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De nieu!'re 1, o!lr. van oe Gnoi-Zuid koerier, waarvan nu
ook de voorpraat i6 .i_ngep:1st, heelt !Lel wa! reaktle6
Ioageroepen, Zells uit Lioburg ontvingen we een lovende
brief. Hartelijk dank darrrvooi en we Zullen blljrren
proberen 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 we
het vertrek van Sert i(erkhoven, die nu-echt afscbeid
beeft genonen (en hoe:), j.nfornatle over de dj.€trlktsraad
en nog zoveel Eeer nuttr.Ee
l:i-1:n1l""liJ"'.J-Jaren.pran
oLe_de redaktie bijeen gesaard heeft.
gaJrgen
neraaa ol.tJI.t de bildrage van de groepen nog wat achter
hoewef 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.nc
Vrlenden Van Scoutlng die zich 1n deze czx ;;;-;--'

voorslett.
genoeg reden oo ook deze CZX tot de Laatste
^1 uet :,1
letter
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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 ontzaStilk 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.erlngGteken. Phiu.p SBit, onze distrlctsvoorzitter (die ik ervan verdenk de proootor van deze fcestavand en al1ee wat er
rondoE bij kwaE, te ziln geweest) Bocht oij dezr onderecheldLng

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 verwczanllJken) 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
scoutgroet van

lert

L

xerkhoven

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
)r
van een functloneel per€oorKont 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

.rt

ona

al dle jaren bebt gedaai
noeillJker gaan word en
't zaf wat reer
zoDder
gaan.
Jou

door

te

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
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