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Ver zekeri nge n
Iedere sooutinggroep, die is inge 
sohreven bij het Landelijk Bureau en
z'n oontributie heeft betaald, is
verzekerd doormiddel van een door het
Landelijk Bestuur afgesloten oolleo 
tieve verzekering. Die verzekering
omvat : a. Een ongevallenverzekering •
De bedragen daarvan zijn af 
gestemd op de opvatting,
dat praktisoh iedereen wel
een ongevallenverzekering heeft . Ret
is dus een aanvullende verzekering •
b. Een W. A. -verzekering. Ook
deze verzekering dekt eoh
ter niet alle sohadegeval
len. Er zijn nl. nogal een
aantal beperkingen, zoals U kunt le
zen in het door het Landelijk Bureau
uitgegeven overzioht .
Daarom wordt iedere groep , die op
zomerkamp gaat aangeraden een extra
verzekering af te sluiten, een zgn.
KAMPEER/W. A.
Wilt U hier meer over weten , stel U
dan in verbinding met het Landelijk
Bureau, afdeling verzekeringen.
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is de naam van de zoon van Marja en
Maroel Casander (van de Franoisous/
Jeanne d'Arogroep), die op 2 mei werd
geboren.
Wij hopen, dat Dunoan in de voetsporen
yan zijn moeder en vader zal treden en
het sooutingepour zal vinden.
Marja en Maroel, onze gelukwensen.
KAMPAANVRA1.GFORMULIER K1 .
Dat neem je toch wel mee op kamp?????
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REDACTIE

DE

We hebben het niet seredl V~~r het
begin van de vakantie DDg met ean
nieuw nummer van de Gooi-Zuid Koerier
uit te komen. We hopen toch, dat er
nog gel~iinhe!dlvodr jullie is van de
inhoud ltennis. ·tll ·nemell.
D! t nummer wijkt iets a.f van het ge
bruikelijke uiterlijkl Alleeeerst is er
een nieuwEl "'f'1IIoIl~ap.na, getekeJ;ld. Of
het een verbete:D1n:g .1"? We weten
't niet, maar laten de keus graag aan
jullie. Of heb je het helemaal niet
gemerkt? »at zou best kunnen, want
de frontpagina van het vorige nummer
wss ook al niet van het normale ui
terlijk, maar niemand heeft mij ge
vra.a.gd, waarom dit zo was.
Ik heb al meer gezegd: Leest iedereen
de Gooi-Zuid Kosrier eigenlijk we11
Dat ik hier weer op terugkom, vindt
z'n verklaring HIET in het feit, dat
ik me zo belangrijk voel, dat, iedereen
nu aan mIn lippen moet hangen. Als
dat hst geval zou zijn, zou het be
stuur mij allang gezegd hsbben er mee
te stoppen. nat zou een behoorlijk be
drag sohelen op de begroting van het
distriot.
U kent de bedoelingl Doorgenn aan de
bestuurs- en kaderleden van allsrlei
zaken, die wij daohten dat belangrijk
voor jullie zou zijn.
Tot slot nog ditl In mIn eerste ver
kennersjaren in Bederland kreeg
ik
sens een folder in handen van de En
ge~se Scout Shop en daar werd in ge.
zegdl Ilaak 19~1 het jaar van het bui
tenleven. Mag ik dat ook wenlen voor
1911 en jullie allen een in alle op
ziohten goed en vooral goed-a.flopend
zomerkamp toewensen?
GOED PAD EN ZCiIlJIG SPOOR•

•

VAKANTIE
J A ...
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Ba een creueldig seizoen ligt un
alweer voor U de laatste Gooi-Zuid
Koerier v66r de start van alle vakan
ties.
Wat hebben wij al niet meegemaakt en
ook doorstaanlll
Ik noem enkele zaken OPI
- twee Landelijke Raden (deo. '16 en
jun:I.

J 11) I

- Zwemwedatrijden (okt.

2

'16),

- Pooltccht;
- Sportdag;
- patrouille/rondew'e dstrijden;
kabouter/welpendistrictsspel.
Met deze globale opsomming wil
ik de andere georgan i seerde evenemen
ten niet verdoezelen, maar slecht s
aangeven, dat er nog weI hat een en
ander ge beurt j.n onG district. Di t
alles me t medewerking van velen in
hun sc haarse tijd.
Daarom hoop i k , dat een ieder in de
aanstaande vakantie ook eaht vakantie
houdt, Daarmee bedoel ik: Bezig zijn
met je eigen licfhebberijen e. d.,
waartoe je anders nauwelijlcs komt. En
ook op stap gaan om nog meer oog te
krijgen voor on ze omgeving in de ruim
ate zin_

Zeker zullen vele leid(st)ers na de
groeps zomerkampen een zucht van ver
lichting s laken om eindelijk eens rust
. VOOl' je ze lf te hebben.
.Dit is jullie
al len van harte gegund"
:.:isschien i s het z6, dat wij nog kans
zien om lei d ( st)e~s aan te trekken in
een van onze t.oevallige ontooetingen,
~ant
Scouting i s een bacil, die je
uiteindelijk nooit meer bvijt raakt en
kan een besroettelijke werking hebben.
Terugdenkenc'. aan de laatste Lan
delijke Raad wil ik toch nog even ~ijt
dat twee door ons district ingediende
amendementen zijn aange nomen. Hierover
lees j e wellicht in dit b ~ad elders
meer. Riermae wijs ik nogmaa ls op onze
act iviteit.
Tot slot wens ik allen een , pret
tig ka~p en goede vakantie toel
rh.F.Smit ,
'districtsvoorzi tter.

HIJH U T

OVER DE
GREnZEn
Zaterdagroiddag 11 j uni j.l. verzamel 
den zich zo'n 330 kabouters en welpen
die lid zijn ·van 22 krlngen en hordes
in ons dist~ict, rondom het groeps
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huis van de Hilfertheemgroep in het
SpandersrlOud am eleel te nemen aan h,e t
districtsspel "KIJK UIT OVER DE GREN 
ZEN".
()n 14.00 uur
ging het "Grenswis se l
kantoor'" opon en konden do pa spoorten
t oge n betaling van f 1, -- in ont
va ngs t genomen ' Iorden. Met di t pas 
poort kon men per kring of horde de
divers'e l a nden gaan bezoeken o~ al
Terlei activiteiten te ontlcrnemen. Zo
icun men in Finland brei en met bez em
stelen, in Engeland de ondcrgronds e
in met eon bolhoed op , in Zwitserland
a s l alom- skiend een ka as -krakeling
proberen t e happen en een geheim 
schri ft pe r kabe l baan
overbrengen
naar de andere bergtop . Zo ~ aren er
in t otaal 26 posten verdeeld over 12
landen.
()n van post t e
.!isse l en stond er bij
--he t centra le punt e on grout bord met
de namen van de l anden en da ar onder
de postnumner s; men kon z o ' n postnum
mer mecnemen en dan i n ei gen t empo , de
betreff ende post a fw orken. Was men
kla ar op de post dan gi ng men ter~g
naar het bord e n wi s se ldo van nummer .
Luil ekkerland werd natuurlijk duor
niemand overges l agen.

:De opening van de middag we rd ver
'" richt door 3 kabouters en 3 we l pen,
di e gezamenlijkde Nederlandse -, de
Scouting Nede rland- en de vlag van de
Verenigde Naties hes e n. De vlaggen
van de andere l anden hingen al in top
om de hele gang van zaken nie t te
langdurig te maken. Na deze cerem onie
ontving Nico Hogenbirk uit hande n van
onze districtsvourzitter zijn erken
ning a ls spe ladviseur-welpen.
Om ongeveer half drie ging eerst ie
'dere groep me t zijn eigen l e iding mee
naar de posten en be g on daa rna a l
gau r! de \7is seling via het bordo
Over het a l gemeen kunnen we zeggen,
dat het goed verliop, op € n
hor de na
die de Fr a nse modepos t in een ruine
hersohiep. Ja mmer dat de leiding van
de bewuste gr oe p de we l pe n niet kun
t ege nhouden . Mi ss chi en een goe de l ee r
vo or de vol gende ke e r?I?I ?!?
De posten waren erg goed verzor g d ,
het b os \las op 30mmige plaa tsen e en
visit e kaartjo Your he t be t reffe n de
l and; me t posters en allerlei a ttri
buten was hieraan goe d gestal te gege 
ven.

Aan de stempels , die de kabuuters en
we lpen in hun pas poortcn kre gen was
ouk de nudige a andaoh t besteed.
Om kwart YOur vij f, net na da teen kor
te re ge nbui e e n e i nde aan het spel
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had gemaakt, ~e rde n de vlaggen ge
atreken en konden we , dank zij de in
zet van de leiding, terugzien op een
zeer geslaagde middag.
E~n wOurd van dank is hierbij ook op
zlJn plaats aan de leiding van de Hil
fe rt heemgroep, die hun gr oepshuis
materiaal en terrein ter besohikkin~
stelden.
We hebben a l s spelteam gemerkt, dat
de samenwerking in ons distriot ver
beterd is en dat men teoh wel een
spelmiddag als deze waardee rt. Dit
geeft ons het enthousiasme om door te
gaan om, naar >:ij hopen, vol gend jaar
weer iets dergelijl{s <.>p tom1 te kunnen
zetten
Jo op Verweij,
speladviseur ,welpen.

~=~=Y=2=~=E=~=~===Y=2=2=~=~=~_~=~=~=~
Tijdens het spel "KIJK UIT OVER IE
GRENZEN" is er een aantal vu0rwerpen
~lijven liggen.
Al lereerst is er een "Knip-alles
schaar met er op de naam: Wilma Anne
veldt (uf iets dergelijks); ouk i s er
een licht-blaul1 nylon regenjack, maat
146 met rOud-witte rits.
Beide vuurl1erpen z ijn bij Jo up Verweij
(tel . 57577) t e rug te halenl! I

L;L'J II ~ LJ J
il;\;\iJ

lL~

van 11 JUNI 1977.
Miaschien bent U benieuwd naar de op
de Landelijke Raad genomen beslui ten.
Zvals bekend mag norden verond-ersteld
waren Cr tw es hete hanguzers, t.\1.
WET EN BELOFTEN en LEEFT IJDSGRENZEN
wat het eerste onderwerp
bet reft:
Het do ur het Landelijk Bestuur v00rge
stelde 'i1 uvrd "Spe lwijzer" heeft het
nie t gehaald en het i s dus "WET" ge
bleven.
Van al de duur verschillende distric
ten ingediende amelldementen over "WET
en BELOFTE" is er maar 6~n dvur de
Raa d over genomen. Aan de bereidve r
klaring van ruwans, sgerpals en zee
verkenners wi l de vaart worden deze
namen tvege v0egd. Dit amendement was
afkumstig van ons dist riot.
De versohillende BELOFTEN zijn, met
kleine , incident e le wijzigingen hier
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en daar , duur de Raad aanvaard.
Over he t onder ,fe rp "LEEFTIJDSGRENZEN"
waB 60k een ze er gro ut aan tal amen
dementen ingeqi e nd , en' weer \verd a l 
l e en ons ame ndement a angenomen. Dat
behelsde de l eeftijdsgr e ne YOur de
, verantwocirdelijke leiding yoor de ro
,Ia ns, sherpa I s en zeeverkenners wilde
vaart : Die TI ordt 21 jaa r (en niet 23
j a a r, z oal s duur het Landelijk Bestuur
. was v ourge-s teld). .

.

We mugen weI ze gge n , da t de duidelijke
uiteenzetting van onze afgevaardi gde
Maa r ten va n Aken h'ier een gruut aan
de el in heeft ge had.
Deze Lande lijke Raad "kenmerkte zieh '
een uitl vpen van een uur up de
'va s t ge stelde tijd. Dat kwam du"r de
' levendi ge discus a i e s . Tuoh werd
er
vlot vergaderd en dat danken l1e
aan
onze lande lijke vuurzitter, de
heer
Pim van Durp. Maar gued, dat hij her 
kuze n is a ls v ourzitter.
d u~r

PfJOLTDCHT
De PO OLTOCHT is, Zu schreven we r eeds
i n het vuri ge nummer , een gewe ldi g
sueees gewee st . J aamer, dat he t fi
nanoieel er minder gunstig vuc, rst aat.
Wat is nl. he t geva l ? Een betrekke lijk
gr u~ t aant a l per s onen hee ft z ieh zun
der kenni s geving terugge tr okken. Af 
ge zien van he t unhoffe lijke van dit
fe it, lev ert zu' 'iets ' ovk ge ldelijke
c unse qu enties up. Er \Jurdt nl. n ugal
\lat vocr ni e t s a angek00ht , terwijl uL k
he t aant a l ' bus s e n gr Lt er was dan nu
n cdig was . Ge v olg,? Een behuvrlijk te
kart.
Qr de districtsraad is bep aald, dat
de deelnemersk osten van di ege nen, die
zunder kemli sge ving '.1egbl eve n , t 0eh
be tnald di enen te wurden. Er zal een
n avorder i ng kemen van f 7,50 p.p. Het
distric t neemt 'uvk een deel van het
t e kurt Vuur z'n rekening.

D

T A

Het dage lijks be s tuur ve r gadert up 9
augus tus '1977 .
Het bestuur en het spe lte am kumen up
16 augustus 1977 bijee n.
De eerstvvlgende DISTRI CTSRAA D wurdt
up 30 augustus 1977 geh ou den.
13 oktuber ·iaI ·er een verga dering van
de Gewestelijke Raad zijn in Al kmaa r.
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5PORTDRG
Van de SPORTDAG kunnen we zeggen, dat
di e er g goe d is geslaagd. Een gruot
aantal jeugd- en kaderleden heeft in
een sportieve strijd geprubee r d elkaar
de luef af te steken.
Toch zijn er zaken, die b~j !len vwlgen
de ke er anders o.pgelust dienen te
worden .
Qp de e erst e plaats ,!:luet er een op
l uss ing k omen Vuur het opvullen van
de tijd tus se n versehillende a tletiek
nwnme rs. Die is, V0 vr "tuevallige"
atlet i ekbeoefenaars , ve el te lang ge 
wees t. Het gevo l g was, dat de jeugd
ziohze lf pr obeerde te ve rmaken en
dat ontaardde hier en daar tot bal
dadigheden. We nemen a an, dat dit
kinderzi ekten zijn en dat er een vul 
gende ke er a a n dit faoet aandaeht ge 
sohonken wordt door de orga nisatoren.
Be n andere zaa k is, .dat, evenals bij
, de POultocht er veel mensen, die zich
Vle l hadden opge ge ven YO ur deelname ,
NI ET kwamen opdagen. Ook hier weer
z under bericht of veel te laa t. Het
ge v ulg was, dat er hele gaten in het
pr ogramma vi e len, die niet mete en op
ge vul d k ondcn worden!
Te nslotte: De eindafrekeni ng was op
de laatste districtsraad nog niet
rond, maar het zou best eens kunnen,
dat Ouk hier e en tekort uit komt rd
l e n. In elk geval hebben de organisa
t oren hieruit ge leerd, dat e en vul 
gende keer de inschrijving vergezeld
moe t gaan van de deelnem ersge l de n en
dat dan pas de de finitieve insc hrijving
e en feit i s .

I,

J
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De I.P.-FIETSENRALLY, die weer duur
mO vie s treken in de umge ving van Hil
versum was upge zet, he e f t een flinke
gruep deelnemers gehad , ondanks dat
(lr up die dag uuk de nationale fiets 
dag werd ge h ouden. Uw redaoteur was
uuk van de partij en heeft gen 0t 'e n van
plek jes, waar h~j vuurdien nog nUvi t
geweest wa s . Daar schaamt hij zich weI
wa t vU vr, want hij woont al meer dan
20 jaar in Hilversum. Maar hij huupt
zln leven te beteren.
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RONDE/8AKSI
PATROUILLE 
WEDSTRIJDEN
Mugen we n ug even terugk omen up deze
we ds trijden? Die , zijn dit Jaar ge houden
op het s00utingkampeercentrum in Au
sterlitz en z oals gewu onlijk georgani
s e erd duur de drie districtenAmstel
land, 't Goui - No urd en 't Go oi-Zuid.
De deelname ."a s dit jaar mind er gr uo t
dan v uor ga a nde keren. We ken~e n de
oorzaken daarvour nie t, maarz ouden
di e , toc h we I graag willen we t en. Kan
i enand ons daarove r mi s sc hi en i e ts
mee r ve r t e llen? Ka n het liggen a an
"he t f eit, dat er nu oukrondes mee 
due n en dat (s ommige) j ongenstroe pen
'bang zijn , da t he t "stoere" we r k nu
uit de pr ogranma ls is ge haal d? Hee f t
'de fu s i e e r iet s mee t e make ri? De op
va tti nge n t.a.v. he t Spe l van Ve r ken
nen war e n bij N. P.V. en K. V. nie t ge 
lijkl u i dend. Het i s b. v . opval l end ,
dat er uit uns dis trict ge en enke l e
oud -K. V. groep he Gft i nge sc hreven vo~r
de ze we ds t r ijden.
Dit zijn z o naar een paar gedacht e n
van uw s ecre t a ri s en hij kan er he le
maal naas t zijn. Wi e l aat zln lic h t
hieruver eens schijnen?

DISTRICTSCENTRUM
De uprue p i n de Guoi -Zui d Koeri er om
medewerking vour he t upknappen van
he t districts ce nt rum he ef t ee n gewel
di g result aat gehad. De r owans van de
st. Paulus groep hebben er zic h op ge 
wurpe n en het resultaat mag er zijn.
De vergade rz aal zie t er wee r pi c obe l 
l~ uit en vvk,de entr ee van
de So out
Shup heeft e en vee l fr i sser aanzi en
gekr egen . We I heeft onz e di s t ric t s 
vourz i t te r een aant a l a vonden er aan
gewe r kt om de f inishi ng t uc h aan t e
br engen , uoda t de r owans geen t ijd
meer hadden, maar ,we zijn hen bijzonder
dankbaa r, dat ze zich z o hebben uit
ges lu uf d e r i ets goeds . van t~ maken.
Mannen , j ull i e hebben Je van Je bes t e
kant laten zien.

DI STRICTSEMB L E EM
1".1 eni ge t ijd

wur den er pogi ngen un
der nomen een di s tric t sembl eem te on t 
wer pen. De bedoeling van zu ln di 
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strictsembl eem i s he t op het uniform
t e dragen, zuda t i e der een kan zien,
, dat de drager ,uit 't G00i-Zuid kumt.
Drie untwerp en zijn er tot nu tue bin
nengek umen, maar da t , is te weinig om
een keus t e !!laken. Daar um \'!ordt er
l angs deze' weg nog e ens de aandacht
vp ge vesti gd. Zuuden creatieve pers u
nen uit ons distric t zic h e en s 0ver
he t ontwerpen van z e.; In embleem " illen
buigen? Ze mue ten er natuurlijk reke
ni ng mee huuden, dat in het untwerp
duidelijk muet zijn, da t het uver het
district 't Guoi-Zuid gaat en dat er
dus geen ge bruik gemaakt ken worden
van b.v. he t wape n van Hilversum. En
fin, laat jG gedac hte n er eens over
gaan en denk je iets aardigs ge vonden
t e hebben, kom er dan me e your de
dag. He t di s trict s be s t uur stelt een
(kl e ine) prijs bese hi kbaar voor het
untwerp, dat het mees t e aanspreekt en
dat uitein de lijk gekuze n gaat worden
vuvr he t districts embleem. We zijn erg
,benieuu d naar jul l ie reaeties.

BUITENZORG

bUlten zorg
Jull i e hebben all emaal al kunnen le
zen in de bijlage va n het gewe stelijke
Seoutingblad :1lll e eAllerlei", dat de
aetie om ons kampeere entl"11l!l "Buiten
z ur g " buiten z or g t e krijgen is ge 
start . Roewe l de landelijke aetie pas
up de SCOUT-IN '77 van start gaat ,
gaan wij in uns district er toeh nu al
aan we r ken om de aetie, YOUr zcver
di e van ons afha ngt, te doe n s lagen.
Op de distrietsraad kVlam
Ol ga van A
mersf uurt van de st. Paulus gruep met
het vourstel um een BI NG0-av ond te
or ganiseren v uur de kade rleden' van
a Ile gr ve pen. Daar vlerd enthousiast
up ger eageerd. De "Paulus" zal de
zaak or ganiseren e n we zullen 'd us van
hen \'l e I hor e n \7aar en wanneer die a
yond zal plaatsvinden,

De E. H.B. O.-CURSUS vuor ,jeugdleden,
di e dit vo urj aar we er i s gehuuden on
der leiding van Hans Ni eu~ enhui s , is
a l we er ee n s ueces geworden. We I werd
ervaren, dat de ()ursus vu-.;r erg jeug
di gen te zwaar was. In de tuekumst
zal er dan uuk a an de l eoft ijdsgrens
streng de hand worden gehouden.
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Edmund Spanjersberg , die samen met
dhr. Nieuwenhuis de cursus heeft ge 
leid , kon up de districtsraad medede 
len" dat er he t vulge nd jaar een of
ficiale E. H. B. 0. - cursus voc;r kader
leden zal worden gehouden, die
zal
worden agge sloten met het
Oranje 
Kruis - examen. T.z,t , hourt U er wel
meer over .

Iedere groepsvovrzit(s)ter heeft van
'het "Landelijk Bureau stukken ontvangen
uver het INSIGNEPAKKET en er konden,
zo lang de voorraa d strekte, extra
exemplaren van worden aangevraagd. De
be d oel1ng was die stukken te bestude 
ren en er vo6r 15 juni c ommentaar op
te leveren aan het Landelijk Bureau.
Op de distriotsraad bleek al, dat de
lOle eete gr oepen daar nog geen tijd yc; . ; r
hadden 'ge had en daarom kreeg de se 
cre'tarj,s opdracht aan het Landelijk
Bureau om uitstel te vragen, Dat is
ge beur d en in het antwuurd wordt ge 
ze gd, dat er ge en enkel bezwaar tegen
uitstel is, maar dat de reacties ui
terlijk na de zumer vakanti es binnen
moete n ~ijn , zodat ze bij d~e van an
dege reactie s gevuegd kunnen wurden.
WIE DUS BELANGSTELLING VOOR DAT 11'1
SIGNEPAKKET HEEFT, BEHAliDELE D1'.T IN
DE GR OEPSRM.D EN ZENDE Z IN CCIDlENTMR
I N! ! ! ! !

seD U TS~1 0P
Ons deptH is wegens yakantie ge s luten
vana f 5 juli tim 14 augustus. Haast U
dus.
Vana f 1 juli zijn or we er nieuwe r ok
ken en pantal ons verkrijgbaar .
ZOrlel i n "SCOUTING" als in "ALLEE AL
LERLEI" st onden de upenings tijden van
ons depOt verkeerd vermeld. Vour aIle
duidelijkhe id ge ven we die n ug eens:
Op MAANDAGavond EN DONDERDAGavGnd van
19030 - 21 < 30 uur.
Wie tussentijds iets dringend nudig
heeft ka n proberen Mvl, Borst te bena-
deren via telef ounnummer 1 23 48

SCOUT In)77
~edere groepsvoorz1t(s )ter

heeft van
het Landelijk Bureau een grote enve
loppe gekregen met allerlei wetens 
waardigs over de SCOUT-I. 177. We
Bullen in het kort herhalen, wat er
bekend werd gemaakt.
- Data l 24 en 25 september 1977.
- Plaats l Besthamerberg te Ommen.
- Start van het jaarthemal TOT JE
DIENST.

Deelnemerskostenl ! 20, 00.
Busretour. ! 16,00.
OpstapplaatSl HilversUDI
VUur elk kader- en bestuursl1d. Een
tweet&! informatiefoldera .
- Districtoontactpereounl Bert Xerk
hoven.
- De verzamelinsch11ltformulieren v68r
15 augustus opsenden D8&1'
foort .
- De kosten dienen betaald te wor den
d. m. v. bijgevoegde accept-girokaart en
-
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VRAAG JE GRCEPSVOORZIT(S)TER (J( IE
IBli'aDlATIElI'OLDEliS I I I I I I I I I !

ZWE M
w edst r ijden
De landelijke soeawedstrijden zullen
dit jaar gehOUden worden op 5 novem
ber en ZUllen, nst als voorgaande ja
ren, verzwommen worden in het sport 
tondsenbad in jmerstoOrt. Er worden
1200 deelnemers verwaoht en honder den
belangstellenden.
.atuurl~x sullen daar ook weer deel
nemers uft ons district bij zUno Daar
om zullen we eerst weer distriotswed_
strijden gaa.n houden. Dat zal gebeuren
op zaterdag 8 oktober van 18.00 tot
21 . 00 ll.ur in het 'porttondsenbad te
Bus sum. De organisati. is in "handen
van de Francisatam, die hat vorig
jaar heett bewesen so ln karwei aan te
kunnen.
Jul~ie horen er natuurlijk binnankort
veal. 'mea» over.

v A ·x ANT I E
Onze districtavoorzitter is niet be 
reikbaar van 18 juli tim 8 all81&s t us.
De distriotssecretaris hoopt z 'n va
kantie gedurende de maand
september
te ltuJmen houden.
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