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Van de kant van do lmhlala panzi-stam 
kwam het verzoek binnen onderstaand 
stukje te willen plaatsen. We voldoen 
natuurliJlt gr~ aa.n dit verzoek. 

Zoals iedereen we~ weet, of missohien 
ook niet, werd in het weekend van 30 
september j.l. niet aIleen de klok 
terugcezet maar werd ook de PITOMA 
gehouden. 
Een stam alB de I.P. is voor zoln ma
n1festat1e altijd wel ~tbaar en due 
-gingen zij ook. De s~a.m troi' daar on
gevear 380 eoorteenoten die allen, 
ondanks de regent in QPperbeste stem
ming aan de varsohiIlende programmals--de elnamen. 
..::en graep uit het programma-aanbodl 
ganzenbord, scouting-radio-station, 

__~I"atuurtocht, de film MASH en de ex
cursie naar Thorn. Iedereen kon z10h 
genoeg uitleven, of het nu met het 
volksdansen was of met de dreunende 
disco. 
V~~r de I.P. was natu~1Uk het caba
ret puntje het ~lanG'l1iltst.)(at het 
terugzetten van de k~ok gaven zU in 
de na&htelij~e uran een flitsende show 
weg. Nu ja, P11tsend? Volgens het pu
bliek te~inste wel, 
Al met 81 hebben de P1to~ngers een 
~e1b~stoed, ffjn weekend gehad. lk kan 
dus tegen de pivots die niot gogaan 
21ijh zeggen, dat ze bet tooh oole maar 
eens moot en beloven. 
Namens de I. P. -Btam.. 

Banneke van Achterbergh. 
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REUNI E I. P. 

Zaterdag 24 juni 1.1. hield de Imhla 

l a Panzi-stam e en reunie voor aIle 

l eden sinds 1940. 

Van af 12. 00 uur liepen de reunisten 

Beukenwoud binnen. 

Er olerden tenten opgezet door dege

n en, die bleven overnachten, de aan
wezige kinderen konden in de cr~che 
worden "ge stald " en oude bekenden 
werden opgezocht. 
Tot i n de namiddag liep een ieder 
rond onder de droge (!) hemel, al 
p ratend, met e en g laasje in de hand. 
C\n + 19. 00 nur kreeg de reunie een 
officieel t i ntje door enkele korte 
toes pr aken, waa r na een riante barbe
cue werd aangericht. De vunrtjes ble
ven l a nge t ijd met eters en drinkers 
bezet. Om e en uu r of tien echter werd 
iedereen naar de kampvuurkuil gecom
mandeerd, waar de huidiee stam een 
medley van c a bare t1iedjes van de 
l aatste 2 - 3 jaren ten gehore bracht 
De avond we r d besloten met een fan
tastis c h kampvuur, waarbij zo vrese1ijk 
ve e l oude ve r halen over atamkampen en 
stamvampe n los kwamen, dat de planning 
danig uit de hand liep. Tot ver na 
midd e r nacht werden herinneringen op
gehaal d . 
' s Zondags vertrokken degenen, die 
waren b l ijven slapen, na e e n ontbijt, 
een k opj e koffie en een vOlks dansje. 
Al me t al was het weekend een groot 
suc ces 9 waur we erg blij mee zijn. 
Namens de I.P. onze onuitsprekelijke 
da nk aan de weergoden, die er voor 
ge zor gd he b ben, da t er tussen zater
dag 12.00 uur en zondag 1 3.00 uur 
geen s pat regen is geva11en. 

KADE RWERVI NG 

Omdat er in ee.n aantal li:7'0epen in ons 
distric t een nijpend tekort aan 1ei
ding Ga a t Icome n of reeds i s , is er 
een di s t riotscommissie kaderwerving 
opge richt. Daarin hebben de vo1gende 
personen zi t t ing: t!w. E. J.E. Streef
v.d.Ge er en de heren Wouter van Hens
bergen, Alex Honig en Frans Hurks. 
Hierbij h e e ft zich dan ook nog het da
gelijks bes tuur van het district aan
ges l ot en. 
De c ommissie b.: e.m re e ds enkele malen 
bijeen e n heeft ree ds blijk gegeven van 
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grote activiteit. Allerlei plannen 
zijn ontvouwd en die kunnen in e en 
drietal sectoren verdeeld worde n . 
Ten eerste wordt er een onderz oek in
gesteld naar de behoefte aan kader. 
Elke groepsvoorzit( s )ter he ef t e en 
enqu~teformulier ontva ngen waarop e en 
paar vragen staan die over dit onder
werp handelen. 
Ten tweede vlil men "intern" probe r en 
aan leidsters en leiders te komen. 
Daartoe moe ten diezelfde G. V. 's ee n 
opgave verstre!cken van di~ jongens en 
meisjes, die vroeger lid van hu n 
groep waren en nu ongeveer 17 a 18 
jaar zjjn en waarvan z ij denken, da t ze 
geschikt zijn voor een kaderfunctie . 
Die zullen dan door de commissie be
naderd worden om hen warm te maken 
voor een leidsters- of leidersfuno~ 

tie. 
Ten d.erde za l er een aantal "externe" 
acties worden gevoerd. Alle soouting
activiteiten zullen worden aangegre
pen voor propaganda. Posters en f cl 
ders zullen verspreid worden over 
scholen, academies, buurt- en cluh
huizen. De pers zal zoveel mogelijk 
worden ingeschakeld. Kortom, er zal 
geprobeerd worden Scouting in het 
mid.delpunt van de belangstelling te 
stellen. 
Vlie het bovenstaande overziet, zal 
begrijpen, dat dit nooit door de hui
dige vier commissieleden alleen kan 
worden uitgevoerd. (De bestuursleden 
hebben al zoveel aan hun hoofd, dat 
die zeker niet actief mee kunnen 
doen). 
Daarom: Wie het be lang van deze actie 
inziet en maar even over wat vrije t ijd 
beschikt, laat die zich aanmelden om 
mee te werken. Het kan mogelijk je ei 
gen groep ten goede komen. 
Tot slot nog dit: Willen di~ G. V. 's, 
die de formulieren nog niet invulden 
en terugstuurden, dat zo spoedig mo
gelijk doen? Dat maakt het mogelijk 
voor de commissie te zien \~t er in 
ons district gedaan moet worden. 

ZWEMWE D
STRIJDE N 
Op zateraag 7 oktober z ijn ze Weer ge
houden, de districtszVlemwedstr ijden. 
In een sportieve strijd werd er dapper 

gezwommen om de medailles. Er he er ste 1 
een e;'ezellige s f eer, zoals dat ieder I

j aa r he t geval "is. De organisatie was 
ook dit jaar 'fleer in 11anden van de 
Fr anci s stam, terwijl het technische I

G"e de e l t e verzorgd werd door de zw em
ver enic i ng : De Otters", ook al ge en 
onbeke nde voor ons. Zowel de Fr an 
ci s stan a l s "De otters " v:ordt hier bt 
d8..nk J'e bracht voor h e t vele werk, 
dat ook nu weer ve r richt is. 
Opmerk e l jjk was het , da t de Fr a ke n 
Parmgroep VOor de derde keer i n suc
cess i e i n ~et bezi t l:wam v an de wi s 
s e l beker en deze daccrom dus nu de f i 
n i tief ma,'S houd.en. Da t 'N ordt vo or he t 
di s t ric t volge nd ~ anr cen duur j aar, 
wa n t e1' moet natuurl ijk vear een nieu
vI e be l:::cr gezorgd "verde n . 

;;:e zullen nu de ui ts lagen van de ve r 
schillende onderde l en public eren, me t 
ui tzondering van de t ijden, ond.at die 
nn niet me er zo b e l 2.n e rij k zijn. 

I. Eei s j e s 25 m sc11ool s 1. P -1 0) 
1. Sandrien v. Giessen l X) 
2. Ineke v.d.Straaten (F?) 
3. Simone Schooneman ( IlK ) 

II. Mei s jes 25 m schools1. (11-13) 
1. Barbara Fennis (F? ) 
2. Astrid Struik ('pp) 
3. Pauline Michel (K) 

III. Jongens 25 m schools1. (7-10) 
1. Jasja Boelhouwer (Z) 
2. Martijn v-Loon (A) / 
3. Jos Bakker (HP) 

IV. Meisjes 25 m rugsl. (7-10) 
1. Hanneke de Groot (FP) 
2. Carla Verkerk (FP ) 
3. ;[illemien Suyk (FP) 

v. Meisjes rugsl. (11-13) 
1. Annelies Smedema (FP) 
2. Josephine Dericks (DK) 
3. Elisabeth Vl aanderen (X) 

VI. Jongens 25 m rugsl. (7-10) 
1. !.!ark van KamDen (G'/l) 
2. Erik Vlug (pn) 
3. Jos Bakker (HP) 

VII . i!eisjes 25 m vr' slag (7-10) 
1. lIla rinka vet (FP) 
2. Mar garet Penders (Ie) 
3. Sandra Vel dVl ijk (DK) 

VIII. Meisjes 25 m vr. slag (11-13) 
1. Saskia Houdma 'l (mI) 
2. Julia de Groot (r:) 
3. Els Brouwer (me) 

(Vervolg OP pag. 8) 
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IX. Jongens 25 m vr.slag (7-10 ) 
1. :.1artin v.Loche,. (G'.7) 
2. :Sdwi~ v.Loven (GW) 
3. Fra~~ Kroon (A ) 

x. :.:e i s jes est. "IT. sla ;; (7-10) 
1. l)alLl1J Ka.ye 

Xl. :.1eisjes est. vr.slag ( 11-13 ) 
1. I'roken Parm 

XII. Jongens 25 est. vr.slag (7- 10 ) 
1. Axgonauten 

XIII. Meisjes 25 m sc hoolsl. (14-16 ) 
1. Joke v.Wittmarschen (K) 

XV. Joncens 50 m schools1. (11 -13) 
1. l.Iar cel Sta l pers (PD) 
2. i.!ar c 01 Budding (Gi7) 
3. Ronald v. Loveren (Dil ) 

XVI. Jone-ens 50 ill 8c11001s1. (14-1 6 ) 
1. Ol a f v. :i:lijk ( Z) 
2. J03 Si ote r mun s (p) 

) . ICoos Bentvelze n (DE) 


XVI II . :.!e i s jes 50 ill rugsl. (11-1 5) 
1. A=ey v.Eyden (:c) 

XX. J ongens 50 r.l rugs l. (11- 13 ) 
1. Hi chalH Hogen'oirk (p) 
2. l.!arcel Stal?ers (PD) 
3. Marc Postma (z) 

XXI. Jongens 50 ill rugs l. (14-16) 
1. I-:::ee s Tondeur ( D~ ' ) 
2. ~l ou Tuy~er (p) 
3. Ed\'l in Andrie s sen (p ) 

XXII . Jon~ens 50 III rugs1. (17-23 ) 
1. :8rnst Schoerunakcr (z ) 

XXV. JonG'ens 50 m "IT. s l a g (11-1 3) 
1. Kir2 v.;(ampen ( G~7 ) 
2. ~ one Spas r gar e n (z ) 
3. 1.!ichael HOlpnoirk (p) 

XXVI. Jon~ens 50 m vr.slag (14-1 6) 
1. Rence Bosboom (F) 
2. J.!a rcus v. d. Vliet (G':7 )
3. Benny de Rooy (!IT) 

XXVII. Jongens 50 m vr.sl ag (17-23) 
1. Hans Bol 

XXX. Jongens 50 m est. vr .slag (11-13) 
1. Pa ter uamiaan en Zuiderlr..ruis 
2. Argonauten 
3. st. Paulus 

XXXI. ],Ieisjes est . vr.slaG ( 14- 16 ) 
1. Dag Hammarsk jold 

LXXII . J oncens es t .vr. s l a g ( 1 ~ - 1 6) 
1. Zuiderkrui s 

XXX1II. Jongens 50 m e s t. 'Jr . 81 . ( 17- 23) 
1. Argonauten 

SCOU T SHOP 

FEE S T 

Dat i s een e roo t s fe cst ge1vorden. Op 
1 oktober van dit j a o.r bestond he t 
Hilversums e dep8t van de Scout Sho? 
t VI a a I f en co n h a l f j aar. 
Ma ar, wa t nOG viere:lsv/aardie-e r via s : 
De dame s Bors t en Va n Ameroneen he b
ben eedurende di e 12} j aa r hun beste 
krachten geVl ij u a,l,n "hun " Shop. Da t 
z o ie ts na tuurl ijk niet on~emerkt kan 
v oorbijgaan is begrijpe l jj¥.: . En da t heo 
ben ze op l ande lijk niveau dan ook 
goed begrepen. 17ant buiten de "norIn" 
I e " t ijd om (dat is omstreeks 22 fe 
bruari ) hebben de dames een onder 
scheiding van Scouting Nederland ge 
kregen in de vorm van het Vriend
s chapsteken. En die ondersc heiding 
werd uit eere i rl:t door de direc teur van 
de Scout Shop , dhr. Kokshoorn. die 
dat deed i n de aaam van de voorzit te r 
van Scout ing Nederland, dhr. Pim van 
Dorp , die ver hinderd was het zelf te 
doen. Nat uurl ijk na ren er de nodige 
t oe s pra ken, die de verdiensten van de 
dames nog eens onderstreepten. En ook 
de huldigi ngsbloemen ontbraken ni et. 
We kre een de indruk, dat Auk en Wil 
er die p van onder de indruk waren. 
Ze hadden df t helemaa l niet verwacht. 
l,laar ze z ijn het ten volle waard en we 
hopen da n ook, dat ze nog vele jaren 
aan "hunt! Shop mocen blijven werken. 

En hier voI gt, nat ze er zelf van 
zeggen: 

1 Oktober bestond onz e Scout Shop 1 2~ 
jaar. 
12} jaa r ••• een hele t ijd , maar he t 
is weI omcevlogen. '.'Ie dachten weI, 
dat er iets l udieks eedaan zou worden 
maar onze monden vie len open, toen we 
z6vee l l eidsters en l e iders zagen. 
We moc hten van de Scout Shop de he er 
Koksh oorn en z ijn as sistente, mej. 
1\os terd uit Den RaD.g en vele "oude " 
vrienden uit de oeginperiode van de 
Shop be gr oe ten. Namens het bestuur 
van Scout ing Nederland spelde de heer 
Kokshoorn ons het insiene van ver
di ens te op en overhandigde ons de 
daarbij behorende te gel. Ben mooi 
bloemstuk je ontvingen we van a.lle me 
dewerk (s t )ers van de Scout Shop uit 
Den Ha.2.g . 
Twee oud-D. C. 's en de huidiee di
str i cts voorzit ter sp r aken ons toe en 
boden ~ns bloemen en een ge schenkbon 
a an. Go!: door de .Pa.ulusGroep werden 
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ue ver ras t me t een Gr ote bos bloemen. 
i7e ',oaren erg onder de indruk. We dan
ken al l en v oor de inzet om dit fees t 
v oor te bereiden, voor aller aanwe
z i ghe id en cadeaus . Ook Rie t Binnen
dijk bedankt da t ze mij n (Wil f s) moeder 
ophaal de . He t was grandi oos . Wij wil 
len ook ALLE l eidsters en leiders be
danken voor hun vriendel ijJr.he i d, waar
mee ze ons stee ds tegemoet treden, 
voor hun medewerking en steun. Da~r
door haal den we die 12} j aar!!! 

STVKKEN L. R. 
+ VERGADERING 

Op 9 december 1978 wordt er weer een 
Landel\jke Raad gehouden. De s t ukken 

daar vaa zull en weer op een vergade 

r i ng , waarvoor bij deze alle kaderle

den worden uitgenodigd, worden be

sproken e n op v oorste l van de ve r ga 

dering eventueel van amendementen 

worden v . or zien. 

Deze vergader i ng zal worden gehouden 

op donderdag 9 n ovember a.s. in 

het gebouw van de J eugdraad Hil versum 

Ban ' de Gode l indeweg 4. 
De ver ader' be i nt om 20.00 uurl!! 

De s t ukken van de L.R . zijn tegen be

t a l ing t e bestel l en bij het lande l ijk 

bureau . 

V~~r de kaderl eden i s dit de enige 

uit nodigi ng! ! Er komt dus g~~n aparte 

aan iede r lid per s oonl ijk!! 


BllJD E 


GEBEURTENISSEN 

In het gezin van hopman ROkebrand van 

de Pater Damiaangroep werd een derde 

kind j e ceboren, een zoon Sven Kri s ti 
an. 

En Anneke en Gert Vlaanderen- te Loo 

werden verblijd me t de geboorte van 

een t weeling, Nic olijn Hanna en Mi 

chiel .Tohan. 

We wensen beide ouderparen van harte 

ge luk met hun borelingske s en h open, 

dat di e voors poedi g mogen opgroe i en. 

En nat uurl ijk, dat daar toekoms tige I e' 

den voor een kabouterkring en een wel 

penhor de i n zit ten. 
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