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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
te
versllnden.

redaktie.
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l,leljs be*hrrJfi, hoe het Dadvih_
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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

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".
een lirinj vsn le
LIit dit jesilre!i vie-L ie conciu'1eren, lili liunnen
ven'-u1len.
VVS in h6t ,lo"r eer nuttiSe fLrnclie .lloLr
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
Dat {an o! all-e mogelijr.e manieren.
"Scouting liedet'1and',,
en beloepsl{raci-lten geven iiu],) tiid
r:s
vl'i
Duizendei
iwii;11-i3e
en inzet aan Scouting. Zii verCienen een nrlg.,'steun en wie
vtienclen.
kar alaalvoor beter zorgenian een kntn'i van
1.rin-1.n.
die !1?5isein
vereni3l
zj.cir
heeit
aantal
leden
Een
D"alr"erkelijke
ontp''ooien,
aciiviteiten
regionaal
lijk oi
,,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 '0iigeliikheten
zi;n vil;rvet onbeperki en vrljwel ie:lereen kan Tich 'laarin
on tploo i en.
Overigens: "Vrienden ven Scouting'' I'ijl:t over de.3renzenanen
onde rl1outl t goede b:rnden net gefijkger-lch:e organLsatles
lid vrrn iret "Internaii"nal Fe l lov/nJi tultenfina.
and .)uides".
shi! of Former Scouts
ran
het
bestaan vall eerl liring van de vVS
in-6"-oruiti-:"
waar het listutJL"i"", d;t bepaal-de ad hoc we?kzaaixheden.
trictstea; handen voor tekort komt, alio! ee.1 actieve l'ring

de'/fi kunnen worden ui l.aevoF'i,
is de vr'endschap,
i" i" ecttiet nog een ander rJ 'ec' en 'l3t v:n-ce
qeest van
lret
bele!'en
v6rbondenheic,
de ondertinge
hen
L6als die in de ieugi i:j ervaren. xn vooropen.
i;r;ii";:
?ls
.""r-i;iltiil
:ewce L .n, .'iaat le leur eveneens I:nlJe'lie
en
eei
l)e L ioel van :1 t-i:19
Jii--"i'oJit..i""ien net
er"'1i1, zonCe! zich :leroepe!'l
13n ,le bevorCering
lrelg""
-irelen.
"iifeir
ie voelen al-s f .i,l(st)er op te
van

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 ( -t t ) r: r's, Cie iunnen
v,/o rd en uit-jer!',digd voor eerl
vo lne nile onlinoeiing. Hiervooi 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.
.!

r1,
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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 ontvangen.
!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

Of eventueei

in het Gooi!

bij

035-11171

de vao?ior,i.{e cor tact!ersoon vjrn rie
F,J. war der Veer
ii6ndeLlaan 16
i272 jE l,,rizen

rtrVS

421r2_51416

O_p3emerkt 'xcrdt nog, dal; groepen eet ei=en ,'KrinE" ven Ce
VVS kunnen vorxien, en dal reeds zufke bes:aanie ,iclibs', zich

geheel 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 Vechtstreek en Plassengebied (rilrier net pl.as€en door het weil-and ) .
Ilnksonder vinden we het wapenenbleeo van
St.Joris terug (patroon van het gebied
rond Anerafoort ).
En het vakJe rechtaond€r oag bekend v'orden
veronder8teld.

...

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,
r dji"oucrels net unlforo in de Scoutshop kunnen
""nn"i
ue probe_
kgpen.
retr voo! hen dan een extra openingsuurt.le te- viaden.
'
door de wachttlJden ln de snip ntEt ,"fie. .iti"peil waar_
Aan

^

de akelars van de scoutEho!.

s

,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 fdkvartier, 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 groep6voor'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 lzaarderin! 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( -Tras
overigens 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 zoekgeraa.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.1rin
spraj( de feestvielende groep toe' lo1, 0e
sn'aLf.'.f,ie af tc zeer waren uitcevlel'.t.
'a++arc ^n
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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Het vare! op het water, lijkt een ieder heel erg leuk
DIet l,n diene hand een Bee renburg, in d'andere een peuk
It 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€.
Haal op die zeilen, tlek aan die schoot
lek]{er varen Bet onze boot
Faterrerk, water$,erk i.s toch je dat
Zelfs op it water Yinden we rt pad.
We gaan

\P

fandwerkr Een lJzeren bak, een oa6t uit het lood
\tij
van het landwelk
dat achroot
'9gaterwerk waterwerk rtnoeoen
rvel een bad
lijkt
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 peuk
It gaat al- net zo binnen scoutlng, want daar ls voor elk wat
ne jongste bee/aakt de kabelbaan, de ouderen het pi1s.

irllg

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

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.

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
fu88en

H.

Streekstra

1.

xV Jongens 50 neter schoolslag (11-1:i,
UITSLACEN ZWEIX'TEDSTRIJDEN

! Meisjes 25 oeter schoolslac (7-10 jaar)
DK
I Jolanda v. d.lleYden
DK
Lan
2 Liesbeth
FP
Kas
van
2 Saskia
jaar)
11 Meisjes 25 meter schoolslag ( ll-13
ltesterhof
Tukker
2 Anna
I

DH

Sinke

(7-10 jaar)
111 Jongens 25 neter schoolslag
z
A
z

25

lieter rugslag (11-13 jaer)

1 Karin Slendenbroek
2 Annelies Snedena

Vl

Jongens 25

van Loveren
KaDPen
van
2 Mark

vll Heisjes

K

tP

neter rugslag (7-10 jaar)

I Eibin

25 Eeter

van EYck
2 Sandra Veldtijk
v111 l,leisjes 25

GW
GW

vrije slag (7-10 jaar)

I Ilja

FP
DK

ne!e! vrije slag (11-13 jaar)

K
I Karin Slendenbloek
r"P
2 Christia Oostnegel
lx Jongens 25 neter vrije slag (7-10 jaar)

l,Iark van KamPen
2 Edwin van Loveren

I
X

G'!l

cll

Xl Meisjes 4x

Erik Blom

I

n estaf. vrije slag (1r-13)

DIt

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

XV111 Jongens 50

At
A

beter rugslag (14-16)

xlx iteisjes

50

I Pate! Daniaan
X111 Meisjes 50

n. schoolslag (t4-16)

| Fransien Kroesen

a".i"iq". a'

Dl{
P

n, vrije slag

1 Dordnique de

(14-16)

t{aaEd

Z

2 Sendra Spanjaard

K

neter vlije slag (ll-13)

XX Jorgens 50

l,Denois v. d.Broek
2 cuido Langenhoff

n1

Jongens 50 m.

l tric

PD

Dtt

vrije slag

(14-16)
z
z

Blolo

2 Peter Slendenbroek
)o(1I Jongens

l.Peter

4x5OD

estaf.vrije slag(If-13)

Damiaan

xXl11 Jotrgens 4x50n

es

taf.vr. slag( I4- l6)

I.Zuiderkruis
lO(1V Jongens 4x50n

estaf,vr.sla9 (17-21)

l.Pau1us

Croepsklassenent: 1.
2.

FROIGN PAXM
ZUIDERKRUIS
DAG HAM}IERSKJOLD

DE ZI]EHIMDSTRIJDEN

2 fietsponpen
spandoek Athabascan
1 kle ine groene atenbroek

Fr6ken Parn

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

8. i

Z

CEVONDEN NA AT'LOOP VAN

25

(14-16)

2 Kees Tondeur

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

1 Danny KaYe

^

1

mter schoolslag

1 Ronald van Loveren
2 Robert Visser

lv l4eisjes 25 neter ru851ag (7-10 jaar)
DK
t suzan van Aggele
P
v.wilgenburg
2 l,loflique
v Meisjes

XV1 Joogens 50

Z

E

I R.de Boer
2 Marc 1a chapelle

FP

I Allard v.d.Heyde'n
2 Maarten Kok
2 Benny v.Ileng6trun

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

w"'a

Dl{
2

1 oranje gel€ &rarsgestreepte handdoek

ef te hslen bij ltbald Blshuis

Burg.Latibooylaan
Bilversurd

23

Scouting zendt aia *E
ether infortnatie uit
HILVIRSTIM

xunsussEti"rt
T{AJAAR

ax

rt

vt

- E€tl rofttondic huzou & JolAldr..nt{omst
v.n Eco{rtl|U r*t de pls{ruk€ z€nd-

sdrrE

riirct

al'st inr -$!rGnd kr'!€rr s,@n.
vr rar€rol a|aev€€t twadl uut tot

I9?9

rddry io.d d.lc uu. foNrEt
srce9gr bij €lkDr @ tpi

la! jtGe
trln stuke geehredsu!: In
tt.l & JOAA (JaEbolte on the rot/.
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 sarnen
dr & daardljke antdatnar€urs.
Hilvslum aloet dlr jaar rEe. Voor de
SIttF s van d€ Frolrfr Palm ceFn
!rrh.!l.€!e

-Te: hPllnnerjno noc evPn ieoo erin
en at'tivr!6i!6n
i"..uu"""

rijtJe:

rh n(iOBt i rLrr jP nor r'F:

:

*#+#ii="(;l;1?
i?hcuoen te Feenskerxo

d€2. tc,ee

oc!

"'

on

uE

Ah

urqdt €cn JolA-sradon 8€houdd ih

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

rFt clubhui!

t

lteid€Dsrk aan (b Anrh.

uitwlslinS van ses€-wnr $(fin Fr€alis€erd via ah kort€
Forkefsr€8. De

SOlt en een tw€e

hete! s!€Uon.

Deze kuDsuEsBn uord€n
cahouosn tc SsntPoottG

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

d

gehosdsh.

ln g!!gg

kun J€ ni'Bt-z6l?'

v.n J!
;;";GI-E l€d.n
de lrdln'l(tlvt-

roep. naar
leiLrna
- Ds gotasnme!kBtBlaoa9'n
2?-28 dacBdlbct
uintrrzuar?tocht
Dc
- Het Hoqthakke r ak lap,l2?-sl d€c.
q

Scouting huldigt
G&6.
sch€idffde secnetaris
HILYERSUM - In de auto van
Albe ingk ThUm Colle* in Hil-

het

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

ralen.
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unifom, door nonC tot nond reclalle.
al,:tie, gebaseerd op het
- Een nieuwe landelijl(e
lieltje voor ee]l lian/reitie. liierbii 7a1 da naa[:
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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
sen de roule licpen.

di'

durzend men-

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
bou*-vrliSe villa op de hoek !?n
dql.agerlweg. Toen d€ villa in 1952 phaN
rl|e61 mak€n (oor nieuwbouw. bere'kttn

llndiir

de A4onauten e€n diepEpunt. Hel
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tlecltis aan h€t doorz€tunSsvcmoes van
Gr hrndlevoi jongss en l€drng8c\ln.
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troephuis bouwd€n - t€ drnke.- dal de

plcp

rns.

toen is bliiven beslaan G.lukkrg

want sindEdien is zij wer uitRegro.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.
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een zo sroot rno-

adMb€stahd v& vaD
o{dleden (€.vt ord-leld(st)eE)
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SeUJk

rE

varl.

l5

NOTEERI u vASl

lll

uw

J nov. ijtart Jantie
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Beton

Ice te

Den Haag

nistrlkt soverleg i..v.o. de Landelljke

Raad

Landelijk zwenrfedstri: den
2eavond speelsleutel gidsen/padvlndster8
trainingsavond kabout ers/welpen
landelijke rraad
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
tralning6avond kabout er8/wel pen
28 Brt.
urelpen
26 apr. St. Jorisviering 'B
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spelniddag kabouters op uitnodiging van
de st. Pauluogroep

,1 nel
2l juni
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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

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
dagen van

te voren

de akelats van de ScoutshoP'
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