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VAN DE I\EDAKTiE
Donderdags een districtsraad en zaterdags meteen ee n Gooi- Zu id
koerier. Uitstekend gepland dit ke er. \Ve hadden het eer s t no g
een wo ek 0 0 wille n schu iv e n, ~od At e r ook in forma l i e van de LQ
bij zou ku nnen. Maar j a, h e t leven bes t a at niet a Il een uit ee n
GZK ...
Zoals b e loofd tn de v o ri ~e GZ K he h bo n we een bee l jo vooruit
g ekeken en e rvO or ~e ~o r gd dat er geen ac htor haal de di n~ en tn
ko men t e staan.
We k1 jken teru g o p een aantal distrlct s a ktiviteiten, informa ti e
over aktiviteit e n voo r in de vakantie periode en ze l f vo or erna.
Verslagen van districtsraden, onze vaste gree p uit d e groe ps
b laden. Er is zalfs een nieuw groepsblad bijgekomen, dat van de
T'arcisius.
Ralaas moeten we in dit nummer afscheid nemen van onze spelad
viseurs, Marian en Joop. We willen ze van deze plaats bedanken
voor hun inzet en hun enthousiasme, waarmee ze telkens opnieuw
zijn begonnen.
Het seizoen loopt ten einde. Vori ~ j aar in september zi j n we
vol goede moed met een hoop idealen aan dit seizoen bego nnen.
Teru gki j ken in de verschillende nummers, is er een hoop goeds,
lIIaar ook e e n hoop "onzin" in gekomen.
Schouderophalend schui ven we dlt naar september. Zo ook onze
zorgen over dikte van de GZK en stijlrende porto kosten. Vandaar
dit dikke nUlllmer.
Wat het volgende nummer betreft, is september daar de beste maand
voor. Maar helaas liggen beide redactieleden dan e rge ns een stuk
zuidelijker in het zonnetje. Daarom in augustus een dun begi n
van het nieuwe seizoen, met wat data van al bekende aktiviteiten
an adressen van VIPs binnen ons district. In oktober dan weer
een GZK bol inf ormatie enz.
Tot slot iedereen een fantastische vaka ntie toegewenst.
Maar in de eerste plaats natuurlijk een geslaa gd kamp, waar dan
ook in Nederland of daarbuiten.
Wi l en Olga •••••
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VAN DE DISTRICTSVOORZITTER.
Het kame niet vaak voar dat ik via de Caoi Zuid Koerier ices vnn me laat
horen. Daarom valt het nu wellicht des te meer op.
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Aan het begin van de zomerkampen en de eigen vakanties raak je oak in een
stemming, waarbij je je gaat reali se ren, dat er weer een Scoutingseizoen
afgesloten wordt. Bij zo'n afsluiting denk je niet te veel na, want over
ca . twee maanden start weer het nieuwe seizoen. En je hoopt dan met dezelfde
leid(st)ers of graag nog extra leiding ... Het gebeurt ook weI, dat je in
je kamp een adspirant leid(s t)er meeneemt, die dan enthousiast wordt en
blijft.

Maar hebben we weI eens gedacht hoe zo'n districts-spelteam overeind blijft.
Daarin heb je geen kamp en geen kampvuur, waarin je zO heerlijk met elkaar
eenS van geda chten kunt wisselen over je groep of de welpen, kabouters,
verkenners, padvindsters/gidsen etc.
Nee, we slaken slechts een zucht van verlichting gedurende twee maanden
en dan gooien we ans er weer tegenaan.
Steeds maar weer aftastend welke weg er ingesla gen moet worden om de
leid(st)ers te begeleiden en distri ctsaktiviteiten te or8aniseren. Daarbij
de wetenschap dat een leid(st)er het druk heeft.
Graag zouden we als districts-spelteam willen, dat jullie meedach ten
omtrent de verdere gang van zaken in cns district! Dat is iets meer dan
je eigen groep:
Want zeer tot onze spijt vertrekken twee grate steunpilaren, te weten

Marian Gerding en Joop Verwey, uit het team.
Er zijn dus twee vacatures voar speladviseur, maar daarnaast kunnen er nog
weI wat speladviseurs bij. Op veel steunpilaren rust het"dak"veel beter.
Graag doe ik het verzoek om eens rond te kijken naar speladviseurs en met
name voor de speltakken verkenners en padvindsters/gidsen.
Ik denk dat het jaar 1980 een jaar met nieuwe ontdekkingen moet worden.En
als je goed rondkijkt, ook over de grenzen, dan ontdek je speladvi seurs ::
Tot slot wil ik ook vanaf deze plaats Marian en Joop van harte danken voor
het ve le werk, dat zij gedurende een groat aantal jaren op districtsniveau
hebben verricht. Het ging niet aliijd even makkelijk.
De blijvende spelteamleden wens ik veel sterkte en wijsheid voor lange tijd.
Van de nieuwe spelteamleden bewonder ik de moed am toe te treden en hoop
dat zij volharden om door te zetten en te blijven.

•

Verder wens ik ieder een goede vakantie en zonnig kamp toe en "Houdt het
vuur brandende".

Philip Smit
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PA-RO BA
Het zit er weer op, het jaarlijks verplicht nummertje. Tenminste
zo i s of lijkt het wei v~~r enkele groepen.
Het was oak dit jaar een geweldige aanmelding, van de circa dertig
groepen deden er zegge en schrijve zes mee, met een totaal van
tien paroba IS.

•

De vraag moet toch gesteld worden of het wei zin heeft om met zo'n
klein aantal deelnemers te werken. Totaal iets anders zal moeilijk
gaan, omdat je gebonden bent aan het landelijk thema. Wij weigeren
te geloven dat het geheel op een te laag en te eenzijdig niveau lag.
Wie de laatste wedstrijden heeft gevolgd, zal dit hopelijk kunnen
beamen. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat we voo r het volgend
jaar eerst de groepen willen uitnodigen en willen spreken over de
wedstrijden 1981.
Bij een te kleine opkomst weten wij dat we niets hoeven te organi
sereno Maar bij voldoende, verzekerde deelname zijn wij graag, nou
ja graag, bereid de volgende wedstrijden met inbreng van de dee 1
nemende groepen,te organiseren.
Datum van die bijeenkomst is:
ZATERDAGAVOND 13 SEPTEMBER OM 20.00 UUR IN HET DISTRICTSCENTRlJM.
Di t voor aile leiding van troepen en vendels in Gooi Zuid en Noord.
Niet aan aIle wens en zal kunnen worden voldaan, het splitsen van
een paro is een niet zo leuke gedachte, toch is het belangrijk dat
ook subgroepje s in een paro bepaalde taken kunnen oplossen. Men
voorkomt hiermee dat een of twee man aetief zijn en de rest mee
hobbel t.

Alsnog aile paroba's die mee de den op 3 en 4 mei, hartelijk dank
voor jullie inzet, want zij zorgden ervoor dat het geheel zonder
problemen verliep. En nogmaals felicitaties aan de Athabascan,
want zij wonnen de wedstrijden, en werden bovendien 7 en 8 bij
de landelijke wedstrijden!
J.G.Hensen
Wedstrijdteam: Adriaan Dekker
Chie l Wouters
Guus Hoogwo ud
Hans Hensen
Sandra Wi llemse
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De wedstrijden financieel:
Inkoms ten

f

795,-

foto' s
trein

bekers
Bui tenzorg

div.mater.
bati g saldo
f

795,--

f
f
f
f
f
f

95,-
70,80
16,-154, 90
297,25
161,05
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795,-
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Na a lle b ei zO'n jaar o f t i en a l s speladvi seurs in ' t di str i c t
wer kzaa m te z1jn ge wee s t , heb be n w1j, rarjan Ger rlin." en Jo o P
Ve r weij, a fs c he id ge n omen .
Ma rjan had meer ti jd no d i ~ v o or haar gezin en vond ~e t da arom
n ie t meer verantwn ord Om zo veel av o nd en werr te ~ij n .
~ e blij ft ove r igens we I li d va n h et Gewe st e lijk Spel en
Trai ningsteam e n van u i t d it team d e kaboute rc ursus; ;e n v e r z o t'g e n.
Wat mezelf betreft, moe t ik me e r a an d acht be s te de n "an de
Hilfertheemgroep. I n se p t e mb er ho pen we met verk en ners te gaan
s t arten , daarnaast b li jf i k m tn ti jd verder besteden aan
Buitenzorg en Be uken wou d .
We wil len vanaf de ze p laa t s aIl e leidsters en leiders be danken
v oo r d e fijne same n we r k i n g die e r to c h vaa~ ge'. ees t is .
Natuurlijk we hadden u ps en d 0 wn s va n beide kantcn , maar dat
hoort er nu eenmaal bi j .
We zu ll en de f1jne cor tBc te n b e st missen, maar e r is nu ee nmaal
een tijd van k omen en een ti j d van gaan.
Tevens wil l en we hat distr ic t b e danken Toor het gezellige afscheid
tijdans d e distri c t sraad o p 5 j u n i j . l. en voor d e mo o ie plan t en
en kadobo n nen, die we moc ht en on t vangen.
We wensen iedereen ve el s u cces t o e in Scouting en ze g g e n maar
to t ziens, want uite in del ij k zi jn we nog nie t h e lemaal uit de
verenigin g verdwene n.
Marian Gerding
J o op Verwei j

I.v.m. nleuwe telefooncentrale van
hetraadhula
Op onderstaande data zullen de volgende
gemeentelljke dlensten en bedrljven onder
gewlJzlgde telefoonnummers berelkbaar
zljn.
maandag 12 mel
woensdag 14 mel
vrljdag 16 mel
reeds berelkbaar
maandag 19 mel
dlnsd.lwoensd,
20121 mel
dlnsdag 27 mel
maandag 2 Juni

tim
rim

Sport, recreatle en jeugdzaken
G.G. en G.D.
Informatlecentrum Kerkbrlnk
Afd. voorllchtlng, Raadhuls
afd. Hulsvestlng
Gemeentewerf publleke werken

299111
299222
292660
292176
299111
299111

Gem. Socla.1e Dienst
299666
299333
Gemeenterelnlglng pu blleke
werken
vrijdag Bjunl
Gem. Energlebedrljf
299555
Het abattoir, de afdellng grondzaken van
publleke werken. centrum De Vaart ,
Schouwburg Gooiland en Bureau Soclaal
Wetenschappelljk Onderzoek zullen daar·
na in de loop van juni op de nleuwe cen
trale van het raadhuis worden aangeslo
ten.
0110
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Yooitoebi
Op 29 en "50 maart werd er- door rie Da p.: :lamm ersk,io J d , :: t. l'I,ichae l
en de St. Pau lus een pooltocht georRnni see rd.
Er waren twee

to cht en ~

Sen v oar scnjoren , de ze we r den in de '!' rp. ('k

gedropt. De andere tocht wa s VOor juni ~ ren. Zij ,iepen vanaf
Auster l itz. Ilet eind pu nt ,oo r beide t o cht en was de Pa l tz .
d~

Hieronder voI gt

Bij
a.
b.
c.
d.
e.

uitsla f; VAn de j u :: i )ren-tocht4

het vaststellen van de eindklassering is rekening gehouden met:
de tijd tussen vertrek en aankomst op de Paltz
resultaat van het ole a atje
tussentij den en opmerkingen van kontroleposten
welk gedeelte van de tocht bij daglicht is gelopen
al dan niet samenlopen met andere groepjes

Na enig rekenwerk is de volgende einduitslag uit de bus gekomen:
(de vermelde tijden zijn hier due netto gekorrigeerde tijden I)
code

groep

naam

tljd

1

DH-4

DH-VMW

Seahawk

3.13

2

P-1

Paulus

Jaguars

3.18

3
4

DH-2

DH-VMW

Mayflower3.26

DH-5

DH-AMW

Oc.Queen 3.32

5
6

DH-1

DH-AMW
DH-VM\oI

7

DH-7
p-4

Heerkoet 3.34
Meerkoet 4.01

Paulus

Daltons

4.04

8

s11-4

SM-AMW

647

4.10

9
10

SM-5

SN-AJ1'tJ

1·121

4 .17

DH-3

DH-1J}!W

Oc . Queen 4.22

11

SM-1

SM-VMW

564

12

DH-6

DH-AMW

Brandarie4.55

13
14

SM-2

SM-VMW

P-2

Paulus

902
5.15
Galliers 5.22

15

P-3

Paul~s

Cheeta's 5.23

plaa tsnr.

4.29
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DE LEDEN- EN KADERWERFAKTlE

19 APRIL 1980

Ondanks het gure en winderige weer lS deze aktie in 9 distrikten van
het gewest Noord-Holland toch doorgegaan. Doch vele belangstellenden
hebben het vanwege de slechte weersomstandigheden toch af laten weten.
In ons district 't Gooi-Zuid hebben we meer het accent gelegd op
public relations, dan op werving. Zodoende zijn de meeste groepen in
en rond hun groepshuizen actief bezig geweest en hebben de jeugdleden
zich geweldig geamuseerd.
Bij de helft van het aantal groepen waar ik zelf een bezoek gebracht
heb, trof ik enthousiaste jongens en meisjes aan. Op deze middag
zijn op diverse plaatsen alle facet ten van Scouting uitgebeeld en
uitgeprobeerd.
Veel lof heb ik ook voor het opgevoerde Wilde Honden spel bij de Oude
Haven. Ook hier was het jammer, dat slechts ouder s het merendeel van
de bezoekers vormden. Maar het spel werd door de welpen en kabouters
met veel overgave gespeeld.

In ieder geval is te overwegen een dergelijke happening eenmaal per
jaar te organiseren.
Ik dank de districtsspelteamleden en alle leiders en leidsters voor
hun inzet, waardoor deze dag veer de jengens en meisjes toch plezierig
is geweest, waaraan ze op hun eigen manier veel 101 beleefd hebben.
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Philip Smit, DV

m..
De VVS

hee ft e r ( n og) geen behoefte aan om in de districtsraad zichzelf
in t r odu c er e n en toe t e lichten, e n verwijst naar de publicaties in
GZK. ':lel l aat ze vrag en, in welk ( p rak tioch) opzic h t ze het district
(l e g roe j)e n v a il d i e nst kan zijn. De g r oepe,,- wordt v er zocht hierover
t e denlce n e n eve nue el me t ideelln te k omen.

te
de
en
na

Be ukenVi oud
Aan vr a 0 en en inf orma t ie ove r kamperen op Beukenwoud bi j Joop Verwey.
rCamp ee rder s d a .'lr wordt dri n.c;e nd vel'z ocht zic h aan de k amp re g els te
h o url en en n iet ue lw.mp -,c Q bosw"c h t e rs te e-e n zich i n h et h a rnas te
,jac c n. Br i s spr a ke v a n dat Beukenwoud als Scoutingterrein zal ver 
uw ij nen en ook t e n g oede zal cacm komen aan A.ndere kampeerders.
Ov e r lcg d C'." r over i s eaande, ma ar het helpt het Scoutingstandpun t niet
al s we bij ~ e ; · hD li ng betrapt word en op ovcrtreden van re ge ls.

l!:HBO-c nrsu s
Eric v a n Heyni " , ·e n me ld t da t de cursus voor leid ing su cco sv ol is ver
1 0 Dfm , ma a r d a t de b e l a ngs tel l ing erg tel e u rstel l e n d Vias . Zeker als
men bedenkt da t nadru kke l i.ik om dez e cursus gevraae a was . De organi
8utoren ':;i ll eH eLe c ur su s vol gend jaar wel herhalen , m;3.2.r a I l een bij
vo ! d oe nde b el a n cs t el l ing.
ScoutshoJl

De 3~ re r n1 i ne t en b a '~e va~ de ~r o epen locpt Gl gerui mc t i jd en zal
v oort i';ozet Y! or dcn tot e i nd cle c e mb e r. Het resul tao. t
vocrt D,.. .. l1f,· V D-i1 d ~. t s ~,.. !:~ t e em z,2.1 dan ba ke ken vJ orden.

eii.

ev ent u ele

Ledcn- en ~,:~"t e ri'Je rvi n ~;sak~ ie
I s dU G ~ l el en.1.i:". l ni e t g 8 s1 aaDd. Grote s chul d i g e was het gure weer.
:,.canr 0 0 ), d o o p z e t ·,7a s n i e:: t in all '" opzichten gelukki rr. Gep lei t wordt
O In in s o v al v an h er hal i ng € n
pentral e aktiviteit te h o ude n.
A n r1( ':.~ e 8,t
:e s'i:;i t; s voor LKW- o.kties waren:
:::. "": ;1 ~ '~ e t l ) : ~,: i ll vo.n hoi;
s e i ~ o pn e on a(~ ver t e n t:;. i e -c ampti. t.: nc in de pers
me t k ont <.l.k t3.d.r es s en van de diverse ~;roe pel' . Di t zal in aUGustus
r'·i.. ::lll

:~ c iJ e uI'c n .

- Lc ·" de dias c l'i e d€ schole n l ane s, waarna op een bep aa lde datum een
;, c;1".~ ir; m Q k i n ..>'sakt i v i tei t g e or ~:; a ni seerd ka n worden .
r:ieJc me ld t de u i t no dig i ng om d e e l tc ne men aan een te houden
_ _-,), c.;: t ~_v i te;.ten : ,:lr k t i n de Vaart OF 13 en 14 s eptemb e r.-1oop en l:arjan
boden ,; e ' lce J G n o n te. ~.n a an o m , op d e valreep , di t nO ll" even v anui t
het d i s t r i l:t t e k oor d ineren. Groepe n die zich daar o p een of andere
YJi j:3 (-'! Hil len r' r e~i ent eren ku nne n me t eel1 van beide ko ~t C'. k t opneJl1en.

st . J oris d 8.p

TJ e we l p e n! ,:p,b o n t c:·,-::' c:::'-:1C is :,:oed v e r lopen. Hoewel g e co!ls tateerd werd
dat :1.P '.7ac 1:tti j d t U8sen a an ~.:: o ms t na etc tocht en lJ8 Gin !:.:? TJpvuur wa t te
l'ln..; \"J a s . Dilt Ip. idde t ot v ex'v e li ng , mp. de omuFtt , een enkel e uitz ondering
~:l,'r_-~ l c. t e n , de l ei dinc ;,e n n e l i j k weinig of ::ee n p o,-;inge n deed om de
·' : i nr':~l~ e n l~e :3i .,; t c h O l~dc n .
~e '- V0 ~!:c;: " e 2.· s/l""':'d.v. Gidscn V il'I'in~ :
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Spelteam
liIarjan en Joop laten in het spel t eam een leegte ao r.t er. En oo!c 2'
~aa ar

vQ f) ral i s u,cLllvulling nod.i g in h e t ve :clc. -pa dv. b i ds e nt c c.:1J:l,
rn e0~' t, ; c'; ::':1
verlegz en van het organiser e n van Ilh:t i vi tei ten nfl.3.J..' hot iJ0ec l ciu ell ,

vacatures.

Het speltea m denkt erover hp.t accent VR.n de bezi (','l10d0 n
adviseren en onders t e unen va n de grocp en.
Aan het be~~in van h et s e i~oen is een b r.le idsr 1 rtn tl!
ter goedkcurinG arul u..e lt ~· (~ ('l zal v:orda n voorf,"e l c G'd .
De v8 1' tr o.derinC'" v <tn

rO \.' ji sbesturen heeft ui t gesprOk 211

ve l·\,1a c l ~t (.) u (~:l. t

C~. . b(';'l O~':::"tc

aan t e hebben r ege lmati&er biJ e _aar te kOp.le n Oil over (f'inal'~ip.c~ 
materieel)beleid van het distrikt en van de afzond0rlijke g roep0n
te discussieren, vooral met het doel Oin in de presentatie nao.r
buiten (de gemeente met name) als Scouting meer ~~n gezicht te tonen.
Gedacht \, erd aan e e n scheiding van A.gendapunten va" de districtsra2.d
de DR meer spe ltechnische zaken en het besturenoverle D de financieel/
materiele zaken. Daardoor zouden ook de vergaderinccn a,antrekkelijker
kunnen worden.
Daar dit strijdig zou zijn met de statut en kiest de districtsraad
ervoor om het aantal districtraden wat te verhogen en op enkele van
die DR'en aIleen IIbestuursllagendapunten te plaatst en. De groepen
zijn dan vrij om op die raden het bestuur af te vaardi gen.
Kontributie Row ans ,Sherpa's,Wilde Vaarij
Het door de ko.scommissie gedane voorstel om aIle R. S. ',IN. kontributie
te laten betalen (en niet alleen de groepsgebonde nen) wordt als
vol komen logisch en terec ht geacce pte e rd. De loodsen en PIVO's blijven
vrijgesteld.
En toen was het moment aangebroken waarop Philip,zij het met zicht
bare te genzin, afscheid moest nemen Van Mar,jan Gerding en Joop Verwey
Hij dankte hen voor al wat zij in de af~elopen 10 jaar als sp elad
viseurs voor het distrikt hebben ~edaa n. Hij onderstreepte dat met,
voor beiden,een plant en een lcadoobon. Waarna op beiden het gl::s
geheven werd•••••

GELEZEN

in

Maandblad
van Scouting
Nederland
jaargang 9
DummerS
mei 1980

Ia de laatste week van juli en de eerste
week van augustus kr1jgt het buitencentrum
Bu1tenzorg te Baarn een f11 nke onderhoudsbeurt.
Daarvoor wordt ook de hulp ingeroepen van
vr1jwil11gers, die;'

BUITENZORG

• vakbekwaaa kunnen schilderen
• goed kUanen t1mmeren
• repa.!"at1e~ aan dakg_o_ten kunnen verrichten
Nadere 1nlichtingen worden verstrekt
door:
faa. Karstens-Ie G~nd
Amsterdamsestraatweg 51
3744 AA Baarn
tel. 02154-12244
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Ruig kamp voor
stoere trappers

Afstemming

Voor dit Trappers kamp word t een beroep
gedann op (nog enke le) mensend ie in staal
zijn de deelnemers op enthousiaste wijze Omdat wellicht nog olet aile Scouting
te ondersteunen.
Igroepen die in het bezit ziJn va~ porto
- - - -- - - - - - - -- - -Naast enige beheersing van de Franse enl foons dOle apparatuur vanaf de ver
rapperskamp Vught. !,-e~ stoer Scou- of Duitse taal, wordl een bijdrage in de pllcbte datum (I april J-I-) hebben af
og-evenement, dat ~It Jaar voor de kosten gevraagd. BelangsteUenden kun- gestemd op een anclere frequentie, ver
~de maat in successlc zal worden ge- nen zich wenden lot voo rnoemd co rres- melden we bieronder nogmaals de be
>uden_ Van maandag 20 tim zater- pondenlie-ad res.
langriJkste richtlijnen VOor deze afIg 25 oktober. Voor jongens en meis--.:...~~--- - - -- - stemming. ·
Gekozen kan wo rde n uil vier kanalen, l. w.
s die 18k hebben aan luxe en er nie t
lor terugdeinzen enkele dagen uiterst
kanaal 36: 27.415 Mhz; kanaal37: 27.425
rimilief de natuur te overleven.
Mhz; kanaal38 : 27.435 Mhz en kanaal3 8A
,n belangrij k deel va n het program ma
: 27.445 Mhz. Om Ie voorkomen dal bij
m di l zesde Trapperskamp Vughl za l in
groolscheepse aClivileile n op disiricis-.
ge weslelijk- of landelijk nivea u hel ge
, Luxemburgse Ardennen worde n afgeerkl. zodal ditmaal Trapperskamp - - -- -- -- - - - - - - - - b ruik van pon ofoons door verschillen de
ughllArdenne n weilichl een bel ere be.
.
. . groepen niel mogelijk zOu zijn , word I aan
.ming voor deze zeer pillige activileil is. Meer D1eu~s over de Scoutmgtoer,. dIe a lle groepen verzochl in iedergeval kanaal
.. deelnemers aan hel kamp zullen in In het :"onge nummer als allernalleve 38A (27.445 Mhz) in de ponofoons op Ie
)ppels lijdens de meerdaagse zwernochl vakanhe werd gepresenteerd . Inmld- nemen
____ __
e vele hi nde rn issen die de woeSle nalu ur dels hebben de o~ganisato~n van deze Voor d·e bezelling van hel tweede kanaal
I de Ardennen nog biedl, moelen over- trektocht langs h~n (of mlD~er) Scou- wordl kanaaI37(27.425 Mhz)geadviseerd.
ting-~ampeerlcrrelDen de pnJs van het Ind ien zieh na hel ombouwen storingen
·innen.
laarnaasl dienl de eigen schuil hulle wo r- verphchl oan Ie ~~haffen toerboekJe voordoen afkomslig van niel-officiele ge
. bruikers, dienl men dil lerslond bij de ra
en gebouwd, waari n ook wo rdl over- bekendgemaakl: vlJf gulden.
achl en zal hel eigen koslje op houlvuur Een IUllel ~edra~, waar j e ~et boekJe dioconlrolediensl of phllliselijke politie Ie
loete n worden be reid. TOl slol wordl aan nola bene mciuslef een specIale Scou- '.u~.!EI~d.::.en!!:.=,,",__,-::==::_ __ _ __ _
el onde rdeel sport ruime aandae hl ge- tingloerfielsvlag nog franco voor c _
- "
chonken. Kortom . een knap rui g kamp in thuisgesluurd krijgl oak .
en prachlig naluurgeb ied, dal een ·must' De Scoulingloer slaal open voo r led en
; voor Irappers die dur ven door Ie zellen. van de vereniging, hun famllie, vrienden, buren en kennissen en kan wor- Op veler verzoek ho udl het LSTI-kabou
let program ma is zo samengesleld, d. 1de den onderoomen tussen 17 Jull en 27 lers op zaterdag 20 en zo ndag 21 seplem
leelnemers/slers legelijkenijd voor de in- auguslus. Builen deze peri ode kunnen ber a.s, een landelijk weekeinde voo r ka
ignes Irap per en atleliek kunnen worde n de deelnemers ook lerecht op de lerrei- boulerleiding. De bijeenkomsi draagl

Voor vijf gulden!

' W eekelnde voor
I "d"
kabouter el Ing

.eoordeeld. De kampprijs. waari n vae- nen in Aerdenhout, Baarn, LoeneR. voo ralsnog eeo expe rimenteel kara kt er.

lings- en andere koslen alsmede hel ver- Ommen (Ada's Hoeve) en Overassel ..
·oer van Vugh l naa rde Ardennen en leru g Dc kosten voor overn.chUng bedr.gen
,n een W.A-verzekering zij n begrepen, be- f 2,10 p,p,p.n.
lraagl f 125, - per persoon. Deelnemers
,unnen zieh uilsl uite nd in koppels (Iwee
,ersonen dus) aanmelden. Omdal lijdens N a g even de regels: .
.
Iii kam p nogal wal va n de deel nemersl Deelnemers/ slers d,enen ten mlnsle . de
;Iers wordl verlangd worden de volgende leefllJd van denlenJaar Ie he bben berel kl;
. .
,
'h
Id
de groep mag met grorer Z IJO dan vier pe rm n ml um-elsen aan en geste :
' .
per I oklOber va n dil jaar len mi nsle sonen. waarvan Iwee SOull ng-.leden, de
veertie n en te n hoogste zeventieo jaar ka mpeerterrelOe n moge n ul u lUile nd WOf
den bezochl per fie ls, Ie voel of mel hel
zijn;
openbaar
vervocr.
o p het niveau van zwemd iploma B va n

de KNZB kun nen zwemmen;

Van de regel da l een groep niel groler mag

zij n dan vier perso nen, mag worden arge

gro nd ige ke n nis van en ervaring in de
weken indien degehele gro ep lid is van de
diverse ka art-, e n kompas- en primitie

zelfde rowan/sherpa-afdeling or va n de
zelfde ronde of palrouille.
t ook in moeilijke situati es ku nnen door 
De beheerders van de lien deelnemende
ve kampeerlechnie ken hebben;

zette n.

kampeerterreinen houden in genoemde
loor deelname aan dil Trapperskarnp kan periode ruimle vrij voor langslrekkende

nen zieh lelcronisch aanrn elde n bij ha p- Scouli ng-Ioerders.
:nan Garry Gerrilse onder numme r 030- In helloerboekje slaa n gegevens over hel
.. .
. uilslippelen van de eigen roule en and ere
, 225 15 of073-561920. .
Vervolge ns wordl de msehrljvmg defiOl- belangrijke informalie.
lefna slOrlmg van tweemaal f 125,- (voor Je krijg l zo'n boekje Ih uisgesluurd na slor
,en koppe l dus) op glrorekeOlng 2874404 ling van vijf gul den op re ke ningnummer
en name va n Garry Gern lse, Box lelseweg I3 1646273 va n de Rabobank Ie Overas
:4a Ie 5261 NO Vughl, onder vermelding sell/Mook onde r ve rmeld ing va n Seou
'an na me n. a d resse n. woonplaatsen plus tingtoer. Het giro n um mer va n de ba nk is

loslcodenum mers en geboortedalum va n 901603.
Ie deelnemers, alsmede de aandui ding Mee r informal ieove rdeze oris;; nel e Seou
Trapp erskam p',

tingloer wordt ve rst rekl dool het tra i

>la onlvangsl van hel deelnemersgeld 0 0[ - ningscenlrum OverasseH (leI. 08892
'angen de belrokkenen nadere informalie 1223).
Iv er hel ka mp.

..

Plaals van handeli ng is hel Blauwe Yogel
huis in Baa rn. De insehrijffo rmulie ren
voor deel name aan dil weekeinde worde n
legelijk met de groepszendi ng versluurd.
"
I·
I··
Vraag dus naar zo n lormu ler, a sJe mleresse heb!.
Meer informatie is Ie vinden in hel junil
Jult-numme r van Scouting.


I n het augustus-nummer vail Scou
ting zal speclaal aandac ht worden
besteed san het werken met de actl
vilellenkaart (voor· vijf speltakken)
en het gebrulk van he t nieuwe Bam
boek en Rlmboeboek .
TevcDS zal, oogeveer tegelijkertlJd
met deze nleuwe boeken, een spel
map ler begeleidlng verschijnen.
Deze spelmap, 'Rondom het Bam
boek' (voor kabouters) en 'Rondom
bet Rimboeboek' (voor welpen),
wordt gralls aan aUe verantwoorde
IiJke leld(st)ers, speladviseurs en
cursusstaneden van de kabouter- en
welpenlsk loellezonden,
De nleuwe boeken zullen voorts op
het landelljke en gewestelijke plal
formoverleg In het najaar, alsmede
op de landelljke welpen-speladvi
seursdag en het landeJijk weekelnde
voor kabouterleidlng in september
aan de orde komen.
Voor de welpen en kabouters zelf
worden negelmatig arUkeltjes in hun
blad SUp gepubllceerd .

•

BestlAre~overle9 \IV"Ie~

•

eg. RJ.

Een zeldzame cebeurtenis yond plaats op 29 mei: ein deli jk kwn.men
de g ro eps/stichtings bestu ren eens bij elkaar . Al eerd er is eens
g econ stateerd dat di t toch weI nutti c zou kunnen zijn, manr or
kwam no oi t wat van. Nu dus weI, naar a,mleidin[,: V:1Jl een geme en
telijk initiatief.
De avond begon wat verrassend, omdat in de u i tnodi~ i ng had ge
staan, dat het zou gaan over de vraeenlijst die de g emeente aan
aIle in stellingen en ver enigingen heeft gestuurd , met h e t oog
op de on twiklceling van een beleidsplan voor het Sociaal CuI ture el
\Ye rk. I edere en had dus nijver die vracen1ijst voor zich ui tge
staId. Maar da t bleek een misvatting. De za.ak Cing over heel
wat anders, hoewel er in de verte weI een link i s te l e~cen cet
dit bel ei dsplan.
Het gemeentelijk ini ti ati e f bes t aat hierui t, d2.t de eemeenteraad
tot de conclusie is gekomen, dat het wenselijk is dat de Eemeente
een visie gaat ontwikkelen betreff ende Scouting. ne t i s de Raad
gebleken dat men eigenlijk geen idee heeft wat Sc outing is, wat
het uitvoert en hoe het v erder in elkaar zit .
Direk te aanleiding was een uitbreiding van de gesubsidieerde
groepen met e en t waalfde gr o ep, met de daarbij komende uit
brei ding van akkomodaties en inve steringen .
Bovendien wil men meer aandacht geven aan "kleinschalig vrijwil
l igerswerk", als bv.Scouting , als tegenwicht voor h e t , aandach t
trekkende, grootschalig professionele werk.
Bet beoogde doel is om meer slaevaardig, vanuit een beter begrip
voor de specifieke scou ting-si tUatie, eereageerd kan worden op
by. subsidi e-aanvragen .
De heer Geldens, die, met mevrouw Royter, nam en s de dienst Sport
Hecreatie en Jeugdzaken, een en ander kwam t oeli chten, s telde
nadrukk el ijk dat de geme en telijke interesse in scou ting posi t ief
ben ad erd moet wo rden, dat men er geen bedreiging in moe t zien ivm
sub s i di es o f iets dergelijks. Ho ewel je zulke ui tspraken met
enige voorzichtigheid moet bekijken, kun je incterdaad stellen ,dat
ala .de gemeente slecht i s geinformeerd over het weI en wee van
scouting het ~isic o l evensgroot aanwezig i s, dat er negatieve
beslissingen genomen wo rden, die voorkomen hadden kunnen vro rden
bij meer informa tie.
Vanui t dat standpunt ge zien, is het initiatief van de gem een te
zeker positie f te noemen.
Konk reet houdt dat initiat ief in, dat de dienst SRJ een s peciaal
op Scouting geri chte vragenlij st heeft samengesteld. Uit de ant
woo rden hoopt men dan een beeld van scout ing in Hilver sum te
kri j gen dat ov ereenkomt met de werkelijkheid, om he t onbec rip en
vooral de; onb ekendheid van de gemeente met scoutine; weG te nemen .
Deze avond wer d de vergadering een konsept-vracenlijst overg e
l egd , en
met de aanwezigen
doorgenomen om te beki j ken o f
uit de antwoorden een goed beeld van scouting te krijgen valt.
Hoewel het voor insiders moeilij k is om zoiets te bepal en als
het om volstrekte l eken gaat, lijk t dat inderdaad het geval. Er
zijn wat wijzigingen aangebracht en een aantal vragen die voor
aIle groepen in wezen hetzelfd e zijn zullen do or het dis tr i c ts
be s tuur beantwoord wo rd en. De defini tieve vragenlijst zat11et
distric t sbestuur s amen met SHJ vastgesteld worlten. Die lijst
zal dan begin september bij de groepen komen en voor I oktob e r
weer worden ing eleverd.
Tussen tijds zull en de bestu r en weer bijelkaar komen om te prob eren,
waar mog elijk,de antVloorden wat op elkaar af te stemmen.
Het is belangrij k dat ALLE groepen meewerken aan deze enquete ,

- Il 

zodat Vie gezamenlijk kunnen proberen de gemeente, duidelijk te
maken dat scouting een terechte plaats Inneemt In het totaal
v.an h~t soci aal cuI tureel \'Ierk, een plaats die recht heeft op
erkenning.
Vlil

•

J

Vi t de plaatselijke pers heei't iedereen kunnen constateren
dat de gemeente druk bezig is haar beleidsplannen t.a.v. de
subsidiering van het Sociaal Cultureel Werk (dus ook Scouting)
vast te stellen. De ProjektgL'oep, die is ingesteld om ervoor
te zorgen dat aIle vastgesteld e procedures volgens plan ve1'
lopen, heelt openbaarheid van aIle on twikkelingen op dat gebied
hoog in haar vaandel, omdat inspraak in dit stadium erg be
lang rijk is en de mensen dus goed geinformeerd moeten zijn.
De maandelijkse vergaderingen van de projektg,L'oep in de Vaart
zijn openbaar en er wordt regelmatig gep ubliceerd in HIK.
AIle Hilversumse burgers en groeperingen hebben de gelegenheid
tot inspraak, en het is zeker zinnig om daar zoveel mogelijk
gebruik van te maken. In dit stadium i s het niet meer vol
doende om"een Yinger aan de pols te houden~ het gaat er nu
om je stem te l a ten horen. Dus (stichtings-)bestuursleden,
lees HIK er op na, werk mee aan de enquetes, bezoek als het
even kan de projektgroep-vergaderingen en de distriktsver
gaderingen over dit onderwerp.
Inspraak is een r echt, maar je moet er weI wat mee doen!
Het is in je eigen (groeps-)belang.

•
•
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Spel van de "{ilde HODden
Na een heel korte voorb ereid1ngst1jd werd door een aantal kabouterkr1ngen
en welpenhordes het spel van de Wilde Honden op h e t plantsoen b1j de
Oude Haven gespeeld, 1n hat kader van d p. leden-en kaderwervingsakt1e
van het gewest Nff.
In eerste instantie l iep men in Ons distrikt niet zo warm voor deze aktie
zodat pas laat besloten werd om toch iats te ~aan ondprnemen.
Vanuit het spelteam kabouters/welpen werd toen voorgesteld om d1t spel
dat al in 1970 voor een dergelijk doel gebruikt was te gaan opvoeren.
Draaiboeken werden gecopieerd, banden overgespoeld op cassettes en er
werd ean plaats gezocht Om het spel te kunnen opvoeren.
Dit laatste bleek nogal problematisch te zijn en op het allerlaatste mo
ment kregen we toestemmin~ voor het terrein bij de Zand en Zoutbunker
bij de Oude Haven.
Gelukkig waren we weer bewaarziek geweest, want een groot aantal maskers
lag in de kelder van het distriktscentrum, zodat we er niet zo heel veel
hoefden bij te maken.
Met een aantal enthous1aste leidsters en le1ders werden de maskers bij
gemaakt en een aantal decorstukken, waarvOOr we weer oude tenten konden
gebruiken, gefabriceerd.
Zaterdag 12 april hielden we een eerete repet1tie op het plantsoen en
dit ver11ep aardig naar wens, het was stralend weer en iedereen had er
zin in.
Zaterdag 19 april de dag van de aktie, was het weer beduidend slechter.
We hadden toen eerst om 12 .00 uur een soort generale repetitie. De wind
en het gure weer plus een fikse regenbui mochten de pret n1et drukken.
Bomen langs de denkbeeld1ge Waingundja-rivier werden omgeblazen, de
wolk en de maan sneuvelden, maar werden snel weer bijgemaakt en zo begon
het spel, nadat we eerst ons brood met warme thee genuttigd hadden.
~oen aIle kabouters en weI pen de maskers met behulp van niettangen om
hun hoofd hadden zitten, leek het weI of het enthousiasme nog groter
werd, onaanks oren van o11fanten die door de wind werden afgerukt.
Jammer genoeg was het aantal toeschouwere niet erg groot, maar de kabou
ters en welpen hebben volgens ons er erg veel plez1er aan beleefd. Sn
dat is toch het doel van ons spelend bez1g zijn.
Namens het spelteam w11 ik hier 1ed e reen die zo enthousiast he eft mee
gewerkj nag eens bedanken vOOr hun inzet. Sr is toch weer bewezen dat
je in korte tijd, met goede wil en zin, e en heleboel kan bere1ken.
Nogmaals be dankt!!
JOop Verwey

Als je een uitnod iging krijgt voor een voorbereidings - vergadering,
of voor een trainingsavond, of zo, noteer je dat natuutlijk in je
agenda. Maar het kan ook gebeuren dat je, en verder van je team
ook niemand, op dat tijdstip niet kunt. Maar

Vri ende n Van Scout ing
Kort. verslag van de kringavond van 21 April 1980.
Na enkele mededelingen (zie hierboven) werd het woord gegeven aan ons
lid DB.Bob Blom. die ean inleiding gaf over ANTROPOLOGIE (M enskunda).
Het is moeilijk weer ~a gaven wat bij ons heeft verteld , daar het ee~
ruim terrein betrof van zielkunde,psychologie,religie,psychiatrie,modarne
alternatieve,geestelijka en gezondheidsopvattingen.
In zijn lange loopbaan als student,wetenschapsman~zielszorger,predikant
(ook legerpredikant),maatschappelijk werker,maar o ok zelf als patient,
heeft hij een grote k ennis en diep inzicht opgedaan i n de menselijke ziel
eD in de maatschappelijke verhoudingen,binnen en buiten> Nederland en
Europa.
Zijn grote verdienste is,dat hij niet is blijven stilstaan bij bepaalde
dogmatische opvattingen,maar bli3k geeft van een gro ot begrip van mensen
en toestanden van de meest uiteenlopende aard , en dat hij zijn betoog
steeds weer met een groot gevoel voor humor weet te relativeren en lief
hebbend,menselijk weet te houden.
De vele aspecten en betekenissen die aan het wo o rd Antro pologie worden
gegeven,werden duidelijk belicht,want de mens is niet aIleen een stoffelijk
lichaam.of aIleen een stuk verst and of een ziel of goddeli jke vonk,maar
een combinatie van dat alles.
Duidelijk werd ook geschetst het verschil i n opvatti n g Gver wat de mens
is,in het verleden en thana. Naast waardevolle nieuwe i nzichten,moet er ook
worden gewaakt voor beunkazerij en het mi s bruik maken van goedgelovigheid.
Het is nog altijd zo,dat extreme opvat tingen geen stand kunnen houden en
de waarheid in het midden ligt.Onderscheidingsvermogen is een eerste ver.
eiste voor het opdoen van wijsheid.
Bob Blom bleek zelf een wijs mens te zijn en we kunnen hem dan ook dank
baar zijn,dat hij ons zo'n waardevolle avond heeft gegeven.Onza educatie
staat ~mmers nooit stil.
Als (oud) DC-NPV van Zeeuws Vlaanderen in de vijftiger jaren' heeft hij
de scoutsbeweging vol toewijding met zijn vele capaciteiten gediend,want
juist in de scoutsbeweging staat de "menskunde", het waarderen van de
p e rsoonlijkheid,op aen van de eerate plaatsen .
Wij hopen nog vaker van zijn medewerkin~ aan onze kringavonden te mogen
g"bruik maken.

•
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• The maiden trip •.••
In ons nijvere vader land ~lijden met regelmaat van de klok
nieuwe schepen van de wereldbekende scheepswerven. Velen hebben
eens~ezind gewerkt voor het moment, waarop met een doffe plof
de befaamde fles champagne, merk Moit & Chandon, tegen de boeg
uiteenspat. "Ik doop U...• en wens U behouden vaart •... "
Een fel gesis, grote vlokken wittig schuim van het kostelijke
v'o cht schuifelen traag langs de scheepshuid naar beneden en
langzaam glijdt de trots van de werf de helling af.
Directie en genodigden trekken zich terug in de feestzaal, de
fonkelende glazen worden p;eheven, vele woorden gesproken. Een
nieuwe boo~ is toegevoegd aan onze vloot.
ook onze "vloot" van groepsaktiviteiten is met een nieuw scheepje
uitgebreid, de MEMO. Veel is er gesproken, gerekend en gemeten
voor dit blad bij U in handen is gekomen. Wij hopen dat het
scheepje een stoere schuit zal blijken te zijn. Bestand tegen
de malheid van doodtij of tegen copiegebrek, tegen de muiterij
van ongeinteresserdheid. Hoge het zijn "All hands on deck".
zo begon het heropgerichte groepsblad van de Tarcisius. dat in
maart ter water werd gelaten.
Wij van de GZK wensen hun een behouden vaart.

• Uit de Pauluskoerier.
Je weet natuurlijk wel dat beren, dus ook Baloe, veel van
honing houden. Wil je weten hoe dat smakkt? Probeer dan eens
een HONING MILKSHAKE.
Je doet het zo: Je neemt een geraspte halve appel met twee
eetlepels honing en sap van een t citroen.
Hierbij doe je een glas melk. Dit alles goed
opkloppen en in een hoog glas schenken met
een rietje erin. Tenslotte zet je op de rand
een schijfje appel en klaar is je bere lekkere
m1lkshake!

• Uit de Damieter.
DE GROTF: AFVAL-TS ST!! ' , ,
Het gaat heel gema k kelijk, dus niemand heeft een smoes om niet
mee te doen. Beantwoord de vraag zo eer lijk mogelijk en omcirkel
het cijfer wat je hebt g ekregen. Tel a a n het eind alle cijfers
bij elkaar en kijk o n deraan o f je e en erge rommelkont bent.
Veel plezier en niet smokke l enl !!!!
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meestal
ni et

wee t ik

meestal
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ja zeker

go oi je je buskaartje
op s t raat als je uit
de bus komt?

5

4

3

2

I

Laat je je snoeppapi ert jes o p stra at va ll en?

5

4

3

2

I

La a t je rommel liggen ,
omdat je geen vuiln i sbak
wilt zoeken?

5

4

3

2

I

Al s je romme l ziet,

I

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Verge et j e weI eens
afval op t e ruime n?

5

4

3

2

I

Zou je mee willen doen
aan een opr ui mak tie?

I

2

3

4

5

Laat j e een plekje s chone r
ac ht e r dan je he t vo nd?

I

2

3

4

5

Be n je ee n rommelmake r?

5

4

3

<'

I

Tr ap je we I e ens een
vuilni s za k kapo t ?

5

4

3

2

1

Gooi je het zakj e van de
patat in een afvalbak?

I

2

3

4

5

Schrijf je op verke er sb ord en of bushuis j es?

5

4

3

2

I

Laat je je hond mid den
op d e sto e p po e pe n ?

5

4

3

2

I

ruim .ie het dan op?

De nk ,ie weI eens: wa t
een naar gezicht, die
rom mel

. AI s je gesc oo rd hebt; 40
45 punten
30 - 40 punten

2 0 - 30 punten
sm eerpoe ts
superrommelkont
bosvarke n

9 - 20 punt en

..

da n mag je blijven, MO Or ZO!
dan mag je nog net bl ijven,
maar het kan betel' .
dan wordt je ge s cho rst voor
een curaua opr ui mo l ogie.
OM TE HUILEN!!!!

"
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St. JORISDAG
KABOUTERS

WELPEIII

Zaterdag 26 april hebben we met de kabouters en welpen S-.Jorisdag
gevierd. Via 2 verschillende fietsroutes konden de groepen naar
Buitenzorg komen om daar met elkaar rond een kampvuur naar het ver
haal van St.Joris en de draak te luisteren.
Het leek weI alsof de kabouters en welpen allemaal op racefietsen
reden, want ze waren zo vlug in Baarn!
Maar goed, daar kregen ze toen limonade en koek.
Daarna vertrokken we richting kampvuurkuil, waar het St.Jorisvuur
al vrolijk brandde. Om goed in de stemming te komen, zongen we met
elkaar een aantal liedjes en kwam Joris op een gegeven moment in de
persoon van Rob zomaar aanwandelen. Want Rob was gewoon Joris! Hij
vertelde het verhaal zo levendig dat we het gevoel hadden er alle
maal bij aanwezig te zijn. Voor de kabouters, waarvan de meesten
het verhaal nog niet kenden (ik trouwens ook niet) was het een echte
belevenis.
Toen Joris de draak verslagen had, en hoe!, zongen we tot slot
"make new friends" en met nog een appeltje voor onderweg vertrok
iedereen huiswaarts.
Misschien volgend jaar weer?
Marian Gerding
PADVINDSTERS/GIDSEN

VERKENNERS

Gestart kon worden tussen 18.00-19.00 uur vanaf het clubhuis van
de Generaal Winkelmangroep. Bij dit clubhuis werd een routebeschrij
ving en een kort verhaal over St.Joris uitgereikt. Het volgende
punt van de route lag onder het viaduct bij de Soestdijkerstraatweg
waar ':de opdracht was om per groepje een ridder aan te kleden.
Vervolgens kwamen de deelnemers aan in Beukenwoud, waar op een ge
luidsband het volledige verhaal van St.Joris was te beluisteren (erg
spannend verteld).
Via een te volgen drakenspoor ging men verder op zoek naar de draak
die verslagen moest worden.
Bij de oversteek van de Soestdijkerstraatweg, tegenover de weg naar
het Baarns bosbad, werd een fototrucage uitgereikt. Uit deze trucage
was de verblijfplaats van de draak te vinden.
Bij deze verblijfplaats (Buitenzorg) lag het in de bedoeling de
draak in een gevecht te doden.
Wat een geweldige happening beloofde te worden, verzandde wegens
het uitblijven van toegezegde hulp van medewerkers totaal, erg jammer.
Er bleef verder niet vee I over dan het uitschenken van chocolademelk
aan de + 90 deelnemers.
Een poging om koeken uit te delen werd een gevecht van jewelste, wat
nog leuk was ook.
Tenslotte werd de draak op het vuur gegooid, waar hij in vlammen en
rook ten onder ging.
Aan allen die bij de uitwerking van deze Sint Jorisdag betrokken
zijn geweest heel hartelijk dank voor de medewerking. Zonder jullie
was er helemaal niets van terecht gekomen!
Namens de werkgroep
Frits van de Kamp

NOTEERT U VAST IN UW

- --

20 juni distriktsaktivi tei t voor ][:"bou t erc VM hd f 3es tot
ha l f n egen op kampee rt er rein Ui tni jk .
Er k omt een po pp en sp eler en elke Groep l10 rd t ui t Gcnodigd
een sketchje of zo t e doen.
ZOb ERKAJ>,iPEN en dan even ru s t ••••
13 en 14 sept. akti vi tei tenmarkt in d

~

Vaart.

september

Bestu r en ov erl eg over dr- c;emeen t e l i jke Scout i ng
enqu e t e

13 sep t embe r

20.00 uu r in distriktscentrum vo or l ei ding van
verk en ne r s/p advinsters-eidsen, overlee over
PaRo 'ia ' 81

b eg in oktober

distriktszwemwedstrijden

l~

•

•

,
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---------. ~~~------------------------~--------------Bestuur
Philip
Niek
Chiel

1 juli tim 1 aug.
15 juni tim 2 ju1i. Daarna is hij 3 weken
event. bereikbaar in de
C1emenspastorie.
14 juli tim 14 aug.

Spelteam
verk./padv./gidseD
Rowans/Sherpa's
Waterwerk

Frits v/d Kamp
Hans Hensen
Albert v/d Burt;
Lenie Doelman

25
28
9
13

jul1
juni
jul1
jul1

tim 18 aug.
t/m 13 jul1
t/m 19 jul1 8. 16 tim 24 aut; •
t/II 6 aug.

De andere spe1adviseurs waren niet op de districtsraad, dus daar
hebben we geen gegevens van. ( Behalve Joop en Marian natuurlijk,
maar hun vakantie. zijn helaas niet meer relevant)
SCOUTSHOP IS GESLOTEN

van 11 JULI tot 20 AUG •••••••••

INHOUD
1
2
3
5
b

-,
8
9
10
12
13
14
I?
16
18
19

Van d e r educ tie
Van de districtsvoorzitter
PaRoBa
Au Hevoir
Po oltocht
lJis t rictsraad 8 mei
LKW-aktie
Districtsraad J juni
gelezen in Scouting
oesturen-ov erleg
projektgroep sociaal culturee1 Plan
Wilde Honden spel
Vriend en van Scoutine
uit de groepsbladen
st. Jorisdag
Agenda,vakanties,inhoudsopg ave
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