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WELK KADER- OF BESTUURSLID UIT
ONS DISTRI CT WI L DE TAAK VAN
pe r s m e dew e r k e r
OVERNEMEN VAN BERT KERKHOVEN?
HI J OF ZIJ MOET ZICH BEREI D VER
KLAREN s c outi ng DOOR MIDDE L VAN
DE PLAATSE LI JKE PERS BETER BE
KEND TE MAKEN. ALLERLEI GROEPS
ACTIVITEITEN DIENEN VAN TE VO
REN IN DIE PERS GEPUBLICEERD TE
WORDEN.
BIJZ ONDERE AANDACHT MOET GE
SCHONKEN \'lORDEN AAN HET FElT,
DAT VERSCHILLENDE GROEPEN EEN
GR OOT GEBREK AAN KADER BEEFT.
WE HOPEN, DAT ER JilENSEN GEVON
DEN WORDEN , DIE HET BELANG VAN
EEN DERGE LIJKE FUNCTI ONARIS IN
ZIEN.
WILLEN GEGADI GDEN ZI CH MET HET
SECRETARl AAT IN VERBINDING
STELLEN?

=--

d
sept ember :
30 se ptember :
?1

7 oktoberl
28 okt obera

4 november.
24 f eliruari:
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Dis trictsraad
Weekend kaderleden met
dro pping
Districts-zwemwedstrij
den
Sport- en Spelwedstrij
den
Landelijke zwemwedstrij
den
Di s trictsviering B.P.
dag
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Al weer he t l a a tste nummer van de
vi erde jaa r gang.
En we gaan n og
s t eeds verder ons medede lingenbl ad te
verbeteren. Dit nummer b.v. is geheel
i n offse t gedrukt , dus niet meer via
de s t encilmachine .
Ee n ander e nieuwigheid is, dat we de
verzending gehee l per pos t doe n. He b
ben ze dan geld teve e l , zult U mi s 
schi en zeggen? Dat nou we I ni et maar
. gen t oc h a l hee l wat nummers
'
er g~n
pe r pos t tegen het n orma le t a rief en
toen b l eek het maar enkele guldens
meer t e koste n a l s we he t "Port be
taal d , Hilversum" ve r stuurden.
Tot slot een kampwens : Dat het een
ZONNIG kamp v oor U a llen zal worden !!
(Het plenst , terw~l we dit tikken ) .

Tijdens de voorb er0 i di naen vour" he t
di3trict sweekB ud yoor pa dvindste rs/
eidsen en verkenner u ble c k, da t de "
f!.imo

•

Vooral de damesgroe pen waren sterk
ve r tegenwoordigd. Ret totaal aant a l
deelnemers Vias 92, waarvan 54 dames
van de Froken Parm en de Kiowa.
In tegens.e~~~ng tot de zeer zonnige
districtswedstr~ den liet het weer ons
nu in de steek. De hoge vochtigheids
graad beinvloedde weI de stemming ,
maar kon toch niet voorkomen dat het
een geslaagd weekend genoemd mag wor

1. VAN DE REDAC TI E (2)

2. INH OUD ( 2)

3. DISTRICTSWEEKEND (3)
4. LANDELIJKE PATROUILLE/
RONDEWEDSTRIJDEN (3 , 4)
5. DE I . P.- RALLY (5)
6. 1lIJEENKOMST KA1lOUTER
EN WELPENLEIDING (5 , 6 )
E. H. B. O.- CURSUS

("root wa s . J:et 8 pel te am ont

me~.

inhoud

7.
e.
9.

e l' [~

wikkel de dus een progr aJlll!lG. , r:ebase erd
op ongeveer 20 0 de clnemers. Toen de
dag e enmaal aangebroken " as, \'las de
opkomst eigenl ~ k teleurstellend. Van
de meer dan 15 gr oe pen uit ons di 
strict , die e en verke nnerstroep or
-wacht of een padvindsters/gidsenven
del hebben, waren er maar 4 (vier)
vertegenwoordi gd ; de vijfde deed a I
l een het mi ddagprograw~a op zaterdag,

den.

Wij hopen, dat de deelnemers op zon
dagmorgen nog iet s e;e l eerd heb'Jen van
E. H. B. 0., kampvuur bouwen,
de nah,ur
en huishoudelijke klu sjes .
Namens het spelteam en de deelneme rs
zou ik de stamleden en de leiding
willen bedanken yoor aIl e raad en
daad waarmee zij ons bijstonden.
Als er behoefte bestaat kan er vol
Gend jaar "'eer een dergelijk weekend
georganisee rd l'Iorden, hope lijk met be
tere
~leersomstandigheden
e n mee r
deelnemers.
Denise Dekker.

(6)

JUBI LEUM (6, 7)

LANDELI JKE RAAD (7)
10. MANGO KWANE WILCO
JISK OOT (8)

11. BARBECUE (8)
12. GEWEST NOORD- HOLLAND (8 , 9)

13. KAMPF ORMULIEREN (9)
14. STRUCTUURCOMMISSIE (1 0 )

15. SPORT- EN SPELWED
STRI JDEN (10)
16. ZUIDERKRUIS (1 1)
17 . VAKANTIES ( 11)

10. FILMS EN DIA ' S (11)
19. PERSMEDEWERKER (12)
20 . DA'rA ( 1 ~)
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LAII D. PATI/IOII_
DE
W £ D S T 1141 DEli
Omdat onze ronde de districtswedstrij
den had geVlonnen , mochten ,ve als afge
vaardigden na s r Ommen.
Zaterdag 13 mei moesten we ons melden
op Ada's Roeve. Daar bleek , dat er 44
rondes/patrouilles deelnamen.
De officiele opening was om 12.00 uur.
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De vIae; Vlerd ee hes e n en een hele Grote
gesjorde molen Herd !lun het draai cn
I;'ebracht als t eken van leven en aktie .
Tot 4 nur hadden we de tijd. am ons kamp
af te bouVie n. Toen began een posten
spe l op het grate ve ld. Daar werd er g
gel et op samenwe rkin/!" . Een aantal spe
l en was b.v. se inen, E.H4E. O., vlieger
op laten en breien op twe e bez emste
len. Daarbij begonn en wij prompt te zin
gen van : Insteken , oms l aan , doorhal en
en af lat en gaan. Dus kregen we een 9.
Dat haalde de 5 van het ballonnen op

DE

Tradi ti ege trouw he e ft de I . P. in de
maand me i weer de fietsenra lly voor
s coutingleden
geOr ganise ord. Onder
schitterende we ersoms tandi ghed en n a 
men vele jeugd- en kaderl eden van ons
district aan deze rally·deel.
Oak tlW
secretaris was, al s verwoed fietser,
van de partij en hij kan niet a nde rs
zeggen dan dat hij ~enoten heeft van
de ui ts tekend uitgez ette route , die
VOO T ')9/; door onze
mooie Gooise na
tuur ging . Hij kon bovendien een ver 
ge l ijk trekken met de veerti e n dagen
eerder e ere den l ande l ijke fietsdagrou 
te en he eft kunnen vaststellen , dat
de I.P.-route het in aIle opzichten
won van de landelijke . Bravo, I . P., en
bedankt en tot vol gend jaar.

bl azen wee r op .
OM + half zes mochten we

gaan koken
( op-houtvuur natuurl ij k ) en met he t e 
ten kregen we een halve patrouille on
be z oe k en zelf moest bij one de helf~
weg am bij de buren t e gann eten.
' s Avond s de de n we een pos tens pel met
de ze l fde jone:ens die bij ons ee eete n
hadden. ' ~n opdracht was een gi psaf
druk van , iemands nous maken en Margo
was d.e p :t ncut . Ze werd door die jon
gens gepakt en onde r gesmeerd met
gips . All es z a t onder.
Voorda t \'Ie naar bed gingen kregen we
choc olademelk.
Zondag : Na de ochtendwijding stonden we
am 10. 00 uur klaar voor e en zwerftocht
van ong. 7 ~ 8 uur, de re s t van de dag
dus . Er waren 15 posten. De afstand
van de posten onderling was erg groat .
We hadden twee bo ekjes gekregen met
opdr ac hten er in, zodat je zelf ui t
moest vi sse n waar di e post zich be
vond. De opdrachten war er. erg moeilijk,
maar oak erg leuk. Om 18 . 00 uu~ kwamen
we in ons kamp be kaf terug en tot
20. 00 uur had uen we de tijd o~ te e ten.
Daarna y.re gen we gelegenheid om de
stands van de ande r e patroui lles te
bekijken. Na 22 . 00 uur hadden we kamp

II ij e e n k 0 ms t t a II 0 'L

tel'

vuur.

Maandag : Eerst een sport - en speloch
tend. Er waren 12 posten en am de 5
minuten moesten we wisselen. Er was o.
a. een trappersbaan en in de Reg~e
moesten we op vlotten bomen en op ton
nen lopeno Tegen 12. 00 uur brake n we
ons kamp af en om 16. 00 uur was de
uit s lng. Wij behaalden de 20s te plaats.
Waar we best tevreden me e zijn. ',';e van 
den het oa k. leuk, dat er l eiding uit
HJ.lversurn J.s komen kij ke n . En de fam .
Sme dema wordt nogmaals b edankt voor
het vervo er van de tenten en de rest
van de (rotRooi) bagage. ',: e hebben het
Allemanl erg leuk gevonden en we gaan
ons beet aoen voor het volgend jaa r.
ORIONRONDE
"R OKEN PARMCROEP
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I . P o RALLY!

•

en
welpen
leiding

Zaterdag 27 mei was de bijeenkomst
voor leidsters en leiders van we lpen
hordes en kabouterkringen.
Na eerst een kop s oe p en het ze lfmee 
gebrachte brood ge nut t i gd te hebben,
werd er begonnen met ee n kwartetspel ,
waa r de verschillende punt en uit het
insi gnepakket in naar voren lew amen.
Hierna
vra gen worden gesteld. Daaruit bleek ,
dat er veraohillende groepen waren ,
d ie nag niet erg met het insignepak
ket bekend waren.
Na dez e vragenstell erij TIerd de diase 
ri e over de "jacht &e bieden" vertoond.
We hebbe n daar met i nte re ss e naar ge 
keken .
Hierna zijn de twee s peltakken uit
e l kaar gegaan.
Bij de kabou ters i s er over het di 
strictsspel vo or kabouter s gesproken •
Dit apel i s aan de verschillende
leid (s t ) ers meegegeven am het in de
gr oep te bespreken en het in de prak
tijk uit te voeren.
Bij de welpen i s er ge spro ke n over de
"jachtgeb ieden". GevraaGd , hoe er i n
de verschillende hordes rnee gewerkt
werd, ble ek , dat men vond, dat:
- de j achtgebieden te duur zijn;

5

- er door de kinderen thuis te weini g
aun ge daan v/ordt.
Na een korte discussie werd het we1
penlied ce!ntroduceerd.
Inmiddels was de leidinc; van andere
opeltakken
binnengekomen
voor de
kampvuurcursus. In korte lijncn werd
uiteengezet, hoe men een kampvuurpro
gramma op moet bouwen en wat voor
soort liedjes er bij een kampvuur ge
z ongen kan VI orden.
De avond werd besloten door gezamen
lijk wat liedjes rond de open haard te
zingen. Verschillende groepen deden
nog een voordraoht van stukjes, welke
zij vaak bij een kampvuur opvoeren.
Hiermee werd een gezellige avond af
gesloten.

Utrechtseweg , Helaas was

I
I

RAAC
Dc Landelijke Raad van 10 juni 1978 is
weer verleden tijd, maar we willen er
toch nog even oj) terugk omen. Natuur
lijk, er zal ook weI een verslag in
IIScouting lt

/

B.O.

CURSUS

De E.H.B.O.-cursus, die door het di
strict werd georganiseerd voor jeugd
leden en die onder Ieiding stond van
de heren J.Nieuwenhuis en E.J.Span 
jersberg, is weer een groot succes
geworden.
Vele weken lang is er in het clubhuis
van de Froken Parmgroep aan de Neuweg
hard geoefend en toen er op 17 mei
een examen werd gehouden, bleken tien
jonge lui voor het E.H.B.O.-insigne
geslaagd te zijn. Dat waren:
Van de Athabascangroep: Luuk Beef
tink,
Peter Beukers, Piete r - Jan
Groenhuizen en Reinier de Groot;
Van de Kiowa: Mariska Zwart;
Van de st. Paulus: Robert van Egmond
en Martijn du Pr~;
Van de Generaal Winkelman: Hans Pol
derman, Mark v.d. Velde en Marcus v.
d. Vliet.
Wij wensen de geslaagden van harte ge
luk met het behalen van dit insigne
en hopen, dat zij op de ingeslagen weg
zullen doorgaan en zich verder zullen
bekwamen op het terre in van de E.H.B.
O.

tlUBILEUM

,
I

van

verschijnen,

maar ':?8

willen toch graag even terugkomen op
de (mede) door ons district inge dien
de amendementen op de bestuursvoor
stellen. Zowel op het terrein van de
ins ignes als bij het voorstel van de
naamge ving waren er een aantal amen
dementen door ons (en ook door andere
di stricten) ingediend, dat allemaal
is aangenomen of door het bestuur
werd overgenomen. Daar zijn we toch
weI erg blij mee, vooral, omdat dat in
het verleden al meer gebeu~d is. Het
is voor ons een bew ijs , dat we met on
ze denkbeelden over Scouting op lan
delijk niveau zitten en we er geen ge
isoleerde districtsstandpunten op na
houden. Dat betekent ook, dat er bin
nen de groepen ook wat verder gedaoht
wordt dan de eigen groep aIleen. Dat
we daarmee zouden demonstreren, dat
we eenheidsmensen aan het worden zijn,
daar behoeven l1e niet bang voor te
zijn, getuige ook de discussies op b.
v. de districtsraad.
T.a.v. de "Wet en Belofte" blijft
voorlopig dekeuze - mogelijkheid ge
handhaafd tot na de wereldconferentie
in 1979. Daarna zullen We ons stand
punt opnieuw moe ten bepalen.
Nog even iete over onze "nieuwe" af
gevaardigde naar de L. R. Samen met
Maarten van Aken heeft ze frank en
vrij onze distriotsstandpu.nten verde
digd. Jorrit Stellema bleek van lan
kenkoorts absoluut geen last te heb
ben. We mogen ons gelukkig p:rijzen met
deze beide afgevaardigden.

) en 4 Juni heeft de St. Tarcisius
groep z'n ~O-jarig jubileum gevierd
op het kampeerterrein Uitwijck aan de

6

sec retari s

LAN C E L I.J K E

RET SPELTEAJA

E.~.

UVJ

niet instas.t dit fe :: st mee te maken .
Maar hij wil de groep toch not: even
van harte feliciteren met di t hen g~ 
liik" f ei t en de hoal' u i ts rrc ke n, dat
ZE' ma.le; blijven bloeien f; n I)Toci en f'n
vele jongelui de vreue-de van he t
soouting-zijn zal blijven bieden.
Op nacr de volgende 40 jaar!!!
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MANGO
W I L eo

KWANE /
JISKOOT

Re e ds mear dan een half jaar draait
de Mango Kl'lane Wilco Jiskootgroep uit
Baarn a l s "gast" mee in ons district.
Na he e l veel haken en ogen is er nu
toe6temm i n~
gekomen, dat deze gr oep
z ich bij ons district aansluit. 'lie
roe pe n de leden en kaderleden van de
ze waterwerkgroe p een hartelijk welkom
toe in ons district, daarbij de ho op
ui tapreke nd , dat z ij zich bij ons ge 
heel t huis zullen voelen en er aan
mee wi l le n \verken , dat ons district
e en bl oe iend scoutingleven te zien
blijft ge ven . Het bestuur van ons di
s t r i c t h oopt na de zomervakantie eens
pers oonlijk kennis te kunnen komen ma
ken met aIle leden van de groep.

IAIIECUE
Wie had dat gedacht!. Daags v66r 1 ju
Ii regende het nog pijpestelen en de
or gani satoren (het spelteam) vreesden
me t grote vreze, dat de voor de ka
de r l eden opgezette barbecue in het
water zou va llen. nonder boven wonder
was het die zaterdag prachtig weer en
dat heeft natuurlijk tot gevolg gehad,
da t he t ee n prettige, informele bij
eenk oms t is geweest op het terre in
van de Hilfertheemgroep achter de
Bachlaan.
Toc h be le ef je bij zo'n organisatie
vreemde di ngen: Ver na de inschrij
vings da tum geeft een heel stel zich
n og op en het gekke is ook, dat er
ee n (groot) aautal opgegevenen ver
s tek hee ft laten gaan. Gevolg, De
organi s a toren houden veel over van
wat ze , op grond van de inschrijving,
hebben ingekocht.

gc west
noo.eI
bollanel

nOI~
I,cen opvol,~er benO eInll .
')8 .. rOI'L
mo()t ,<lIe oorresponden ·~ ;.e , bestel'1 J
voor het c;ewestelijk secretariaat, nu
gezonden worden n~.ar het geweste l'jk
bureQu, Zandvoorterallee 41, 2106 BiT
Heemstede. Daar zorgt men er weI voor
dat uw brief op de juiste pl~ats te
rechtkomt.

KAMP FOR-,
MULIEREN
Miaschien ten overvloede
nog eens op,
lieren
kamp

dat

kampaanvraa cformu

minstens
b;j

het

ZES weken

v66r het

diDtrictsneoretariaat

moeten zjjn. Daar wordt lang

ni st al

tijd de hand aan gehouden.
In afwijking

van "at

op het be gelei

dingsformulier staat moeten aIle VIER
de formulieren
cretariaat,

na&r het district sse

omdat dat zoret voor on

dertekening door de betreffende spel
adviseur en de verdere af"erking. ]'.len
vergeet dit

nogal

eens

en dan gaat

onen op kamp, zonder

dat formulier K1

door de speladviseur

is ondertekend.

Belangrijk is ook,

dat de formulieren

zo volledig mogelijk

worden ingevuld.

Daar ontbreekt

ook weI eens Vlat aan.

En dat geeft

DS extra werk en soms

UVI

vertraging bij de afhande ling.
Mag ik er tenslotte op wijzen, dat uw
DS afVlezig is vanaf 25 juli (tim 30
augustus)
zodat afwerking van de
kampaanvraagformulieren in die t jjd
door bern niet mogelijk is? Zorg dus in
elk geval, dat U op tijd komt!!!

Op gewes t elijk n i veau
va l t te melde n. '
dat de gewestelijk
secretaris z ~n
functie als zodanig heeft ne er gele gd.
Er i s voor de heer Si x van oter l e ek
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wijzen we er

9

ZUIDERKRUIS

STRUCTUUR
COMMISSIE
De s tructuurcommis s ie van Scouting
Neder l and is met haar werk klaar ge
komen en he eft de resultaten van aIle
gehouden

hearings

vastgelegd.
he eft van

Uw

in

een

rapport

groepsvoorzit(s)ter

dat r a.pport

een uitvoerig

uittreksel ontvangen met de bedoeling

De Zuider kruisgroep meldde ons , da t
er na de z omer vakantie met een derde
ze everkennerswacht begonnen gaat wor
den .
He t is de bedoelin g om op zonda3IDor 
ge n van 9. 30 tot 12. 30 te "draaien".
Wie hie rover meer inl ic htingen VIiI
hebben , moet zich in verbi nding s tel 
le n met s chipper w. van Diest , die de
le i ding van de ze wacht zal krijgen.
Zijn adres : Verdi straat 13 , Buns ch o
te n , t el. 03499 - 3050 .

da t deze materie in de groepsraad be
sproken z ou worden.
ren op dat rapport
dip. naa r het

Als er commenta
zijn,

dan ken men

landelijk bureau

v66r 1 s eptember .

ladera groep he eft

dUB i nspraak in deze zaa,k.
gebruik van.
achteraf

Maak daar

Dan voorkom je,

zegt: lk

nieuwe s tructuur

zenden

ben
van

het

dat je
met

de

Scouting hele

maal niet eens .

SPORT_ EN SPEL_
WEDSTRIJDEN
Op de laatste districtsraad is een
keuze gemaakt tUBsen: Atletiekwed
st r ij den EN sport - en spelwedstrijden.
Men heeft gekozen voor het laatste.
Dat betekent: Een eenvoudiger opzet ,
maa r omdat we ons nu niet de mede
werking van de Gooise Atletiek Club
kunnen verzekeren, ook de noodzake
l ijkheid, dat een groot aantal l ei 
ders en leidsters zich opgeeft om ac 
tief mee te doen bij de voorbereidin 
gen en uitwerking van deze aotiviteit
Daarom, beBpreek de zaak in je groep,
en l aat het spelteam dan eens we ten ,
op hoeve el ao tievelingen het kan re

\JAIAIT1SS
Het Hilversumse dep Ot van de Scout
Shop is gedurende de vakantie ges lo
ten van 10 juli tim 27 augustus 1978 .
Wie i n die tijd iets dringend nodi g
he e ft, kan proberen of Ake la Bors t
hem of haar nog wi l he l pen. Telefoon:
1 23 48 .
Natuurlijk gaan uw bes t uursle den
ook
vakanti e h ouden . Al s U dus bepaalde
zaken met hen wilt afhande len, dan is
het zaak, dat U dat doet v oor hun va
kant i es beginnen.
Onze di strictsvoorz it te r , dhr . Ph . F .
Smit , i s niet bereikbaar van 29 j uli
tim 18 augus t us;
Onze vice voorzitte r , Mw. A. Il . Gerding
v. d. Li t i s af wezig van 15 j uli tim 28
augus tus ;
De distric ts sec r etaris h oopt tussen
25 juli en 30 augustus weer voldoende
energi e op t e doen om zjjn laatste
j aar al s secretaris vol t e maken.

F 1 LM 5

EN

DI A 'S

Gedacht Vlordt om \Velpen en kabouters
' ", morgens t e laten "opdraven" en de
oudere dee lnemers ' s middags hun wed
strijden te l aten Bpelen. Over de
plaats, waar een en ander zal worden
geh ouden, i s nu no~ niets bekend,
maar dat zal of op het Sportpark zijn,
of op Beukenwoud.

Tijde ns de z omerkampe n zal er zeker
door de leiding dia ls worden gemaakt
e n moge l ijk ook worden gef i l md. Zou
he t geen l euke gedachte zijn , al s we
in het nieuwe seiz oen eens een a vond
en
belegde n, waarop dez e kampdia l s
-fil ms aan de kaderleden van ons di 
strict zouden worden ve r toond? !?! ?
We komen t . z. t. op dit idee t erug.
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kenen.

