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!,ed.edeiingenblad voor de leiders, leidsters,
Prvo's en loodsen vtin hel distrikt it Gooi-Zu1d
van Scoutj.ng Nederland.

Redaktr eadres: Larense,treg 1r7 / tC
'I 221CL Hii-ver sun
tel.811564

y'nru ue letcrrie
De nieu!'re 1, o!lr. van oe Gnoi-Zuid koerier, waarvan nuook de voorpraat i6 .i_ngep:1st, heelt !Lel wa! reaktle6Ioageroepen, Zells uit Lioburg ontvingen we een lovendebrief. Hartelijk dank darrrvooi en we Zullen blljrrenproberen u zo goed oogeujk op de hoogte te houlen van
netr we-L en wee in 't Cooi_Zuid.

AlE we de inhoud van deze koerier bekijken dan zien wehet vertrek van Sert i(erkhoven, die nu-echt afscbeidbeeft genonen (en hoe:), j.nfornatle over de dj.€trlktsraad
l:i-1:n1l""liJ"'.J-Jaren.pran en nog zoveel Eeer nuttr.Ee
gaJrgen oLe_de redaktie bijeen gesaard heeft.neraaa ol.tJI.t de bildrage van de groepen nog wat achterhoewef we van de I!. hei exclueieie p,iUfrir?rere"[i---'
kregen van d.e hoolage aen Bert.
Jaalnaaat vindt u ook lnformatle over de verenlqi.ncVrlenden Van Scoutlng die zich 1n deze czx ;;;-;--'voorslett.
^1 uet :,1 genoeg reden oo ook deze CZX tot de Laatsteletter te versllnden.

redaktie.

Padvindeis 6'€
.:trHn.- ylsj,, .*,r SIF"T.SHH"H"ffI
l::l:l-l*t *"S"d,. SPel'ik? rD.. t€'xb inrorlmde dlr'cn Htjve,r ti.tg';"ffi1,S1,tr3g:::l* hsisth€tsoede;tu. --

**sl".*tjs+il;,!i,rfi:,#iTfffi ffiFl5ii Hll
#i$"8J5ffi *5l*blldl:l lg-h.4,aar r0!r. id e-;d.G
*3:i*lriids!q+; ; ;; . ffi ffi,tr"ffiFlEKsrrxJ€ "zq,eFy€rxr trlu! trlt oprichne, wat l|t€f {h ieSri er,-r;;;". hoat hq her €.'- H -Goorh' li'd'r'r'" ;*

ffiffi#ritrffi#rrT
""m-"mm.,m,* ffiffiffffir

. YINCENT'MEIJS

l,leljs be*hrrJfi, hoe het Dadvih_
d€rsw€r€ldj€ na d€ (brloE *n srotelevivd bl€efde, trce aaarin tatet
r€€r. sit tent pD KWAM E{ HOE
s€c! wat d. kld kwaln m he de
nl.sl€ van de vi€" olqtebtct€n zut_
&rr eu€otijl .l in ll?2 tot siardkwrln Zoeb beH sasr de €re
!4lrllath nu d\b. her tevm als
scout|nt N€dertand.
- iz$ErlEo larus rp! sloor- zal lnq.rtrt odrye ie koq' zijn in der..n{rrr9 aan de knaestrgat. Ir€plt! r, t ?5l).
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Scoutingvrl enden,

Het is ongelooil.iJk, wat ik blJ niJn afscheid als sekretaris
van het distri.ct it Gool-zu1d heb nogen ondervlnden. Te oeer
daar j.k nog altild van Eening ben' dat ik nietE bijzonders
heb gedaan. Ik zeg niet dat lk nlets gedaan heb' want dat zou
val6e bc8chei.d enheid ziJn. ltaar het is af die jaren Bet ont-
zaStilk vee 1 plezler gedaan voor een Jeugdbeweglng waar lk
niln hart aan verpand heb.
Jullie hebben met z'n alJen wel laten bliiken' dat oijn werk
voor het district Senaardeerd werd: een volledige feeatavond
oet a1e kfap op de vuurpijl" die prachtlge sportfiets. En dan
nog al die kleinere, Eaar nlet Einder selkome geschenken. En
ook nog het cabaret van de I.P.
Scouting Nederland hee ft ook nog blijk gcgeven olJn wcrk op
prijs te stellen door het vcrl-encn van het zlhtercn waard.e-
rlngGteken. Phiu.p SBit, onze distrlctsvoorzitter (die ik er-
van verdenk de proootor van deze fcestavand en al1ee wat er
rondoE bij kwaE, te ziln geweest) Bocht oij dezr onderechel-
dLng ultreiken.
Vooi allcs, wat E1J gcboden j.8' ben ik hcel- erg dankbaar en
erkentetiJk. PersoonllJke bedankJe€ ult8prcken ls gevaarlljk
want alan loop je de kans ienald te vergeten. Daaron zeg ik
ui.t de crond van Eiln hart:
' t GOOI:ZUID, HET ITIS GI.ANDIOOS EN , }.EDE NA.MENS T,IJN VROwl,
DANK IK JIII,IIts AI,],E}I VOOR DIT VOOR MIJ ONVEFGE1EITJK EEIEIJREN.

En oEdat ik Scoutlng nog (lang?) nlet ult ben (twee Sroepen
houden oe vast a1€ CPrG en blnnen het gewcstelijk bestuur
oag ik ook nog evcn het Spel, van V€rkenncn helpen verwczan-
llJken) zuUcn iqe elkaar vaat nog_we1-eena. z1en..
Dairon: gr,a8 tot ziens en noSoaa]s allcn hcal' hce I harte-
1lJk bGdalkt.
VriendeliJke scoutgroet van

lert xerkhoven

scoutgroet
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AJ'SCHIINS],IE} VOOR BART KERI(HOVEII

o|lza nan waa vele jaren
Sekretarla van rt di. strlc t.
In die tiJd hee f t ie rt is zeke!
VeLe brieyen dlchtgeu.kt.

Sr daarna knaB het bezorgen
Voor de P.T.l. 1s rt niet8
Uaar ter verBijdlng van de porti
Deed ie rt zelf nasr op de fl,ets.
Refrein: Zoal,s tot nu toe bij een yred8trlld

nu!0er 6dn gehuldlgd vrelal
lrengen wij een grote bulde
Aan ale allerbeste! Eert :
Petje af voor Bert I{€rkhove!
PetJe af Yoor gert Kerkhoyen
Petie af voor ---- Eert Kerkhoven
?etje af voor onze !ert.

BlJ het u1t een functle treden
van een functloneel per€oor-
Kont er Eee8tal weer- ean atrd€r
Zol€t8 1s toch heel geroon.

Zoals echter vaLt te vrezer
Paat Gool Zuid niet in 't straElen
E6n Selt valt noR wel te l/lDden
Iiaar wie vlndt da andere tlen!

Belt, bedanlt voor wat le voor onaal dle jaren bebt gedaai
't zaf wat noeillJker gaan word en
zoDder Jou reer door te gaan.

j']' die Jaren waa het aanen
werken net Jou elg flJn
rD daaroB zLngen we net z'n aflen
Nu nog tweetsaal het r€frein

)r
.rt

refre1tr ( 2x)

\P.*e'n l.P.
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Vrienden Van Scouting
C! 2-I Se-iieiiber lllg r'rerl ee:] ori6nteiend lesi.e:( 'elroulen
tussen ie disir"ictsvoor?itters van looi-NoorC dn iooi-ZuiC'
enkele genoli.{.i.en en een .lele.Itttie vrrn le Vereniiinq
"Jrienden van Scoutin l".
LIit dit jesilre!i vie-L ie conciu'1eren, lili een lirinj vsn le
VVS in h6t ,lo"r eer nuttiSe fLrnclie .lloLr liunnen ven'-u1len.
le allereerste vraa,l li.e nen zich 7'11 stellen is waarschiin -

lijk: 'r1aarom "vrie;den ',/an Scouting"? rlet ln:ornatieblad
van de VVS zegt,,ierover!
De vereni,;in:3 rrVrienden van Scoutin3" ls oi'lerisht :et het
loel daadterkefijk steirn te verlenen :l3rl het werk van

"Scouting liedet'1and',, Dat {an o! all-e mogelijr.e manieren.
Duizendei vl'i iwii;11-i3e r:s en beloepsl{raci-lten geven iiu],) tiid
en inzet aan Scouting. Zii verCienen een nrlg.,'steun en wie
kar alaalvoor beter zorgenian een kntn'i van vtienclen.
Een aantal leden heeit zj.cir vereni3l in 1.rin-1.n. die !1?5ise-
lijk oi regionaal aciiviteiten ontp''ooien, D"alr"erkelijke
,,t6 rn tan 5cllter ool: betel{enen: e )n loel woor'1 voor 'icout'lnE
o,o Ce juiste irlaais en het iuiste iij'1. iip. le 

'0iigeliikhetenzi;n vil;rvet onbeperki en vrljwel ie:lereen kan Tich 
'laarinon tploo i en.

Overigens: "Vrienden ven Scouting'' I'ijl:t over de.3renzen en
onde rl1outl t goede b:rnden net gefijkger-lch:e organLsatles an
nJi tultenfina. lid vrrn iret "Internaii"nal Fe l lov/-
shi! of Former Scouts and .)uides".
in-6"-oruiti-:" ran het bestaan vall eerl liring van de vVS

tutJL"i"", d;t bepaal-de ad hoc we?kzaaixheden. waar het lis-
trictstea; handen voor tekort komt, alio! ee.1 actieve l'ring
van de'/fi kunnen worden ui l.aevoF'i,
i" i" ecttiet nog een ander rJ 'ec' en 'l3t is de vr'endschap,
de ondertinge v6rbondenheic, lret bele!'en v:n-ce qeest van
i;r;ii";: L6als die in de ieugi i:j ervaren. xn voor hen 

'lie.""r-i;iltiil :ewce L .n, .'iaat le leur eveneens open. ?ls
Jii--"i'oJit..i""ien net l)e L ioel van :1 t-i:19 en eei I:nlJe

"iifeir lrelg"" 13n ,le bevorCering er"'1i1, zonCe! zich :leroepe!'l
ie voelen al-s f .i,l(st)er op te -irelen.

O Dr.oe t ,l .t ,l .!

G;;fide to + le vorij.ng van
een VVS kring i,e i:unnen i:oi|]ea'
is )rJj i.n de a1l.er{)i)rste
pl-aa:s noCi 3 te l.unnen
bc:ic;.i :l.en over een {rcor
aantol adressen van oul] -
1:den,.iL lan nLer oua
1ei r1, ( -t t ) r: r's, Cie iunnen
v,/o rd en uit-jer!',digd voor eerl
vo lne nile onlinoeiing. Hier-
vooi viorrll; vooral de nede-
!.1'ra in I vl]-r el13 lrnelP+ 

^qevrzialC on in lrlrn aI'cn1eI
naar .i,l iecen te sPeuren eri
ons die aaleajrten o! [e gevent
vr2nL :i,: jroe?en z1;n ,le levenC9
eenl,eaer, van Scou iing.
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Oola in Ce Cis i, r. j c t.s a lc i, i e./ e n , zowel ._. r ;.oi-NcolC aas valn
Cooi-Zrri lr i j jr, Celgeli.jke legevens vc).)riranCen en ,)oli iie
odlessen :ouden y/i j iraia -,- wil:1,An verranelen.
T. ?..-1;,, rroor'lq1i..l r.lesteld op 111 novenrberr za1 een ver"vclg
oriUn teren.f te:: \jr.el f1.1,1 l.svitlden, v r.a!voor. afle laarvcor
in aaLnn.erl. iri.j '.cceJll3 .:et.sonen een ui i,r]oaiting zu,..len ont-
vangen.
!e gevr.ra:lde .rIrL.rrsren liunnen bij de districl.,-secretaris
worden ot ie 'eveni N. j. i r inj

lusl.ear !iue.!:llein ?
1?'1,.i. Filverrsun
035-11171

Of eventueei bij de vao?ior,i.{e cor tact!ersoon vjrn rie rtrVS
in het Gooi! F,J. war der Veer

ii6ndeLlaan 16
i272 jE l,,rizen
421r2_51416

O_p3emerkt 'xcrdt nog, dal; groepen eet ei=en ,'KrinE" ven Ce
VVS kunnen vorxien, en dal reeds zufke bes:aanie ,iclibs', zichgeheel zelfstandil kunner eensiuiher bj.j le VVS.

Het dl s tri.kt s ins i cne

lje t,.r'eekoppige adelaar is het $apenbeeld
van het oude I'laerdincklant.
ie recht erbovenhoek verwijet naar Vecht-
streek en Plassengebied (rilrier net pl.as-
€en door het weil-and ) .
Ilnksonder vinden we het wapenenbleeo vanSt.Joris terug (patroon van het gebied
rond Anerafoort ).
En het vakJe rechtaond€r oag bekend v'orden
veronder8teld. . . .

Aan all€ Leid(st)ers,
Heeft u zes of oeer nieuwelingen die geinstalleerd noeten$'oralen, stel u dan in verbindlng net ikela sorii iteii_foont 1274a) on ee n afspraak t; rlaken, ""nn"i r dji"-oucrels net unlforo in de Scoutshop kunnen kgpen. ue probe_retr voo! hen dan een extra openingsuurt.le te- viaden. ^ waar_door de wachttlJden ln de snip ntEt ,"fie. .iti"peil '

de akelars van de scoutEho!.
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,5 jaar Ar8onauten

iten verjae"rd.ag dic ie niet oncemed(t voorbii kunt l.Len
gaan. Dus eaven de rlrSonauten op fr -oktober. een leesl.le.
i{et rveer lris lvat rnislroostit, naar de s temrning opJierbest.
Veel oud-Argonauten tvaten gekorcen en verdiepten zich met
elkaar in een nostalJisch herinnerincen-ophalen.
Texl'rij1 v/oIl;en zich aarenpa.lrten boven llet ArSonautenhoo fd-
kvartier, keerd.en v{elpen, verkenners en reiinisten teruc
vari een liennel,ijk vrolijk postenspel op de hei. '-iidens
een officieel gedeeltc' riet darlna volgde' reikte groep6-
voor'zitter Lex Hon18 een aantal Gulden Vfiezen, de
groelsonderscheiding, uit aa.n nevrour'; va! de Veenr rni.inheer
de Bode en, inderdaad, aan Bert lierl(hoven. ClinBend van
genoegen ninen de betroklien p'rsonen deze blijk- var lzaar-
derin! in ontvangst. iloevlef' dat gfinnen k a.n ook van de
regen-gekonen zijn, die steeds di ideliiker voelbaar- naal'
beneden begon te vallen. opvallend in zj'in toesp.t'aal( -Trasoverigens de aa,'rkondiaing llat de Argonauten de konende
tijd op speurtocht gcar naar hun identj"teit' eant die is
in-de ioon van hun roerLruchte historie een beetie zoek-
geraa.kt. i-Ie trensen ze er veef succes bii.
Eoevef de rcgen, de betangsteflende toeschouvers steeds
neei op de pioei be;on te stefl-en' trotseerde i'hilip Snit
dit euvel en spraj( de feestvielende groep toe' lo1, 0e
'a++arc ^n 

.1rin sn'aLf.'.f,ie af tc zeer waren uitcevlel'.t.
I'arens het di;trj,kt, en na rap.vervtisselen van.das' ook
naruens zijn groep, 6ood hii, n6t ziin fel"icitaties enkele
geschenken aar.
ilogtrifs proficiat' Argonauten, en op naar de volgende J5'
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\f.
scHAT, STAat DE ....,......, S(CoUT),

Het vare! op het water, lijkt een ieder heel erg leuk
DIet l,n diene hand een Bee renburg, in d'andere een peukIt gaat a1 net zo blnllen esouting, want daar 18 voor elk wat wifs
ldet de jongste aan de hel.ostok, en voorin ee n kratje piL€.

t. P

Haal op die zeilen, tlek aan die schoot
We gaan lek]{er varen Bet onze boot
Faterrerk, water$,erk i.s toch je dat
Zelfs op it water Yinden we rt pad.

\P

fandwerkr Een lJzeren bak, een oa6t uit het lood
\tij van het landwelk noeoen dat achroot'9gaterwerk waterwerk rt lijkt rvel een bad
trek niet aan rt stoppi.e, dan wordt je nat.

Het struj-nen door de boaaen, lijkt een ieder erg Leuk
Idet hier een Jonge Olifant, in drandere hand een peukIt gaat al- net zo binnen scoutlng, want daar ls voor elk wat irllg
ne jongste bee/aakt de kabelbaan, de ouderen het pi1s.

Balketl en paa1tJes, ejortouw en koord
A1B l-andwerker bouw je daarvan €en poort
Lardwerk, o landwerk lk nin u zozee r
Noe@ wat je wi.1t, het landwerk la nee!.

waterwerk; Een vreesrliJke 911 die je niJLen]/er hoort
Ze hadden hun bouwsel nlet stevlg geschoord.
Landwerk, o landwerk de zoveelste keer
GiJ rerpt een anet op de padvinders eer.

fu88en rt landwerk en het water heerst veel rivaliteit
feT Beercdrre 81or1e van de eigen tak wit Een drander 't liefste kwiit
Zoale 't voorgaande doet blijken is d.eze houdlng gans verkeerd
Het voornaatsste punt van onderacheid le het nerk SedestilleeTd!
lekst: li. Streekstra

H. Streekstra

1.



UITSLACEN ZWEIX'TEDSTRIJDEN

! Meisjes 25 oeter schoolslac (7-10 jaar)

I Jolanda v. d.lleYden DK

2 Liesbeth Lan DK

2 Saskia van Kas FP

11 Meisjes 25 meter schoolslag ( ll-13 jaar)

I Sinke ltesterhof DH

2 Anna Tukker FP

111 Jongens 25 neter schoolslag (7-10 jaar)

I Allard v.d.Heyde'n z

2 Maarten Kok A

2 Benny v.Ileng6trun z

lv l4eisjes 25 neter ru851ag (7-10 jaar)

t suzan van Aggele DK

2 l,loflique v.wilgenburg P

v Meisjes 25 lieter rugslag (11-13 jaer)

1 Karin Slendenbroek K

2 Annelies Snedena tP

Vl Jongens 25 neter rugslag (7-10 jaar)

I Eibin van Loveren GW

2 Mark van KaDPen GW

vll Heisjes 25 Eeter vrije slag (7-10 jaar)

I Ilja van EYck FP

2 Sandra Veldtijk DK

v111 l,leisjes 25 ne!e! vrije slag (11-13 jaar)

I Karin Slendenbloek K

2 Christia Oostnegel r"P

lx Jongens 25 neter vrije slag (7-10 jaar)

I l,Iark van KamPen G'!l

2 Edwin van Loveren cll

X ueisjes 4x 25 netet estafette vrije slag(7-10

1 Danny KaYe

Xl Meisjes 4x 25 n estaf. vrije slag (1r-13)

I Fr6ken Parn

X1l Jongeos 4x 25 n estaf. vrije srag (7-10)

I Pate! Daniaan

X111 Meisjes 50 n. schoolslag (t4-16)

^ | Fransien Kroesen Dl{

8. i a".i"iq". a' w"'a 2

xV Jongens 50 neter schoolslag (11-1:i,

1 Johan UilLen v.d.Brul Z
2 Renco de Read E

XV1 Joogens 50 mter schoolslag (14-16)

1 Erik Blom Z
2 Kees Tondeur DIt

XVll Jongens 50 rde ter rugslag (l l-13)

I R.de Boer At
2 Marc 1a chapelle A

XV111 Jongens 50 beter rugslag (14-16)

1 Ronald van Loveren Dl{
2 Robert Visser P

xlx iteisjes 50 n, vrije slag (14-16)

1 Dordnique de t{aaEd Z

2 Sendra Spanjaard K

XX Jorgens 50 neter vlije slag (ll-13)

l,Denois v. d.Broek PD

2 cuido Langenhoff Dtt

n1 Jongens 50 m. vrije slag (14-16)

l tric Blolo
2 Peter Slendenbroek

z
z

FROIGN PAXM
ZUIDERKRUIS
DAG HAM}IERSKJOLD

)o(1I Jongens 4x5OD estaf.vrije slag(If-13)

l.Peter Damiaan

xXl11 Jotrgens 4x50n es taf.vr. slag( I4- l6)

I.Zuiderkruis

lO(1V Jongens 4x50n estaf,vr.sla9 (17-21)

l.Pau1us

Croepsklassenent:

CEVONDEN NA AT'LOOP VAN DE ZI]EHIMDSTRIJDEN

2 fietsponpen
spandoek Athabascan
1 kle ine groene atenbroek
1 oranje gel€ &rarsgestreepte handdoek

ef te hslen bij ltbald Blshuis
Burg.Latibooylaan 23
Bilversurd

1.
2.



Scouting zendt aia *E

ether infortnatie uit
HILVIRSTIM - E€tl rofttondic hu-sdrrE zou & JolAldr..nt{omst

v.n Eco{rtl|U r*t de pls{ruk€ z€nd-
al'st inr -$!rGnd kr'!€rr s,@n.vr rar€rol a|aev€€t twadl uut tot
rddry io.d d.lc uu. foNrEt d€2. tc,ee
srce9gr bij €lkDr @ tpi la! jtGe
!rrh.!l.€!e on uE Ah

trln stuke geehredsu!: In rot/.tt.l & JOAA (JaEbolte on the Airi
in beerand. besro&n radlo-arnareur;
dn.-u !€r palr iaar radid$tact mt
€lka$ op t€ mnFn o.n onde! llkr
Scoutingirdo!flEtie uit t€ wisselen.ke manler van q/ert'en heeft de
balste jgl€r| een behoorurk€ oosans
tenBati" D! fuar u,Erken - li6
ScootinSgtlreD€n tn !.I€d€rland sarnendr & daardljke antdatnar€urs.

Hilvslum aloet dlr jaar rEe. Voor de
SIttF s van d€ Frolrfr Palm ceFn
urqdt €cn JolA-sradon 8€houdd ih
rFt clubhui! t lteid€Dsrk aan (b Anrh.
Forkefsr€8. De uitwlslinS van ses€--wnr $(fin Fr€alis€erd via ah kort€
SOlt en een tw€e hete! s!€Uon.

q

xunsussEti"rt ax rt vt riirct
T{AJAAR I9?9

;=i-;-l:-fi;""'*.)

Te: hPllnnerjno noc evPn ie --

i"..uu""" en at'tivr!6i!6n oo erin

rijtJe:
rh n(iOBt i rLrr jP nor r'F: oc!
: *#+#ii="(;l;1? "'

i?hcuoen te Feenskerxo

Deze kuDsuEsBn uord€n
cahouosn tc SsntPoottG

::":ifii+ff#;":'.:""
nsi oidt.||/oa d vlnd r te ra
gehosdsh.

ln g!!gg kun J€ ni'Bt-z6l?'
;;";GI-E l€d.n v.n J!
q roep. naar de lrdln'l(tlvt-
leiLrna
- Ds gotasnme!kBtBlaoa9'n

2?-28 dacBdlbct

- Dc uintrrzuar?tocht l2?-sl d€c.
- Het Hoqthakke r ak lap,

Scouting huldigt G&6.

sch€idffde secnetaris
HILYERSUM - In de auto van

het Albe ingk ThUm Colle* in Hil-
,e6M heelt de distticlssecrctaris ean

Scoutht Aooi-Ztrit Be Ke ho'
vn, wn de distic,sroorzilter hel tiL
vrcn woarderintt@ k.n aonge bode n

Eekegen. Dit teken krceg Ke,khown
opgcspeA Mmens Scoutint Neder.
land. Ke*hotPn leg zun ge* als

Zaedag is & tcheidend. secrcta-
s een feeitawn.l aangeboden, woar-

bij olle kidc8 en leidlte4 w egen-

Blnnen fu scoutingbeweqing is
'Ben Ke&hoeen g.cn onbek?nde.

N.tAtt zijn Iunctie als secrctoris was
hii ook hoofdredtctefi ton het oL
saan \ Gobi-zuid Koerier. Yeftkr
bewog hij zi.h ook b"suurlijk ab
ee egenwootdqer van het dishct
tijdent geeeslel|kc- cn landel|ke
vetEad.tinqen

De leestelijkheden wn zlrcrrlog
v)aren aangepatt aon zijn welkwijze.
Kerkhovn maakte er een Sewoonle
wn om zijn 

'ersh9n 
en co.tetPon-

dentie per fiett naar dc belangheb-
benden te brenPen. ln dat kader be-
sloten de leideri en leidstert hem per
PrceD een stukie wn eeh liatt aot le
6iedbn, in de'vod vaa 2en spel ol
liedj.. (Foto: S.ewnt)



IIERHAT',lDD oIROE1'

Hei speiteam can her distri.KL rl Gooi-6trid zoel(!l

lregens sLudie en daaruiivoortvfoeiend tiidgebreK
van de huidiBe spel-adviseur lians lensen,

een eniholisj.aste medewerler vcor de speilal(
VLhiidNNt laS

j.n de funklie van

SPE LADVISEUR

Ook voor de speitak GIIJSbN,/PAIJ I rr\Lr)rbhJ l'/ordt een

SP!,LADVISLLSE gezochL ?!r sanen ne! de andere I'eden

van hel speltean te welk-en aan een goed

akliviiei!en- en begeleidingspakKet voor de feden

van de groepen binnen het distri.ki en hun Leiders en

leidsters. L6n en ander dient uiLeraard te gesciil'eden

in goed overLeg en gcede saneriwerki.ng net oe leidirlg
van de groepen.
Iv,eldt U vandaag nog aan bij

Phj-Iip str,il reI.l+6002
In arjan Gerdlng i8481

Tevens zoekt het disi,r'ict een

AFGEVAARDI'}D:J VOOR I]JI GE\YESTE],IJI'I NAA]J

+ voor 5 vergaderi"ngen i.n ltet iaar.
Verdere infomatie bij lhilip Smit.
Soflicitaties sturen aani N.C. Koning

Busken }iuet!l-ei! 7
1215 ,A.l lJilversun

l0



ik zie.. ik zie
wat jij niet ziet

plattegrond erpohal
schaal 1:25O

I ^..-..' llil
l( a-X )N 9t d9 gag van d9 zvelxr,'edatri jden, op 5 oktober, ryas in de

| \4 fA fl::Ti"t:1"';"1:i:"i:i";'3'3.X"ffi l"i"f i;i"'[":i: +*i.'i*
| - - over het kind, waar ruin veertig Cr.oeperingen uji de .,i1_

l'.'. EP l:i:"#i:,:T:t'ilitEl"i"ot??loxi*i:1, ul3,'iil"!n 
n33l 

"i' "fl 
-

I rz\ gebouwd.
| ,... v Vara1 het r0onent van de opening on fO uux's ocntends totI i:iJ ;: frii.l;:;nl';1,"i":i",3i"lii;:;i:.i:i*:,,1;i":'"li til
I Scor-,no a^ |ffrltlrjt"?it ouders' zivj'erven van stard !.aar stinc, fiier

| \ybakrren6rte'1ioff$j:"*:5i'Xlifffil:*"[":i?"1:"];lrl"
I ..........--....-..... JacJlt op lolders en stickers.
i 3:,. f.::rt"':q: t1g: y* Du{ it.a+ erskjnLd, zuiderkruis en st.
] . Paulus, trok rrin de aandacht. tiiei alieen vanwege 

-ae--to;ee
Doods't9.n9 

;Y9_l-ledaS opBetuigde zeilboten, die ver-bovcn alfEs uitsta_

1l meriresriil qD
Ii u. u" d^s n^r. d- z!'amsA.ra+r.i i,ioh ^- ( ^r,+^L^-

. ken, ros,4r ook onaat.erg veel i<inderen 6n vo1*as"enen ge_-' interesseerd waren in Scouting in het algeneen en d.e zicnpresenterende g.oepen in het bijzonder.

. ryl}Yl]iik t.okken de boten erg veel kinderen aar, de hele
___-___T_____-i...-..... 19q 

q99. speelden ze er in. ;.aar ook de parurekoekbnsta:rdtr::l 0 naO utteraa.rd veel belartgs telling. In de-knutselhoek I?erd
3,:: ' f| ,0.' druk iisuursezaagd, -gerrEia-en g3""hirJ""a. lrr was eeniip _Fl Et, tentenka.np 6pge,6t'aii ;,jr;" i '.;;;;;;;*iror<, 

dat er voor''rF:= (sd 
$g J911lg"n';p een gegeven nonent geen pLaats &eer was en
*g 1.911. d"1 ooli: onaei lroie niri'it8ii-'i[-!iri""i:"ii"iit".
ue 1n ror'o arr es Lands hebben royaaf met foLders kunnensrrocren, wa,nt belangstelfing voor Scouting is er genoeg.Dat is dre dag geble[en.
tar ne.Le gebeuren heef l, voor de aanvrezi0e groepen zeker.een positief gevofg voor de 1ed enaa:rt alien; de-Si.i;;i"sgroep kan zich zelfs verheugen in de (vraarichlt"tj ir-":aanwinst var enkele gidsenleidsters vooi t"i 

"i;;"";;'"erichten vendet. Laar-ninstens. zo Uef rngrijk'is-Jai iSoutingweer rneer beksrdheid heeft gekregen in-Hiiversum.' ---Dit soort maillfestaties zij; bij.-uiteiet ae-clieienneia om
9::"j.r.lE tc,pror,oLen, 6n oi tea6n en reiainf"ic -;,e;er-.
:er,l drttrirtc.tud had hicr drrl ook nie,. r,ol 

"r-, 
on lur"I

lIgt_1g.io"*"1 aat een-preiLtr.tie a16,,.listrikt,t cooie;;id,,ls o-LrJven steken in vace opmerkingen, gebrek aa,r concretevoorsteffen.en een aJ. te afirachtende i"iai"e""J;-hJi"ii 
"t"itntL-aaI nisschien een volgende l<eer, je weet roiar nooit....

cen6rAaI

I'ii1 Dekker

t,



Dist rictsvergadering

ijj het dis\tric" fijt eel,l vel^gunning vcor Iieitie vcor een
Kaiweitje. Er was v/einig ellt|ousiasne voor een distrjcis-
aanpak r maar ledere Sroe! 'Kan natuurliit zelf wat cnder-
nelnen.

GeT)robeert zal wol'den-orL C" B:11'!:9:
f"a"n atoot""tt" !e verlenen. 'ran;z1en
sei zoen niet is ddorgegaan'

v/anneer er' ::...11T1: ::/t; :',":i":ii'l., ll;."1i.'rLnii"r-Cisirict gaat worcien oan Ir'

fi:il:"?':: Ilt"]3:"" hel'i in de cursrus bii ons in het dislricr'
;:#";; d;"-;""n op ui.1 rre lisrricLstoes ''uur'

Zoals in de agenda vermelft staat is er vieer een lr'-clag en

rvel or, 2l fel iuirL -|9ou'
rll6""iuii"n-"" 11aL'outer: :'a1 dit .n'jeveer derelfle^oIr?e1i

!j:n als vo:ilc reer' rrazj su:;esiies van de ver"enners en

ridsenleidin; "o" n"t o"=i3 i!'Etg ""o:. 
l'un ldden '.evielc kan

worden.

l De Nauiilusband vraa.lt [oornb]-azers en f'rommefslagers'- i!iii'J-""-:"r.' ;dreden var'ai- - ^ffiTh.7a7: ;5.ar kunnen zich oPleven
'no'oi'i.e opfeiai ng tot tar'Loer
of hoornblaze r.
O!,qave bi j :
W. -van Die s t- 

-Verdistraat -LJ

Buns cho ten.

cui sus voor de l'_ader-
Ceze I'e t vo rrget

t

*

r -",::";:"{::3 J:?ll*"x"']".l?il ;'x?5'} n? f:",1";11'"' 
en w' c'' s

-?3-"il?ili!:'l' i; u3:tl3|l.'if i"'i";::::"oraden 
van iurlie

-listrictsraden rn
De volgende 1s o!

f,,, 1 \?1.vo1q o1-lonierdag'
1l r aenoer r: rJ.

lt



8 JAREN
:en r:erkgroep binnen SccutiDg lieeii i-et teleid, i1e ui "-
voering da:arvan en hei. doorl(ome!l daa.r'l'an naar leilen eens
order de 10et, delegd. Selielien lroe i'.e'u nu 'unctl'neerd en
hoe iet eileili.;lr zou::-oeten. laal is:en heei l-,'el'en l€Il
uit te vcorscl.i.ia gekonen. llieron.ler vo19t, zeer srllllirje1,
eei ui i'r]'eksel da arv:ln,

Croerer eri ;i s tli c1.en.

Vlanneer lLel, c.rie,arenl1e-Il eerr beleidfplan \/ool le hele
vcrFri -.i nr !'ri l 7i in- d.rr i I de tetrol.i:enhei-d vat) 1e indi-
vlduele leCen, .;roelen en CistricrJen een basisvoonvaarCe.
teze betz'o"i:enheid ontbreelrt nu no;.{ te vaak, Er rfoel, naaI]
gestreeft worden ileze betrolikenheid te velgroiien.
Uitwerking: - liet gevoef var machtelooslreid bi- j ile menserr

in de ;roepen Yreg nenen, ,loor de bevcrdering
van de Cenocratie val] de organisatie, Dit
betekenir ,'tat de dist?i-c tsoverle lgen l.vel' de
landelij!-e raad krachtiger onCersteund "rioeten
w o ralen.

- Verbetering van het functionefen va. de lan-
delijke raad, i(orte en d.,.ridelijk leesbare
infor atie ter voorl)ereiding van de j,andeli.ll.e
raad. Ook veldient de terugkolpefins valr het-
geen in de fandefiile:r'acd is aflFsirnken de
aand.ach t.

- Een betere aanpak om meer leden te berejLen,
zolat ook :le leden, dle zich als rassieve
consunent opsteflen, berelkt v/orden,

Ixterne bekendhe i d.

Een belangrijk stuk van deze bekeldhei.l komt uit de lroef,cnze1f. r'lrel ;eheim van li I succesr' li-'' in de l.r.alitei t var
het s,oef , l,le t deze kwaliteit valt of staat de belendheid.
levens- zal -d9 naap.Scguting beken.ler noeten word,en, aangezien
s-en vre-L !a4vinderi j of verkenneri.i ,ent, en laar vaal- eer
nAaqfi Af hapl d lrqn l^aAf +

plan

r3



lli t!'re r'i.:ing i - O; groepsr:iveau de juniorleden. noor het enthou-
siasaiLe ovei het spel, tret dragen var het
unifom, door nonC tot nond reclalle.

- Een nieuwe landelijl(e al,:tie, gebaseerd op het
lieltje voor ee]l lian/reitie. liierbii 7a1 da naa[:
Scouiing l.enaLlrukt worien, Jn 1930 is de star't
in de laa:ivt'.Ii an ti e.

- i'{eer begeleiditg aan de :roepen' lioe men het
beste ,licl' ncar buil"er laan lresen tel'en.

- UitbreiCing vall lealen- e. kacleraantallen. Van
dexe e)itra I ontributie l.an eveDtuEel. een Lat]-
d.e 1i jke aktie gefinancierd lvorden.

Leden- en kadeIn|/e rvinq.

Het slel vornt een unieke aan bi?iinl voor de jeuic. zoveei
.rogelijk jeuidleden u|oeten hier dan col': ae-n ieelnenen.
De bev;lkingsaantaller) :u1len de kcr,d]l1e iaren ter'ug1o:.en.
Vj-a leden- el kadervierwirl kan Scout,in-l o! he'i niveau b.lijven.

llitverkingt - In eerste insl,antie aan'facht voo1' de l.3der_
y;e]r/ing. !1:rarbi j atter:' :iil dal de Rov:an/
si.erpa-ririeiing €n,r1'','on iiel vrorCen leei-
.le _.luk i.
iv6ntu,:cl :le in',ro lu1 r. ,,an een spelaaDbod
voor 5 io1 'l ia11 ier).
le treL nral vreeken Lr,l.ir.jear en?,, 1s erg grnct.
tel'l verllsai:jinI v.tl, r,e al:tiviteiten naar biiv.
de woensdo.tni ldir i.ge:elerdir : van v r. llov/an/:I.erpa-a:1el inlen'
DiI qeef: eer. bel.orrdl ver. de :uni 'r'leder'. die 

-
latei als krderlid blnnen de Sroel l:unDen treilen.

li,t voorafgaande is een uittreksel van een uittreksel' O! de

ei"tri"t"ti.a hebben a1le aanlve?i5en een uiltreksel ontvangtn'
Mocht ie er belangstel:ir,g voor hebben der 'un ie zo'r'
riii""t""r o.an rhi1i1 SnrT vragen. Ijet concept 3-ialenplan
is bij het fandeliik bureau op te vragen'

NIETIW IN DE SCOUISflOP

"Spelspoor'r, \4erkboek verkenners
"Eiploiereni', spellrap padvindsters

gldsenr Yerkenners
'r3ouwatenen". vrerkboek rot{anat

sherpar a. wilde vaart
(na i de6enber f 16'-- )

petln€18nes voor zeeverk.lelders
di stricteinsignee
Gubgroelt€ken llchtblauw + donker-

brui.ne bend

en natuurli-lk het boek van
Vincent [.,eyi l "zwervend langs het spoor" f 7]5o

( beperkre oprage ; ./

f
f

9r50
2 )--

lq



li.s tri c tiis e k re tari s: li Ir on in3
llusken llue t :rlei. f

l\ PUU a;l le s !

S'!re eLuur bestuuf: Iedere don ile r:iagavcnd
Boven de S c ou t-shop
van 20, J0 tot 21,J0

121, AJ iiilver.suol
))t-1F 371

.; ooi ve laiey
,l..nssersti aa 1 ja)
1 :22 CC lr i lve rsun
a3')-,s57517

mG0illt|lElf -35fmn
HILVERSUM -Op zlt€rdaa. l3 ot<roh€r lgm, vien d. Eiir€rlirm* padunde.serep

Argonauten haa.36.l!r18 bcdran. Een Srapd|..ook voor Hrh,rrsummeradle $ e ni ol
nret!lF€tde pr&'lrdenj te mak.n hebb{rr. g€?n onb€kende E ohdlt aJdt|Jd nogal a€n
de w4 relimmerd h.€ff-

Zo hebben d€ Adoneut n in 1060 -
volgeos het mrlhologisch verharl. onder
leidintvrn Jaen,oDzo€k naarh€tGulden
\,}es - h.tmitlat!€ftFmen tot da wirUe}
week 'H€Uas rn ll)Ntsum . Doo. hun
naam. met Gltekenlld t Grtonden, heE
b€n rjj da.rhe€n e€n r|ntrl reizen onder.
nont.rr db g€llnoELctd s€rd€n door
onder m€er altivit ln in hea k dcr€n
die winkelweek. door hdt !,rrrorge|l lan
radicuilzendinren. door hei houdeD van
dra.bir{cn en door hel publicrreh qn
en (co.d verlo.hl) bo.l.

V.!l b€lFndh€rd lo.8€tl d€ AtSonaut rl
ook doo! het jeidijli. dsFni*'eD ven .le
Helfst-wandeltodht. die nartie bjj hun
l.oerfiuE acht€. de Erkcnla.h Zd heb,
btn dr{ltjaar seden(d€ mndelrocht !d
l9?8 we! de hrtFil en €r zijn .!tr€n
geweesl" waarin nreq di' durzend men-
sen de roule licpen.

DeCroep uerd rn lg.aopeenchr.In het
d repsle sehejm. want .L Duitr,ers h rd.to

d€ padvrndeNbe*€8ing wFoden - ten
huiz€ van d€ jubt vons l8ar ot?rl€den-oubqas Homme€ €n heelt n! de oorlog
j.l'eihna huisvldina gevonden i. en
llndiir bou*-vrliSe villa op de hoek !?n
dql.agerlweg. Toen d€ villa in 1952 phaN
rl|e61 mak€n (oor nieuwbouw. bere'kttn
de A4onauten e€n diepEpunt. Hel is
tlecltis aan h€t doorz€tunSsvcmoes van
Gr hrndlevoi jongss en l€drng8c\ln.
den - dte ten kdr€ vlrl \Fel inAp3nnina.
eigenhandiS het nu nog 3aeeds besraande
troephuis bouwd€n - t€ drnke.- dal deplcp toen is bliiven beslaan G.lukkrg
rns. want sindEdien is zij wer uitRe-
gro.id lot €€n spnntlcvend lchkl. D€
g,To€P heen nu !.,€erte.h 8t!r(_$elp.n.

()rrd-A.sonaut r. dld h€i venaahfGt
wlller brlsoheD.n geen ollnodiE,nF on'.
vint€n lv€el namen €n rdrt6*D zijn n'et
hc€tr te echterhrldl kuntun konLk'
oDnem€n n.r D. b..l A. fo|L L.o6.
dEcbt*wcr 6a. l2l5 JZ Hlll.lisun. i!t.
t$m.

VRIENDENT6
''Dldr.i&r vdJwtllters €r| be.
tEp.br$a FElr hui drd !o
!l! t .rn $outiD& Zi, trrdkrEl
.!e!l rug3.rleun €ir rgte kln drlt-
v(!!Det r at!|r dan €€ll krlt8 r.rn
vrt€t Er". (*.!€rit rrr ahr. r,G.
t nalq, lTrlrEr & distrtctr-
v€orzltian| vltr G6{ Noold €n c@t
Zutd Ye S.o(rttla qUirU! W cl-
I'ar, d tah owr dat ttErna te
hri8.'|. Er hd rs! €€'I vnrd$b.re
blle6'k6t op 2{ epi.'nler, dn-
d.t A db d{! €.rr ni€u$E Hna t!
tEDdro: ;Irt| v.n d. Vrt€i&r

van S.outiry h€t cool". U€t ts de
be<loclina cLat d€ze vriendenkrins
daiduErkdlit Bteun gapt v€rl€rDr|'
hetFen op a!€ rbeclijt€ manjeren
zou kturs|. Dat tan !n & praktijk
n erkorFn op bepasrde ad hoc
w*zaamhe(hn vraar 't alistrict-
t rm baden voo! te kort komt
ldaar (m €ctl KdrU van Vrienabn t
kuuten vorlrEn is het aue!€eEt€
nodzak€rijk om een zo sroot rno-
SeUJk adMb€stahd v& vaD
o{dleden (€.vt ord-leld(st)eE)
bij €lkaar te Hir6L D€ h€€r r. J.
itn dl€r Veer h ltuizen (NH) *ret er
rE varl.

CEVONDEN IN DE EXPOHAL OP 6 OKT;

een welpenpet van Cerbelt Runp

Wi1 Dekker heefr hen nu.telefoon:831564
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NOTEERI u vASl lll uw

J nov. ijtart Jantie Beton

2-t no\. Gang show on Ice te Den Haag

5 nov. nistrlkt soverleg i..v.o. de Landelljke Raad

10 nov. Landelijk zwenrfedstri: den
'14 nov. 2eavond speelsleutel gidsen/padvlndster8
28 nov. trainingsavond kabout ers/welpen
I dec. landelijke rraad

15 dec. dropplng voor alle leidlng
21 dec-6 Ja!. Scoutshop 8€81ote!
27 dec-t1 dec lllnterzwerftocht (Allee ALlerlel pag 11)

27 dec-11 dec Houtbalkerskaop (A1Lee A1]erLe1 pag 10)

27 - 28 dec PotaenEakerafeest (Al.l,ee Allerlei pag '12)

19 J an. voorbelej.dirg BP-dag

2, febr. vierlng BP-dag

28 Brt. tralning6avond kabout er8/wel pen

26 apr. St. Jorisviering 'B olddags kabouters en urelpenrs ,.vonds kaopvuur voor allen
,1 nel speloiddag welpen/kabout ers
2l juni spelniddag kabouters op uitnodiging van

de st. Pauluogroep

S INTERKI.AAS

Ja, Sinterklaas nadert net ress€ schteden. Het 1s een Sewoonle
in de groepen on a1le leden ltat te geven. Erg leuk, maar w]"l !n
de Scoutshop staan vaak vool nate Problene$. Men kodt een paar
dagen van te voren de kedo's kopen. Helaas nogen we geen grole
vo6rraden hebben en dus vist men achter het net. ons voorstel
is daaron: Bekijk eens wat u evefllueel wilt hebben en bestel het'
uet ligt dan begin deceDber voor u klaarl

de akelats van de ScoutshoP'

Sugges ties voor Sinterklaaskadoos :

Jachtgebieden per l0 stuks
Ons lagen + inlegvel welpen

,8,25

tegel
kohpasJ es
verjeardagskaleoder
sleutelhangers I
kaarthoekrne ters
fluiten

s tickers f

,, kaboulers
,,speelsleutel

f 2,25
t 1,50 +t 3,50

t 2,9O
4,-- + t 4,25

t I,50

r o,25
0,30 + t 2,50

Spelplannen kabouters

,, per 24 stuks a

6


