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VAN DE I\EDAKTiE
Aangezien we geen reakties hebben c ehad op onze aankondiging
in de vorige GZK, gaat voortaan naar elk adres maar een Gooi
Zuid Koerier . Dus, huisgenoten, laat elkaar delen in de vreugde.
We hebben gemerkt dat een Gooi Zuid Koerier niet erg aktueel
kan zijn. Het duurt een week of twee voor hij terug is van de
drukker en dan duurt het nog een aantal dagen voor hij op het
postkantoor is en via de PTT in de bus rolt . Aangezien (te?)
veel dingen op het laatste moment worden afgesproken en ceregeld
kunnen we niet altijd de bedoelde informatiebron zijn. lIelaas.
Het is zaak om er met aankondigingen van aktiviteiten rekening
mee te houden dat een GZK zo'n drie weken onderweg ka11 zijn.
Anderszijds zijn we zelf ook niet erg slim , want wie maakt er
nu een Gooi Zuid Koerier v66r een districtsraadl Wij dus .
We zullen proberen dat een beetje beter te plannen. Hoewel dat
niet altijd zal lukken, want we hebben zelf ook nogal een vol
programma.
De volgende keer zitten we in ieder geval goed, want de GZK
wordt dan samengesteld op 15 juni, na de DR van 5 juni en de
LR van 14 juni. Het is nog ver van ons bed en ook wat laat in
het seizoen, maar we hopen daar dan wat meer verse informatie
tegenover te kunnen zetten.
Verder, bijzonder boeiend, zijn bij Niek Konin~ 2 buitenlandse
brieven binnengekomen. Een Scout uit Colombia vraaet in het
Spaans, en een Scout uit Nieuw-Zeeland in hat enge ls om corres 
pondentie over Scouting in het alhemeen en in Holland en Hilver
sum in het biezonder. Fragmenten uit hun brieven vind je elders
in dit bled. Geinterr e sseerden kunnen de volledige tekst op
vragen bij de redaktie .
Olga en '!Ii 1
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Op h e t momen t da t dez e GZK wor dt samengesteld is ov er de Gewest e li jke
Leden en Ka derwerv i ngs akt ie nog n iet veel meer bekend dan \'I a t in
All ee All erlei i s gepubliceer d. En da t wa r en aIle en nog maar sugges 
ties. Straks, om vijf uur, wordt de re da c t ie uit he t di stri c tscentrum
ve r dr even door wel pen- en kaboutel'le i ding, die dan gaan praten over
~~n V8n (h.~ 9u("~' e s ti e s , nl. he t wilde honcIs:l - ,;)::,haa l. En donder dag
27 maart za l op de di st ri c t.r aad over de andere akt i v iteiten gepraat
worden . Ge de t a i l l ee rd e inf ormat i e kunnen Vie dus he l aas niet cev en
v i a deze Gooi Zui1 Koer i er. Maar onge t wi jfe l d weet je afgev aa rdigde
naar de DR all e s Van de gang van zaken a f.
We l heb i k b ecre pen dat he t a c c ent meer zsl worden e e le gd op he t
bekend ma ken van Sc out i ng dan op het werv on y ·, n nie uwe leden. Maar
als j e het "n doe t hoef je h e t ander niet te laten , dus wi e we et
heb je nog v66r hat kamp die br oodnodi:;;e aanvll.lling van je st af team •••
Succ es all emaal.
<~
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baden powel ldaq
Ov eral liepan er kaboutars, wal pen.
verkenner e en lei der s (an laidsters)
in het hoofdkwartier rond,
Het wae namelijk B.P. dag.
De v erkennere gingen ee n fietst och t doan.
De wal pen an kaboutars gingen naar
het Aluerdingh Thij m Co llege een spel doen.
Overal waren postan , waa r j e kon bakken .
drinkan. kagelen, knut s elan a nz .
Ja mocht zalf wet en wat je wilda doan.
Om 5 uur was het afgel o pan.
Robert, we l p.
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Sedert ons bericht in de G00i-Zuid Koerier van November 1979, valt er
het nodige te vermel den. Cp 19 nove m ~er en 17 december werden voorbe
reidende besprekin~en ge houden , wa a rbij tUBsen de 10 en 20 personen
aanwezig waren. Op 11 j anuari w er ~ er in het groepshu is van de St. Paulus
groep aan de Schapenkamp een i ns tui f g ehouden, waar meer dan 40 perso
nen hun belan~stellin g t 00nden. Daarna werd definitief besloten een
Krin, 't Gooi op te rich t en en werd de eerste Kringavond gehouden op
maa.ndar; 18 februari 1980. Dit is de oprichtingsdatwu van de Kring
't Goo i van de

Vereni ~ing

II Vrienden van Scouti ng ",

Op die bijeenkomst werden d e v ol gende besluiten gen omen.
1. Het voorlo pig be stuur bestaa t ui t de dam es E. G.Ve rsfelt en J. '..:.1:.
Metselaar en de .heren P. J .A.Koo p, W.H. !\!.Quin t en F .J.van der Veer.
2. De landelijke c ontr i but ie be draag t f 15,- p.j.p.p. (echtpaar f20,-)
te storten op ~iro 4210 02 Pnm .VVS te Warnsveldj en voor de Kring
f 10,- p.j.p.p. ( f 15,- voor echt paar.) af te dragen aan Mevrouw
. VerBfel t.
3. De kringavonden zullen maandelijks gebouden worden op de 3e mean
~a~ Van de m~&nt in he t di st r iktslokaa l van Gooi Zuid aan de Lange
str~at 36 te liilvers~.
4. Er za.l periodiek een berioht worden uit~ezonden.
5. Er zal een eenvoudi ge administrati e worlen gevoerd.
6. Op de kringaTonden zullen naaBt zakelij k e on~erwerpen ook oultu
rele e.a. recreatieve zaken behandeld worden (o.a. in verband met
Sc outing).
7. De ledenwerving moet v erde r voo rt gang vinden midd els persoonlijke
relaties en via de pe rs. Er zi j n nu 18 leden.
8. De leden kunn en nu dee lnemen aan de l andeli jke g ebeurtenissen.
jaarvergadering op 29 m~art te u t recht en 10 mei G~tmoeting6dag te
Deventer. Bijzonderhede n zie he t bla d KONTAKT.
Ui tnodiging.
Al die gen en die be l angst ell ing heb ben voor de Vareniging Vrienden
van Scouting, oo k zi j di e ncg een aktieve funoti e in Scouting vervullen
verder oud leiders , l eden van comm issies, leder. van districts leiding,
enz., en ook hun e ch tge not en, en pe rsonen die ffeen actief scout zijn
geweeat maar er sympathie vo or hebbe n, worden uitgenodigd tot de e.v.
kringavonden.
Deze worden g ehouden op.
Maandag 17 maart 8 uur districtslokaal Langes t raa t 36 , Hilver sum .
Ne. de zakelijke age nda ee n i nleid i ng over "The International Fellow
ship of Jo' ormer Scouts and Gui des ", de inte rnationale organisatie
waa rvan de V.V.S. ook lid is .
Maandag 21 a.pril zel fde t i jd en zelfd e plaat s , ne. de zak.lijke agenda
een inlai d ing over Antropo log i e , he tge en zeer boeiend beloofd te worden.
Maandag 19 mei ze l f de tij d, zelfde plaats, na de zakelijke ag enda
een discussi e ove r he t hed endaagse normbesef in relatie me t Scou ting .
In Juni ze.l waa rschij nl i jk e en bezoek a an Buit e nzo rc te Baarn ge 
bracht worden of ee n ander e exc ursie g em aa kt wordel l_
I n Ju li en Augu s tus g een bijeen)wm s t en.
Dus : van ha rte we l kom .
F . J .v. d.Veer
s e cre1.. a r is

0215 2- 51476
I
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R et Padvindersbuitencentrum 'De
Paltz' te Soestduinen is hard aan een

Dummer 3
moort 1980

fIInke opknapbeurl loe, aldus laat de

beheerscommissie van dit centrum de
redaclle van Scouling welen. Asn wel

Leuk

'1ter'l~tlef

ke woorden de heer Borreman namens
deze commissie een oproep aaa de
stammen in de diverse distrfcten toe
ooegl om bij da! opknappen een hand

Evenals vorlg jsar worden ook dil jasr
twee landelijke zomerkampen voor
padvlndslers en gidsen georganiseerd.
SpeclaaJ voor die padvlndslers en gid
sen die zelf niel un hun groepsluunp
kunnen deelnemen of waarvan hel ven·

~e Ie komen helpen.

11-------------.....

Het lig' in de bedoeling in de maanden
maar!, april en mei een weekend e te orga.
I ~iseren, waarin de staml ed en gezamenlijk
diverse resla uraties kunnen uilvoeren. De
D ~()"l
V
del, om welke reden dan ook, deze ZO~
u.oJ
werkzaamheden beslaan O.a. uit het her·
mer niel op kamp gasl. Zo'n landeUjk
sle llen van de grote kampvuurkuil (uilg;a
zomerkamp kan dan een leuk en san· lop .alerug 3 mel wordl voor bel ge·
ven. sc hoonmaken en ve rvangen van biel
IrekkellJk aUernalief zijn.
!west OverIJsselln A1melo een voorlicb Izeni, hel verwlJd e ren van zand uil de klei
I·~""'.l! . gebouden. Voor deze dag
ne kampvuurkuil en hel herslellen van di
De landelijke zomerkampen zijn Ie verge-I~~:~.:el:~I:~~~ uUgenodlgd, die be
Ive rse wandelpaadjes op hellerre in. Op di.
beefl om binnen zijn dis
lijke n met een groepskamp. met dil verIverse pladlsen dienen a[voerpulen her.
schi! dat er nu padvindslers e n gidsen uit bitt men publici lei I san Scouting Ie Isteld o[ opnieuw gegraven Ie worden.
heel Nederland kemen. Misschien een . ..
Iwaarvoor eveneens man (vrouw)
~h
goed idee omje padvindsters/gidsen eens O~k- redactieleden van groepsbladen Iwordt gevraagd .
~~~;'-;men die inleresse hebben, kunnen
op hel beslaan van deze kampen Ie wijzen en geinteresseerden in leden- en kader
en ze zonodig dell duwtje in de rug te geven I"ervlin~:sactl,es zijn welkom.
~t:Lt: maand conta ct opnemen met W. Bor
dal hen een eventueel beslaande drempel Het
prog ramm.a ziel er.als voigt. uit :
vrees doet overwinnen.
l : , IIdl
'" dr Jacobstraat 19 , 3768 AS Soest .
· .
h
I" eenjournallStgeeli tn[ormatleove rhel ,e o. -. ' ·13201.
k
. r wordt dat in de belreITende week
De zemer ampen worden d llJaar ge ou
opstelJen van cen persbericht.
den in Ommen en op hel landgoed Eerde
Daarna brengen kleine groepjes het ge ~inden naaSI werken ook aan onlspanning
(zie voor een beschrijving van laatstge
leerde in praklijk, waarna de gemaakte ~ oor de deel nemers zal worden gedaehL
persberichten gezamenlijk worden be
noemd kampeerterrein de pagina's 24 en
sproken ;
25 van dit nummer). In Ommen vindt hel

e oorlichting

1-_______________•

kamp van 5 lot 12 juli plaal s en op het
landgoed £erde van~ol 16 augustus.
Gidsen en padvindsters IUssen 10 en 14
jaa r kunnen voordeze lomerkampen.indi
vidueel inschrijven. Er wordl vanUil ge
gaan, dal aan ieder kamp niel meer da n zes
padvindste rs /gidsen uil hetzel[de vendel
deelnemen .
Een teleroonlje orbriefje naar hetlandehj k
bureau is voldoende om een insehruffor
mulier te ontvange n. De lermijn van in
schrijving sluit OD 23 mei a.s., .~~arna
wordt bepaald o[hel aantal inschnJvlRgen
voldoende is om hel kamp doorgang te la
len vinden. Beginjuni word e n de insch rij[·
sters daaro ver ge·informeerd en indien het
kamp doorgaal onlvangl men leve ns ~~n
in[ormatieboekje, waarin een bagageliJst
is opgenomen. De kampprijs bedraagt

[85 , - .

In 'Aetie' versehijnt nog een uilgebreide
aankondiging van deze lomerkampen.
Wellicht een goed idee om dat artike l aa n
de muur in hel dubhuis te prikken'

I"

een grafisch vormgeve r vertelt waarop
gelet moet worden bij hel maken van
een am che. Ook deze theorie wordt
door kleine groepjes cursislen in de
praktijk uitgewerkt en gezamenlijk eri
tisch bekeken ;
I" hierna wordt besproke n hoe de lay-ou t
van een groepsblad or een uitnodiging
voo r een aetlvi tei t te verzo rgen ;
• de dag wordt afgeslolen met hel door
nemen van de praklijkervaringen van
een scoutingDublielt eilSleam .
IEleJ.anllsl.ell,en,,"j·en voor deze voorlichters·
Idag die van to . 16 uur duurt, en plaats
IVi ndt op het gewestelijk bureau,Grote·
ISl raat 60a Ie AJmeio. kunnen zich tot 21
~~~i~opgeven bij bovenstaand adres. Tel.
0 - 18077. De kOSlen zijn [6. -. inelu·
s~i
e[.l:ilu~ncl1ilh. _ _ __ . . .. . .. . .
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BUITENZORG
Buil e nzoig is nog ni el a[.
De laatsle week Viln juli en de ecrSle
week van augustus krijgt hel buiten
cent rum een Oinke onderhoudsbeurt.
Hiervoor zoeken we een aanlal vrij
will igers, die
- vakbe kwaam kunn e n schilde ren;
- goed kunnen (imm e ren~
- reparalics aa n dakgolen kunnen ver
richlen.
Terafsluiting wordl eind augustus een
ope n dag georganiseerd.
Bij deze gelegenheid zullen oud
NPVfNPG·zaken le koop worden
aangeboden. Op deze wijze kunnende
onderhoudskoslen enigszins beperkt
worden.
Nadere inli chtingen worden u ver
slrekt door:
fam . Karstens-Ie Grand
Amsterdamseslraalweg 51
3744 AA BAARN.
tel. 02154 - 12244.
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- Van 6 t i m 16 augustus kamperen de verkenners van de P. Damiaan
In Clervau x in Luxemburg. De verkenners worden de k o mende tljd
In spelvo rm voorbereid op hen buitenlandse avontuur .
Een hele bel evenis, waar ook vee 1 over te vertellen zal zijn.
Misschien h oren we In september iets van hun kamp?
- Dezelfde groep heeft ook een groepsbegeleider gekreg e n. De Danny
Kaye een be gel e i dster. Hun taak is in het kort: sti mulering van
deelname a an c u rsussen en het doorgeven _n° de ervar ingen. Opvang
van nl e uwe l ei d ing, contact met de speladviseurs be v orderen en
het bemiddel en bij meningsv erschillen.
- In het bull et i n van Zaanstreek - Waterlandland l aze n wij, dat het
hele distr ict een grosp van ongeveer 80 kinder en (b l inden, doyen
err polio pa tien t jes) in Kameroen geadopteerd heeft. Doordat om de
beurt een groe p een bepaald bedrag bijeen brengt, z o rgen ze ervoor
dat iedere maan d een kind bij deze groep kan worden opgenomen.
Een initiat i ef dat navolging verdient.
- In datzelfde bul letin uitgebreide informatie over de oprichtilfg
van een BE-gro e p.

INTERNATIONAAL
Javier - Romer o - P
KR A 75B I 87B05
Barrio - La - Floresta
Barranqui l la
Colombia S.A.
Sc ou t ing Nederland
Hil v e rs u m Holland.
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Reciba n de este Hermano ~cout colombiano em Fue r te
Apr et on de manO I fuierda 1 espero extiendan se saludo
a lo s miles de scouts Holandeses •
Mijn naam is .Tavier Romero, ik ben 16 jaar en ben
v erk enner van de groep 8 Carioca van Barranquilla .
De r ede n waarOm ik mij tot U richt is om te informeren
h o e d e padvinderij in Hilversum is en in geheel Holla nd.
I k z ou gaarne willen dat U mij tijdschriften en f oto's van
hen di e verkenners zijn stuurt. Ik ben ervan overtuigd, dat
er i n Hil versum voldo ende verkenners zijn.

Ook zou ik willen weten of ar ~idsen, we lpen enz. zijn.
Ik kan U varzekaren dat er in Columbia verschillende spel
takken zij n , z oals ver kenners, ~idsen enz.
Jongstleden , 2 2 feb r uari, werd in mijn stad Barranquilla,
de wereld da~ van de verkenners ~evierd. Dit was met een
ceremonie, · vr eu~devuren en duizenden verkenners.
Baste broe d e r i s hoo p dat jullie me antwoorden en tot slot
harinner arti ke l 4 ~n de wet van de verkenners.

•

Scout Javier Romero.

I!'\lgh Williams
208 Centaurus Road,
Chri st church, 2
lfew Zealand.

Dear Mr. Koning
Hello! My name is Hugh Williams. This morning, I received
your address fr om my friends at "Radio Nederland" and
decided to wr ite to you straight away.
Fir.t of all I will tel l you something about myself.
I am 20 y ear s old an d will be 21 in November 1980. I am
student at t he Uni v ersi ty of Canterbury, studying Geografhy
and Garman. My h obbies are: music-J play the clarinet and am
a member of a Youth Orchestra. J also teach the clarinet to
both adults and children; penpals-I have got over 4 0 contacts
throughout the world including people I have met, scouts and
people who have written asking for penpals; Civil DefenceI am a member of a " li ght Rescue" team which is called out
in an emer ge ncy (e arth quakes etc. ) Fortunately we have not
yet been r equired! I co l lect s tamps and my fastest growing
hobby is co ll ectin~ S c out Badges.
I have bsen involved with Scouting for 10 years. I have been
right throu gh the movement from Cubs, Scouts, Venturers and
now I am a Rover and an Assistant Cub Leader. I am in the
St. Martins Scout Group, one of many Scout Groups in Christchurch
(Christchurc h ha s a population of 300,000).
I am writin g to ask wh e ther you could find me a Scout or
Leader to write to pr eferably SOmeone interested in swopping
Scout Bad ge s.
Thank you f or your troubl e ,
•
Yours in Scouting
Hugh Williams.
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Dist rictsve rg ade ring
• Voor de rowans/sherpa's en matrozen van de Wilde vaart is
er een nieuwe speladviseur. Albert v.d. Burgh zal deze post
op zich nemen. Succes!!
• Op 19 april is er een gewestelijk promotiedag voor Scouting.
Ia deze GZK elders informatie daarover.

• 26 April een groot kampvuur op buitenzorg voor alle jeugd
en kaderleden ter gelegenheid van St. Jorisdag.
• Patrouille/Ronde/Bakwedstri j den worden gehouden op 3 en 4 mei
Aan alle groepen is een proeftocht uitger-eikt.
• Een scout-in voor juniorleden, binnen ons district georganiseerd?
zoiets aaar dan alleen voor lei ding? Drukke discussie nag, maar
niet .eer dan dat.
Landelijke raad: If.i.co Hogenbirk is de voorlopige verTanger van
Maarten van Aken. lico gaat in Juni samen met Jorr1t Stellema
eens kijken .at het inhoudt.
Ge.estelijke raadr Afgevaardigden zijn Pia S.ankhuizen en Leny
Doelaan.
• Donderavond is het districtsspreekuur. Het bestuur zou het ook
leuk vinden als er eens ie.and zoaaar binnenkomt om te vertellen
hoe het binnen de groep gaat, hoe het staat met de lei ding enz.
Eeu facaturelijst in de scoutshop????
• Iedere groep krijgt spoedig een kopie van de computer over het
adressenbestand. Eventuele mutaties kUDnen dan doorgegeven
worden aan het secretariaat.
• Vergaderschema:

8 mei Bespreking stukken landelijse raad
5 juni Districtsraad.

SW:~I ~LU:l.t.
, ~ki ((I ~. vU.k
ONZE SPELADVISEURS
l~RI4N GERDING
EN
J OOP VERWEY
STOPFEN IN JUN!
MET HUN DISTRIKTS
AKTIVITEITEN••••••

