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Dhr. C.T.van Wessel,
Minckelersstraa t 59, 
1223 LC HILVERSUM. 

aantal scouUnggroepen uitons di
striot daaraan deelgsnomen. Reeds 
lIeteen na afloop van "Kanifelltijn" is 
IIr door het distriotsbestuur OTBr geQ 
sproken, dat we bij herhaling graag 
als distriot wilden optreden. Op d~ 
Distriotaraad van 12 februari 1979 is 
dit voorstel wser gelanoeerd en men 
ging hienee akkoord. 
Om zo iets goed voor te bereiden moet 
er nu al begonnen worden plannen te 
ontwerpen. Van deze kant komt de sug
gestie de distriotsoommissie kadsr
werving te Tragen zioh met de leiding 
daarY&n te willen belasten. We daoh
ten nl., dat het in het Terlengde lag 
Tan de aoties, die nu Dog lopeno Wil 
len de oommissieleden daar esns OYer 

Ill"_-~denken? 

....----<!4 februari Viering B.P.-dag 
27 februari Cie. Kadsrwerving 
28 februari BijeenkOlllst leiding van 

Sherpa IS/Rowans/Wilde 
vaart Matrozen Jo! E D E DEL I N G E N B LAD 

3 maart Kaart- en kompallavond VOOR DE LEIDSTERS, LEIDERS, 

6 maart Introduotiebijeenkomst PIVO' S E N LO ODSE' 


cie. kaderwerving VAH HET DISTRICT 'T GOOI - zu:m 
15 maart Bespr. Jaohtgeb!edsn VAN SC CUTING NEDERLAND 
26 JDaart Verg. bestuur distr. 

2 april Distriotsraad 
21 april~ ,Ronde/patrouille/baks VERSCBIJNT ZESllllL PER J.u,~ 


22 april' ~wedstrijd.n 5s JAARGANG no. 27 JANUARI 979 

17 mei Gewelltelijke Raad 

28 mei Verg. bestuur distr. 

9 JUDi Landelijlce Raad REDACTIEADRES I SIRIUSSTRAA'l' 10 

11 JUDi Distriotsraad Tel. 85 61 94 1223 AH BILVERSUM 
8 september Manifestijn
3 november Jantje Beton 

10 november Land. zwemwedBtrijden 
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mIY.PE 1lEf)/}cTI£ 

Zoals op de D.R. al kon worden mede
gedeeld heeft de redactie van de Pau
lus Koerier Bich aangeboden de redac
tie van de Gooi-~uid Koerier van Bert 
Kerkhoven over te nemen. ])at 18 het 
eerste begin van het overnemen van 
een aantal taken van de DB. Het i8, 
in het belang van het district, van 
harte te hopen, dat er sp08dig ook 
anderen Bich aanbieden deeltaken veor 
hun rekening te nemen. 
Er heeit al een eerste bespreking met 
de redactie van de Paulus KOirier 
(hane van Aken, Olga Tan ....r.foort, 
Wil Dekker en Gert L&a1'akker) plaak
geTonden en dat heeft geresulteerd in 
de afspraak, dat het velgende nummer 
van de Gooi-Zuid Koerier TOor het 
grootste deel door hen sal worden 
versorsd. De DS sal natunrlijlt nClg sIn 
medewerking blijven verlenen door in 
elk geval aIle berichten van het Lan
delfjk en Gewestelijk BUreau, die bij 
hell binnenkOllen, &an de redaotie door 
te spelen. 
Van dese plaats af wens 1k de nieuw. 
redaotie aIle succes toe en hoop, dat 
Be er net soveel plesier aan beleven 
Bullen als ik er aan heb gehad. 

~ll1JENC£ 
In het gesin Y&n Karja en Maroel Ca
sander werd een doohter, Prudence 
Jeanne Hedwig Jaria ~ 26 december 
van het Torig jaar gebo1'en. (bae bes- ° 

te wensen gaan neg naar bet nieuwe 
kaboutertje ut. Dat Be mag ~groeien 
tot vreugde Y&n haar ouders en tot 
plesier van haar broertje Duncan. 

INHOllJ)

1. VAl DE REDAC~IE (2) 

,. 2. PRUllDCE (2) 

InroD (2) 


4. REDE D.V. (',4,5)
5. BEGIS~R1~IE K.v.L (5)
6. PROVDCI.l.lL BIEUWS (6,7)
7. OIERZICHT (7,8)
8. ElUCEBJlIIfGEIf lIJDJ,EI (9) 
9· ICARUSVom'i'OCB'l' (10)

10. IflEUWJAARSINSTUIF (10)
11. 	IBTEBNA~IONALE JAAR 


VAll HE~ KIIID (11)

12. 	UAlIIFES!A~II (11,12)
H. 	AGElID.t. ( 12 ) 
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Op de NIEUWJAARSINSTUIF heeft onze DV 
een rede gehouden, waarvan de inhoud 
hieronder fragmentarisoh wordt weer
gegeven. 

OP GOflJ£ VOIr 
EEN 	 EINDELOOS BEGIN 

Allereerst wil ik een verklaring 
geven van de uitnodiging voor daze 
Nieuwjaarsinstuif. De tekening daarop 

_ _ --', __ __ 0 - 0 0 __ 

slaat op de Jongerentak. Het is een 
boom, die z'n armen naar alle kanten 
uitslaat, terwijl het skateboard een 
zekere onstandvastigheid symboli
seert. Of zijn wij ouderen te behoudend 
en ziet de jeugd het beter? Daarom 
tooh proberen samen "op goede voet" 
door te gaan. 

Vervolgens blik ik terug. 

Allereerst is daar het verontrustende 
berioht van de diBtriotssecretaris, 
waarmee wij allen "op goede voet" le
ven. Gaat die eoht weg? Nee toch! 

Dan de dreiging van het stoppen van 
de Pieter Marits-horde, die eohter 
kan doordraaien danks zij het "op goe
de voet" staan met leid(st)ers van 
andere groepen. 

Daarnaast memoreer ik de aansluiting 
van de bloeiande Mango Kwane Wiloo 
Jiskootgroep uit Baam vanwege het 
"op goede voet" staen met ons di 
strict. 

Door het "op goede voet" staan met de 
gemeente Hilversum kon de Fr3ken Parm 
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een vernieuwd olubhuis openen. (Hier 
vergistte de DV zich, want die ope
ni ng ~ad het jaar daarvoor al plaats
gehad ) . 

Het opbloeien van de Rilfer theemgroep 
wordt door mij toegeeohr even aan het 
"op goede voet" s t aan me t het bestuur 
van he t district. 

Het huisves t ings- en leidaterspro
bl eem bij de Kiowa zou, door het lOOp 
goede voet" staan met de ouders, op
ge l ost kunnen worden. 

Op.het einde van het vorig jaar ie 
weI gebleken, dat de distriotsoommis
s i e kaderwerving zich "op goede voe t " 
bevindt met: het distriotabestuur , 

de. leidsters en l eiders, 
de groepsbeaturen, 
vele be langstellenden. 

De overige, niet genoemde groepen 
sudderen en/of draaien door van vol
doende tot u1tstekend, hoewel sommige 
moeite hebben met het spel. Zou dit 
veroorzaakt zijn door het beleid van
uit het land? Some trek je een verge 
lijking met het weerberioht, waarbij je 
je dan afvraagt, of ze in De Bilt wel 
weten, dat ze het weer moeten voor
spellen. Je zou dan kunnen zeggen . 
"Weet men op l andelijk niveau wel wat 
er aan de basis leeft?" 

En dan de administratieve zijde op 
landelijk niveau, die vanwege de auto
matisering verre van vlekkelooe ver
loopt. Kunnen we daar al mee lOOp goe
de voet" leven? We hopen dat van har
te binnenkort te kunnen doen. Maar 
dan moet het andere gaan dan het 
hoof d van de automatiaering aan 
de direoteur vertelde: "De stagnatie 
wordt veroorzaakt door een situatie, 
die we hadden moeten voorzien , me
neer. De grote oomputer sohuif t al 
het werk af naar de kleine oomputer". 

Ale laatste nieuws kan ik de opknap 
beurt van het dietriotsoentrum en de 
uitbreiding van de goed florerende 
Soout Shop vermelden. Het bijna vol
tal l ige distriotsepelteam heeft i n de 
Kerstvakantie de zaak opgeknapt . Dat 
is zeker "op goede voet" gewees t. 

Dan moet ik nu reageren op het arti 
kel in de Gooi-Zuid Koerier, waari n 
gevraagd wordt om een nieuwe di
striotsseoretaris. Ik ben bang, dat 
er bij het weggaan van de oude DS er 
aan het besparen van portokoaten een 
e ind zal komen. Daarom wil ik even 
vermelden, wat Bert heeft gedaan om 
zuinig met postzegela te zijn. "Ik heb 
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gehoer d", zei Bert te gen mij, "dat het 
versturen van brieven de volgende 
maand we er duurder wordt. Dus Philip, 
laten wij nog maar vlug wat van die 
oude zegel s in voorraad nemen". (Sim
pele zie l , die Bert! red.) . 

Al met al reken ik er op, dat wij een 
goed jaar tegemoet gaan. Wij zullen 
elkaar nodig hebben, hard nodi g zelfs 
want er moet ve el gebeuren. 

Dan ne emt de DV zijn glas op om te 
toasten op het Nieuwe Jaax 1979 , ter
wijl hij zegt : Het versohil tU8sen mens 
en dier i s : "De mens drinkt ook als 
hij geen dorst heeft". 
En tot de I .P. - s t arn zegt hij: "Mensen, 
mijn zeer bijzondere dank voor wat jul 

lie weer voor deze ins t uif hebben o

ver gehad : Heel veel t ijd , inspiratie 

en moei te om di t voer elkaar te krij 

gen. 

Daar gaan jul lie en ook aIle anderen 


Varlnigingen an 

stichtingan: 


Registratietermijn, 

verlooptl 


De Kamer VII" Koophandel en F.b<ieken veor 
GooU&lnd vr,agt de, 8andacht van een ieder, die 
~rqk.ken . 1s bij MI _uur VIIn een ..reniging of 
stichting. voor het fait det de tarml10 van drie jaar. 
die _ gest1lld In ".~nd met de invoering van 
hel nieuwe vereolglngsrechi.•"oop1 op 28 jull 

Gedu~ dezo .Iermijn is net 1/OOr ".".nl"nIl1ln 
....t.............h~oegdIwId en voor stlch
II..."""",,~om lith le.h ." i_ hl:ijven In I\Bt 
verenigingenregiatir reap. stichtingenregister. die 
worden gehouden door de Kamers van Koophan
del. tMWijl _leln...n ftI1It ........ """,• 
...._ .......IIch. """neeno binnen die Wmijn. 

. in h~t ·vwenlgingenregistar kunnen ~n, 'in" 
.echrijven, · .. ' . ' 
H~ _I., ..... I.ten ...n de l_ilJlpIIGhI 
hNft gM/g1In. nl. dal naast d. _eniging lin de 
stichling lell de ~stuu""'" hoofdell/k ••n
aprllkelljk zljn voor namens de vere"ig;"g of de 
stichting verrichte rechtshandelingen. 
Bestuursleden van verenigingen en stjchtingen 
wordt 8angeraden bij hun secretaraaat.na t8 gae" 
of de iOIChrijving 81 is verricht en %0 nie1. te t)e..' 
vorderlllJ dat hiorvan nu lO sneI mogelijk war!< 
wordl gemaakt. ook omclal de Kame,. van 
Koophandel thans nog saNa kunnen verlenen 
bij hel Idaamlaken van de inschrij"ormulieren e.d. 
Voorlichting_ formulieren lijn verttrijgbllar len 
kenlore van·cIa Kamer. Melkped 28, l'altbua378. 
Hilventum. tel. 035-18865. 
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raad voor 
jeugd en jongeren 
in de provincie 
noord-holland 

?1!()_ 
VIN~ 

(1
IIAL 

NIEUW.5 

In "Medium", het inforIllB.tiebulletin 
vsn de Sportraad voor de provincie 
Noord-Holland en de Raad voor Jeugd 
en Jongeren in de provinoie Noord
Holland lazen we voor U, dat er een 
flink aantal jeugd- en jongerenorga
nisat i es uit het Provinoiaal Fonds 
voor Jeugdaccommodaties belangrijke 
bijdragen hebben ontvangen. Het hoog
ste bedrag was f 25.000,c, het laag
ate f 900,g. Er waren onder de gesub
sidieerden ook versohillende scout
inggroepen. 
Wij hebben oontaot opgenomen met voor
noemde Raad om te weten te komen on
der welke voorwaarden deze subsidies 
verstrekt worden. We gaan nl. van de 
veronderetell ing uit, dat ook groepen 
uit ons distriot weI voor provinoiale 
subsidie in aanmerking zouden willen 
komen. , 
Het antwoord van de Raad geven we in 
extenso hieronder weer: 

-Het fonds is in 1971 ingesteld 
-met de bedoeling financi~le bij
-dragen van de zijde van de pro
-vincie te verstrekken voor de 
-aankoop, nieuwbOllw, verbouw en 
-eerste inriohtingskosten van 
-jeugdaoc ommodaties. De kosten 
-die het gevolg zijn van (groot) 
-onderhoud worden hiertoe niet 
-gerekend. 
-De provinoiale augsid~ ~edraagt 
-ten hoogate 15% ,,<an 'de totale 
-kosten, met een maiimum bedrag 
-van f 25.000,A, 
-De subaidievragere dienen zioh 
-in verbinding te stellen met de 
-secretaris van het provinciale 
-fonds, de heer F. Mollema, werk
-zaam op de provinoiale griffie, 
-Dreef 3, Haarlem, tel. 023
-1 6 99 33. 
-Men ontvangt dan een aanvraag
-formulier dat ingevuld dient te 
-worden en aangevuld met enkele 
-bijla~en (finanoi~n, aotiviteiten 
-a.d. ) aan de provinoie moet wor
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-den gez onden. 
-pe Raad voor Jausd an Jongar~~ 
-vervult in dezen een adviesfuno
-ti u. Dat betekent dat aIle aan
- vragen door de Raad worden be
-handeld, hetgeen in het meren
-deel van de gevallen een oontaot 
-met de aanvrager inhoudt, waarbij 
- diverse aspeoten van het werk 
-worden besproken. Voor de teoh
-ni sohe en planologisohe kanten 
-van de aanvraag wordt advies in
- gewonnen bij andere provinoiale 
-diensten. 
-Ten aanzien van de verdere af
-wikkeling van de subaidieaanvra
-ge zij vermeld, dat aanvragen, 
-waar een provinciaal subsidie 
-van meer dan f 10.000,~ mee ge
-moeid ia, behandeld worden in 
- een adviescommiasie. Beslissin
- gen over toekenning zijn voorbe
-houden aan het College van Gede
-puteer de Staten. 
- OVer het algemeen verIopen er 
- drie maanden tussen het tijdstip 
-van aanvrage en de beslissing 0

-ver toekenning van aubsidie. 

-N. B. 
-Wie terzake van oonorete plannen 
-nadere informatie wenat, kan 
-zich met de Raad in verbinding 
-stel len. Het adres daarvan iSI 
-~tolbergstraat 9, 2012 EP Haar
-lem, tel. 023 - 31 37 79. 

OVERZICHT 1 

Er zijn, gezien de teruggekomen muta
tiel~sten, nogal wat nieuwe leidstera 
en leidera bijgekomen. Voor hen, maar 
ik ben er van overtuigd oak voor som
migen, die al langer leid(st)er z~n, 
volgen hier weer eens namen en adres 
Ben van beatuur en spelteam van ons 
distriot. 

BES TUU Rt 
m::::;:z;:m ::sc:z=:g ::::l:a:o.::;;;;.a_ 

Dhr. Ph.F. Smit, van Speyklaan 44, 

1215 SE Rva., tel. 4 66 02, voorzit 

ter; 

Mw. A. M.Gerding-v.d.Lit, Mauritslaan 

36, 1211 KA Rva., tel. 1 84 83, vice 

voorzitsterj 

Dhr. B.Kerkhoven, Siriuestraat 10, 

1223 AN Hva., tel. 85 61 94, seere

tarisj 

Dhr . L.M.Wouters, Oosterengweg 162, 

1212 CS Rva., tel. 85 06 27 , pen

ningmeeater. 
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V~~r de speltak KABOUTERS: 

Kw. A.K.Gerding-v.d.Litj 


Voor de speltak WELPEN I 

Dhr. N.Hogenbirk, Gen. Krayenboff

straat 115, 1411 BC Naarden, tel. 

02159 - 4 06 59 j

Dhr. J. Verweij, van Linschotenlaan 

184, 1212 EX Hvs., tel. 85 75 77. 


V~~r de speltak PADVINDSTERS/GIDSENI 
Mw. 	 A.M.Gerding-v.d.Lit, wnd. 

V~~r de epeltak VERKENNERS: 

Dhr. J.G.Hensen, Eemnesserweg 242, 

1223 GJ Hvs., tel. 85 16 02j 

Dhr. E.J.Spanjersberg, poetbus 1218, 

1200 BE Bvs. 


N. B. 

1e. 	V~~r de speltak Padvindsters/Gid
sen wordt Marian Gerding bijge
stsan door Mw. W.Y.Meester - van 
Maarsohalkerweerd, Geelgors 1, 
1261 SE Blarioum, tel. 02152
5 57 58; Wilma is eohter niet of
fioi3el speladviseur. 

2e. 	V~~r het waterwerk is er helaas 
nog steeds geen speladviseur, 
iets, wat eohter hard nodig is, 
want ons distriot heeft wel vijf 
waterwerkgroepen. 
Zolang er geen ADVWW is, ontvangt 
de districtesecretaris alle cor
respondentie van het Landelijk Bu
reau over deze speltak. Hij epeelt 
alles dan door san de leiding van 
de waterwerkgroepen. 

3e. 	 Ook voor de speltak Sherpa's/Ro
wans is er nog geen speladviseur. 
Voor deze speltak geldt hetzelfde 
als voor het waterwerk: Ook hier
voor ontvangt de ns de oorrespon
dentie van het L.B., die dan weer 
wordt doorgespeeld ~ar, de leiding 
van de versohillende afdelingen. 

DIS T RIC T S - AFGE VAARDIG DEN. 
.c=-s=.===a==c~'CI=-=-===c===t=_"C=._., __• __ 

Naar de GEVffiSTELIJKE RAAD: 

Yw. Y. J. E. Streef-v.d.Geer, Jaoob 

Catsstraat 39, 1215 EX Bvs., tel. 

1 18 94; 

Een tweede afgevasrdigde moet er nog 

bijkomen. Wie stelt zioh hiervoor be
schikbaar? 


Naar de ~ANnELIJKE RAADI 

Dhr. M.F.J.van Aken, Bengelolaan 1158 

-C, 2544 GT 's-Gravenhage; II 

Yw. 	 J.E.Stellema, Wsgenaarstraat 28 

1093 CR Amsterdam. 
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[/l!([NNINGEN 
IJLL£~LEI 

Bet i s elk kaderlid van Scouting na
tuurlijk bekend, dat verondersteld 
wordt, dat hij/zij over een erkenning 
van Sc outing Nederland beschikt. Om 
daarvoor in aanmerking te komen, moet 
er eerst een basisoursus in de spel 
tak, waarin men werkzaam is, gevolgd 
worden. Belaas zijn er nog heel veel 
leidsters en leiders in ons distriot, 
die zo'n basisoursus niet gevolgd 
hebben en dus niet over een erkenning 
beschikken. Mogen we de groepsbea tu
ren nog eens aansporen die kaderleden 
een basisoursUB te laten volgen??? 

Er doet zich ook een ander verschijn
sel voor. Er zijn leidsters en leiders 
die een basisoursus hebben gevolgd 
maar die niet, via hun groepsvoorzit 
(s)ter , een erkenning aanvragen. Je 
krijgt dan de indruk, dat ze geen prijs 
op zo'n erkenning stellen. Jammer, 
want je hoort er pas echt bij, ale je 
een erkenning hebt. 

Wat ook voorkomt is het volgende: Een 
leidster of leider, die tot op een 
bepaald ogenblik aesistentleid(st)er 
was, wordt teamleid(st)er. In zoln 
geval moet er een nieuwe erkenning 
aangevraagd worden. Maar het is erg 
vreemd, dat gebeurt maar zelden!!! 

Waar uw secretaris zich ook wel eens 
over verwondert is het feit, dat een 
bepaalde leid(s t)er van apeltak ver
wisselt, b.v. overgaat van de welpen
horde naar de verkennerstroep. Laten 
we even v&atstellen, dat de erkenning 
voor welpenleider NIET ge ldt voor die 
van verkennersleider. Moet zo'n l ei 
der nu een nieuwe basiscursus volgen? 
Nee , er kan volstaan worden met een 
cursus van 66n weekend, die speciaal 
is bedoeld voor diegenen, die van 
Bpeltak verwisselen. Wie hiervoor be 
langstelling heeft kan informatie in
winnen bij het districtesecretariaat 
of b~ het gewestelijk en/of landel~k 
bureau. 

Nog even dit: Meestal ontvangt iemand 
die een bas isoursuB volgt tijdens het 
laats te weekend een formulier voor 
het aanvragen van een erkenning. Ala 
dat niet het geval is, dan is zoln 
formulier ook aan te vragen bij uw di 
strictssecretaris. 
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ICARUS 
VOETTOCIiT 

Zaterdag 6 januari !!:wame" erorn half 
acht 21 soouters bijeen in een lokaal
tje aan de Naarders traat . Dit was het 
Tertrekpunt v oor de alweer aoht e t e 
ICARUSNIEUWJAARSVOETT OCHT. 
Nadat allen koffie en koek genuttigd 
hadden, gingen ze bepakt en bezakt om 
half negen de kou in. Na een wandel
tocht, die Toor eommigen wat proble
meJ opleverden, omdat sommige paden 
weggesneeuwd waren, !!:wamen ze allen 
&an in een blokhut tussen Huizen en 
het I j s selmeer, waar de warme toma
tengroentesoep erg welkom was na al 
die kou. 
Ne vele gezellige uurtjes bij de open 
haard gezeten te hebben, zooht men 
toch de slaapzak weer op. 
De volgende morgen, die voor sommigen 
erg vlug !!:wam, werd er gezamenlijk 
ontbsten bij de nog warme open haard, 
waarna men weer langzaam richting 
Hilversum vertrok. 
Wij en velen met ons konden weer te
rug kijken op een geslaagde ICARUS
tocht, ondanks de strenge kou. 
Aan de tocht namen leden van de vol
gende groepen deel: Pater Damiaan (1) 
st. Paulus (4), Dag Rammarskj31d (11) 
en de Francisstam (5). 

ff!£IJWJ~~fdS'NSTIJIF 1!J7.9 
Wat is dat weer een fijne happening 
geworden op Nieuwjaarsdag 1979. Dit 
keer weer eens in de zaal van de Die
pendaalse Kerk. En je kunt me geloven 
of niet, maar ik vind, dat het oaba
ret van de I.P.-starn ieder jaar beter 
wordt. Het tempo was geweldig, de 
liedjes bijzonder en de geluidsinstal
latie stukken beter dan vorig jaar. 
Zelf ben ik in een lied in het zonne
tje gezet. Wat moet je daar nu van 
zeggen? Laat ik eerlijk zijn: Ik vond 
het fijn, dat men mijn werk voor het 
district zo waardeert. Dat werd ook 
nog benadrukt door de mooie bos bloe
men, die ik kreeg. Wat een ijdeltuit, 
hoor ik sOmmigen al zeggen. Nou, voor 
~~n keer dan maar eens een ijdeltuit, 
dat is dan een menselijk trekje, waar 
ik ook aan lijd. 
I.P. 'ers, hartelijk dank voor bet ge
bodene en graag tot volgend jaarl!1 
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Het Internationale jaar 
van het Kind 

Lr guot een wereld voor je open als je 
weet waar het kinderen in de wereld van 
1979 aan ontbreekt. Liefde, geluk, ver
zorging, onderwija, I118diache begeleiding, 
cllllDlnicatie, spal_teriael. ruialte, 
financieringsmiddel en) water. voedeel, 
vit8llinen.. leeraiddal eo. goade begelei
ding, enzovoorta. 

Internationale solidariteit 
Oat bepleiten wij _t Scouting al juen. 
Niet alleen tuseen kinderen. AIII8l" tuaeen 
alle _nsen van vlees en blued. Wij zeg
gan clat apelend bezig ziJn DE .thode ia 
oa te leran op een Juiate manier ..t el
kaar 011 te gaan. Zelf bewijzen we TE 
vaak het tegendeel. kinderen niet. 

Kinderen apelen en zijn voor ona een 
voorbeeld. Wanneer gaan onze ogen nou 
eene open? Itoeten we daarvoor een apart 
jaer creiiran? 0. zelf wakker te worden? 
DIll te zien clat SPEL NO beetJe geluk kan 
betekenen voor een kind en voor een vol
WIn ens? Scouting ia aolidair met hat 
apel. U oak? 

Scouting 
en de dante wereld. 

De _reId waarin hat aan allea ontbl'eekt. 
Heaft u u oak zo uitgasloofd ..t Sinter
klaas? Heaft u 0CIk beataed per kind? En 
voor welk bedrag? Wat dacht u clat ze in 
ZlIIIbia hadclen? Praciee: geen _r. nika. 
niemanclal. Wilt u nu nog diacuaaie over 
dit onderwerp? Lid zijn van Scouting be
tekent oak clat je Je inat voor de kin
deren die nieta habben. 

ttIJIVI"£STllr,£ 
Dit jaar .ordt er in de Bxpohal in 
Hilveraum .eer een aan1featatie ge
bouden, .aarin bet kind en .'n vrije
tijdebestedtng centraal sal .t.... 
»it gebeuren sal plaatsTiDden op sa
terdag 8 aepteabar 1979. 
Toen eDie- ~aren geleclan een dergelijk 
pro~aot .ard ui1f'~rd, heaft een 


