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VAN DE f\.EDAKTiE '(~" 

Nog even gauw een GZK-tje de deur ui t, voor ' 80 derini tiel' 
in '81 verkeert. Kunnen we deze tenminste bijschrijven op 
het conto van 1980. Anders lijkt het net of we bijna niks 
gedaan hebben dit jaar. En wij weten weI beter••• 
Persoonlijk zijn wij van ons team niet ontevreden over de 
di t jaa~ verschenen nummel's, ook al zijn het er maar vijr 
gewoL'den in plaats van zes. WeI hopen we dat volgend jaar 
de spontane bijdragen vanui t d " gl'oepen en vooral de spel
teams wat gl 'otel' in aantal zijn dan di t jaar. Zonder jullie 
bijdraeen kan de GZK niet inrormatief zijn. ~ een GZK die 
gehe",l gevula is met "Gelezen in andere tijdschrilten" is 
nauwelijks interessant. . 
Zodoende mensen wensen we jullie veel inspiratie in '81, 
Tot st aks op de nieuwjaarsinstuil! 
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VOOR GROEPS- EN STICHTINGSBESTUREN 
Vergadering op 19 januari 1~8l 
i n de vergauerzaal van het eugdraad-gebouw 
aan de Godelindeweg. 

De agenda zal o.a. omvatten: 

Stand van zaken betrerfende het enquetelormulier van 
SHG en SRJ. 

Kenni smaking met twee bureamedewerkers van de Jeugdraad,

welke Scouting daadwerkelijk kunnen adviseren inzake 

beatuura- en subsidietechnis che zaken. 


~ Verton1ng diaaerie van de proj ektgroep "Plan Sociaal 
CuI tureel Werk" • 

kordt 

\5.3.0 - \ B. 00 

1/ de. ~ poe.\ " ) 

De flJnproever. ODder de 
wlnterkampeerdeu zullea 

nlet willen volsteaD met ••n 
bord l oep en aangebrande 
macaroal. DaaroDl geven wlJ 
Yoor ben twee ..oud·boUCULd...... 

g l081ead bete gerechten. 
Probeer eeJl.l zo'n maaltlld 'e 
b eraldeD, 01 '91'1811 het 25 gra

d enl 

HETE BLIKSEM 

V oor twee man heb Je bier
vooe nodi, : 1 kg aardappels, 

l It. kg :lure appeis, 15 cr. boter. 
wat zout en Wilt sulker. 
De aardappels schil Je en snUd 
ze In grote stukken. Deze ad je 
met water op eli laat het 10 ml
nu ten koken. Intussen :djn de 
a ppels In vieren sedeeld en de 
klokhuize:n verwiJderd. Je legt 
de: appels op de: aardappels en 
laat alles gaar en drool' koken 
(1 /, u u r ). Nu wat boter er bij, 
goed doo rstampen en oaar 
smaak ""at sulker er bU doell. 
Wan neer je ook nog een stukje 
b raadwors t er bij klaa r maakt, 
ben Je verzckerd "an een warm 
en goed maal. 

.i"en IIe",·e ••• 

nOERENGERECHT 

H ie n 'oor heb je melk nodi g of 
een fles karncmelkse pap. 

Zet dit op en roe r e r ""a t h aver 
m ou t doorheen (nlet te vee )), 
eventuele oud-broodresten. s tuk
ken appeJ en ""at stukken ro gge 
brood. (Je mag er geru st no g 
meer in doen, het word t steeds 
heerlijker! ). 
Wanneer Je na ongeveer 15 m l
hu t en koken het gerecht warm 
opdien t me t wa t s troop of brui
ne suike r er ove r, kan ie er 
weer e ven legen. 

• 


-2, 



• 


De tocht wordt voortgezet, dus .... 

_-----'-" _GU! je bezigheic£ je j aad I " 
Van de Districtsvoorzitter. 


N.auwe1ijks zijn we in september j .1. met het nieuwe scouting 

seizoen begonnen, of we naderen alweer het einde van het 

ka1enderjaar.

Maar ge1ukkig is voor ve1en het nieuwe jaar een extra impu1s 

om opnieuw te beginnen. Of misscnien zelfs weI om het roer 

om te gooien, omdat de gemaakte p1annen anders ui tpakken, dan 

we ons hadden voorgesteld. 


Het geweldige van een nieuw jaar is, dat je met een rugzak

vol goede yoornemens je t~'ektocht kunt starten. En de pro

blemen van het OUdE jaar wuif je zingend weg onder het 

motto "Pack up your troubles ••••• and smile, smile, smile". 


Juist in d ze tijd merk je des te meer, dat je groeps pro

gramma zich steeds ~ijzigt, al is het al om het feit, dat 

de jongens en meisjes mee-inspreken bij je spel en training. 

Daarbij merk je pas, dat Scouting een "beweging" is, die 

zich kan aanpassen aan de ve~'anderende maatschappelijke

ontwikkel ingen.

Hoewel o~ze uiterlijke kentekens gewijzigd zijn, hebben we 

onze attributen behouden, zoals: kaart, kompaB, kamperen,

buit enleven, levensvisie, maatschappij-beBchouwing enz. 

Daarnaast heeft Scouting een rijke traditie. 


Al met al is het zeker de moeite waard om ons als leidater. 

leider voor de jongens en meisjes in te zetten 

En aan de groeps- en stichtingsbesturen is het de taak om 

voor de groep te bewerkstelligen dat de hUisvesting en het 

spelmateriaal optimaal is. 


Voor ons allen geldt dan ook in 1981 

- De tocht wordt voortgezet, dUB.,. 

Geer je bezigheid, je daad! 


Deze laatste zin komt uit het onderstaande gedichtje 
" Geef 't beste uit je wezen, 

Geef 'l beste va n je ziel; 

Zonder ooit bevreesd te weze n 

Of '( in goede aarde vie!. 


Geef je hart en je OnttiXri ng. 

Geef je denken, geef je raad; 

Geef je inn.igs~ beroeri ng • 

Ceef ;e bezigheid, ;e Daadl" 

Beste leiders, leidsters en bestuursleden, ik wens u een 

Zonnig Spoor en een gelukkig nieuwjaar! 


PHILIP SlUT 
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,CAR L( S 1 0 C ~T. 

Ook dit jaar word t de I c a r us Nieuwjaar svoettocht, v oor 
leid ers, le id sters en pivo's uit ons district, door de 
Franc i s -starn georganiseerd. 
Deze aflev ering van d e I c a r ust o c h t za l ec ht er een heel 
byzonder e zi ~n; het is namel i jk de 10e k eer dat hij geor
ganiseerd wo rdt, dus e en j ubi l eum a f l e ve ri ng ! 
De eerste dri e keren wer d hij do or de l uchtverkenners-stam 
Icarus geo rga nis e erd, vandaar de naam van deze tocht. 
;:ierna is hi j overge no me n do or on s , de .rancis-stam. 
De bedoeling is van de z e jubileumtoch t, dat het een soort 
van reuni e word t voor oud Icaru s to cht-loners, terwijl ook 
de gewone d ee lnemers welkom zijn. 
V~~r de uitnodiging van deze oud I carusto cht-lopers hebben 
wij echt e r adressen nodig en wij ver trouwen ero p dat jullie 
ons deze ad r essen zul len to e s turen. 
~e nadruk van deze IcarustOcht ligt ni et on het lonen, wat 
toch we l gedaan moe t worden , maar o r de feeste l i j khe d en 
die's avo nd s op de tocht zullen vo lge n. Hoe deze fe este
lijkheden eruit z i e n i s no g niet geh eel vastgeste ld , maar 
geze ll i g wordt het ! !! 
Zoals g ewo on l i jk word t de Icarustocht het eerste weekend 
in het ni euwe ja8r gehouden, du s 3 en 4 januari, en voor 
die ti jd wo r d en er nog weI uit no digin g e n r ondgestuurd. 

Mochten er vra ge n zijn en mo c hten jul l i e adressen weten, dan 

kun je t er echt bij Ubald o f Ro b ( t ele fo onnummers resp. 

47501 en 859597) tussen 1800 en 1900 uur. 

Hopende o p jullie medewer king , 


met vr ie ndeli j k e sc outgroet: 

DE ~ANCIS STAM. 

~	c.ol..lL "'~kol.a",J e,.. 
J eder e 	 kalender di e d e gro e p verko opt levert 

f 2 ,00 	Detto op ( k o pen voor f 3, 00 verkopen 

voor f 	 5,00) • 
- b este lnummer 8722 0 
- h e t formaat i s 27 x 20 c m. 
- ui tvoering in " full c olor " 
- z es kalenderpagina's, een s c hutblad en een 

harde achter kant. 

Ee n goede raad; 

bestel 	zo spoedig mogelijk. ~ tuur dit naar 

De Scout Shop 

Antwoordnummer 4(, 7 (geen postze~el) 


3800 XA Leusden 
-y
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"&lSTHMLNERNRJJ 

WAARDEBONN EN 


Begin januari 1980 hebben we ona plan uitgelegd om, 

nu we een beetje uit de geldzorgen zijn, u ook wat 

ekatra's te geven. 

Aan aIle ouders, jongens en meisjes van de groepen 

Van Gooi - Zuid hebben we gezegd, dat ze de bonnen 

aan hun leiding moed·en afdragen en ook het waarom. 

Deze bonnen, met het jaar 1980 eroa' kunt u inle

Veren in onze shop van 1, dec- 22 eo. Wilt n deze 

bonnen bij elkaar geniet op een verzamellijat zetten? 

ti e willen proberen de waa...·debonnen dan ui t te 

reiken met de Nieuwjaar sinstu1f! 

U krijgt alle bonnen weer t erug, want het zijn uw 

kasstukken! 


Akela van Amerongen

Akela Bors~ 




DISTRICTSZWElilWEDSTRI JDEN 1980 SPO RTFONDSENBAD TE BUSSUM 

RESULTATEN : 

MEISJES 7 tim 10 ja~' 

2.; mete. suhool slag 	 1 Paulien Achte. be_g .rP 
2 Astdd Bijlsma DH 
3 Jo1anda Schr.al P 

2, meteL' Lugslag 	 1 Myrna Kooy DK 
2 Barba...a AalbeL s DH 
3 Sabi n e van Hest P 

2, mete. v r ije s l ag 	 IMi L'iam Atsena K 
2 Heidi Bee.epoot K 
3 Gw endoline Hettema .r·P 

4x25 m estafette 	 1 Zui derkLUis 
2 Kiowa 
3 .l'"roken Parm 

JONGENS 7 t i m 10 jaar 	 GO~~ 

2,;) mete... schoolslag 	 1 Bart lIi llem d",n Ha.dog P 
2 Eric Jan Schuyt At 
3 Sand"....· Vi s se_ Z 

2·.; meteL' .ugslag 	 1 Erwin Ko oy PD 
2 Joel Hov inga Z 
3 Vincent Duyl At 

1 1\on v. Terling 	 Z 
2 Jero en Simons 	 Z 
3 Maarten Kok 	 Ar 

4x2, m esta1"ette 	 1 Zuide rkruis 
2 Pat e ...· Damiaan 
3 Athabascan 

MEISJES 11 tim 13 jaar 

2, meter schools1ag 	 1 Erlinde Pauw K 
2 Bev erly Oos t e rman K 
3 Jolan Span j aaL's K 

25 meter rugslag 	 1 Ka" in Sl endebroek K 
2 MaL'i t van Oos teveen DK 
3 .r'emke v an Ne .. ven DH 

2, met er vdje slag 	 1 Marinka Vet J<'P 
2 Karin Stendebroek K •
3 Elvira Beer epoot K 

4x2, me"ter estal'et te 	1 Fraken Parm 
2 Ki owa 
3 Kiowa 

....'" ., :\, .... .,. 
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JONGENS 11 -13 jaar 

,0 meter schoolslae 	 1 Menno Claessen 
2 Jeroen Mei 
3 Haro Musters 

,0 meter rugslag 	 1 Arno Bohm 
2 HOy de Boer 
3 Vincent van Rossum 

50 mete vrije slag 	 1 Hobert Jan Kok 
2/3 PeteL· Zwaving 
2/3 lIia~'cel Dik 

4x ,0 m estafette 1 Pater Damiaan 
2 Argonauten

3 Paulus 

MEISJES 14-16 jaar 

,0 meter schoolslag 	 1 Paulien Leynse 
2 Cora van Slooten 
3 Joke Goris 

~o meter rugslg 	 1 Joke v.d.Schael 
2 Petra Klani 
3 Annemieke Zuiker 

,0 meter vrije slag 	 1 Anneke Beerepoot 
2 Sieke Westerhof 
3 Paula Bontje 

4x,0 m estafette 
1 Zuiderkruis 
2 Kiowa 
3 Dag Hammerskj¢ld 

JONGN{S 14-16 jaar 

,0 meter schoolslag 	 1 Ernest Scholten 
2 Eric Niemerg 
3 Sander v.Tigeelen 

,0 meter rugslag 	 1 Ulco de BoeL· 
2 j,.arc Lachapelle 
3 Piet Bontje 

,0 meter vrije slag 	 1 Denis OOsterman 

2 Ernst Bode 

3 Rob Beukers 


4x ,0 meter estafette 	 1 Zuiderk.cuis 
2 Athabascan 
3 Argonauten 

JONG~S 17 tim 21 jaar 

4x50 meter estafette 	 1 Zuiderkruis 
2 Paulus 
3 Francisstam 

DH 

Ar 

P 


PD 

At 

P 


Ar 

Z 

PD 


K 
FP 
DH 

FP 
Z 
Z 

Z 
DH 
FP 

2_ 1 
---

Z 
DH 
AI' 

At 
Ar 
P 

Z 
Z 
At 

De g.·oepsprijs ging naar de ZUIDErucI1:UISgroep. 

346 scouts deden mee aan de wedstrijden, en ze werden toegejuicht

door 148 toeschouwers. 

lFttANCISSTAM \ -1



Vrienden Van Scout ing 


Enkel e punten uit de kringbijeenkomst van 20 oktob e r19 80 

Er wordt een i nformatierapport opgent eld VOO r de ~ e m e e nte 

Hilversum. Een kleine commissie is sme n g e s teld o m zich 

hierover te buigen. 


Men heert ook Beukenwou d ter sprake gebr acht. 

Het bestuderen van de mogelijkheden Om di t kampe erterrein 

voor S . N. t e behou en, tevens hp.t lever e n van enk e le 

b es t uursleden voor het stichtingsbestuur. 


"en beki jkt de mogelj~kheden om vanui t de VVS kring 

voor l icht ing te geven i.z. levensbesc ~ouming in na uw 

con tact met de districtsleiding. 


SPORT EN SPEL 

IN DE EXPOHAL 

ELKE ZATEHDAG VAN 09.30 - 12.30 UUR 

VAN IJ NOV. - 21 MAART 

SPORT iNSTUir 
VAN 10 - 17 JAAR 

18 JAAR E.O. 

~\~oolvakaDties 

27 JUDi tot 
7 september 1981 

DEN HAAG (ANI') - Ud -.tjI
'even en de overheden Is Cevraald 
zicb aan 1e puaeD aaD bd IC:bema vau 
de over drle recio'a ce.prelde IChool
v_II.. VOGl' bel komende jail•• WIe 
lloeD ochoolpande kiDderen heeft. 
dient zovee1 moge1iJk vakantle te wor8 
cIett ve_ bullen de perIocIe van Z7 
JUDi 101 7 september. In doze periode 
hebben aile scbolen lecellJk v_U. 
van Z5 JulIloIeo _, aupstua. 

I 1,-


I 1 , :;1 0 


In Noord- en Zuid-Holland begin nen 
de zomervakanties het eerst. Ze duren 
van 27 juni tot en met 9 augustus voor 
het kleuter- en lager onderwijs. Die 
voor het voortgezet onderwijs val1en 
een week later. 

In Zeeland, Noord-Brabant en Lim
burg is de periode voor de va kanties 
van primait en secundair onderwijs 
gelijk: van 11 juli tot en met 23 augus
tus. 

In overige Nederland lopen ze weer 
niet gelijk. Het voortgezet onderwijs 
staat er genoteerd voor 18 juli tot en 
met 30 augustus. Het kleuler- en lager 
onderwijs geniet er een week later zo
mervakantie, van 25 juli tot en mel 6 
september. IGAf .I. I.t. 



GELEZEN 	 Pitoma '81
door de organisatoren bijzonder op 
prijs werd gesteld, mede omdat onze 

Pivo's en loodsen van Nederland, delandgenoten de enige deelnemers uit 
PITOMA van Hulsl slaal nog volop inEuropa waren.i~..ndbl.d~ jullie geheugen gegrifl en de volgende 

vln Scouting Deelnemen is voar Nederlandse kondigl zieh alweer aan: de PITOMA 
Nederland Scoulingleden overigens niel goedkoop, 1981 zal op 11 en 12 april worden ge

SCOUT-IN 1981. De grandioze tweejaa r
lijkse ma nifesla li e voor le,d(st)e r> . 

• 	 Noreert u de data al vast eve n? 
Dilmaal op vrijdag 25, zalerdag 26 en zon · 
dag 27 seplember. Wederom 'e Ommen aD 
de Bcsthmencrberg. .. 
In de loop van het volgcnd jaar komen W1J 

nader op di t evenemenl lerug, welke reek s 
aankondigingen in het augustus-numr:ner 
zal wo rden afgesloten mel cen speciale 
Seoul· ln bijl. ge. 

Jamboree 

In C ibubur (Indonesie) wordl vo\gend 
jaa r van 18 11 m 25 juni voor de derde 
maal 	een Nulionale Jamboree gehou
den, geo rganiseerd door de Pramuka, 
de Indonesische naam voor Scouting. 
Aan deze jamboree kunnen ook Ne
derlandse Scoulingleden deelnemen . 
Drie jaar geleden, toen de jamboree te 
Sibolangil op Noord-Sumatra werd ge 
houden (de Na tionale Jamboree in In
donesie is cen vierjaarlijks evenemenl), 
was onder de 20.000 deelnemers een 
kll'ine delegatie ederlanders. Helgecn 

in hoofdz.aa k veroorlaak( door de fei s 
(v lieg)koSlen. Di e bedragen zo ongeveer 
f 2.000 
De overi ge koslen z.ijnde registraliekoslen 
ad. maximaal r. 5.-, de kosten voor vae
ding welke voor de lotale duur van het 
kamp worden geraamd op zo'n f. 80.- en 
uilera.rd het zakgeld. Voo r maallijden 
kan men lerechl bij marklkraampj es en in 
kleine eelhuisjes OP het kamplerrein. 
Gezi en de hoge reiskoslen bevelen de or
ganisaloren aan het bezoek aan Indonesie 
te verlengen met een it twee weken, waarin 
excu rsies vanuit het kamp kunnen worden 
gc maakl en waarvan de kosten worden ge 
schal op zo 'n f 500.-101 f.800.-. 
Om tot een goede begroling Ie komen is 
overleg met de afdeling lnlern alional e 
Zaken van hel landelijk bureau gewens!. 
Over de uitrusling kan nog niet s word en 
gezegd. Ge't'nformeerd moel worden of 
kampcerm<lleriaal ler plaalse geleend of 
geh uurd kan wo rde n. 
Voor een reis naar Indones ie zijn vaccina
lies niet verpli cht, maar men wordt noch
tans a<lngcraden zich legen Iyphusen cho 
lera Ie lat en inenten en pillen tegen mala
rli.! mec le ne men . 
Zoals gezegd wordl de jamboree gehou
den in Cibubur (uille spreken alsTjieboe 
bo er) op de uitgestrekte lerreinen va n het 
trainingscentrum aldaa r. Cibubur ligt cir 
ca30 km ten zuiden van Jakarta, haJverwe
ge Bogor. hel vroege re Buil enzorg. Nade
re bijzonde rheden worden verslrekt door 
de afdeling Inlernalionale Zaken van hel 
lan delijk bureau. leI. 033-944814. 

C§VYAMNT~5 _.- _ .._._(§) 

Voor de provinei es NOORD-HOLLAND 

en ZUI D-HOLLA ND is de zom ervaka n· 

tie 1982 voor hel KLEUTER· en LAG ER 

onderwijs vast gcsleld van : 

zale rdag 10jul i ti m zondag 22 auguslus en 

voor hel VOORTG EZET onderwijs even· 

eens van : zalerdag 10 ju li li m zondag 22 

augustus. 


Voor de provineiesZEELAND, NOOR D· 

BRABANT en LI MBURG is de zomerva 
• 
ka nlie 1982 voor het KLEUTER- en LA

G ER onderwijs vaslgesl eld van : 

Z. lerdag 26juni li m zo ndag8 augus,us en 

van he' VOORTGEZET onde rwijs van : 

zatcnJag3j uli tIm zondilg 15 augustus. 


VonI' tic OVERIGr provindcs in clusicl'dc 

/U I DELIJ KI , IJ SS I: LM I' ERI'O LDERS 


I 	is de zomcrVilkanti c 1982 voor hCI KLEU· 
TER- en LAG ER onde rwijs vaSlgeSl eld 
vil n: 
za tcrdag 24ju li ti m zondag 5 SC rHC 111 ber c n 
van hcl VOORTGEI.ET ondcrwi.h va ll : 
la1 el'l l;,)!. 17 ,iuli t/1ll/nnda)!. I) ;ll1 )!.lIS lllS. 

Voor de provineies NOORD·HOLL AN D 

en ZU ID-H OL LAND is de w l11ervakan· 

lie 1983 voor hel KLEUTER· en LAGER 

onderwij s vaslgcs ldd van: 

z"lerdag 23 jul i 11m zo ndag4 se ptember en 

voor he, VOORTGEZET onde rwijs van: 

z",erdag 16 juni tim zondag 28 augustus. 


Voor de provi llei es ZEELAN 0, NOOR D

BRABANT en LIMB URG is de zomerva

kanli c 1983 VOO r KLE UTER- en LAGER 

ondc rwijs v<lS lgcslcl d van: 

zaleruag 25 jun i tim zondag 7.w gusluS en 

voor hel VOORTGEZET o ndc rwij s van: 

zill crdag 2 jllii 11m 70ntia g 14 iluguslUS. 


Vom l lL OVI·. RIG EpJOvi nci cs IIh:llIsicfdc 

Ilil DII.I.IK I·: IJ SSU.M 1:1 :I( I'D L1 )f.KS 

is lI L' 1() Ill\.!r \' ~i bl)li\.! JIJX .1 v()or hI.:( 

KLF UT U(- ell L/\ (jER olluerwijs vaslge

~ I c ld Va ll: 

7ill crdag 9 juli L/llllolldag 21 <lugustll s cn 

vour h~ 1 V()()RTGj :/.FT ll 11d\.!rwij'i 0 01\. 


va ll : 

I;ll(:rd a!! II ,iuli llill Illllll:i.!-'-: I : 11I~lIS111 ."; . 


houden in Oostelijk Flevoland, nabij 
de Flevohof. 

De organisatie is in de kundige handen 

van de regio Noord Veluwe. 

Zo spoedig mogelijk krijgen juJUe meer 

informatie over programma en plaats, 

maar weet alvast da. het een actieve 

PITOMA word!. 

Noteer nu dus reeds op je scoulingska

lender: 11 en 12 april, de PITOMA 

1981; een bruisend weekend voor een 

bruisende jongerentak. 


Trapperskamp 

In hel Am slerdam se Bas (Bosplan, 
noemen de Am slerdammers dil aa ngclcg
de pa rk ) wordl op maandag 29, dinsdag 30 
en woensdag 31 decem ber voor de 27e 
maal een landelijk Irapperskamp gchou
den. 
Deelname aan dit kamp staat open voor 
jongens vanaf IS jaar. mits toeslemming 
va n de eigen (groeps)leiding i ~ ve rkregcn. 
Aan de deelnemers worden len aan zien 
van de lieham elijke prestalies hoge ei sen 
gesteld . Degenen die voldoe n aan de eisen 
va n het insigne (rapper krijgen dil aan hel 
eind van het kamp uitge reikl. De kOSlen 
van deelname bedragen f. 45,- per per
soon. Aanmeldingen dienen schriflelijk Ie 
gesehieden bij ].J.P. Breedvelt, Jan Lie
vensweg 12 Ie 1181 TJ Amslelveen, die 
eve neens aile gewenste nadere informalie 
kan verstrekken. Het telefaonnummer 
van de heer Breed ve l' is 020-416724 
( 18.00en 19.00 uur). 

G0 
Voor de provil1cies NOORD-HOLLAND 
en ZUID-HOLLAND is de zomervakan
,i e 1984 voor he, KLEUTER· en LAG ER 
onderwijs vastgesteld va n: 
la Icrtlag 21 j ul i lim zondag 2 sep, em ber e 11 

voor he, VOORTGEZETo nde rw ij s va n: 
zalerdag 14 ju li li m zondag 26 augusluS. 

Voor de provinei es ZE ELAND, NOO RD

BRABANT ell LI M BURG is de zome].va

kan, ie 1984 voor hel KLE UTER· en LA

GER onderwij s vas'gesleld van: 

z.llc rdag 7juli 11m zondag I~ augus lUs en 

vOo r he, VOO RTGEZ ET onderwijs ook 

V;l1l : 

I.~'t~rd ;,g 7ju li 1/111 zonda! 19 august us. 

Vo()r de 0 VIJU G E:: provi nt,; l c~ ind u"iic1' de 
1.1I11)FLlJ KF IJSSELM EERPOLDERS 
is lit.: l.omC rV<l k<lll ti c 1~84 voo r hCI KLEU~ 
TEI{· en LACi ER on dcrwij s vastgestc ld 
V;In: 
I atcrdag 2.1 .lllili ' 1m I.o mla~ 5 :lUglisHI S en 
\ nor het \'(){)]{TGEI.ET oIHk r\\' i.is \ ' :11): 

1.lk' l'll:l!! .1tl,iuni 11m l(llHl :l,S 12 aU,SllslUs . 

I 

http:oIHkr\\'i.is
http:zome].va
http:V()()RTGj:/.FT
http:DII.I.IK
http:VOORTGEI.ET
http:uilera.rd


Di stric tsve rgade r i n g 


Deze districts·vergadering v nn 6 november 1980 gi ng Over 
de lande l ijke raad van 10 de c ember 1980. 
De ve rgi'lderj ng viel i n twee stuk l< en ui teen. Ten ee r ste 
de bespreking van de districtsvoorstellen en daarna kwam 
het concept be1eidsplan van het gewes t No ord-Hol1and ter 
tafeI. 

Eers t een algemene o pmerking. Naas t he t b e s tuur en de spe1
adviseurs waren er maar 8 1eden aanwezig. Ware n h et d e onder
werpen die niet aanspraken of was het het s lechte weer?? 
Wil men zijn reactie s hierop mededelen aan het be stuurs
secretariaat. 

DISTRICTSVOORSTELLEN. 

Ee n voorstel van de j ongerentak om in het vijfjaren over zi cht 
be langrijke punten van de begriti n g en j aarrekening 01) te 
n emen . De vergaderin ~ vindt dit niet zo belangrij k 

- Ten aanzie n van e en voorste l om de waarderingstekens naar 
I terug t e brenge n, staat de vergader i ng achter het bestuurs
voorstel van 4 
Me n vindt de luchtverkenners nog nie t gereed om een eigen 
speltak te worden. 

- Men gaat niet a kkoord om de kosten van Paroba's voo r 50% 
door het landelijk bureau te la ten b e t a l en. 
Men onderst eunt het vo orstel om de mi nium l eeftijd voor een 
basi scursus t e veranderen in de mini u mle ef tijd in het 
vereni gingsjaar, waari n men de c ur sus voIgt. 

- He t invoeren van schouderepi'luletten voor de jonge r entak, 
vindt men n o stalgi e en gaat men nie t mee a kkoord 

- Di t zelfde geld t voor d e invoering van overvlieg vleu ge l. 

De andere agenda pun t en van de l andelijke raad zij n; 

Driejarenplan 1981, 1982 en 1983 + werkplannen 

Begroting 1981 


• 	 centrum aan de wat er ka nt 
• 	 Bestuursbenoemin gen 


De belofte 

• Actie Travo ' 85 (evaluatie van training en vo r ming ) 

De vergaderin g zette vraagtekens achter he t fu nctioneren va n 
de landelijke raad. Het voorstel om tot een b e ter f unctioneren 
te knmen ziet ze dan ook a ls bel Rngrijk pun t. 

CONCEPT BEVn'lSDLAN (geweest Noord - Ho lland) 

De bedoeling va n het beleidsplan is ri c hting t e gev Rn aan het 
op te stellen werkplan en daaruit vloeiende we r k zai'lmhed en. 
Het i s het midde l de doel s telling van Sc ou t ing Neder l a nd te 
realiseren met de t er beschikking staande mid d e l en, z oa l s 
t ijd, ma nkracht, geld enz. In het b e lei ds pla n i s geprobeerd om 
pr i ori t eiten aan te geven. 
Men heeft waarderin g vo or h et stuk, maar er ontbreekt iets 
c onereets in. Vo l gens Phillip i s het ee n beleidsp l an en moeten 
er nu groepjes gevormd worden I die de plannen werder uitwerken. 

~. 
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Het be leids plan is onderverdeeld in', 
- Inspelen o p behoeften 

bege leiding 
traini ng en vo rmi ng , Aktiviteiten 
Ted en - en kaderwervin g 
I n- en externe betrekkingen 
Fi na ncien 

VOOR IEDEREEN 

9~ HouthakkenHet 'Trajekt der Lage Landen' heef) een 
lengte van 275 kilometer. Het pad begint 
op Nederlandsgrondgebied in het histori· , . ·.rID Van 27 tOt )O december a.s. zullen op Bui
sche vesl ings tadje Bergen a p Zoom en ein V . {:i.~1 tenzorgteBaarnenG illwell/SL Walrickte 
digt in Lu ik. .: .. ~J.. -- .1 Overasselt weer Iwee Natuurbeheerders
Het pad voert de wande laar over stille . .~~ kampen (voorheen Houthakkerskampen)
landweggeljes en o nverharde bospad. n ~ . '. <. '!!". worden gehouden . Deze kampen zijn be-
door de mooiste treken van Vlaanderen. '~~~~ <$" , . :.-:i" doeld voor jeugdleden van 12 tim 17 Jaar
Tijd ens de locht worden ma;.Jr lierSl zeven ~~~~%.:..., .:~ J die goed willen leren houthakken . TIJdensnatuurreSt!fvaten doorkruisl. Men kornt . ~ ~ .. " ~:" .Q.:: ; ~.:J,.. de kampen lal bovendlen aandach l wor
door kleine. verstilde V1 aamse dorpjes en ... \ ." \ .... , ~ ... den besleed aan onderhoud van bossen en 
schi lde rachtig. stadjes. Het land schap is . gebruik van gereedschappen.
lienijk en he t terrei n v.ak glooiend zodat Van de declnemers (de koslen bedragen
het geen hoge eisen stell aun conditie en f 60, - per persoon) wordt verwacht dat zij
uithoudingsve rmogen . Icdcreen die ge zelfeen (goede) bijl meebrengen . Wie niet 
zond is van!Uren leden-oudenjong-kan in hCl bezit isvan zo'n stuk gereedschapen
het 'Trajekt der Lage Landen' lopen. He t he. eveneens niet kan lenen, wordl aange
pad is in all ejaargetijden begaanbaar maar raden tijdens he l kamp een bijl te kopen . 
is in de herfstop zij n mooist. De markering Men is dan verzekerd dal men een goede 
van hel vaetpad is uitstekend : wit -rodeho bij l krijgt (prijs circa f 45,-).
ri zo ntak slrepen ap bomen, lelefoonpa Wie ditmaal oak van de partij wil zijn dient
len en muren wijzen de wandelaar de weg. eerdergenoemde deelnemerskosten over
Ook de ove rnacht ings mogclijkheden te maken op pos tgiro 2849400 Ln .\'. Scou · 
lang~ de route zijn in ru ime mate aanwe ting Nederland te Leusden, onde r vermel
zig. AJ naar gelan g de inhoud van de pOrle ding van Natuurbeheerderskampen le 
monnee kan men kiezen lussen de gocd Baarn or Overasselt. Daarnaast dienl een
kope jeugdherbergen, natuurvrienden inschrijfTormulier te worden ingevuld,
hui ze nen campingsofde ietsduurdere ho hetgeen bij Silvia Casa nde r van het lande
tels. \ijk bureau kan worden aa ngev raagd. 

De Vlaamse Vereniging 'Grote Routepa
den ' heef! een bijna IOO-pagina 's re lle nd 
Nederlandstalig boekje uitgegeven waarin 
de gehele route van het 'Trajekt der Lage """ 
Landen' is besch reven. In het boekje zijn 
tevens een 12-tal staf'ka(trten ilfgedrukt 
waarop het voetpud in het rood is ingete
kend . Ook de adressen van Jeugdherber
gen, natuurvriendenhuizen en kampeer- ~\\e'ie 
te rre inen staa n er in vermeld . <J,.\\e'(~ . 

{\e ~<J,.\\\\e 
Deze routebeschrij.ing Is in Nederlan~-"; 
Yerkrijgbaar bij UitgeYerij de Vrije Vo
gel, Damweg 34, 3785 LK Zwarte
broek. Door stortiog '.0 J 20,- op 
posigirorekening 4412079 ten name 
van deze uitgeverij, krijgt men het 
boekje Ihuisgestuurd, Op het giro • 
strookje .ermelden : ' Trajekl der Lage t 
Landen' . 

"
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LEVENSBESCHOUWING 


Nieuwe ui tgaven van het Landelijk Bureau ( com~issie Levensbeschouwing) 

- Vier het l even. deel 7 
bevat ruim 70 pagina's materiaal t en beho eve van momenten 
van bezi nning , vieringen, installaties, aandachten, samen
komsten en dergeli jke. Di t keer in het tek en van Wet en Be
lofte. 

- Een handj e hulp bi j het ondeLwerp Levensbeschouwing.
Deze brochure is geschreven om in de groepen de gesprekken 
over Wet en Belofte, installeren, signatuur en kampthema 
wat t e ondersteunen. • 

(Vier het Leven, dl.7; Scout Shop , bestelnr. 73006, f 6,--) 

Welke kursussen worden er 
gegeven? 


J ANUAR I 

9 -10-11/24 - 25 
basis we lpen 

17-18 
foto-d is-film 
weekend r owan s ! 
sherpa's 

16- 17-18/30- 31 
C+1 febr . ) 
basis waterwerk 

-
APRI L 

4-5 
s port-s pel
i deeenweekend 

1 0-11-12/24 - 25- 2 
wa terkampeer 

10-11-12/25-26 
basi s we 1]1en 

PEl 

1- 2-3/1 5-16 •k'lmpeer gids/ 
padv ./verk. 

1- 2- 3/15-16
bivak kabout ers/ 
welpen 

FEBRUARl 

13- 14 - 15/27-28 
C+ 1 maar t ) 
bi va ll: kabouter s 
welpen 

MAART 

6 - 7-8/2 1-22 
basi s verkenners 

13- 14 -15 /28- 29 
basis kabouters / 
gids ,/padv, 

28 -29 
rowan / sherpa 
afdelings weekend 

-12..



Nieuw gebouw 

voor Himalaya 


BUSSUM -De~BWI
IUJIl 10 woriopill lilt de ",1_ . 

OnIanp went ..... DIeuw ~ III 
lIebna111. lIeaomoo, clat aiaat op eon ler
nIn .... de Nw.. 'o-Gra__ec In 
B__ een ander _rbmen 
van de padvtnde .... 

In een dag van 's ochtends zes tot '9 
avonds elf werd het gebouw er door de 
leden :zelf neergezet Elk weekeQd zijn 
er padvindersactviteiten. De Hima
Iayagroep bestaat ult welpen, verken
ners en voortrekkera. De eersterl. be
schikken sinds korte tijd over het 
nieuwe onderkomen, de laatsten over 
de acrommoda.tte, die er allanger staat. 

'De verkenners -YInden onderdak In 
Huizen. 

Zolang die daar lrunnen blijven. is er 
VOOr de Himalaya's rueb aan d& hand. 
In geval van het t.egendee! zijn de 
problemen des Ie groter daar de pad
vindersgroep nu aIle vierkante meters, 
die Bussum haar heeft toebedeeld heeft 
bebouwd. G .at: 2b.11.8o 

Jantje 

Beton: 


•nllm 
f 19.000,-, 

ffiLVERSUM - De onlangs in Hll

verswn gehouden collecte van het Na
tlonaal Jeugd Fo"ds - het !0Ilds van 
Jantje Beton - heef! in totaal19.4Bl.l17 
gulden opgebracht. Hierdoor kwmen 
op korte termljn verschillende plaat
seUjke jeugdverenigingen aller-lei 
sam<; lang bestaande - flnanctele wen
~ in vervulllng doen gaan. 

9\> landellik niveau geef! het Natlo
ruW Jeugd Fonda met het overl&e dee! 
van de opbrengst steun aan tlentaUen 
concrete proj@Q\eIl Villi hoi lwId- on 
JOI'IIN'I!IIWIIl'k. WAI8 "pMlpI..""", 
klndtl'bom!mJl!ft, Q!lIbhui-. 81*1
o-Ihc!kllll "cI. 

Boventllen 1IUlI0!I\ een ••"tal Inllla
tleven worden !!"steund ten bo_ 
van ltinderen die in de verdNkklng 
drI_n Ie Iromen. In het afgelopen Jaor 
kon op deze manier he! !orse bedrag 
van ruim vier miljoen gulden worden 
ultgekeerd. He! plaatseijke actleteam 
dankt ~n v.oor zij~ bijdra~._ _ 

Overzicht van sociaal-culturele ac

tiviteiten in Hilversum beschik

baar. 

Vanaf 2 ] november kunnen be 

langstelle nden een overzicht van 

een groot aantal sOClaal-culturele 

activiteiten afhalen bij de afdeling 

yoorlichtjng op het raadhUls en 


et emeenteli 'k infonnatiecen
trum 0 0 e er nn. et gaat 
om een verzamehng -gegevens 
over de volgende zaken: peuter
speelzalen, scouting, jeugd- en 
jongerenwerk, c1ub- en buurthui 
zen en buurtwerk (inclusief het 
speeltuinwerk), opbouwwerk, ak· 
tie en infonnatie, varming en ont 
wikkeling , interessegerichte en 
ontspanningsverenigingen, kerken 
en kerkelijke organisatie& , ama
teurist ische kunstbeoefening en 
kunstzinnige vorming. Aan de or 
de lijn daarbij de bedoeling van 
het werk en de groepen waar het 
l ich op rich!. 
De gege vens vnrme"1l hel re-s.ultnul 
VIlIl t'f;' U ond('1 flick Wu,lIflliin lQ7Y 
III IlIIv~ f~YIt1 w('rklllll1(, In~t('llill 
goo me~deden. I)c ptnjectgruc p 
:\oclaal-culturecl plan g~f opdrac.ht 
tot dit onderzoek. De Stichtin g 
Hilversumse Gemeenschap voe r
de het uit. Voor het opstellen van 
een sociaal-cultureel plan en pro-

HI/<. 2.1.lJ.&o 

gramma vocr de eerstkomende 
jaren worden de resultaten van 
bel ondenoek gebruik!. Instellin· 
gen, groepen en burgers kunnen 
op de inhoud van he t rapport 
reageren . Schrittelijke commenla
ren op de inhoud van het rapport 
worden verzarneld en in de uitein
deli jke inventarisatie verwerkt . 

De projectgroep sociaal·cultureel 
plan geeft zelf een oordeel over de 
binnehgekomen reacties. Uitein
delijk gaat het eindrapport mel 
daarin aile commentaren naar het 
college van burgemeester en wet
houders en de raadscommissie so
ciaal-cultureel werk. 

Uw schriftelijke reaclie kURI U 
sturen naar de secretaris van 
de projectgroep. S. W .0" Ou
de Enghweg 7. 1217 JA Hilver
sum . Dal moel U wei voor 19 
december ·1980 doeR. Reacties 
die Ie laat blnntn komen kun
nrn nlrl verwerkt worden. 
\)esgewensl kURnel! de heren 
J.K l)Iepeveen (lei. 292877) en 
R.J . de Jong (tel . 234141) U 

behulpzaam zijn bij de voorbe
reiding van uw reactie. 

Gemeenl. Voorlichling 

http:opdrac.ht
http:2b.11.8o


Nederland Oke 
De stichting liN eder1and OK£: " 
organiseert van 28 augustus tot 
en met 6 september 1981 de 
- Nationale Gezondheidsweek 
Bedoe1ing is mensen te 1aten In
zien, dat je door gezond 1even 
ziektes kunt voorkomen. 
Behalve dat er aktivlteiten op
Lande1ijk niveau ontp1oo1d worden,
11gt he~ in de bedoeling ook 
p1aatse1ijk akties te houden. 
~ zal een p1aatse1ijk aktie
komltee gevormd worden, waarvoor 
zich deelnemers kunnen '\alllIle1den. 
De heer E.v.d.Want 
afd. voor1ichting
naadhuis - Hi1versum 
tel. 03, - 2921,2 I 41600 

/ NATIONALE 
~IGEZOND

HElD 
WEE 

{i 

If 

is 

:n 
Hi1versum-coordlnator 

\\ 

~ 

• 

! 

scout i ng Haagse Ra ndst ad 

"lED J CONGRESG~BOUW DEN HAAG 

prins wi11ern a1 exander zaa1 

• 

p1aatsbespreken; M~r. van Stee1aan 22 8 
aan de zaa1; 17/ 1 8-12 

19-12 

Voor bur g 
van 10 . 00 -16 ,00 
van 10, 00 -16.00 

en 19. 00- 20 . 00 

19 DECEMBER 1980 

aanvang 20.15 uur 

~~,., 

" 
T 

O"'ee/ 
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NOTEERT U VAST IN UW 

13 dec. Landc1ijke Raad - Utrecht 

1.1 dt1c. Dis·tL"iktaraad 

2"{-)1 d.,c. I/interzwerl'tocht 

27-31 dec. Houthakkers/ Boabeheerkamp 1980 

1 

3-4 jan. 

19 

51 

? 

jan. Nieuwjaarainstui~ 

TIclms: Ica...ustocut 

jan. groeps-stichtingsbeBt

jan. in1eve~"en kopij Go oi 

feb... ';p~"eekuu .. lJistriktabe

u~" 

luia Koerier 

Btu

en vtlrgadering 

U~" 20.30-21.30 DistL".centL"Um 

hVen een 1"outje wegwe~"ken ••• 

Op de adl"eslijst in de vorige GZK is Annemieke Gjal tema 

in het verkeerde spe1team terecht gekomen. Dat moet na

tuur1ijk zijn het kaboute.Ls/we1pen spe1team. EVen ver

and.,ren op de 1ijst, mensen! 

Sorry, Annecliek. 


SPRE~UUH DISTRICTSBESTUUR 

Negens oVtlrwe1digende be1angste1ling is het aan tal 

sp.ceekuren van het Db ui tgebreid. 

Voortaan kunt u e1ke maand terecht op e1ke eerste donder

dI1 van de maand. 

T~d: 20.30 - 21.30 uur in het Distriktscent~-um. 

Dit gaat in peol· januari 1981. JJe e".. ste keer va1t dus op 

1 januari en wordt gemakahalve maar samengevo"gd 

met de instuil", m.a.w. in januari geen spreekUUl". 


• 


ELKE VRIJDAGAVOND VANAF HALF NIDEN 

I.p. S005 

IN DE STAJ,lHUT OP HEr GEITEWEITJE 

V~~r al1e 1eidsters en leidera van 

het district. 

Tot vdjdag dua •••• 
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