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Natuurlijk zal het Ledere leze! v&n de oooi-zuia Koeliel a1 sel
zijn opgevallen, aat vorn en ulterlj,jk van allt nuDoet geheel afajikt van
voorgaenale. Daa! ia een apaciale leilen voo!.
Toeu de olganloatorcD ven ae dlstlicts-3. ?. _dag bet plograDns
voor alLe alag raststelalenr terdl e! o,a. ln oPgelone4r dlat er B. P. -aagkaarten verzonalen koatlen rorden' E6n vsn hen stelile toea voor on een ileel van
alie kaarten Daa! koningin Juliana en pllna 8e!n}Ia!a[ te aturen en €en an_
iler deeL nae! lo!a[ en tedy Saden Pore1l. Dat iB glbeurd en zowel ven Konlngin en Pf,ias, a1s van tle faDille Bailen PoEell kregen 3e een anttoordschrijven. Op een bestuursvcrgaderlng delil voorgest€lal on beide blieven
ln de 0ool--zuid Koelier te publioercn. l[aar det hLeld wel lnr dat het
forneat anders Doest aoldsn oe a11es tot ztn leoht te laten konen. E4
dlai hadl wee! tot gevofgr dlat €r een nleu{e odaLeg vervaaldlgd. noest {orden.

of {e net dlt fo!'r0aat en olrsfa.g aloor zulfen ga.an is nog aiet
zeker. Want het heefi o.a, oonsequoDtie6 voo! ale verzenailg v4n postnumners. Daa! noet eet! *ikk61 on on bovenilLen gaat het rlee! s.atr porto kosten. trtreer terk en gelal aus en alat zijn zeken' taa! te1 iloseliik aandaobt
ean noet solalen gegohonken. Wr zullen gohter tel zign!

uESUUUB
Eet kornt van tild tot tijd voorr dat uv dlstriotssecretelis dloor
niet-soo[tibgleae4 noralt bruad€ld. over de velhuut van gtoelhuizen. I!! de
neeste gevallen vl1 Den dan zor!! tebouf, huleo voo! het lboutetrr' van eeD
fce6tje. Zonde! daa! een oolaleel ovgr ul,t ta sprekclrr houdt h{ loeestaI al€
boot wet af.
Toob zou h{ glaag rl]1en retenr of e! groepen zjJn, die hun eocooodatie 9oo! dergel$ke activl.tal,t€n f,Ll1en ve?hulen, Den kaa hii eventuele buuralers veridijzen nea! bepaalile sdlcssen. Meg hji d.aaron verzoekeo aan
dLe G,V.16r die verhuur rel f,il.len to.staanr zLch bii hets te neldenr Lief8t
binen niet aI t6 lange tdil. Dank voor ile noelte.

TABOUTEPI.EIDIIG
Donderalag 20 apllL i.s e! een bjjeetrkolost geteest voor kaboute!d.e dlstlicton rt GooL-lloold en -Zuld. Castvrijhela lrelal rerleendl dloor tle St. Paulusgroep h hun hoofdkrertior as.n de Schalenkanp.
onder leitling yan dle spelaalvl.aerEs van beLde d.lstricten reelden
speLen, tlaDseD en lleitjes asr dle orile gestel, dle het speleE in Bar6bi1i6
zeke! ten goeile aloer kolen. Jeotde!, dat de opkonst Eatig *as. Iatuurlijk
zul je reL een excuus gehad hebben, aaar je kring is toch wef een offer:-

lsiding uit

tje iaaril???
ne apelailviseura gaan in elk geval iloo! en je hoort over enige
tijal f,eI reer al-€ er een nieuwe bijeenkonst rortit gellantl.

onze goetle voouetaelrs ale aohtergrondl
eventueel dreig€nd. verschijnEel. 6an te geven, D,a.a! alaarnaast tevens d.uiilelijk aalgevenal dle toegestoken hanil on S.A.![EN vefde! te SPEIEN
binnelt de rulnte d.ie gC oU1INC ons
va.tt een

8€eft.

Nogm&ale

t de figuratie Ls een over-

drevett ka,likatuu!, aLie aangeeft boe
het zou h.rnnen rordleD ala wij oDszelf

ni6t beheelEen.
Celukklg hebbe!! rI linlen ons ali.atrict een goedle vefsta,nclhouding tussen alle groelen en leid.(st)ero.
giertan ziin getuige!! ale aliverse goeal
bezoohte b\jeenkonsten op aistrlctsvi?e4ur waat het la!d- elt rate?welk
elkaa! 1! goede evemlohtlgheid, oEt-DOe!.
Ik zou zoggeDr Eouei zot ! !
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Dit was tle kreet net flSu-tatte op tl€
uLtnoillging voor' ale lqLeurlearsLn6tulf
In alle toonaaralen heb Lk op ile a!,1verse dliatrictsbdeenkon6ten al nlin
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reactle gegeve4 op d,e b!1ef van de
Kiora- en Z[id.erkrulsreohten, opge-

6tel.d d.oor de letreffende leldl.ng.
Eelaas hebben zd verkeerdle oonolugie€
getrokken uit de op d6 uLtnod.18l,!rg
afg€beel.de scoutlag - flgt ratle. Uen
heeft de afgeleeLd.e {ete!- €!! I8nalvelkelure! a16 e1k&ar6 oppouenton gezien, naertlj eeD ?oortfekker o.q. 6u-

iot beilale! Doest
Uiteraard i6 het ola alleu betenilrd€,t
op landel,ijk uiveau een g€roo! gezonile
- eon€ sterk ovelalreven - ltvauteit
heet.st tuaseD het land- €n ratelrerk.
Dit nag beet, al.€ rjj ook &aar reten,
bij w€lk uitgalgslyutrt re iee! aarsn
gaan relLen. Ife zullen elkaet s.LtiJd
trodig hebben,
DaaloD dlacht ik e! goeil aan te atoea
oD b! het beg'in vatr het Jaar Det sI
baas ale genoedleren
b!eagen.
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JutI-A.l{A EN PRINS BERNEARD.

D&tu,n! 9 llaart 19?8.
R6f. , E.10/28-6. /BK.

Aan: E.U. Koltin8ln Juliene en

z. K. E. Prlns Senhetd'
?alelB Soestilijk'
S O B S T D IJ x (Cebeente rsartt),

l[aje8teLtr Koblnkliike Eoogheiil'
zoels U raaleobiJnujk rel reetr raE h€t toenods€ 22 februall d.e gebooltedag v6n Lolal €n Laay Sadon Por€l1.
Deze ilog hebben tij in EilvEleun op zat€ldag 25 feblu€.tl 197A gevL€lil net elle pedvl.ndBte!6, g:ldBen, kabouters en
relpon uit het dlstllot rt eool-Zuld ?an ScoutLng l{ealerlanal,
8et th€na, itat r{ dle dag gebrulkt bebbeD, ls het theE4 van Sooutirg tredelland root 1918/1919 nfOI JE DIEmTn.
Tjjaeltg otts nTot Je dlen6ttr-6p€1 re6 e! ee!! post, raarvan(LaeD tDen kearteu Doeat veratur€D. fua 16ek het ee! leuk Lilee
@ Itr a16 bogoh€rovroure aD beaohelnheer vatr oltze voleliging,
deze k4atten to stureu.
Eope[der d8t U dsz€ ka.arteE nilt aanvaarilenr ve!]lijven
rij het rl'rlcndqlijkc Eooutgroet,
DlEirict rt GooL-Zuld.
vsn Scoutlng Nod,ella,ndt
Belt Kelkhovelt
dl,6
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ttl,otsseo!etaris,

LADY B!.DDI{ pOtEL],.

Dater Ua.oh 15lb' 197e.
Ref.. NE,1o/t9-a. /3K.
Lord ead. Led.y Bad.en ?ov6l,L
Dear Lord end lad,yt

In the tr€therlelds too the colur€lrolatlo! of the bilthilay of youi glandfathe! alil grend.dothe! on F.!r!s,ry tbe 22tb
illdrrt pa8s arey unobsalr€il.
tu Satrrilay tbe 25th of F.blusrJr all tho Clrl-grliilest
g{.t1-sooutBt b!orn1o6 and rolf-oubE fro6 the iu.strlot lt GooiZula1 rere tog€thq! io oel.b to thL6 d.ey.
Ther6 ras a bL8 ga,n€ rtth the yeartheEo of goouting
Neilerlald "AR YOUR SERYICE{ a6 a sts,rtl,ng-polnt. \rtng that
gaee th6te ras a po6t frgb rhele tbe oo6petLto!6 tDust 6eaal
tr

Lcture-poetoarda.

Io us Lt

a€enea

e JoUy idea to

6end

son ana a graaildsughtc!, tbags co!d6.
Eoptlg tbrt lrou rtll aooept theur
soout-8leathgs, !rou!6 falibtully,

(r. g. )

to

lcrt

your aa e gfaltalrena.Lltr

tlth

Llrtd

xetkhovB!1t

s€oretery of the

d.lEtflot rt

CooL-zuLd
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Zeer geachte Heer Kerkhoverrr
Hare Majesteit de Koningin en
ZIJne Koninklljke Hoogheld de Prins der Nederlarden
hebben mij gevraagd U te wlllen bedanken voor [Jw
brtef d.d. 9 maart j.I., alsnede v.or de daarbj.j
gevoegde rTot Je dle nst i-k aarte n.
De Konlngln en de hins hebben
Uw vriendellJke gebaar zeer op prijs gesteld.
Met gevoelens van de meeste
hoogachtlng,
De Partlculler Secretaresse van
Hare llaj estelt de Koningin,

(Jonkvr.

C, E.

B. RiieiI)

