. 
De laat s te in he t rij t j e moest het 
weer naa r het secret ariaat brengen. 
Tot nu toe i s er geen enke l nummer 
teruggekomen! !! He t bestuur h8€ ft dan 
ook besloten h et atonne~ent voor 1977 
NIET meer t e, verl enge'n. 

Sinds j anuar i 1976 zijn Vie ook geabon.. 
neerd geweest op he~' ~~ge13e bl ad 
Guider, De roulatj:3 daarY'l.n l. ~, ep vee'. 
beter en Cl' Zjj~l a l (rie ni..lI:1.I2lzr ..:; '/ee:-.:
bij het s e 0re · ~· '1:ct a.e;1 :..·,rugZ'ckc.:.te nc 
Toch he ef t he t bes -:;';'\ll' bes~ ~ te!l , ook 
het abonnoJlent 0:;> clit blacl ~,~ b<;. eir. '" 
digeno Men he cft 0!1 8 laten v:o't,:,l'1 :- da;~ 

het blad sle0ilt s Joor gc blader d werd 
en nauVielijks gel e zen, omiL t ~et to'J!
Via t te m oeilijk Vias . 

'/lie de bladen t OG h vtil blijven l ezen 
wordt aangeraden ee.. gr oep3abonnemen-t. 
te nemen en he t ' in de groep te l aten 
c irculeren. Adressen voor abc:mer i nt; 
zijn bij he t s e cre t"~'iaat verkTijgbaar. 

LA N 0 ELI J 1<: EZ W ~ M

WEDSTRIJDEN 


De landelijke zl7emvlecis trijde r.. hebben een 
aardig succes opge leva ~'ll voor ons 
di s trict : Op de 4 x 5~ m vrije slag 
estaf e tte jongens 18 j aar en ouder 
he eft de ploeg van De Argonaut en , d~. e 

districiswi nnaars waren gewo:,:,c.en op 9 
oktober ook boslag uet ~n f e leggen · op 
de eerste plaats i n Amer sfoor t op 6 
novembe r in de bjd van 2.09.5, een fe 
licitati& waard dacht en , Ie z oo Voor a ) 
ook a l s j e tijden '{9.1'. 'I.e n::"s , I I enI I I 
er me e ve :':'ge j.ijkt: ]:esp. 2. 14 . i CAm 
stelland ) en 2. 20" (~nmond). 
Andere opmerke lijko pr8s tr.t :Les wercien 
door mens en uit ' t Gooi-Zuid niet ge 
leverd, maar de ervaring leert, dat 
he t meedoen aIleen al voor de mees te 
de elne(e)m(st )ers iets was, waar ze 
b'ljij mee waren. 
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B E LET 

Ebehoef je natuurl~k niet te vragen 

als je bij de districtssecretaris 
i e ts wilt vragen of ha l en. He t i s 

L
natuurlijk weI verstandig even van 
t e voren up te bell en om t e inf ~~
meren of hij ~e l thuis is, zodat J e 
geen vergeefse t ocht naa.r de Siri·· 
u ss traat maakt. Wa ar hij echter weI 

T
[ pr~s op stelt: Hem op zondag niet 

me t scoutingzaken l astig te val
l en; door de vlee k doet hij soms Vlel 
eens wat voor datzelfde scouting 
en hij Hil ook weI eens een dag er 
helemaa l van los zijn, 
Ma g hij op uw medewerking rekenen? 

NIEUWJAAR?I DE 1
CA~US N,J, VOETTOCHT 

Dit jaar organiseren wij (dat is de 
FRANCISST.AJvI) '.'eer deze tradi tione
Ie en s feervolle tocht OF 8 en 9 
j anuari 1977· De tocht ste lt geen 
huge eisen <1n.n kennis van kaart en 

k vrup a s naar vlel aan geze lligheid 

E1n goed humeur, 

Mocht je aa n deze lQ~tste eisen 

voldoen en er f 5,00 voor over 

hebben, dan ben j e b~ de FRANCIS

STAM TE GAST van zaterdu .' 19.00 
tut ·z onda g 11,00 uur. 


Opgeven kun je je bij: 
Rob van Rooyen, 


Simon Huogewerffstraat 82, 

Hilve r sum, tel. 035 - 5 95 97. 


(Liefst be llen tussen 17 en 19 uur.~ 


JommBf' 

dut het aantal kabouterleidsters op 
de bijeenkomst van 2 november 1976 
in het hoofdkwartier van de Danny 
Kaye- en Pater Damiaangroep kleiner 
Vias dan het [~",nt al verstuurde ui tno
digingen nocht verwachten. Die kader
leden , die weI de moeite naoen om te 
komen, zullen er beslist geen spijt 
Van hebben gehad . Ze zijn ongetwijfeld 
met nieuwe ido 8en naar huis ge gaan. 
Als bijzunderheid i s nog te vermelden, 
dat de gehel e kabouterleiding van de 
in de Dag Hammarskjoldgroep op te 
r ichten kabouterkring onder leiding 
', an schipper Ad Post aanwezig was •. 
Hulde voor deze enthousiasj;e.lingen. 
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1975BEHER 
Dour allerlei omstandi gheden was de 
wi sselbeker Van de zwemwedstrijden 
197 5 niet bij de rechthebbende, de Dag 
Hammarskjuldgruep , terecht gekomen . 
Wa t zij ook nooit hadden ontvangen uas 
de "blijvende" beker, die aan de O"rer
winning van de groep in 1975 noest 
herinneren. Om dit verzui~ goed te 
muken z~n doe districtsvoorzi t ter en 
-secretaris op 30 oktober 1976 naar 
Kortenhoef '. gegaan om di t Vleer enigs:" 
zins goed te rnaken. Daar kon de heer 
Philip Smit VOor we lpenhorde en och
tenduacht tonen, da.t op de wiss e l-be' 
ker de naam van de Dag Ha~arskj old 
gr oe p bij ' het jaartal 1375 waS gegra
ve erd en kon hij de "blijvende" beker 
aan de gr oeps voorzitter, de heer Pi e t 
Hagen, over handige n. 
Het di stricts bes t uu r heef t van dez e 
gang van zaken nog heel \7at ge l eerd 
ouk: Zorgen, da t Z0 'n lat <l uitreiking 
niet meer zal v00r komen in de toe
k oms t. 

De I.P.-st arn \7i l een traditie, di e 
v66r de fusie bij de N. P. V. bestond , 
weer in ere hers tellen vuor aIl e ka 
der leden van Scouting in ons di s trict 
We doelen hier op h et zgn. ~nNTERLAER 
dat gehouden zal "/orden op 29 en 30 
januari 1977. Veel behoeven v-e hier
over niet me er te vertellen, want el 
ke l eidster en leider van ons district 
heeft daarover reeds een circula ire 
in de bus gehad (als je t enminste op 
het districtss ecretariaat bekend bent 

Kabouter - iledJes 
De speladviseuse VOor kabouters, Mw . 
Marian Gerding, heeft de beschiklcing 
0ver een casette-tape met kabouter
liedjes. Die casette is beschikbaar 
v oor elke kabouterkring in ons di 
strict en mag worden overgenome n op 
ee n e ige n ca sette. 
Kabouterkringen, doet er uw v (Jvrdeel 
mee l! I 

)r ! ~ (> J 
\..,I 
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BIVAKI KAMPEER

E RKENNING 


\Vij <lillen e r nog eens de aandacht op 
vestigen, dat een kamp slec ht s gehou
den kan worden al s er ' minstens '.n 
leid(st)er een bivak- of een kampeer
erkenning heeft. 
In het bijna a f ge l open jaar,heeft een 
aantal kaderleden uit ons district 
een bivak·, of een kampeercursus ge 
volgd en kuamen daardoor in het be 
zit van z o ' n bivak- of kampeererken 
ning, Anderen hebben op grond 'van 
het fei t dat zij v66r 1 september 1975 
ala er kend 1ei d(st)er bij Scouting Ne 
derland stonden i nge s chreven , e en tij 
del ijke bivak- of kampeer erkenning ge 
kregen die geldig is tim 31 december 
1977. Zij kunnen daa r dus nog een j aar 
mee voorui t .. 

Speleenheden die niet over een leider 
of ~eidster beschikken met zo 'n er 
'.:enni ng , kunnen zorgen, dat hier in 
170rdt vool'zien door het volgen door 
een van hun kaderleden van een cur
sus . Raadpleeg daarvoor het cursus 
overzicht (bij' je groepsvoorzi t (s )te r . 

12 NO VEMBER 1976 

Op di e datun war en ALLE kaderl eden 
uitgenodi gd ~m met het district sbe 
s tuur en de afgevaardigden naa r de 
Landel ijke Raad te komenpra ten en 
discus si eren over de agendapunten Van 
de L.R. van 11 december 1976. 

De opkomst was Kleiner dan mocht u or 
den verwacht maar nu bleken in e l k 
geva l de geint eresseerden aam7ezi g te 
zijn en dat i s in de di s cus sie ook 
hee l duide l ijk gebleken . 

De hoofdm oot vormde uit de aar d der 
zaak na t uurl ijk he t voor s t e l "We t en 
Be'l ofte " . Wat opvi el uas , dat de toch 
in hoofdzaak jongere kaderl eden nogal 
wat bezwaren i nbrachten t egen de door 
het Lande l ijk Bes t uur voorgeste l de 
n ieuwe ver woordingen. Aan de s ecre t a 
ris werd opdracht gegeven die bezwa
ren san he t Lande l ijk Be s tuur en de 
leden van de Landelijke Raad door te 
geven in de vorm van een aantal amen
dementen . 

Dat uij niet de enige zijn geweest , die 
bez~aren tegen het voor stel hadden 
bl ijkt weI uit he t f eit, da t he t Lan
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delUk Bestuur het voaratel voar de 
L. R. van 11 deoember heert 1ngetrok
ken. De mot:l.veriDg is opmerkelijkl Het 
beatuur ia van cordeel, dat, geaien 
het 1Iel&J18 van Wet en Belofte in ODZe 
oeweg1Dc - landelUk In internat1o
naal - sowel een &annemen als verwer
pen met een geringe meerderheid KImf 
in het bel&J18 ~ de vereniglng 
Soouting lfederland kln sijnlll 

Zou dan tooh het voarstel van het 
distriot 't Gooi-Zu1d 0lIl belaDB1ilke 
s&ken met e8n tweederde meerderhe1d 
te laten bes11ssen, doorwerken? Had 
het LandelUk Bestuur er niet goed san 
gedaan one vO<lrstel 1ndertijd te on
dereteunen? .Aohteraf geven sU blUk 
4&t aU one Toorstel van ...can neg niet 
sens .0 gek viDdenlllll 

r rJ rJ 1.."r rJ £: [J -[ 

De Dag Ha!DRIsrskjOld-, St. Iliohall- en 
St. PaulU8~oep gaan voor BOOUt1.Dgle
den vana! 11 jear sen santal van el
kaar in swearte en moejlijkheid ver
aohillende POOLtoohten arganiaeren op
26 en 27 maart 1977. 
Alle verantwoordelijk le1d(st)ere van 
padvindstera, gidsen en (.ee)TBrken
ners heb1len hierOT8%' al een oiHulai
re en sBnmeld1ngBformal1er in de bus 
gehad. Ook de ~oepavoorz1t(l)ter8 
sUn van de.e aot1v1te1t op de hoogte 
gebrao~t. 
If. B. 

Siu1t1ngs4&tum voar eanmelcUDB. 31 

januu;i 1977. 


ATl..ETIEK 
WEDSTRIJDEN 

DeseU4e ~oepent die de Pooltooht 
gaan oreanis&ren zullen sioh 66k war
pea op de oreanisaUe van .A!'LETIEX
WEDBfBIJDD. DaarOTer hoart U in de 
tOHout maer. 

instuif 

~e t1'ad1ti=818 IIlIU1JJ.u.B8I1'S'tULF
15at ook deze lteer ner op 1 jaauari 
"~n ~hOll4G Tan 4 tot 6 uur. 
we gaan weer ten\g near een vertrouwd 
a4res. De Baal van de Diependaalse 
D1'k. 
_at ook vertrouwd is. lIet oabaret zal 
weer 'ftrIIorgd 1JOri.en door de oude 
rotten 1u 4& ftk. De Imhlala P&IlZi
staID1 Sueoes ve:rnkerd, 4&t is TaSt. 
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