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VAN DE 


rl de voriee Gooi-Zuid 1oerier werd 
1 &an ekondigd, dat - in het kader 
an ert's "afDouwenn van f!mIctiea
e redp.ktie van de GZ-Koerler zou 
orden overgenomen d~or anderen.D1t 
ummer is daar een ee~ste sanzet 
oe. Je zou het een co- produttie 
unnen noemen van oude en nieuwe 
edaktie ( ,.rou"e lezers zullen in 
eel'derhe:td van de geplaatste tekst 
e bekende stijl van Bert we1 her

kennen) • 
e nieuwe redaktle, ook dat .exd al 
angekond1gd, bestaat uit de redak

tieleden van de npau1uskoerler",het
rQepsblad van de st . Pauluagroep:

vIsa, .rrans , Gert en ill . We noemen 
It even, zodst ledereen weet waar 
e te vinden zijn. h:anr verder e

ven \Ve er de voorkeur ann.... om onze 

aktivltelten voor de Oooi- Zu a ~oe

r.Ler zovee1 mogelijk 1oJle;ekoppeld 

te sien van de Pau1useroep ..obfekti

vitelt , duldelijkheid en zo , 1e kent 

dat wel. 

Gnze be4oel1ng, "at betreft de G • 

loerier,is voort te zetten wat Bert 

met zovee1 enthousiaaae en in,zet- ail. 

27 nummer~ heeft edam: een infor

matieblad ~e maken VO r het hele 

distr1kt. 

Al z~ OILZ.O eU3l . v: at ~l and'~s 

zijD., TIe hopen i'HiIlveel "'1:,ttge U .. 

formatie te br~en alsBert altijd 

deed . 

Het zal dui elijk zijn, dat we daa~ 

bij in hoee m e fhankel jk z jn 

van diegenen di d i formatie eb

ben: alle distr I 1 den: bestuur, 

spelteams, de r elf. ~e vra

gen iedereen dan oak, magelljk ten 

overvloede, om alle nieuwtjea, data 

skUviteiten , die 0 r-andel'en von 

be1ang l"unnen zijA. ODS door te 

eeven, sc riftelijk ot te efonlsch. 

;)an zal het best lu en . 


redaktleadres :Larenseweg 157/30
Hi1versUDI 
03~-83l~64 

ronde en patrouille wedstrijd e n 

Austerlitz 

~"edio december ' 7[; wcrrlcn de (;c l' si;c 
stappcn c;ezet ter voorl.Jerei dinG V:1J1 

de weds tri jden. Di t juar had(' cn I'fe 

het t hema " teruc nanr de natuu r " 
he t t hema van de landeli jke wed
s tri j den • 'l'evens wilden \'Ie het 
n ieuw e spelaanbod venrerk en in de 
weds trijden. 
De L P.stam verleende e elukJ;ie weer 
zijn medewerkine aan he t weekend 

. ' een onmlsbare st eun. 
Omdat vie de kampopbouw wi l den ve r
kort en , besloten Vie om de patrouil
les t e spli tsen, waardoor l're de ene 
helft een idee van het nieuwe spel 
a anbod wi lden t;even . Deze helft V2l1 
d e r onde ' s en patrouille' s . ·J;:regen 
d an de kans op wat langer e en ge
r lchtere activi tei ten , vraarin he t 
t hem a en ka~rt en k omp as ve n ver k t 
waren. 
De zaterdae; avond werd bes teed aan 
het opbouw en van een k ermi s met a t 
trac ti es uit verschillende t ijdper
ken , wae.raan de meeste deelnemers 
met v eel en tho usiasme en zo r g h",ddm 
e;evrerkt. 
De t weede dae; vrerd in beslac; c: enom El1 
doo r een to cht van + 10 km di e de 
deelnem ers dmv v erSChill end e t ech
nieken op het gebied van kaart en 
kompas door de prachtie;e ome;eving 
van de s tichtse ;[euvelrue voerde. 
Terugkij kend op het we ekend , hebben 
de e roepen enthousiast eewerkt maar 
het on tbr ak sommige Groepen noe; aan 
de nodi e; e kennis en Ged egen voor be
r eiding . [iss chien i s dit t och een 
aanl eidi ng voor de e;ro epen om be
paalde pun t en noe wat ui t te diepe~ 
Op de eerste drie plaatsen ein diG
den de volgende e;ro ep en: 
1. Heid epark 
2 • Athabascan 
3. Haboes 

De wedstrijdleiding. 
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Het motto van de Scout - In '79 io 
" M EN 5 E N K I N D ERE N " 
Dit thoma is s ekozen n. g ,v. het "Ja3r 
van he t Kind II, 
Je datum is 22 en 23 september '79 en 
het. l'Ior:l.t "ehouden op de Bestlll:lener

beT € te ••••• 

Hu eerst wat doe - dingen, b.v. het 

Scout-In-lied. Er wordt g ezocht naar 

mensen die voor de Scout-In een lied 

kunnen oomponeren en schr~ven. 


Het moet in ieder geval een lies z~n, 


dat zeker met 8 . 000 mens en gezongen 

kan worden en dat dUB goed in 't ge

hoor moet ligg'en. Daarb~ moet de 

teks t 0;:> het thema "Mensenkinderen" 

s laan. 

He e: t U een idee, dan graeg een sein

tje naar ft~ersfoort. 


Ret PROG?..A:''?:A: 

Jaeraa~ wordt nog hard ge.erkt, maar 

er kan alvast wat van worden roedege

deel': 


Z ate r d a g 

Vanaf 11.00 uur wordt het terrein 0
pengesteld en na een plaatsje voor de 

nacht gevonden te hebben starten w~ 

met: 

KREATIE '79, een programma vol crea

tiviteit - expressievormen op te doen 

te zien en mee naar huis te nemen. 

Da2.rna: 
Scouting Heen en Terug, een cabaret _ 

show - toneel - dans -zang . 

Daarop aansluitend. Een VOor elk-wat

wi 1 s-prograflilla. Wat dit precies wordt 

is nog niet in kannen en kruiken, 

maer wordt bruisend. 

Gezamenlijk sluiten we de zaterdag af. 


Zondag . 


Samen bouwen w~ een Mensenkinderen_ 

stad. Aan de hand van toeristische 

plattegronden en reisfolders gaan w~ 

bouwen en attracties bezoeken. 

In deze _stad kunt U tevens deelnemen 

aan de gezamenl~ke viering. 

En als klapstuk: Een groots spel van 

kinderen. 


Tens lotte: H E T V E R V 0 E R ! I 

Na het succes van Scout - In '77 gaan 

?Ie w~~r met de bus. Het is veel goed

koper en ge zelliGer en dat is toch 

onze bedoeling, niet waar?! 

Bussen worden toegelaten en begeleid 
op het terre in en het kampmateriaal 
kan ter plaatse worden uitgeladen. 
Staatsbosbeheer en de politie hebben 
medegedeeld , dat de mensen, die met 
eigen auto komen zeker ~ uur moe ten 
lo pen met al hun bagage, omdat er in 
de naaste omgeving GEEN auto's in het 
bos worden toegelaten. 

He eft U nog ideeen VOor het progtamma 
"Elk-wat-wils" en "Mensenkinderen" 
laat dit dan wet en. 

Margreet van Buuren, 

Cameliastraat 13, 


ililverRum, 

Coordi~atrice voor ons district. 


PAnGgI 

"PADAIII"-POOLTCCHT: 10-11 MAltRT 197 9 . 

Het b e gint na drie keer al een klein 
be ~t,je elm t.radi tie te l\jken, dat de 
zeeverkennersgroepen uit Kortenhoef 
t~"aJ1\en met de St. Paulusgroep voor 
de eigen leden een pooltocht or~ani
seren. 
Ook nn weer was de eerste voorberei
dinG in hnnden van een "Gemengde Com
mis s ie van Drie" uit de deelnemende 
groepen •. 
Bij de ei genlijlce produktie en regie 
van de pooltocht werkten tientallen 
stafl eden van d.e St. Paulus, Dag Eam -
maTskjold en st. :,-liohaelgroep ui tste
kend samen . 

't Begon op 10 mac,rt bij de Pa ulus
groep met tegenslac : Nog v66r het 
vert r ek raa kte een verkenner pal voor 
het hoofdlc"iartier betrokken b\i c e n 
verl<e erflongeval, waarb~ h~ vrij ern
stig g ewond in het ziekenhuis terecht 
kwam. 
Met de 8chrik nog in de benen fiets
ten de overige verkenners en rowans 
later n a a r Buitenzorg , waar het oude, 
al gedeeltelijk ontmantelde Uilennest 
met meegenomen materiaal snel werd 
opgeknapt voor de opvang van de deel
nem ers . Mogelijk is deze pooltocht de 
laat s te grot e activiteit in het oude 
Uilenne s t. 
De dec l nemers sliepe ", in eigen meege
brachte tenten verspreid over twee 
prachtige g~asvelden in de bossen van 
Buitenzorg. 
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baden-	powell dagDe 	 ei " enlijke pool tocht was verdeeld 
in: 
a. 	 een juniorentocht voor verkenners , 

zeeverkenners en wat e rpadvindsters 
( 17 pat~ouilles/bakken); 

b. 	 een s eniorentocht voor rowans en 

senio~en (1 ploegen); 


c. 	 een "onmoiielijke " tocht voor Wilde 
VSBrt en staf (3 ploegen ) . 


Tot B51 115 deelne~er s . 


Aar. de yoorbereiding en ook de bege
leidin[ t Ojdens de tochten was grote 
zorG besteed. Dat was ook duidelijk 
te merken aan de reactie van de deel 
nemers . 
De ui t ,o:ezette routes waren z6 r,eko 

tochten technisch enzen, dat aIle 
s portief op een behoorlijk hoog peil 
stonden en goed aansloten bij de capa
citei ten van de deelne1'lers . 

Ook ~an de voorziening van voedsel en 
"rank rlas ui ters te ::l or" gegeven. De 
\'/arCl€ r..aa l t !2den werden, evenals vorig 
jaar, opc;evoerd uit de keuken van het 

- re s taurant II It '"Japen van Amster'dam " 
te '3-Gravelano., terl'lijl dranken en 
ve rsnaperingen tegen redelijke prij s te 
koop waren aan een aelvoorziene zelf 
ingerichte bar. 

Bij de slui tine van het weekend kon 
worden vastgesteld, dat het een erg 
gezellig en sportief evenement was 
geNeest, w~.;).X'in veel onderlinge con
tscten tus sen de groe»en zijn gelegd 
en 	vernieuwd. 
Tenslot t e ,verden a~n de beste ploe~en 
een pnar leuke prijzen uitgereikt. 
Hieronde~ enkele uitslagen: 
A. 	 Juniorentocht 

1e pl~ats: ?aulusgroep nr . 2, pa 
trouille: Jaguars 4.35 
pnt. 

2e plaats : D. H. Alif'll nr. 4 , bak : 
Seahawk, 5. 05 pnt . 

3e 	plaats l Paulusgroep nr. 3, pa 
trouille: Daltons, 5. 12 
pnt. 

B. 	 Seniorentocht 

1e plaa t s : D. H. nr. 2 

2e plaat8 : l.tichael nr. 1 

3e plaats: Paulus 


Groepsklassering Junioren: 
1e Plasts : D. H. Achtermiddagwacht 
2e plaat s : Paulus 
3e plaa t s : D.H. Voormiddagwacht 
4e plaats : UichaeI 

Groepsklas sering totaal (gerekend o
ver 	aIle tochten: 


1e plsa t s : Paucus 

2e plaa t s : Dag Hammar ekjold 

3e plaats l Yichall 


Martin Fontijn en 
Maarten van Aken 

De viering van de geboortedag van 
Lord en Lady Baden Po~ell is voor ons 
district weer grandioos gew eest . Zo
weI's morgens als ' s middags hebben 
2 x 250 kinderen kunnen genie ten van 

alle s Vlat hen eeboden Vlerd. En dat 

waH niet mis . Alles noemen is niet 

mo~el ~k , manr ~~n otand will e n we 

vooral niet verr eten: nie W8.ar rnc 

vrouw en de heer van Maars chalker 

weerd aan het s pinnen wa~~.Die trok 

heel wa t belangs te lling. 

Da t deze dag ook in het teken van het 

"Jaar van het Kind" stond werd onder 

streept door he t feit, dat er ook een 

stand van UNICSF Vias en dat er Unicef 

ba ll.onnen zijn opgelaten. En dat is nu 

juist zo leukl Er is van ~~n ballon 

be kend, waar die Vlel terecht gekomen 

is. 

We ontvingen n1. een brief ui t Frank

rijk, die na veel omzwervingen op ons 

districtsadres terecht gekomen is en 

Vlaarvan de inhoud uidt : 


, .--
, . l.. r--'
~+ ; 

·· 

.. -

St. L~ger aux Boi s Ie 3 I.!ars 1979. 

WiJ hebben de ballon in onze tuin ge 
kre~en op 27 februari. Saint L~ger 
aux Boi s bevindt zich in (het de par
tement ) l'Ois e op 15 km van Compi~gne 
VTij veronderstellen, dat U te'rreden 
zult zijn over het aantal kmts , dat UVi 

kleine ballon heeft afgelegd. Wij zijn 
blij ~eweest, dat we hem hebben opge 
raap t en we delen uw vreugde te gelo 

I. 

, v en, da t dit een teken van vereniging 


tussen onze landen i8 . 


Madame et t.!ons ieur Turbin Lucien, 
13nr geme", ster van St. JAger aux Bois . 

We zullen mevroul'l en oijnheer Turbin 
Lucie n een brief terugs chrijven om hen 
te bedanken voor hu.ll vri ena.eLjke 
woorden. 
~i e we ook nog bedBnken willen i s het 
spelteam, aan.:;evuld met Cora Vlulf 
fraat en Riet Streef, dat de ze da~ 

toch maar we er mogelijk heeft geroaakt 
voor onze jeue d. i:·~ ensen, het was erl': 
fUn v,at j ull i e dede·n ! ! ! 

To L slot nof, di t: De dcnk<lar;kw u.rt;j es 
heb l'en een tota.al beJrac va.n f 11 'i , .00 
opgebrllcht . LanG niet gek . 

6 7 



Scouting in de 3e wereiV 
Scouting Zambia zal met de in deze 
projecten opgedane ervaring verder 
kunnen werken aan de verbreiding van 
deze vorrn van het Spel van Verkennen. 
Dit spel is zo essentieel voor de 
ontwikkeli~ van deze landen, dat het 
ook door andere jeugdorganisaties 
"gespeeld" moet worden. De kinderen 
DAAR zijn echt van ons HIER afhanke
lijk. La2t U het Zambiaanse kind in 
1979 - het ja2r van het kind - niet 
omkomen? Lees voor meer achtergrond
informatie de laatste vijf nu~ers van 
"Scouting" van 197 5 nog maar eens na. 

En, 

a l 

~----

wat deed 
jullie groep 

voor het 
proj ect 
" Zarr.bia" van 
Scou ti:--.~ T\"Sc1 e r

? ? <)l and 

Middels de technieken van het Spel 
van Verkennen en andere Scout1ng-me
thoden wordt in Mtobe in de oost-Pro
vincie van Zambia een project uitge
~erkt. Jongens en rneisjes zijn e1ge
naa r van een pa~r bedrijfjes, waar ge
ha ndeld wordt in meubels, kleding en 
h lnstnijverheid. Een aantal andere 
jong e ns en meisjes houdt z1ch be zig 
me t h et ontwikke len van gewassen als 
zonnepitten en sojabonen. Zij hebben 
hu n eigen bank, waar verdiende gelden 
worden ingeleverd en &e ld wordt aan
F:a t ro '. k (,l1 voor de investeringen. De 
h0rlrlif '~0 fl wcr !CCll voar de onlig[ ende 
dC'l .r l'('" ('In de :i on t:e ns en ~eisjes laten 
1111 11 olldElr" en overige familieleden 
mien , dat zij tot meer instaat zijn dan 
1e cuderen denken. De Scouting-metho
de is het uitgangspunt voor de groei
&nde zelfstandigheid van Zambiaanse 
jongens en rneisjes. Wanneer onze pro
jecten daar werkelijk slagen, hebben 
wij meegewerkt aan het kunnen formule
ren v an de nieuwe uitgangspunten voor 
een goed spel van verkennen in Zambia 
en omliggende landen. 

8 

spijkers 
met 


koppen 

~OvTE 

Op 12 mei a.s. wordt er weer een door 
de I. P. -starn geor ganiseerde fietsen
rally gehouden. Van vocrgaande jaren 
kun je weten, dat de stam er voor 
zorgt, dat er een heel fijn parcours 
wordt uitgezocht. Dit jaar is ar na 
afloop voor leidsters en leiders een 
barbecue Meer hierover is doorgege
ven in een circulaire van de I .P . en 
een brief van het districtsbestuur. 
Die zijn aan de groepsbesturen en a~~ 
elke teamleid(st)er toegezonden. Bij 
hen kun je dus voor nadere inforrnatie 
terecht. 

LANDELlJKE 
RAAD 

Dis t ric t s 0 v e r l eg • 

Ter be s pre kine van de stukken v an de 
Landel ;jke Raud vatl 9 juni 1979 wordt 
er e en di ~trict u ov(;rle v ~·h O 'Jd Rfi , 

waar aIle It:irl ( Rt ) t;r n 111 t (~fl:~'l ! 
strict ',7e l korn 7, ;jfl. ~~t": t. 'l'((J:" It. ?--:f·! " J' I ' Ir.f, 

op 7 :nei e.k. i n 'if: V~"[· .:.t;I).rJ C~.' ·i'.fI. ; :.) 'f:r,fr 

de stichting Hilversums e Gerne 8nschap 
aan de Hog e lIaarder'lleg 99 te Hilver
sum en begint om 20.00 uur. 
Wie de stukken van de L.R. wil ont
vangen moet maar eens lezen, wat er 
duarover staat in het aprilnummer van 
"Scouting", dat half april b ij je in 
de bus is gerold. 

9 
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VERKIEZINGEN 
De "zittende" leden van ong spelteam , 
(zi e daarvoor de vorige Gooi - zuid 
Koe r ier) willen graag het fiat voor 
hun werk van de leid(st )ers van de 
betrokken spe ltakken. Daarover moeten 
j ull i e je uit s preken op het bovenge 
noemde distr ic t soverlec;. Zij stellen 
zioh herkiesbaar . 
He t distriotsbestuur stel t ook een 
~~ietal ?a r sonen voor ter uitbreiding 
va~_ ::e ~ bes tuur en spe l team. 
Vee:: de . ;elper.tak i s dat: Mw . J . E. 
Sch:rijvers-:"ormsma , Eland 18, 1273 GL 
Hu i ze nj 
V~ ~r het water werk is dat: Mw . H. C. 
Doelman-Nieuwenbr oek , SQestdijker 
straatweg 92, 121 3 XH Hilverswn j 
Veer de publ i c itei t; Dhr. J.H. Hil 
horst, Eekhoernstraa t 15, 1216 AP 
Hilversum. 
Oek voor deze drie personen wor dt van 
julli; verwacht,.dat je je uitspreekt 
over nun al of m.et functioneren bin
nen het distriot. 

88ft 

bljdra&e 
Uit Saoedi Arabie ontvi ngen we een 
fot o van de tweelingen van Anneke en 
Gert Vlaanderen. Daar op staan Michi el 
en Nicolijn afgebeeld. Het lijkt me een 
heerl ijk stel , waar de ouders erg bl ij 
mee kunnen zijn. Anneke en Gert , be 
dankt voor de fot o en veel gel uk daar 
in de ver te . 

informatief. I I • 

In het febr uarinumme r 197 9 van de 

Go"i - Zuid Koerier (er s tond januari

nun~er op, maar dat is een vergisGing 

geweest) hebben we de namen en adres

sen van het bestuur (inolusief spel 

team) en de distric tsafgevaardigden 

naar de gewestelijke en landelijke raad 

ge publ ioeerd. 

In dit nummer ge ven we de na~en en a

dressen van de groepsvoorzit(s)ters 

(GVls), de groepssecretarissen (res 
sen)(GS 'n) en de penningmeeste r s (es 

sen)(CPFGR~ contact persoon finanoien 
 \groep) aan jullie door. Daar i s nl. 
ook naar gevraagd. 
VIe geven dat groeps gewijlS en geven te
vens aan onder welk nummer elke groep 
b~ het landelijk bureau staat inge
schreven . 

DE ARGONAUTEN (NH.1 0-1 ) 

GV, 	 Dhr. A. Honig , ZUi dereinde 593 , 
1243 KX ' s - Graveland, tel. 61022 

GS, 	 Uw. H. I. Ooms - Seppen , Gijsbrecht 
van Amstelstraat 357 , 1215 CP 
Hvs., tel. 1 98 85. 

CPFGR: Dhr. Ph.C.la Chapelle , Pieter 
de Hooghlaan 87 , 1213 BS Hvs ., 
tel . 4 63 87 . 

ATHABASCAN (NH.1 0- 2 j 

GV , 	 Dhr. J. S. Tieland, Hermelijnlaan 
31, 1216EB Hvs., tel. 42550. 

GS: vacant 
CPFGR: Dhr. G. Beukers, Taludweg 93 , 

1215 AD Hva., tel. 2 76 78. 

PATER DAMIAAN (NH.1 0- 4) 

GV: 	 Dhr . A. G. Meester , Geelgors 1, 
1261 SE Blaricum, tel. 0 2152 
5 57 58 . 

GS , Dhr. G. J . Rokebrand , Zevenber~en 
11, 1223 KD Hvs., tel. 85 95 19. 

CPFGR, Dhr. B.Kerkhoven, Siriusstraa t 
10, 1223 AN Rvs., tel. 85 61 94 . 

MEISJES 
DANNY KAYE (NH.10-5) 

GV, 	 Dhr . G. J. Rokebrand, Zevenbergen 
1:, 1223 KD Rvs., tel. 85 95 19. 

GS : Zle GV 
CPFGR : Dhr. B.Ker khoven , Siriusstr a a t 

10, 1223 AN Hvs ., tel. 85 61 94 . 

11 
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STAMBROUWERIJ 
FRANCIS CUS/JEANNE D'ARC (NH.10-6) 

GV: 	 Dhr. U.A. J.Elshuis, Burg. Lam
booylaan 23 , 1217 LC HVs ., tel. 
4 75 01 ;;L (q r., 

GS: zie GV - FirM !d1vI:. 
CPFGR: zie GV o£ I'rtJCf1I 'l"

L012-/J:. • 
FRC?:EH ?AID~ ( lIH.1O-7) 

GV: 	 ~w. A. p. Slagt , Birkenheuvelweg 

70 , 1215 EV Hvs., tel. 1 29 03 


GS: 	 11\'1. !,:.J.E. Streef-v.d.Geer , Jacob

catsstraat 39 , 1215 EX Rvs., tel 

1 18 94. 


CPFGRI Mw. T.van Asselt-van Soha1k , 

Aardjesberg 24. 1223 KM Rvs., 

tel. 85 47 65· 


HEIDEPAR' (WI. 1 0- 9) 

GV: Dhr. Ph.F.Sm1t , van Speyklaan 44, 

1215 SE Hvs., tel. 4 66 02. 


GS: Dhr. H.G.Y..K. J. M1nnema, Postbus 

1097, 1200 BB Rvs . 


CPFGR: zie GS 


HILFERTHEEM (NH.10- 10 ) 

GV: 	 Dhr. J.Ver weij, van l i nsohotenlaan 

184, 1212 EX Hvs., t e l. 85 75 77 

wnd. 

GSI 	 Mw. T.N.v. d.Kolk-Routsma, Hugo de 

Grootstraat 15, 1215 CX Hvs ., 

tel . 11 11 88 . 


CPFGRI D~. J. G.de Jager, Vermeer l aan 
58, 1213 EA Rvs., tel. 1 03 96 . 

waterwerk 
KIOWA (NH.1012) 

GVI 	 Mw. C.L.G. Wulffraat, van Hoorn
straat 64, 1215 GM Hvs., tel. 
1 51 16. 

GS: 	 zie GV 
CPFGRI Dhr. W. J. Swankhuizen , de Ba 

zels t r aat 35 , 12 22 RH Hvs ., tel . 
85 61 61. 

trappers 
I MHLALA PANZI (NH.1 0-1 3) 

GV: 	 Dhr. W.J.Swankhu1zen, de Bazel 
straat 35 , 1222 RH HVs., tel . 
85 61 61. 

GS: zie GV 
CPFGR: zie GV 

ST. PAULUS (NH.1 0-1 4) 

GV: Dhr . M.F. J . van Aken , Rengelolaan 
1158-C, 
tel. 070 -

2544 GT 's
29 14 62 . 

-Gravenhage, 

GS: 1Iw. \',.J. A. Dekker , Larenseweg 157, 
flat 30 , 122 1 CL RVs., tel. 
83 15 64 . 

OPFGR : Dhr . L. U. G. VerhBar , M1ddel 
wa~rde 24 , 1251 NS Laren Nh., 
tel. 02153 - 1 00 19. 

PISTER 1~RITS (NH.1 0-1 5) 

GV: 	 Dhr . F.S.E.Rurks , Birkenheuvelweg 
76, 1215 EV Rvs ., tel . 1 29 60 . 

GS : 	 Mw . !.!.B. Bonarius - Voss , Comenius 
hof 76 , 1216 RG Hvs ., tel . 46509 

CPFGR : Hw . E. Spaanjaars -van Heusden, 
Egelstraat 8 , 1216 AB Rvs., tel. 
1 73 15 

woudlopers 

ST. 	 TARCISIUS (NH.1 0-1 6) 

GV : 	 vacant 
GS . 	 Mw. A. C. M.Verweij- Samsom , Lange 

straat 114 - 11 6 , 1211 HB Hvs ., 
tel. 1 46 18. 

CPFGR . 11w. M. E. H. J . Verweij , Viersloot 
19, 1261 LJ Blaricum, 02152 -
5 07 72. 

GENERAAL WINKELMAN (NH.10-17) 

GV: Dhr. E.W.van Reijn1ngen, Roeltj es
weg 14 , 1217 TD Hvs ., tel. 46950 

GS: Dhr. C.A.H.Bosch, Larenseweg 134B 
1222 m~ Hvs., tel. 85 97 90 . 

CPFGR. Dhr . W. J. Swankhui zen, de Ba
zelstraat 35 , 1222 RH Hvs ., tel. 
85 61 61. 

VISSEN 


ZUIDERKRUIS (NR.1 0-1 8) 

GV : Dhr. J.H.Weller, Schouw 33 , 1261 
LE Blarioum, tel. 02152 - 52547 . 

GS : Dhr. J.J.M. Spaanjaar s , Egel s traat 
8 , 121 6 AB HVs., tel. 1 73 15. 

CPFGR: Dhr. H. RBrik , Lisztlaan 14 , 
1411 HP Naarden, tel . 02 15 9 
4 52 63. 

13 12 



ANNE FRANK (N~.1 0-1 9) 

GV : 	 Mw . B . ~. Cornelissen - Janssen. 
Roerdomp 3. 126 1 RX Blaricum , 
tel . 02 152 - 5 57 17. 

GS : Dhr . H. G. Ros , Hertog Aelbrecht_ 
s traa t 7 , 1222 BJ Hvs ., te l. 
85 3:' 19. 

C? F3~ : ~h~ . B. Helsloot , J .A. Kal fflann 
~ 2 , 1222 PA !!vs., tel. 85 17 74 . 

ST. 	 1!ICRAEL (NH. 10- 24) 

GV : 	 Dhr . B. J . J . Fiering , Reigerlaan 
59 , 124 1 EC Kortenhoef , te l. 
6 15 57 , wnd . 

GS : 	 ~!w . l.!. G. Fontijn , C'ranjeweg 107 , 
12~1 L~ Y.ortenhoef, tel . 6 16 56 

CPFGR : Jhr . A.M.A.de Lange, J . H.Val 
kenburglann 4, 1241 BR Korten
hoef , tel. 6 04 0 3. 

'van-alles-wat' 

DAG 	 HAlIEI1A.'lSXJOLD (NH. 10- 25) 

GV, 	 Dhr . G. Brouwer , Laan 1940-1 94 5 
nr. 149 , 1222NlC Hvs., tel. 
85 8? 63: ,, ' 

GS: 	 J.1W . J . r.r.J. v .d. Kl el..l - ?:leper , Ko 
nin;innel"1 €::; 36 , 1241 C\' Kort en 
hoef . 	 Ii 

~h .'' ;, . P. van Dalen , Ri po n-CPFG::t : :.J r . 
str eat 1A, 1222 P.T HV9 , tel. 
e5 11 49. 

NIEUW 
VERSCHENEN 

MANG O lG,IANEIIILCO JISKOOT (NH.10- 26 ) 

GV, Dhr. J . Roe l eveld , Bachlaan 3 , 
3741 HP Baarn , tel. 02154-17028 

GS : Dhr. C. Nitzschke , Van Wassenaer
l aan 5 , 3742 A0 Baarn , tel . 
02 154 - 1 61 70 

CP?G:'l : Jhr . L. :,'.','lout er s , Oosterengweg 
162, 1212 CS Hvs ., tel. 85 06 27 
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(n. o..?) 

-
GV. 	 D r. .van • t, Verd1str 

.H5 Ilr lIIlnschoten, tel. 
30 50. 

GS. z1e GT 
CPFGR. Dhr. 11. Rllr1k, L 

1411 BP _aar e , ,. 

KANDERSTEG 

SCOOl CENTRE 


r
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