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.Welke conclusie(s) moet je hier nu
uit trekken? De eerate kan zijn: Er
zijrt' een aantal speleenheden niet op
kamp' gewecst. De tweede concluaie kan
zijnl Er zijn speleenheden' zonder kanp
,aanvraagformulier op kamp geweeat.
,.MogEl lijk is ,het een cQr.lbinatie van de
ze twe e oonolusiea. Ret zou interes
!3ant zijn te Vleten te kome1.l,. WEllkEl van
die ' ooncluaies de juiste is.
Wat die kampaanvraegformulieren be
"treft nog het vol/Sendel De 1nzendter
mijn (zes weken voorhet kamp begint)
werd in V'eel gevallen niet aangehou
den. Er was zelfa een leider, die zln
formulieren inzond op de dag, dat hij
' met z ,l n j'ongens al vertrokken was. En
" dan kart de seoreta.ris zioh inspannen
00
die ' formulieren eerst door de
speladviseur te laten tekenen en ze
dan door te zenden aan het gastdi
strict en het gewest. Ook 'werden er
nog fornulieren van ,het vorig jaar
.gebruikt. ' Die zijn eohter verouderd en
mogendus eigenlijk niet meer ,gebruikt
.~orden. ledere
groepsvoorzitter had
de nieuwe forrnulieren, van bet Lande
lijk Bureau ontvangen, ' zodat die ge
..,'Qrukt hadden kunnen worden. Ze waren
bovendlen , oak .nog bij het districta
aeoretaria.a.t verkrijgbaar.
Volgend jaar zullen er vast weer
n.iauwa fo:rlnulieren ' konen. ,¥ogen' we
Sf'spreken, dat' U 'd ie gebrru.kt en ze
dan op tijd inzendt?
O'p he-t oededelingen-bord in de
gang
van het, diatrictscentrum ' aan de Lan
gestraat heeit de Iohlala Panzi-stam
een mededeling opgehangen,
waarop
vermeld staat, dat zij weer hun sooa
, houden in hun star.>hut ' ,op het Geite,
weitje van 20.}0 uur op vrijdagavond.
ledere pivo of kaderlid uit ons di
striot is daar dan welkomlll
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We gaan de vierde jaargang van one
mededelingenblad in met een twaalfpa
gina's dik nummer. Het is daarom zo
dik, omdat tussen het juni/juli-num-'
mer en dit er door vakantiebeslomme
ringen geen Gooi-Zuid Koerier is ver
schenen.
We maken de lezers er nog eens op at
tent, dat dit blad ook open staat
voor mededelingen, die de groepen te
doen hebben san andere groepen. Als
we b.v. een week eerder hadden kunnen
verschijnen, was er zeker een berioht
over de Herfstwandeltochten van De
Argonauten in verschenen. Heeft U wat
stuur het dan in nsar de redaotie.
In deze Koerier staat niet zo heel
veel over toekomstige activiteiten op
districtsniveau. Dat komt, omdat een
aantal plannen nog niet het stadium
van publikatie hebben bereikt. Zodra
dat wel het geval is, zullen we tot
berichtgeving overgaan.

SC OUT
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In mljn volgestouwde auto tufte ik 23
september naar de Besthemerberg te
c:.mnen, wsar de 2e Scout-In zou gaan
plaatsvinden.
Daar aangekomen bleek, dat een groot
deel van de medewerkers van het Lan
delijk Bureau al de hele week hard had
gewerkt, zodat wij (enige waterwer~
kers) direot in onze stand san de
slag konden gaan. Vanaf 19.00 uur be
gon een deel van het terrein al vol
te lopen met de Pitoma-gangers, die
hun manifestatie de 23e en 24e sep
tember hadden.
Ondanks de toen nog heersende zomer
tijd we rd het ook die avond donker,
zodat .wij onze standopbou\7 l:Ioesten
staken en direot ingesohakeld werden
bij het zakjesinpakken. Iedere deelne
mer zou nl. eon Soout Shop-zak met
inhoud uitgereikt krijgen. Eohter 7200
programmaboekjes, folders, frisbee's
snoepjes e.d. in zakken stoppen is
een uitputtend lopende-bandwerk, wasr
we om i 01.30 uur mee klaar waren.
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Zat e rdagochtend begon voor eon ieder
de dag' erg vroeg , zowel voor de vele
buspassagiers al s voor ons.
Om 15.00 uur werd de - eer s te
aanz e t
gegeven voor de ' opening van dit
grootse fes tijn. Twe e drUI"bands brach
ten de deelnemers naar het msrktter
rein; '.'aar ieder t eam c. q. commis sie
van de vereniging zich kon presente
renMaar ook or ganisati es van buiten
'Scouting lie ten ons met hun idee en
kennismak en. Relaas heb ik zelf hier
van weinig gezien, maar ik geloof ze 
ker, ' dat ook al heb je de helft van
alles naar gezien, je al eon schat
aan ideeen kon opdoen en hebt kunn en
kenni s caken cet vel e andere zaken
binnen (l!l bui tcm Scouting. Mede dank
zij ' het ,', goede weer was het be gin van
dit we e kend al erg geslaagd.
's Avonds werd in het amfitheater, na
het geza menlijk zingen van enige Scout
ing-schlagers , de opening door Pim
evan Dorp en Lor d Baden Powell (de
"'kle:lnzo~n van onze oprichter) ver
richt. Pim 'van DOr~ s t olde voor ter
nageda"ci"lteni s a an Lady Baden Powe ll
Kun Ba Yah te zingen. Het gee n staand
'-en uit volle borst, 'maar vooral ont
roord geschi edde. Hierna naQ Lord Ba
den Ponell het openings'loorcl ove r,
(Vlaarvoor hij sp'ecriaal Nederlandse les
had ge nomen ) . Na 'een goede en l euke
Neder 'l ands e i.nle id"ing , gaf hij in het
Engels '(vol g,e ns zijn zeggen : ClrJ onze
oren te sparen) zijn ~S1 e over : De
l e ider- binnen Soouting in onze huidi
ge maatschappij.
,
.
Na een goed , s tukj e Scout1ngcabar e t,
schuifelde de menigte nasr de grote
'tenten waar s trijkjes, de diSCO, boe 
renkap~l, hoeQpa-orkes t, jaz z-ba nd e n
de drank ons swingend be zi g hielden.
Erg warm gingen we in ze er goe de
stemming: ~ee r
naar het anfitheat er.
Rier '7erd on 02.00 uur bij veel kaa rs
licht en onder he t voorlGzen van ee n
gedachte ove,r licht en de tij~, de z.o
mertijd teruggezet ' in de \nntert~d.
Hierna verplaatste Gen ieder z1ch
naa r zijn tent om te gaan sla pen of
door to fees ten.
De zondagochte nd', werd on 9. 00 uur ge 
s t art met een aandacht, die ,"cde door
de vele aanw e zigen een ST ot e indruk
achterli e t.
Vanaf 10. 00 uur kon j e beginnen aan
het "TOT JE., DIENST, -sp e!. Hiervoor
" are n' dive'r s e rout e s' ui t ee zet, ;Iap,r bij
je onderweg all erlei, vaak zeer koni
sche,
opdrachten l<on doen, , zoals
blikjeslope n (over het a l geme en " as
!!len hiervoor ~i e ts" te zw aar), beker
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tj.es, I'Iater over een hindernisbaan
vervoeren, skippybal raCQ_ e.d~ :Deze
posten werdiln benand- d-o or een deel
van de Pitooa-gangers, zodat ik vele
r.p. 'ers te genkwaQ. Aan het eind van
cU3 tocht kr eeg iedereen de s-teengoede
poster (get ek enci. door Jan Steenman),
over
het "Tvt• je dienst
"thema.
Qn
.
-.
1
.
14.30 uur was , na 12 uurstouwen, het
amfi theater l1eer vol en- kondEln wegaan.
ge nieten van he t spel van.:!: 300 \?el
p,en en kabouters. Zij beeldden l}et
~ngleverhaa l uit,
hetgeen door ·alle
kleurige dieren en go ede decors, Qaar
v-ooral ook door de gewe ldige irizet
van de kinderen en de mense n aohter
de schernen, zeer ges laagd en g oed
was . Onder groot gelach en applaus
vertrok de boot aI, terTIijl ~~n van de
bemanning~leden nog half buiten boord
hing of bleek ~~n van de paarden nog
t e ..staan de.nsen, terwijl -de andere _al
Vleg ·waren. Maar doordat iede;r:een di t
herkende uit zijn e i gen
sit~atie,
bracht dit nog meer sfeer in. het.ge 
heel. Nadat eindelijk het verdien~e
applaus was weggeebd en PirL van Dorp
ons vele malen noest vrageri : -_ "Wilt U
nog e ven gaan zitten", kon hij Bet be
drag bekend ma ken, . d~t er - d.i e och.tend
bij elkaar gelopen "as in het "Tot je
dienst"-spel (per k.n. per persoon
een bepaald bedrag). Naa:r ik meen was
dit iets van f 41,000,=. Dit zal gaan
naar vakantiekaQpen voor _ kinderen,
die _anders niet de mogelijkheid zouden
<l8'bben on ne t vakantie te gaan.
Zeer terecht haalde Fim van Dorp
daarna de organisatoren op het podium
die een langdurige ovatie ten deel
. vie l en. He laas luidde di t het vertrell:
in van de zeer vele .bussen en auto IS,
waarin nog veel nagepraa t en gelachen
i s over dit grandiose Yleekend. Want
heus, als U er niet bij was, heeft U
·di t keer ECHT iets Gepl ist.
Gaarne wil ik oak nog van deze plaats
-d e medewerkers heel hartelijk ~edanken
va or de fijne SCOUT-IN die ze voor ons
verzorgd hebben.
Verder moet het voor aIle deelnene rs
l€ e n stinulans zijn gey'ecst OD verder
-te gaan me.t SCOUTING, want als j e de
menicte in het anfitheater zag zit ten
en je dan realisecrde, dat dit Daar
de helft van aIle leic1.ers -en leid
sters was, die er in Scouti,,!g Neder
land zijn, _dan .besef je, dat je niet
aIleen cf'net een ~le1n groepje, maar
··m.et zeer velen in dezelfde vereniging
:;Werkt, spe el t, r.laar vooral ook ple
zier hebt.
Nynke Stellema.
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De znemweds trijden van ons district,
die op =t-e r clae 8 oktober verzwommen
· zijn, Ylaren l7ecr· cen groot succes. Zo
viel het aantal lleelnern ers als het
aantal _b ezo ckers Vias gro t er dan vori g
jaar en dat' aIleen al sternt tot te
' vredeDheid. Er werd fel maar gelukki g
ook sportief gezwoflnen e n dat is ook
een pretti~iets. De technische lei
· ding van de zv7emclub "De Otters" n as
weer perfect en de orgenisatorisc he
leiding _- van de Francisstam uit ste 
kend.
· Hier yolgen de uitslagen:

25 m schools lag meisj es (7- 10),
1. Elma Ste enbeek (F.P.)
27i7 sec.
· 2. El~bet Nijhoff (D. H. )
28.4"
25 m schools l ag meisjes (1 ·1-13):
1. Mar·go Achterbergh(F. P.) 22.9 sec .
2. An~eliqu e Karelsen (F. P. )23 .0 "
25 m schools lag jongens (8-11):
22.0 s ec.
1. Mark Beets (G. W.)
22.6 "
2. R. Stoetman (ARG)

,.
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25 m rugslag meisjes (7-1 0 ),
1. Corrien de Groot (1". P. ) 27.9
33.8
2. Judith MollelJi1n (F.P.)
25 ill rugs lag me isjes (11-13),
23. 1
1• Anita Pau\'! (K)
23 ~ 6
2. c lloninique de Waard (lC)
25 rn rugslag jongens (8-11),
23.7
1. Mark de Hoo (D)
. La chepella (ARG)
2. M
28·5
25 m vrij e sla g meisjes (7- 10 ):
1. Sandra Veldwijk ~D. H. ~
27. 1
28.0
2. Debbie Terlien F.P.

sec .

"
sec .

"
sec.

"
sec .

"

25 D vrij e slag r.Ieisjes (11 -13),
1. Julia de Groot(lC)
19.3 sec.
2. Cora van Slooten (F. P.) 21.1 "
25 m vrije sla g jonge ns (8-11):
1. Robbie Kits (D. H.)
18.5 sec .
2. P. Kok (ARG)
19.7 "
· 4 x 25 0 es tafette oeisjes (7- 10 ),
1. Fraken Paro
2. 03 ·8
2. Dag_ Har.lDa rskjalcl
2.03·8
3. Fraken Parn.
2.06.1
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1 welpenpet van Arjan . . . . . . . . ?
l i Roze handdoek r.1et bikinibroekje De t
.figuren en donkere achtergrond
·1 . gestrecpte handcloek oet blauwe zwem
broek Det figuren.

" x 25 estafette neisjes (11-13):
1. Dag Ha~arskJold
1. 27.1
Kiowa
1.34- 2
x 25 m estafette jongens (8-11):
Damiaan
1.46.4
? Dag Hammarskjold
1.46.5
'0 m schools lag jongens (12~14):
" Andr~ Hougeur (D. H. )
44.0 sec.
47.8"
". Andr~ Boeink (D.H,)

70

0 schoolslag jongens (15-17),
1, Walter Mijnhout (D.H,)
41.4 sec.
,< . \'lio Jenster (p)
44.2 "

50

0

rugs lag meisjes (14-16):

~ , Angela. Ja.l1Baat (D. H. )
?
Ans van Hoorn (K)

49.8 sec.
50.9 "
:.\) m rugs lag jongens (12-14):
, . SiDon van N~teren (Z)
42.1 sec.
~ Han Henzepeter (A )
45.4 "
. ~,O ill rugs lag jongens (15-17),
Ernst Schoennaker (z)
42.4 sec .
; Mario Bertelink (D. H. )
44.8"
'" vrije' slag j ongens (12-14) :
Paul Vel tbrugCe (M)
31.4 sec .
Erik BloD (Z)
32 •., "

~.

vrije slas jongens (15-17):
Bert Boeink (D. H.)
33.4 sec .
" . Ren:~ Nolenaar (M)
33 .8 "
'1')

0

50 m vrijo" slae j ongens (18 en cUder):
1. WiD Verwoerd (ARG)
30.4 sec.
3"1.8 n
~ . Martin Huurmans (M)
4 x 50 0 estafette jongens (12-14),
1, Zuiderkruis I
2·51.4
2 . Zuiderkruis II
2. 56.5
~ x 50 m estafette jongens (15-17),
I, st. Michael
./. DaG Hanmarskjiild

2.28.6

2.33·9

" x 50 0 est . jongens (18 en ouder) :
1. Argonautcn
2.09.3
~ .. st. Paulus
3.21.5
~

Fraken Paro - groep v e roverde voor
. ' e tweede
acht ereenvol gen <le . keer' de
.- ,· oepsVlisselbeker. Hulde aan die da
~lCJ s !!!

:'0

le\?ftijden varieerden van

7 tim .63

i·:i..Cl.r.

,,,: '1Grden 260 vaantjes, 34 medailles
,' n
7 bekers ui tgereikt. De oudste
. J e olnemer Jr,.,reeg als poedelprijs een
'ii

l ky~Way.

'00 volgende gevonden \ITool'werpen

ble

·, en in hot zwembad. achter:
1

' Monsterboekje Det Arjan

Ren~ .. Wout

'Eanddoek , wit met blauwe bloemcn

Blauwe schippe rstrui
p aar bruine sokken

6

V~~r inforoatie
over deze gevonden
voorwerpen wende me n zich tot de 01'
·ganiserende Francissten.

'LRnOE LJ1E
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Op 10 decenber 1977 ,!ordt er weer een
Landelijke Raad va n onze vereni g ing
gehouden. Binnenkort verschijnen de
stukken voor deze L. R. Ze '."Ior clen yoe
.. gezonden aan de o.istrictsafge vaardig
dtm 'en het districtssecretariaat.
redere belangstellende - kan echter ook
in het . bezit van deze s tukken komen.
llij of zij moet dan f 3,50 overmaken op
.. postrekening 2 84 94 00 van Scouting
Nederland t 'e Anersfoort.
Intussen hebben de verantwoordelijk
leidsters en leiders van pa dvindsters
gidsen en (zee)verkenners ' een boekje
van het Landelijk Bureau ontva n gen 0
.. ver "Voorstell en o. b. t.
spelaanbie
dingen 10/11 - 14/15 jarirren". Deze
voorstellen zullen o.a. onder~erp zijn
op de agenda van de L. R. Het cUstrict
vindt alles zo be langrijk , dat er be
sloten is een spec i a le districtsraad
te houden, waar de stukken van de
. L. R. zulle11 worden besproken en "aar
toe ALLE kaderlede n van ons district
'worden uit genodigd .
Die vergadering zal worden gehouden
op donderdag 10 november 1977 om
20.00 uur in het gebouw van de Jeugd
r",ad aan de Godelincle\"lc G te Hil ver
SlL":l •

NOTEER DEZE
Dt,TUM NU
REEDS IN JE [,GE N DA EN
KOM DAN OOK, \1 ,\ N T HET
GAAT
OM
BELAi'IGRIJKE
ZAKEN,
\,AAROVER
JE
~! E E K U N T
(E N !.! 0 E T ) B E
SLISSEN!
!!!!!!!!!
N. B.

Dit is de ENI GE uitnodi ging voor ·a l
De a f gevaardigden
. onze k ad.erle den.
naar de . districtsraad ontvangen nog
mH een persoonlijke oproep.
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leggen aan het bostuur is welkoD.
De vergaderinEen . van llet·bestuur Qet
liet Elpelteao Ylorden ook in de Lange
straat gehouden.
Vergaderingen Van de districtsraad
vinden meestal plaats in het ·gebouw
Van de Jeugdraad a a n de Godelindeweg
4 te Hil vers1l!:l.

KAB, LEIOING- NIEUWS
Dc kabouterleiding uit de distric
ten 't Gooi-Noord en 't Gooi-Zuid
heeft een uitnodiging ontvangen 00
op donderdag 27 oktober 1977 naar het
krin ~lokaal
van de Danny Kayegroe p
aM de Nachtegaalstraat te Hilversum
te kooen. In dat lokaal zal van 19.30
tot 21.30 uur h et thema "progrru;lme
ren" in een gezellig saoenzijn a a n <ie
orde komen. Ook komt Jules· Bleeker
van het Gewestelijk Bureau praktiscqe
informatie geven, die voor de kOQende
feestdagen zeer nuttig ken zijn. Laat
daarom geen kabouterleid(st)er op de
ze a vond ontbreke n, want· je doet je
zelf beslist te kort als je niet ver
schijnt.
NIEffim SPELll.DVlSEUSE K1I13OUTERS

Jacque line do Kroes heeft haar kabou
terkring bij (le Kiol7agroep vaarwe l ge
ze gd, ondat zij daa.r door studie toe
"as gedwongen. Toch heeft zij de \7e nS
te kennen ge geven nog ~a t in het di
strict to blijven doen en Marian Ger
ding he eft daar ne t oen werk van ge 
nae.kt en he eft J acque line ge s trikt
voor de functie · van s pe ladviseus e .
Same n zullen zij nu de ze spoltak gaan
bege l eidcn. Van deze plaats wens en . we
Jacque line toe dat ze ve e l voldoen1~g
in haar taak zal heb t en en he t di
strict van haar e rvaring zal laten
profi teren.

NDA

AGENDA AC

Doode rdag 27 oktober
Zaterdag
Dinsdag

29 oktober
1 november:

Donderdag 10 novenber:
Dins dag
22 november:
Dins dag

29 november:

. Donderda g 15 december:
1 januari :
Zonda g

Bijeenkons t ka
bouterleiding
Bingo-avond t .
p. v. Buiten
zorg
Vergadering
bestuur en ·
spelteam
Districtsraad
Ver gade ring
bestuur
Vergade ring
be s tuur en
spe l te8.fil
Districtsraa d
Nieu\"l j aarsin
stuif

N. B.

De verga derinGen van he t bestuur wor
den geh ouden i n he t dis~rict s c : ntrun ;
i ede r e l e idster of l e1der, d1e h e t
ce n of ander e probleeo heef t voor t e

£I Jj\J.G iJ

-r. .~L y ~

.:J !J J-{~ J\J !. iJ i1 ~
I

Ju:llie weten alloo<1al, dat or een ac
tie in gang is gczet om ons buitencen
trun "Buitenzorgll
8chikt ~ te

weer voar 100% ge 

wake n voor kaoperen en bi~
v:akkeren. Na tuurlijk neent onze vere
niging het grootste decl van de kos
t en van re·novatie voor haar r ekening .
Maar 'die kosten zijn vrij hoog en daa r
om ishet plan geboren er door aIle
kaderleden van Scouting
NeQerland
iets aan t e. doen on da t gede el te van
de renovatiekos·ten, dat niet door de
landelij e · vereniging kan worden opg e
bracht, bijeen te brengen, ·In ons di
strict . werden
enkeJ;o, . ac tie s ontwik
..
kelcl, zoals ui t· voorgaan de Gooi .• Zuid
K_ orie~s :a~ iSgebleken.
Op de 't laatst ge houdcn districts
raad (30 augustus 1977)
'lord er door
afgevaardigden van de St. Paulusgroep
een voors·tel gedaan wcer ecn nieuwe
actie te starten. Zij stelden voor on
cen BINGO-a vond voor allo kad erleden
en Pivo's te houden om op di e manier
.w eer Vlat ge ld bijeen te breneen e n de
renova tie va n "Buitenzorg " i e t s dich
ter naar de voltooiing te stuVien.
De districtsraad steunde dit voorstel
en .gaf de St" Paulusgr()ep he t fiat
tot het organiseren van deze Bing o
.av:ond.
We kUimen jUllie nu oelden, dat die
avond zal worden gehouden op zat erdag
29 oktober 1977 in he t clubge boul'l "De
Spoel" aan de Jan . van Beierenstraat
123 C (nie t , io' hee l ·· ver -van het
hoofclk:clartier van' de St. Paulus gro cp .
Bet progranma ziot er alsv-olst ui t:
19.30-20.00 uur, De· Bingocrs . konen
binnen en worden verwe l _
komd door onze D.V.
20.-00-20.45 uu"': b i -n g 0
20.45- 21. 00 uur: Pauze
21.00-21·30 uur: Een proGraona met
pr a ktiscihe
,"onkon , Hoe
doe je dat in de praktijk!
21.30-22.00 uur, bi n g 0
22.00-22.30 uur: Ev. uitloop van het
bing oen.
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.:e h0pen natuurlijk, dat er zove el n o
gel ijk kaderleden en Pivo's op die a
v ond naar de Jan van · Beierenstraat
kome n en dat zc allemaal Det deze ac 
t:'.e zullen neewe rken. 'liant Buit enzorg
mee t buit en zorg komen.
ZEGT RET DUS VOORT EN KOM! I !

REU·nIE

~p 1 okt ober heeft
de Heideparkgroep
het feit, dat zij 45 jaar ge l eden wer
den opgericht, ge vierd net een r eunie
v(O.n oud-leden. Un redacteur was he 
l aas ni et i ns taa t er heen te gaan,
o~da t hij nog
niet te rug was van va 
.kantie . Maar later heef t hij van ver
s chillende kanten gehoerd, da t . het
een groot sueees geworden i s . He t
Heer we rkt e niet helemaa l mee , naar
oat hee ft ni et kunnen verhinder en,
da t neer dan 150 pe r sonen o. a . hebben
gc barbecu ed , oude herinneringen heb 
ben opge haald en nieuwe vriendschap
~c n zijn ges l ot e n.
De voorbereidingen vo·o r di t . fe s tijn
hebben we coa grote druk ge le gd
op
het ge zin van Philip Smit, maAr zijn
.'" " ouw en kinderen hebben gedeeld in
de vreugde van dit feest.

011 ee 0

IIe r lei

Binnen ni et al te l ange tijd za l er
'len nieuVl n1.lI:lTaer versehijnen van het
gewes t e lijke periodiek "ALLEE ALLER
J~I:. Behalve de ge bruikelijke rubri e
ken zal er ook bekendheid worden ge 
ge ven aan een paar actiyiteiten voor
padvJ.nds t ers, gidse n en verkenners.
'ile zijn in de gelukkige onstandighe id,
dat TIe di e nu reeds in ons districts 
b3.ad ku=en doorgeven:
A. Houthakkers kaop voor jongens EN
ne isj es van 13-17 jaar. Kosten:
f 65,= ; 28- 31 dec. '77.
n. Zwerfkanp , richting Veluwe , voor
jongens en ne isje s. Kost en : f 45 ,=
28 - 31 dec. ' 77 .
c, Potsennaak( s t )erska.mp t . b. v. · me is
jes van 11 tin 14 jaar in Bloenen 
daal van 28- 29 dec . '77. Kosten:
f 15,=

Voor nadere Cege vens:
~LLEE ALLERLEI !! I

Iv

Zie de konende

MUTATIEFORMULIEREN
In de loop van deze of begin volgende
maand zullen de groepen weer de jaar
lijkse mutatieformulieren van het se
cretariaat van het distriot ontvangen·
met het veraoek die lijsten te willen
bijwerken ale daar aanleiding voor be
staat. Reeds nu vraag 1k de volle me
dewerking van groepsvoorz1tters en/of
groepsseoretarissen /dsze formu11eren
niet onderop de stapel post te leggen
Claar ze anal te verwerken. Nu
reeds
dank voor uw moeite.
:Bert Kerkhoven,
d1str1ctsseeretaris.

NIEUWJAARSINST U IF
Onze traditionele N1euwjaarsinstuif
wordt oak dit jaar ~ecr op 1 januari
gehouden van 16.00 tot 18.00 uur. De
ze keer kan dat in de aula van de
Chr. HoT.S. aan de Kolhornseweg, die
ons door de welwillende medewerk1ng
van de dlrectcur van die sohool, de
heer ir. F.v.d.Heijden, ter beschik
king is gesteld. Reeds nu danken wij
hem daar zeer hartelijk voor.
Er wordt gafluisterd, dat de I.P~ al
weer ~iftig aan het oefenen is voor
het al eTen traditionele nieuwjaars
oabaret, waarvan zij het gehein ken
nen. Succes dUB verzekerdll!

DENNIS
.Op 25 septeober werd DENNIS

gaboren
ale zeon van Wil en Bert Fine in Kor
tenhoef. We hopen, dat deze zoon tot
vreugde van zijn oudelf'B zal opgroeie~.
En het kan natuurlijk! niet anders a Hij
wordt, oet het · goede voorbeeld van
:Bert voer ogen, eerst walp en dan ze
ker een verwoed waterwerker.

(ZOMER)KAMPEN
Nu de (zomer)kampen van dit jaar ach
tar de rug zijn, kunnen we een balans
opmaken van het aantal kampen, dat
gehouden ie. AlB we afgaan op het
aantal ingeleverde KAMPAANVR!AGFO~
LIERER zijn era 12 walpenhordee
op
kaop geweest, terwijl ar 14 hordes
zijnl 3 kabouterkringen op kamp ge
weest, terwijl er 5 kabouterkringen
zijnl 12 (zee)verkennerskanpen ¥Ohou
den terwijl er14 troepen(wach~en) zijn;
5 padvtndsters/gidsenkampen ~ehouden
terwijl er 7 vendels (kringen) zijn.
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