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Kalimera, -spera, -nlgta , beste scouters.
Je ziet het, we zijn nog niet helemaal los van onze vakantie
in Hellas. We dromen nog van vol ri jpe tomaten en feta, het

sap van de peponi druip t ons i n gedachten van de kin, en als
we de ogen dichtdoen ruik en we de souvlaki. Griekenland, land
van puiniden en Amstelbi er . Helaas, Hellas, voorlopig moeten
we het weer zond er je doan en gaan we over tot de orde van de
dag.
Jullie ook allemaal prettige vakantie gehad, ja? Fijns.
Het is ev en wennen dat , terwijl wij zwommen in de baai van
Epidavros, het hi er in Gooi-Zui d
al weer vonkte van de
aktivitei ten, en het plannenmaken volop aan de gang wa,s.
Maar dat was weI zo , en in deze GZK kun je iets van de reaul
taten daarvan terugvinden. Weer een erg informatieve afleve
ring dus.
,
Heel handig i s ook de a dr esli jst van bestuur en spel team. Als J~
die eruit haalt en ia j e scouting-map met aktuele paperassen
stopt kun je ' m s teed s weer t erugvinden ook.
Uiteraard is er weer een bij ~'age van de VVS, onze vaste kopij
bezorgers. Speci al e aandacht voor het verslag van 19 mei, want
daaruit spreekt i et s van de bij de VVS levende gedachten over
het huidige Scouting en met nam e de l eiding._ Reacties zien we
volgaarne t egemoet.
Het volgende nummer hebben we gepland te verschijnen half dec.
Dat betekent dat de kopij ui terlijk 28 november op het re
dactie adres moet zijn i ngeleverd.
Yamaz ~

'*

Goed emorgen. -middag/avond, -nacht : Doorhalen wat niet van
toepassi ng is.
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6 ei len en bar bequen .
'l o or no\,;;:u :s / 3he r p?, ' s e n ·.·/il de vaa rt o p 28 se pt e 1!J ber .
evune ment w~ araan do o r 4 ~ !deli n ge n werd de e 1eenomen , wat zo ln 40

~ en

ueel llc;oers o pl everli e, e e n re s pe c t a be l a an ta l voor ons d istrict,
We ve r t ro k kc" r Oll d hal r twe c richting ~ijd e blik in e en colonne van 5
v l etten en 2 sc houwen, g es l eept Joor h e t so epel lopende d ie seltje
van de wuide rkruis .
De c e r ~te a a l.b li k v an de Wijde blik was nist e r g hoopgevend , ar was
nauw eli jks e en ~uchtj e , da t werd vo orl o pi e du s wr i kken .
Om 4 uu r zou er ee n bak s oe p zij n op een van de eilandjes, maar het
wate r was no 1.;' niet gearr i veerd , we i n i s soe p dus , daarom werden de nood
).' a n tsoenen 7- up en col" maar aan ffe bro ken .
Ondertussen was de h e er D. 'l'ilanus (noo i t te beroerd om een handje te
hel pen) in zij n kacheltje gear ri veerd.
En toen be gon het te waa ien, t e mo o i om ,mar te "ijn, een lekker briesje,
p recies goed voor een spell et je t i k ker tje met levens op het water. Die
le v ens war en ba l lonnetj es , d i e ac h t er de bo t en aanges leept werden. Om
elkaars bal l onnen te ve rn i etige n ont s tonden soms fe lle gevechten, waarvoor
de Huyter zi ch ni mm er ha d hoeven te s cham en. Soms r ~ akte het tuig (hier
wordt de scheepvaa rtt erm be do e l d) zo danig verward, dat tot een staakt het
v uren moe s t '..Jorde n overgegaan .
Om zes uur trokken we ons t erug o p on s eilandje, waar intussen de
t ouri s ten a l huiswaarts of naar veiliGe r oorden ver trokken waren.
De portie s vlees waren al verd ee ld en de so ep was heet, maar de barbeque 's
wa ren n og nie t aan ge st oken .
Acht k leine barbeque bakke n waren er en elk e gr oep moest z'n eigen
b a roeque aan zien te kri j ge n, da t d it pro bl emen Zou geven kon ik me nog
voors te ll en, maar dat in sO fnlJl ige groepj e s zo slecht met vuur omgesprongen
werd. 0 • • • " 0 ~
Enkele opmerk ing en : He t vuur br and nie t meer , Ha t moeten 'Ie nu doen?
( h in t: aan b:i.a ze n) , of : i k he b He l e en s l3eh oord, dat slaol ie op de houts
~o o l he t v uur beter doe t b r ~nde n (je bed oe lt beter roken ) .
Hat bes ef da t als je j e vuur n i s t aanhie l d , je r a uw v lee s moest eten,
Degan ,o'e l ukkig l a n gzaara te komen .
D;;. t j e om ? uur n i e t mee r ko n /',ien waar je eigen ka.rbona a.e 1:·. ;;' zullen "/e
mQ.ar toe ,' cilri,jven aap. de t e r ugsc hakelin g n:]'ar wintertijd.
De t erllgt oc ht vOlld ik hat mees t indrukHe kken d, het uit e;ec; toT'Jen
a pi ece l gl add e meer , de maan en de s tilt e nlls en doorbrok en door het
{f epuf van de sIe pe r .
Al met al een er g c cslKagd evenement , dat ik gr a ag nog e ep. kear over
~ on . .·/i ~J.. e n do e n •
le dere s p. d i e me t de or gan i s"ti e hee rt meege holp en (de ~~ n !l Ot,; meer dan
de nnder) h o e f ik e i e;en l i jk " ie t te bedankell , Ha nt h e t was voor jullie
ei gel! ''' i ddar:; , mCla r toe h bed"",:t en rrraall' t ot de v ol " e nli e kea r.
Al bert va n ,1,e r Bureh.

Be jaargang nr. 3 mei/juni 1980
DAMIETER
s ticht i ng Scouting Hilvers wn Noord
+ De GIDSEN van de Dan ny Kaye gaan met die van de Anne Frank

op kamp. Ter voo rbere id in e zijn er al wat gez amenlijke b ij 
e e nkomst en g ewees t , waa rb ij o.a . de ene g roep de andere
moes t in t erv i euwen.

Desgevraagd ve r te lt leids t er Loes aan de r edactie v .d. CZK ( 30 sept)
da t het kamp prima verlopen i s. De twee groepen konden he t goed met
el kaar vinden , zawe l de meis jes als de Leiding . Ze hebben gebivak
keerd i n een blokhut in Roozendaal . V~~r de 18 meisjes en 5 l eid
sters was die wel wat krap , maar de omri ngende bos s en ver goedden veel.
Ze waren trouwens tach hoofdzakel i jk buiten want de regen beperkt e
zich tot een bui . Kor t om : het was een aoed kamr> .
Het is alleen j ammer dat e r na het kamp'maar weinig gidsen overb li jven
(Danny Kaye 5, Anne Frank 7) . Met zulke kleine aan ta ll en is het
moeilijk werken . Fusie? Opheff en? Vast ni et, maar iets moe t daar tach
aangedaan wor den ...

•

+

Die zelfde gidsen verzamelen Dude kranten om eventuele spe
cia le ak tiv i t ei ten van te k lln0 e n bj~talen.

+ En gidsenleidster Jeanett e i s op zoek n aar sing l e ' s enLP's

~

vo or de ziekenomro ep . Ze kri j gen nl. Been subsid i e en be
tal e n da t soort dingen uit e i ge n zak; dat wardt dus een
ko stbare bezigheid a ls je zoveel muziek zelf moet kopen.
Dus als je nog wat pl aten he bt li ggen , die je toch ni e t mee r
dra a it, omd a t je ne t e e n nieuwe superkwadrofonischehaifai
bandopn ameenafspee l appa rat uur hebt aangeschaft, breng dat
spul dan e ven naar Je ane tte van der Moolen, Jan van der
Heyden s traat 305 .
+ En de KABOUTERS ga an in Amersfoort op k amp:

" ... en daar
s ta at een maoie bl okhut, helemaa l van ho ut, echt fa nt as ti ca ,
en daar mo ge n we tot en met z a terd agmorgen in s pel e n, slapen,
e ten,snurken enzovo ort enzovoor t ..... 1f
Mmmmmm, wat is he t adre s , Kek a ... ?

INFORMATIEBULLETIN van de S t . Michaelgroep
l e jaargang nr . 3
•

+ Het Mi ch ael HORDEHOL is doo r een aantal vaders voorzien van ee n

toilet, en ga s - en wa t e rlei din g. Er wordt daar door iedereen, ook
de wel pe n, hard gewe rkt om het hordeh o l er wat beter uit te laten
zien.
+ Het WELPENkamp zal in Hui ze n gehoude n worden ..
+

Ook de Mich ae l s pa ar t oude kran t e n . ..

+ De ACHTERMIDDAGWACHT j uni ore n p lant e e n 7- daaes e v a artrekt och t voor

in de vakan t ie: " . . . zu l len we ook weI een s aan boord i n de koo i en
moe ten. De ve rs ch i llende ervaringen le re n ons dat het goed moge lijk
is am met v ijf man aan board t e s l apen, inclu s ief hun plunj e en
baksuitrusting .. . . "
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, groepsblad van de St.Paulusgroep
jaargang nr.l , augustus 1980
+

De GIDSEN begonnen het nieuwe seizoe n met een groots cheep se
in s tallatie, de allereerste in dit begin dit jaar op ge richt e
ve ndel: 2 leidsters, Mar i ek e en Francis" en 9 gidsen~
Gelukwensen en een lan g leven, Paulus vendel!

+

De WELPEN doen uitgebreid vers l ag van hun ontdekking sreiz en
vanu it de in Den Do lder gel egen bas is. Marco Polo, Livingstone
Scott en nog zo wat van die fi gu ren waren erbij .

+

Een paar STAFLEDEN gingen naar de Para lymp ics. Eentje hielp in
de kantine. " .. Dat was e r g leuk •.. Natuurlijk waren er ook we i
probleempjes. Bv. Italian e n die a il een italiaan s spreken en
die will e n weten wat prei is en hoe het smaakt. Daar sta je dan .. ~"
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Berichtenvan de Projectgr~ep
Sociaal Culture'i~' :Plan
•

in de rij ksbijd rage-rege
hng opgen omen zijn . Die
instell ingen , volgens C RM
in Hilversum uitsl uitend
het G OCK en de ve renig
De projectgroep heeft op dond';
de muziek lycea, hebben
<lag 4 september weer in het open-.
nie t aileen met de gemeen
boar vergaderd in De Vaart. DI1
te te mak en , maa r oak met
vol,8"l'de onderwerpen kwamCllt
de prov inci e. Hu n activi
tijdens de vergadering aan de Of'
teilen zijn im mers oak be
~:
doeld voor niet-Hilver
su mmerS.
De provincie gaat zi ch nu
2. OiiOeTllet agendapunt
dus ook met de gang van
delingen komen een vijftal
zaken bemoeien. Wa t
wen aan de orde die lUS5Cn
moeten we nu met deze
ambtenaren van de gemeente
instelli ngen die een z~onderwerp van gesprek vorm
naamde
,.steunfunkne"
. ~n .
verv ullen?
.
a) In plaats van april 1982,
e) Bi nnen de gemeente woror
moe ten de gegevens van
gewerk t aan eeo aJgemene
de instellingen yoar bet
subsidie verorde ning.
toekomstige programma
Daarin staat zoal onder
welke voorwaarden aan
een paar maa nden eerder
een groep, inste ll ing o f ae
bij de gemeente binnea
tiviteit subsidie wordt Ycr
zijn. De secretaris van de
leend. In de verordening
projectgroep, de
gaat her am allerlei activi 
Diepeveen, onderzoekt op
teiten, d us niet aileen de
welke wijze deze te . .
sociaal-culture le.
poversnelhng kan wordell'
Verwaeht wordt dat ~
uitgevoerd .
subsidieve rorde ning eind
c) De projectgroep is beziC
september klaar zal ziin
een nota te schrijven waa....
voor bespreking.
in de hoofdlijnen van bet
•
.
H
oofdlijnen
van het gemeer>
3
gemeentelijk beleid op bet
relij k beleid.
geb ied van het sociaal cui
Onderwerp van d iscussie is de
turee! werk staan uitge ..
werkt. In het laatste hoofd
vraag of de gemeente ten
zien van he t sociaal-cultureel
stuk van die nota staat pet
werk at d an nie t ce n stu rend
werksoort ornschreven hoe.
of duidelijk riehting gevend
dat beleid van de ~emeetlte
be leid moet voeren. He t ee r
er volgens de proJe<:tgroep
ste hoofdstuk van de nota
lIit moet zien. In kleine
Hoofdlijne n $emeentelijk be
werkgroepjes zullen de
leid moet dte vraag beant
verschillen~ onderdelen.
woorden. En war is de rol van
worden uit gewerkt. Aan
de gesubsidieerde instelli"llen
de ambtenaren in _
aIs het gaat om het maken van
werkgroepjes is de raut]
beleid?
voorbehouden om voorar
het voorbereidende werk
Is het niet veel beter dar de
te doen. De werkgroepjes
gemeente zieh terughoudend
opstelt en de instellinge n de
kome" met name in ok to
ber meerdere ",~Jen bij.
gelege nheid geeft een onaf
een.
hankelijke koers te volgen?
d) De rijksbijdragere$elinJ
Ter discussie zijn her voorll>
sociaal-culturele acnviteiJ
ptge hoofdstuk zoals dat door
ten is veranderd in de
de h~e r Kraaykamp geschre
rijksbijdrageregeling . 50yen IS en cen notitie van de
ciaal-culrureel werk . Dat
hee r Elich. De hee r Kraay
betekent dat ook gesubsi.
tamp is va n mening dat voo r
dieerde inste llingen die
de gemeente cen sturende
zich met de o nde rsteuning
. taak is weggelegd . De heer
Elich vindt daare ntegen dat
van alJe rlel sot:iaalcult ure
Ie aetiviteiten bezighouden
oot gemeentebeleid vooral ge
richt moe t . zij n op een ·zo
groot mogelijke o nafhanke
lijkheid van de su bsidie-be.
hoeftige instellingen. Her be
leid moet dan oo k steu nend
'.
:
c

actlvcre nd e n con(roJerend'
zijn in plaats van sturend .
Zonder zich over de inhoud
van deze begJippen nader uit
te spreken, besluit de verga~
dering het begrip •,sturend
beleid" in het hoofdsruk van
de heeT Kraay kamp te ve rvan
gen door termen als " active
rend" en "selecterend" . Hel
wordt niet wenselijk geacht de
"zo groot mogelijke onafhan
kelijkheid van de subsidiebe·
hoeftige instellingen" als Uil
gangspun t in dit hoofdsfuk te
ve rmelden .

'
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Scouting.



In Hilversum z.ijn .12 SCouting
groepen
aetlef.
Scouting
w?r.d t gerekend tot het vrij
wtlltgerswerk . Daarin neemt
het een belangrijke positie in .
De gemeenteraad wil het
kleinschal ige vri jwill igerswerk
meer In de belangstelling zet
!en . Om di~ wenS.in te vullen,
IS het nodlg meer inzieht te
krijgen in hoe nu dat vrijwilli
g~~swerk georganiseerd is.
Bl1 de gemeente bestaan dan
ook plannen am onder de
S:<;0utinggroepen een vragen
hJst . te 13ten rondgaan .
J?e I.nformarie ui t de inventa
nsatle voar he! sociaal-cultu.
reel plan wordt ook gebrUlkt.
~aar meeT mfo rmatie is no
dig .
De projeetgroep heeft daane
gen geen bezwaren. Ze steff
~el. dal er grate aandacht
w? rdt besteed aan de "fstem
~lOg va n deze procedure met
die van her sociilal-cu lt.ureel
p~a~. Oat moet oak inho ude
liJk het geval zij n.
.

De

EV ~Q! EN Tm

GROEP is een groep enthousiaste

mED.s en met s pecia::te tal en ten op het gebied Tan

organiseren
creativ.i t ei t
fant a sie
Met behu lp van o.a. d e ze talenten ve~' zorgen zij
akti vit eit en voor de jeugdleden van het distrikt.
bv. BP-d.ag e.a.
Durt j ij d" uitdaging aan om binn8l'l. EG-verband
voor g roooo te groepen aktiviteiten te organiseren?
Me l d je dan rap aan voor de Evenementen Groep!
bi j
Fri ts van de Kamp
van Speyk1aan 32
t el ttfoon 48777

.

"

JOS HILHOll.ST
EllXHOOllNSTRAAT 15

1216 AP Hi1verSUIII
tel. 43008

HEB JE

DOEN!

- ALLEE ALLERLEI - AL GELEZEN ? ~

(Nl de Gooi Zuid Koerier natuurlijk)

-SCOUTING-?

Op de DR waren 2 genodigden, I NEKE VIii DE HORN en JOHAN HILHORST,
be1d~ bureau-medewerker van de Jeugdraad. Zij werken sinds kort
b1j de Jeugdraad spec1aal voor dienstverlening aan het vrijw11
11gerswerk. Deze avond kwamen zij zich voorstellen.
INEKE werkt 20 uur per week en zal zich bezighouden met prak
tiache ondersteun1ng, advisering, behulpzaam zijn b1j het or
ganiseren van training als daar behoefte am mocht z1jn. en b1j
het oploss.en van problemen op bes tuurlijk en organisatorisch
niveau etc. Ze 1s op maan dag, dinsdag en woensdag bereikbaar op
hetbureau van de Jeugdraad.
JOHAH 18 financ1eel administrat1ef medewerker. Hij kan hulp
b1edsa bij het boekhouden, opat ellen van begrotingen, opt1maal
benutten van de aubs1d1emoge11jkheden e.d. H1j 1s de hele week
bere1kbaar op de JBUgdraad.
De huid1ge samBnstel11n, van de spelteams werd bekendgemaakt
(z1e elders in dsze GZK . De volgende DR zullen de benoem1ngen
d 'o fin1tief gemaakt worden (of n1et).
HEft spelt'CE\III heeft het vo o ~nemen om het aksent Val de bez1g
heden te gaan verleggen . I n plaat s van het merendeel van de
energ1e te stoppen in het organiseI"en van akt1vi teiten, zullen
ze dit seizoen z1 ch meer d1rekt met de groepen en hun spel
eenheden bez1ghoud en . Ze ga31 de groepen bezoeken en praten
met de le1d1ng om zo d e behoeften te pe1len en direkter assi
stent1e te kunnen v erlenen.

,

-f

De Argonauten komen met het voorstel om een EvenemElltengroep
in te stellen, die zic h speciaal bezighoudt met het organI
se~·en van d1 strikts akti vitei ten.

~

Maarten van ~en is inmiddels benoemd tot voorzitter van het
landelijk we penteam, en als zodanig tot lid Val het lande11jk
bestuur. Hij is dus geen afgevaardigde meer voor het d1strikt
naar de Lande11jke Raad. Philip bedankte hem voor de w1jze
waarop hij op de Lande li jke Itaad de distriktsbelangen heeft
behartigt, en wenste hem succes in het welpenteam.

-K
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~

"*

Philip roep t de groepen op zich aan te melden voor een 1001 tocht.
Dat zou hij zo lBUk vinden. Enkele groepen voelen er we voor.
Groepen die 1nteresse hebben moeten zich even melden b1j Frits
van der KalDp of Hans HEnsen •
De IP-soos is weer elke vr1jdagavond open voor alle leiders en
leidsters.
11e IC1U"UStocht wordt op 3 en 4 januari voor de tiende keer ge
lopeno Het wordt em reuni e-tocht.

Vr i end en Van Scouting
Zoals u in de Gooi Zuid Koerier hebt kunnen lezen, is de Kring 't Gooi
van de V.V.S. het afgelopen eerste halfjaar van 1980 actief bezig ge
weest met het houden van maandelijkse bijeenkomsten. We laten hier
nag de versiagen volgen van de bijeenkomsten van 19 mei en 2 juni.
Het zal u bekend zijn dat de V.V.S. open staat voor allen die geen tijd
meer hebben om actief aan het scoutingwerk deel te nernen, als oak
voor hun echtgenoten, maar oak voer personen die niet actief in
scouting ZlJn geweest maar er sympathiek tegenover staan. De bedoeling
is om incidenteel hulp te verlenen aan Scouting Nederland, individueel
of in werkgroepen. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen functi
oneren. De V.V.S. bedoelt een voorpost van scouting te zijn in de
maatschappij en goodwill voor scouting te kweken.
Wij nodigen u uit zich met ons in verbinding te stellen. Dit kan schrif
telijk of telefonisch met een van de bestuursleden, of u kunt een van
onze bijeenkomsten bezoeken die elke 3e dinsdag van de maand gehouden
worden. De eerstvolgende zijn: maandag 20 oktober en maandag 17 novem
ber in de vergaderruimte van de SHG, Godelindeweg 17.
Dp het programma staat altijd een goede inleiding die rechtstreeks of
zijdelings verband houdt met Scouting of met een ander maatschaonelijk
cultureel onderwerp.
De bestuursleden van de kring

It

Cooi zijn:

I1w. E.G. Versfelt-Groot,
Gr.Hertoginnelaan 33, 1405 EB Bussum.

02159-15704

Mw.J.Metselaar-Hangard,
IJsbaanweg 36
1251 VV Laren

02153-14824

W.H.H.Quint
Dude Aroersfoortseweg 77 M , 1213 AC Hilversum

035-43767

P.J.A.Koop,
v.Kr.v.Veenlaan 56 , 1222 NA Hilversum

035-856764

F. J. v. d. Veer , (secre taris)
Handellaan 16 , 1272 EE Huizen

02152-51476

ELKE VRIJDAGAVOND VtJUF HALF NIDEN

I.P SODS
IN DE srAJdHUT OF HEr GEl TEWEITJE

Vaar alle leidsters en leiders van
hat district.
Tot vrijdag dus ••••
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• Op maandag 19 meij.l. gaf ~ ns lid Wim Quint ons een goed voorbereide
inleiding over het begrip "NORMBESEF". Het omvat een breed terrein
van fil osofi sche, maatschappelijke en culturele verschijnselen, welke
aile terdege werden belicht en waaruit wij slechts enkele elementen
willen noemen.

Tot de tweede "ereldoorlog leefden wij in ons beschutte landje volgens
bepaalde nonnen, waarvan wij meenden dat ze onwrikbaar waren. Maar in
de jaren 1940-1945 leerden wij wei anders; alles bleek ook bij ons
te kunnen gebeuren. De bevrijding bracht de hoop en verwachtin8 van
een, wederom stabiele, rnaatschappij, maar oak dat was een vergissing.
Enerzijds de g ra te welvaart, anderszijds de onverschilligheid t. o .v.
de medemens was voor velen aanleiding tot onstabiliteit en afbraak
van normen, waarVQO r (nog) geen nieuwe maat s taven teruggekomen zijn.
En er bleef een groot stuk ontevredenheid (gebrek aan woonruimte bv.)
onvrede, matheid, gebrek aan stimulans, een al te gemakkelijke levens 
wijze, manifestatie van uitersten, onzekerheid, ontwrichtin g van
ge zin, gebrek aan arbeidsvreugde, uitlopende in generatie betsingen
en over en weer verwijten van cud en j ong t. o .v. elkaar.
Nu is een verandering in de maatschappij niet zon der rneer af te keu
ren, integendeel, maar er moet be grip voer zijn, geen verwijt of on
verschilligheid. Verstrooiing aileen geeft ook geen oplossing, er
moet naar nieuwe no rmen worden gezocht.
Ook Scouting is niet onberoerd gebleven, de fu s ie bracht een grote
crisis, men meende al het oude overboard te kunnen zetten, maar er is
ook hier een kentering am de werkelijke waarden te behouden on de r ver
nieuwde vormen (o.a. de uniform). Hoopgevend i s toch dat al die dui
zen den jongens en meisjes blijven komen en dat er ook duizenden kad e r
leden nog st eed s klaar s ta an, al gaat het dan ook hier en daar wei
eens een beetje rnank, maar wat wil je in zo rn storm?
De VVS zou wei graag eens willen praten met het jonge kader (in een
forum bijv.), zoeke nd naar de elementen die binden.
De uniform geeft: eenheid - morele pli cht - goede naam ophouden- ge
zamenlijke gedragslijn -.
Na de inleiding kregen de aanwezigen de ge le genheid hun visie te geven .
Heel in het kert hierever dit: moe ten we r i chting geven of aIleen maar
de vo orwaarden tot ont~looiing s cheppen?
Er bestaat vaak gebrek aan verantwoordelijkheid t.a.v. de wekelijkse
programma's, er werdt teveel gerommeld, en de kinderen willen dat juist
niet, ze hebben mee s tal meer "normbesef" en vragen om goed ge leide
activiteiten.
Er is veel positiefs, er zijn goede pro gramma's, er is no g steeds een
leiderskorps. Al s actief medewerker (leider e.d.) kunnen we nog het
meeste doen. Soms krijgen we de indruk dat het heilig vuur ontbreekt,
dat er zo veel slapheid is en v erv lakking, maar wie zal zeggen hoe de
jeugd het eigenlijk ve rwerkt ?
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Positieve gedachten tens lotte: het heilig vuur bestaat bij velen toch
nag wel, velen vinden weer vOldoening in eenvoud, men houdt de hoofd
zaken vast t er is optimisme merkbaar, de jeugd vraagt zelf om normen,
Scouting Nederland levert de meeste helpers voor de paralympic spelen
in Arnhem, ons laatste kampvuur op de landdag in Deventer op 10 mei
samen met een groep jongeren (PIVO'S) klonk als een klok.
Er zal een vervolggesprek komen in het volgend seizoen .

• Op maandag 2 juni werd het seizoen afgesloten met een zeer geslaagde
zomer-avondwandeling door het bos van het kasteel Groeneveld (Baarn),
een stuk natuur, dat aan velen nag onbekend was. We maakten deze
wandeling samen met de leden van de kring Utrecht, wat de gezellig
heid verhoogde. Het was prachting weer. Na de wandeling werd er bij
"de Prom" in Baarn verzameld voer koffie of ijs, waarbij de onder
linge contacten werden voortgezet. Om een uur of 10 namen we afscheid
van elkaar met een "tot ziens in september" .

.
HOUDT UW HEIDE OPEN ....
De heide groeit dicht. Dat is een logisch gevolg van het verdwijnen van de
schapen van onze heide. Ze vreten de boel niet meer kaal" waardoor vlieg
dennen en amerikaanse vogelkers de kans krijgen de hei te overwoekeren.
Daardoor verdwijnt niet aIleen de hei als landschapsbeeld, maar wordt ook
de specifieke heide flora en fauna in haar bestaan bedreigd.
V~~r de Ver.Vrienden van het Gooi reden genoeg om de Stichting Gooisch
Natuurreservaat te hulp te schieten, door een aantal opruimdagen te or
ganiseren. De Verenigde Vrienden op hun beurt vragen assistentie om het
"schonen" van de hei voor elkaar te krijgen 01' zaterdag 18 oktober en
zaterdag 1 november. Groepen of individuen die mee willen helpen bij
het open- en schoonhouden van de hei, mOe ten op die dag(en) om 8.45 uur
zijn op de N.S.parkeerplaats bij station Bussum-Zuid.
De werkzaamheden op de Fransche Kampheide zijn afgelopen om + 12.30 uur.
Meenemen: waterdicht schoeisel en handschoenen.
Voor koffie met koek en een verfrissing wordt gezorgd.
N.B. Zou je met je groep (min.20pers.) op een andere dag willen helpen,
dan kan dat ook. Maar dan weI even een afspraak maken met
dhr.J.Kamies
Geyssendorferstraat 30
Bussum
tel . 02159-15995
Milieu
Verga e f me mi jn st r ek en,
zoek s c hoon i n d e krek en en
hal der in dalen en to ppen,
zui ve r de d r o ppen en
i k kijk opz i j ,
naar een pr operder jij.
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20/25 okt.
b november

Jantje Beton
D1str1ctsover1eg Lande11jke Raad Dec.
Samenvatting LR-stukken 1n ok tobernummer Scout1ng
24 november Distr1ctsbestuur en Spe1 t eam vergadering
15 december Distr1ctsraad
13 december Landel1jke Raad
1 januarl
15. 30 uur N1 euwjaars1nstult.
3/4 januar1 THJlDE Icarustocht
26/27 sept.81 S60ut-1n,Ommen

•
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AGEND.6.f A

Gewest Noord -Hollsflol

Gkto ber :
3 - 4- 5

4- 5
6
10- 11 - 12
10- 11 - 1 ~
13
15

17-18- 19
25-26
25-2 6
31

Exper! m9ntel e Kursus 5pa ladviseurs - Overas selt
8aR~sk ursus Kabouters II
Ge~est~l! jk p Platformoverleg - ~el pen
Basisku <sus Welpen I
BasiskuraUR

~aterw8rk

I

GHweRt all Jk Pl a tformoverleg - Verke~nera
Gewe9t~lijk Platformoverleg - Kab. e n Gids/P a dv o
Jots - Rowans/Sherpa's
Bas1skursus Welpen II
Basiskursus Waterwerk II
Basiskursu9 Verkenners I

November:
, - 2

8
13
, 5-16

BasiskurSU9 Verkann ars I
8estur ent raining
Gewestelij ke Raad - Haa rlBm
Basiokursus Verkenners II

December :
13

Ls ndelijke Raa d - Utrecht

27-28-29
30- 31

Wlnterz wBrftoch t - 14 tot 17 jaar

27-28-29- Hout hak~8rs/Sosbeheerkam p 1980
30-31
va n 11 to t 14 ja ar

•

Op 3 an 4 januari 1.981 wordt de T1ElfDE 1carustocht
ge1open. Van"egens het jubl1eum wl1 de Franc1sstam
er een reunie van oud-1opers van maken. Als je
nlllleD en adre ss en "eet van mEllsen d1e oolt de 1Ca
rustocht ge10pen hebben. gee! die dan a.j.b. door
l!Tancisstam
Postbus 1970
1200 BZ H11vEJ' sum

ICARUS TOCHT
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AlJRESSE1'! B:8::iTUUR EN SPELTEMIS .

~
GOOI-ZUID
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Bestuur

Ph . F . Smit
v . Speyklaan 44 , 1215 SE Hilversum . Tel : 46602
vakature .
N. Koning
Busken Huet plein 7 , 1215 AJ Hilversum . Tel: 18371
L. r.! . Wouters
Oosterengweg 162 , 1 212 CS Hilversum . Tel : 850627
giro : 3532301 tnv Penn . St . Behart . Belangen
Distr . Gooi - Zuid Scout . Hed.
Oosteren g~eg 162 , Hilvers um

voorz .
vice - voorz .

sekre t.
penn . m.

I

Kabouters

•
.'
•

~/elpen

Gen . Krayenhoffstraat 115, 1411 BC lIaarden
Tel : 02159 - 406 59
- Jaen ie Schrijvcrs
Eland 18, 1 273 GL Huizen
- Ineke Iii tteveen
J . H. B. Koe koe kstraat 22 , 1214 AD Hilversum
Tel : 035-44036
- Cora Hogenbirk- Ivulffraat (zie Nico)
- Nico ilogenbirk

Verkenners

I Gidsen - Padvindsters

v . Speyklaan 32 , 1215 SC Hilversum
Tel : 48777
- Dico 'l'ilanus
Aueus tinusbof 26 Hi l versum
'reI : 12388
- !mnemieke Gjal tema- Slagt Oude Haven 2 Hil versum
Tel : 233 513
- HailS Hensen
:8eQl1esserweg 242 , 1223 GJ Hilversum
Tel: 851602
- "rits van de Kamp

liowans

I

Sherpa I s

I

v/il de vaart

- Al1lert va" det burgh Frans nalsl 2.?on 17 , HilversUJD
'.fa terwe rk
- LeniE: Doel;nan-,:ieuwenbroek

Soes tdijkerstra8. t \;eg 92 , 1 213 Xli Hilversum

Publiciteit
- J . H. Hilhorst

Bekhoornstr~at

15 , 1216 Af Hilversum

Tel : 43008

•
•

GewestelijRe raad
-

f:. • J . j~ .

8treef - v/d Ge e r

- Her t Kerkhoven
Landeli,jke rflad
-

J . ~.

:-i tel l0.::2.

Jacob Catsstraat 39 , 1 215 EX Hilversum
'Pel : 11894
Siriusstraat 10 , 1223 AN Hilversum
Tel: 856194

