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20- 8 Sluiting insehrijving SCOUT
IN '79 Qrunen 

1- 9 Bijeenkomst Rowan-Sherpaleiding 
Haarlem 

11- 9 	 Diseussieavond voor alle lei 
ding over de nota "Samenhang 
tussen•• ete.". Zie pag. 6 in 
dit nU!!lJDer. 

?2- 9 SCOUT-IN te Qrunen23- 9 
1-10 Distriotsraad 

Manifestijn6-10 
Distriotszwemwedstrijdcn 

3-11 Start Jantje Beton-aetie 
5-11 Distriotsoverleg i. v. m. de 

Landelijke Raad van deoember 
10-11 Landelijke zwemwedstrijden 
8-1? Landelijke Rand to Utreoht 

iIJIJTS1E NIEUWJ 

De distriotsemblemen zijn gearriveerd! 
Ze zien er erg leuk uit en zullen na 
de vakantie van de Soout Shop aldaar 
te koop zijn. De prijs zal rond de 
f 2,00 bedragen. Laat binnenkort geen 
jeugd- en kaderlid zonder dit embleem 
rondlopen! ! ! 
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j EDEDELINGENBLAD 
VOOR DE LEIDSTEHS. LEIDERS, 
P I V 0 • SEN L 0 0 D SEN 

VAN HET DISTRICT 'T GOOI - ~ID 
VAN SCOUTING NEDERLAND 

R~DACTIEADRES: LAREN SEIYEG IJ7/30 

TEL. 83 1J 64 1221 C'1. HILVEHSUlJ 


VEHSCHIJUT ZESI.lAAL PER JAAR 

Je JAAHGANG no.29 JULI 1979 



----- -- ---- - -- -- I Scout-In:'79 

Via de groepsvoorzitter heert i cdcr
een de noodzakelijke inforll1:1tic a] 
ontvaneen ( proe;rOlllma , prijs, 0 .(1.) 
Daar hoeven we dus vercler niet ovor 
uit te weiden. 
Anders zit dat met het vervoer. D:1t 
wordt, althans het busvervoer, eere
geld via de distric~en. In ons dis
trict is de kontakt persoon Margreet 
van Buuren, Cameliastraat 13, Hilver
sum. Ze is druk doende prijsopgaven 
van busondernemingen op te vragen. 
Het ziet er naar uit, dat het een 
kostbare aangelegenheid gaat worden. 
De goedkoopste opgave tot nu toe is 
f 1050,- + 4 %BTW, heen en terug.
Dat betekent dat er toch minstens 
zo'n 50 mensen mee moeten om de zaak 
een beetje betaalbaar te maken. Je 
hebt met de bus weI het voordeel dat 
je op het kampterrein gedropt wordt. 

Het alternatief is openbaar of eigen 
vervoer. Zoals bekend betekent dat 
in beide gevallen kilometers sjouwen 
met aIle bagage, want personenwagens 
worden op het turrein niet toegelaten. 

Hoe je ook gaat, laat het bargreet zo 
snel mogelijk weten ( uiterlijk 20 
augustus, dat is ook de uiterste op
gave datum bij het Landelijk Bureau). 
Ze kan dan de definitieve busprijs
vaststellen en doorgeven aan de men
sen die zich voor de bus hebben opge
geven. 

gevraagd voor de 

r.lensen, die kunnen helpen met decors 
bouwen, schilderen, knutselen e.d. 

en 
rtOVfans, Sherpa's, leden jongerentak 
om mee te helpen bij de organisatie 
van 't Is Bar. 

Opgeven bij distriktskontaktpersoon 
Margreet van Buuren, Cameliastraat 
13, Hilversum. 



GEHOORD OP DE 

D1STRICTSRAAD 


SCOUT SHOP 
De IIc"outehop is gealoten van 2 juli 

t /. 5 augustus. 


BESTUUR 
Ale nieuve bestuursleden verden de 

T olglHlde mens en lIIenoemd: 

_ SpeladviSallse wa~erk 


Men. H. C. Doelman-Nieuvenbroek 

Sosstdijke rstraatveg 92 

1213 Jill HilversUllll 

Tel: 035-830231 

SpeladvilleullS.. velpen 

Mevr. J.E. Schrij~e~-Formsma 


Eland 18 

1273 GL Huizen 

Tell 02152-52599 


- Public relatilme 

Hr. J. Hilhorst 

Eekhoornstraa~ 15 

1216 AP Hilversu. 

Tell 035-43008 


Allen van harte welkomt!!!!!! 

KADE RWERVI NG 
Met de 16. stagiaires" ~ ui t de kader
vervingsaktie voortgekomen, zal eind 
augustus sen evalu&rend gesprek ge
houden worden, waarb~j ook hun .vt. 
plaatsing in andere groepen beepro
ken zal worden. 

LAN DEL I ... K E 

RAAD 
Op de landelijke naad is door one 
dietnict een motie ingediend om de 
kaurpeer- en bivakadreseenlijet in z!Jn 
huidig« vorm te handhaven. 
Deze motie is aangenomen. 
De 	 lijst blijft due 1111 

De nieuvbouvplannen voor een Lande- " 
1 ijk buro in Leusden zijn aangenomen. 

. ?Wle .... 
Er zijn ~wee kandidaten voor de func
tie van levensbes"ohouwelijk adviseur 
g_~nden. 

Tevens heeft Philip contact met twee 
mensen voor de secreta~iaatspost. 
Volgende DR horen w~er meer ~n. 

4 

WIE SPEELT ER MET ONS MEE 

Op 6. Okt. 1s tijdens het Manifestijn 

in de Expohal 100 meter gereserveerd 

voor Gooi-Zuid, vaar we diverse akti 

vitieten kunnen ontplooien. 

Voar het voorbereiden van die akti 

viteiten zijn nog vat mensen nodig. 

Gl!aag aanmelden bij Bert. 


district S INSIGNE 
De districts emblemen zijn beeteld, 

~ 	 maar de le~ertijd is wat lang, zodat 
ze waarschijnlijk niet v66r de z"Omer

~ 	k ampen binnen zullen zijn. 
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waren de lovende v/Oorden die 
Philip Smit op deze distriktsraad 
richtte aan het adres van Ber t 
Kerkhoven. Bert was voor de 
laatste keer hier in zijn funktie 
van distriktssekretaris, Philip 
dankte hem hartelijk voor het 
vele werk dat hij voor het distrikt 
verrichtte en gaf hem als blijk 
daarvan het boek " Het voll e l even 
tegemoet" • 
Ook de St.Paulusgroep liet Ber t 
weten veel waardering te hebben 
voo r zijn inzet en toonde dat met 
een sto f felijke dankbetuiging . 

Redactie 

WIE •••• 

Wie heeft er na de B. P. dag ult de 
feeethal per ongeluk een klaptafel 
van de Genaraal Winkelmangroep mee
genomen???????? 

Gaarne even een telefoontje naar: 

035-46950 en ik haal hem op. 

Eric van Heljningen. 
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Nota "Samenhang" 

Op dinsdae 11 september wordt er 
voor aIle kaderleden van ons distrikt 
een extra bijeenkomst georeaniseerd 
in het gebouvi van de J eu[;draud Hil
versum aan de Godelindeweg 4 te Hil
v ersum . 
Ti jdens die bijeenkomst kan er ge
discussieerd wo rden over de nota "DE 
SAMENHANG TUSSEN ACTIVITEITEN, TECH
NIEKl!!N. , VAA.rtDIGHEDm EN BELONIN.GEN 
BINNEN DE SPELAANBIEDINGEN VAN SCOU
TING NEDl;;."t1AND". 
Het ver~i ent aanbeveling om de mei
jUI1i- en augustusnummers van n Scou
ting waar deze materie besproken
wordt, goed te bestuderen. 
Leden van het Landelijk Bestuur en 
de landelijke spel- en trainings 
teams hebhen zich bereid verklaard 
toelichting op de nota te geven. Ons 
district heeft de wens te kennen ge
geven, dat een of meerdere van deze 
personen bij oDze discussie aanwezig
zal (zullen) zijn. 
De nota zal op de Landelijke Haad 
van december 1979 op de agenda worden 
geplaatst . Het is dus zaak, dat onze 
afgevaardigden er goed beslagen ten 
ijs komen. Daarom wo rdt ieder kader 
Lid uitgenodigd onze bijeenkomst op 
11 september, die om 20.00 uur zal 
aanvangen, te bezoeken. 

Districtsbestuur. 

MET "DE DAME6 OP VAKANTIE 
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IS ~esloten 
\Jan 2. jul; 
~/m S- augL(s~US 
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