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VAN DE I\.EDAKTiE
Dat viel toch nog tegen, de vorige keer. Dachten wij
de GZK snel bij jullie in de bus te hebben, bleek de
drukke.L· het steeds drukker te hebben. Zo duurde het
toch nog bijna 4 weken voor de PTT er eindelijk iets
mee kon doen. Hopelijk gaat het deze keer wat sneller.
Het wordt zo wat moeilijk aktueel te zijn.
En we doen nog weI zo ons best. Plannen we de kopij
datum net na de distriktsraad (heet-van-de-naald
nieuws, je weet weI) en wat doen ze?! Ze verschuiven
de districtsraad! Da's toch ~een werken, zeg nou zelf.
Ivi aar ze krijgen ons er niet onder, we gaan gewoon
door. Hoe'::el, dat was nou al de tweede keer. Nou ja
Dat was nou al de tweede keer! [" aar ze krijgen ons er
niet onder. We gaan gewoon door. Nog even.
Geen nieuws dus van de distriktsraad, je zult het van
je afgevaardigde moeten horen.
WeI wat impressies van de D.S.W. en de L. S.W. (de in
vloed van het L.B. te L. reikt ver. zie ook pag 8 en
12! )die pas gehouden zijn. En nuttig e informatie over
nog te komen hap penings. Let ook op de agenda, want
die zit vooral in september al weer aardig vol. Hou er
rekening mee met je eigen programmaplanning !
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dan natuurlijk allemaal een prima kamp toegewenst
een vakantie met veel, veal, veel zon ••• !
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ST. PAULUSGROEP
50 JAAR !!!

Bep;in s ep tel',ber 19.31 , de exacte da tum is helaas niet be!,end,
wer d de s t . Paul.uS (irOCP o pg ericht.
Vanaf ,lie tijd hehben verkenners en weI pen en sinds ~or t ook
kabouters en gidsen ged raaid in het Hoofdkwartier , aan het
t e gel11';0 or di ge
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50 jaar is niet niets en het wo rdt ook groots gevierd .
Het hele seizoe n 1981-1982 is uit ge roe ~ en tot jubileum
seizoen, met tal van aktiviteiten . Sen van deze a k tiviteiten
wordt ge organiseerd voor he t district, maar dat valt pas in
het voorjaar 1982.
~ij willen het seizo en op een grootse manier be ginnen met:
een
'? ECE P 1'P~

- RJ::UNI - FEEST

op

5 september
In de HTS aan de Kolhornseweg 25 beginnen we Om half acht
met de 0 fficiele receptie. Tevens i s er gel'genh ei ~ on foto' s ,
di a ' s en films va n de Paulus te be kijken.
Halver wcge de avond komt er een cabaret, waarna de avond
venier f,a at met rouziek, praten kortom geze l lig.
Aangezie n het ondoen li j !, is om i ndereen apart uit te nodif,en,
do en '.'I e het l an r;s dez e wcg . .~lle lei ders , lei dster s , \) e stullrs 
l e den An z. van het 'h Gt~i c t Goo i-Zuid zijn hierbi ,j ui t g e nodig d .
""" Hoo~DI(WA«ll~

er. ~LUS6ROEP.
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SCOUT -IN

25 - 26- 27
SEPrlM~lR.
voorwie d'reven

een paardagen

lekKer tussen uit wil.
(

Alle groepsvoorzitters hebben inmiddels een inschrijfformu
lier gehad, met een aantal oranje informatiefolders voor de
leiding.
De inschrijving dient per groep te gebeuren Ue voorzitter
he eft instrukties ontvangen over hoe en wat) en is pas
geldig a1s ook het geld binnen is! (f 30,- plus eventueel
f 6.- voor de warme maaltijd ) . E~ en ander dient te ge
beuren v66r 10 augustus a.s.
Vanuit het distrikt wordt geen bus geregeld. aangezien de
ervaringen hebben uitgewezen dat daar nauwelijks belang
stelling voor bes.aat als het erop aankomt. en dat een bus
mede daardoor, vreselijk duur wordt.
WeI kunnen we probe~en het aantal prive auto 's te beperken
door, waar moeelijk te poolen. Daarvoor is nodig dat begin
se~tember de groepen opgeven of ze plaats over hebben, of
j~st een lift willen. Kost en van vervoer en parkeren (f l?-)
worden ond e ~·ling ge~·egeld.
Je !runt nat uurl1jk ook met de t~· ein komen.
de warme maa It ijd
De keuze is boer en kool of huts pot , ov ergoten met Jus en ,,·orsl e n iJs l~.

•

De maalti jd z al f 6 , - - I=€r I=€r soon gaan kosten en om e n ig beeld
t e kri jgen wi e hieraan mee gaaL doe n, w<rdl via de inschrijvi ng vooraf
gevraagd o p de wa r me ma a l tijd i n te t ekenen .
Naas t deze war me maa It i jd z i jn uit era ard op he t terre i n weer de nod ige
ha pjes te verkr i Jgen , ma ar op za t erdag 26 sept e mber r ond de kl ok van
17 .0 0 uur ho uden wij een di ne r in de ol=€ nluch t.
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ALLERHANDE

THUISBLIJVERS KRIJGEN SPIJT!

- Om de deelnemers aan de Scout-In '81 zo optimaal mogelijk te informeren
zal de laatste 'ir1formatie gepubliceerd worden in het blad Scouting.
Wanneer het blad minstens een week voor aanvang van de Scout-In '81
uitkomt, dan komt deze publikatie in de hartp3gina's van september;
·is dit niet het geval dan zal dit het blad van augustus wa'den.
- iedereen is welkom vanar vrijdagavond 2S september 18.00 uur. Het
terre in wordt tussen 23.00 uur en 9.00 uur de volgende mor'gen gesloten,
om rust op het terrein te garanderen
- wat mee te nemen naar het weekend?
Natuurlijk een tent, slaar:gelegenheid , bord bestek en wat ieder verder
denkt nodig te hebben.
- de deelnemers aan de Scout-In '81 verwachten wij in Scoutirl£ Nederland
uniform.
- hoe de inschrijving gaat, wanneer u arriveert in Ommen, zullen wij u
in een later stadium rreedelen. r'ctIEnteel zijn wij dit aan het uitdokteren.
- Het programma;
Enke le gre r:en eruit:
Er zijn al 10 aanrreldingen voor de MUSISCOl'T. Op 6 juni vindt de,
au:litie plaats , dus zijn er nq;: gegadigden in uw dIstrict, dan is het
nu wel haasten geblazen
Voor het programma WIST IK WEL. .. WIST IK UET (het programma van zaterdag
overdag) heen u per gr;oepje een beitel nodig. Waarvoor zult u wel
merken
Op zaterdagavond zal , terwijl het or:enluchttheater vol gaat stromen,
een programma geboden worden door het stadje OlTlflEn.
Na dit voorpgrogramma zal op deze zaterdagavond een theaterproductie
op de planken gezet worden die zijn weerga niet kent.
Een pure Scoutingproduktie onder regie van C<rrie 8 os, waarin
het thema van de Scout-In '81 ZET JE IN .. SPEEL MEE duidelijk naar
voren komt. Ja ... en wie nu dacht dat het 'een sr:el wa'dt waar alleen
Scouting aan de orde komt, heeft het zeker mis.
Hoewel de relatie tussen Scouting (greep) en maatschappij al vele
herinneringen en angstige teekomstbeelden opreept, toch zal
in deze theaterproductie die relatie op een heel moderne, eigentijdse
en voeral intrigerende wijze ten tonele worden gevee'rd.
Dus: sp3nning en sensatie, sentiment en harde werkelijkheid met een knipocg
naar hum<r en romantiek ... zaterdagavond in de kuil !

Rom

Na heerlijk do<r mekaar gelopen te zijn en het nachtprogramma gezien
te hebben, eventueel geslar:e n hcbbend, komen wij b:pj de zondag.

k-I'I- ken I

Er zal een dienst van wo<rd en tarel gehouden worden, aLsmede een
samenkomst beide met het thema ZET JE IN .. SPEEL MEE.

:~a~i:r\~lspelprogramma

kent de rubrieken:

blnnens r:e len
niewe sr:elen
stedens[,<,l en het loopt nog meer door mekaar,
:;~~"lcn ('1m t.l' dO::I1

en m:~('

te nemen

mar

hUJ;:,

om weer tc

•

•
eaan s~len net

de h lnderh den.

's middags zal onder regie van \;,ep Verheek een !T.usical l1>2t hinJeren
ten tonele gebracht worden. Een geede arsluiting van de Scout-ln In
het jaar 1981.
_ /..1
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O n~er

het zin,en van strij~lusti5e lie~eren, maar wetenri dat wc er
zin in hadden, vertrek .nze ratr~uille er 9 mei naar Ba~rn.
Hier z"uden de pare'.a wedstrijden I';ehouden werden voar de paro
aa's u it Go o i-Zuid. (parooa staat voor patrouille - ronde '.ak)
Op ~ e f iets werd de tocht aanvaard, terwijl onze chauffeur J Os
voor de .ar,age zorgde ( !'let de auto). IIet had even da'lrvoor p ij re
stelen geregend en ge o nweerd van jewelste, maar nil was aJles redelljk
droog. Het zou o ok '. l ijken dat in de lo op vam de dng h et weer zou om
draaien tot een zomers kli maat.
Op Ruitenzor g moest de P .L. zich me l d en en da~rna werd het kamp op
~ebouwd. r ns vaandel werd r,eheven en de tent verrees samen met de
keuken in een noodtempo.
De opening was op het grate veld waar de vlaggen we~den gehesen en
da Arna de mededeli n gen werden gedaan. 's Hiddags was de Ruimtefiets
tocht waarbij de meest vreemde en rare o ~ drachten moesten worden
uit g evoerd. Deze varieerden van een ruimteram p '.esc h rijven tot het
maken van een fiets.raneard. ~a het eten (soe p met worst) werd het
avondspel uitgele g d, dat bestond uit een a antal moederplaneten en
p osten waar aen o r draeht moest worden uitgevoerd. Vo or het goed
ultvoeren va n een o pdracht kreeg men dan een p laneet, die o n een
kaart mo e st worden geplakt en degene die het eerst de kaart v o l had,
had het s p el gewo nnen. I k geloof dat dat niet gebeurd is, omdat het
spel beeindigd werd vo o rdat er een kaart vol wa s en er een run op de
wisselbank kwa m, o mdat iederee n d : ~ r zijn kaart in mo est levere n en
z o veel moge l ijk pr o beerde te ruilen, omdat je oak een dubbele p laneet
kOn kr~ g en.
8en kampvuur tot besluit was het einde van de zaterdag en we lagen
bij zonder vlug in bed, omdat er punten van het totaal afgetrokken
werden als je na elven nog te horen was.
Zondagochtend am z even uur ware " we allemaal weer o p om Ons te
storten o r het o c htend p ~ogramma, oat na de opening b egon.
Het was de bedoeling dat er een stand werd gemaakt, wa~rin de
volgende o ndrachten verwerkt waren. ~ en waterzuivering, een zonne
wijzer, aen spelletje (boter, kaa s en aieren) en een ma a ltijd. nit
alles moest gedaan wo rden met materiaal, dat door de leiding werd
verstrekt.
Na vele uren van noeste arbeld en insranning was het re s ultaat dan
daar, ( O~dertussen hadden we de nodige spelletjes ook nog gedaan)
Een neusleagel met opdrachten, die aIle waren uitgevoerd.
De leiding ging inspecteren, z o wel de stand als het eten, welks
ingredienten uitstekend waren geleverd.
Het was inmiddels half twee gewordan en de eersta hittego lf van dit
jaar trok over ons heen. De jury was klaar, we ko n den opruimen en
naar h et veld gaan Om de uitslag te horen. Die was dus zo inelkaa r
ge~et, dat wij wonnen. Grote vreugde en verslagenheid in onze geJe
deren, vreugde am het win n en en verslngcnheid Om het feit, dat we
danrdo or naar Ommen moesten v oo r de L. S .W. (dit iB g"n s~ ort dru g s,
maar st ~ at voor ' andelijke S coutingVedstrijden).
v erslag hiervan voIgt.
~eDn

= ===== ===~======== = == ~ = = = ==== = ========
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Seheepsjournaal van de Hilversumse

~atergroepen

Kiow a, Di ete r Marits , Nautilus,

~uiderkr uis

De zeeverkenners bakbo ordwa e ht i s gesplitst in twee waehten van
el k 16 verken ners ; de bakboordwaeht en de Anker waeh t, o l v . resp.
~r i c ~o mer en Jer oen rauw .
De kabouterle idin g van de vliegenzwammenkr ing zoekt een nieuwe
lei dster ivm vertrek, na het zomerkamp, van Ridet Mar i on Oe g ekamp.
InGrid ~ aste nam in februari afseheid bij de lei din g van de Leuko 
theawae ~t , maar te zien aan wat ze vertelt in deze nelboe i, is ze
nog vreselij k aetief binnen de groep als materia a lmeester en als
mede or ganisator va n g eze l l ige avondjes voor de lei ding \pr ima ini
ti atie f: red.).
ne t be stuur meldt, da t in mei ui tbr eiding van de Korten hoefse haven
g",~t be ginnen . uat za l inmiddels dUG weI vo ltooid zijn.

DE BOOMSEPOST

groepsblad van de "eidepark

mei 1'101
(;ro te vre u gd e natu ur li j\ over de derde plaats van de neidepa rk
patrou i l le , aehter de yaulus (Ie, en Athabascan (2e) op de DSW .
ne ~il ver su ms e zwervers gaan van 6-17 juJi een voettrektoeht door
Lim burg hou de n .
De Zuiderkruis bevers melden in de RP dat het goed gaa t. Sr zijn
1, bevers e n ze zij n erg e n thousiast .
I n " Groepszwets " wo rdt ivm de naderende ver kiezingen a andaeht
gesehonken aan een aantal onbeke nde partijen , zoa l s
H. A.B Hordanisehe Afs.cheidings Beweging : weg met Sc outing Ned .,
de maeht bij de welpen
CPA
Curieus Padvinders Appel
Scouters voo r macht en geld: padvinders moe ten betaald worden.
SMG
P.P. Padvinders part i j , niet reehts, niet links , niet in het
midden, Niets !
Nederlandse Sco uting Unie, een kleine fa natie ke en bloedlinke
NSU
partij. Maar die moet dan ook, vol gens nas ch rift , verboden worden •

•
gro epsbl ad st . Paulus
Me i en Juni 1981
Na een kort a kela - loos tijdperk is op 4 april Eddie Degekamp , tot
dan toe Chil, ge Lns tal1eerd tot wel'1enteamleider.

-1

Va andri g Na rc Eeckhout , die zlJ n dienstpl i c h t uit zit in Du it sla nd ,
h e eft daar e e n nederlands e scout i nggroep ont dekt . Hi j i s da a r
nu hopma n geworden .
Ook bij de s t. Paulus gDat de leiding a f e n toe z onder de ki nde rs
op stap . Half april gi ng en z e samen op we ek e nd op kampeert er rei n
Uitw yc k , met o . a . barbecue en m i d ~ etgolf . Moet ge zellig ge weest
z i j n.
!let ,l a i,tste nummer s taat nat " url i j k bo l va n de ov er winning va n
de Jaq uar spa tr oui lle or de Di st r i ct s Sc outing Weds t r i jden en van
hun 2 e plaats op de La nde l ijke i n Omme n.

't;{Otfr~~II'

l

~~

•

gr oe ps h l ad S tichti ng Sc ou ti ng Hilversum - N.

J u ni 1981
Wie kan de verkenners he l nen aan. e en in dust ri ebra nder voor butaan
g as . Of ee n sch uim s paa n, jus - en so e pl epel , ko f fi e f ilter en po t ,
afwa s teil , br oo d plan k en en br oo dme ssen .
H~, [l S T ELL E N

FOUTJ <:

In de vori ge GZK st ond dat de padvind s ters van de Fr5 ken Pa rm
va naf 1 j an. 81 tot de sti c h t i ng Heidepark behor en (g el a zen in
de Boo mse Po st ) . ~ e zijn door de F r ~ k e n Parm op de vingers get i kt:
He t i s ni e t w~ar . So rry . Fr5ken Parm .

DE

COrlPUTER En tiET RLFFl8ET, . --

bliep,bliep

VOOJ.' deze nieuwe en ecllJllalige J.ubriek hebben wij gezocht
naar een paar smeu!ge, humoristi s che fUnktie-afkortingen
ui t het nieuwe boekje van het landelijk bureau, "beknopte
toelichting op de geautomatiseerde ledenadministratie van
scouting nedeJ.'land". Deze selektie is gehaa ld ui t de 1'unktie
a fkortingen van het "landelijk ni veau". Een aan tal d'aarvan
is zo leuk omda t in de afkortingen de afkorting weer wordt
a1'g ekort! Grappig, he, van di e l,jLB' ers (= m e dewe~' keJ.' lande
l ijk bu~· eau ) . Di t hieJ.' zijn nog maa r een p aaJ.' voo l'b e eldj es.
Er s taan no g veel meer van die sublieme lettercombinaties
in dit werkje! Ga g auw even lenen bij je SG rlBS. Kun je za
teJ.'dag toch nog even l achen met z ' n allen!
VLCTlt
LLCTrt
LCOBC
LLOBC
vCKBC
LCFT
vCFT
VLTK
LLTPG
LNTZW
LLL S

Landelijke Gomm. Travo
= VOOl'z.
Comm.Travo
= Lid Land elijke
Comm. Opleiding/Begeleiding (''ursus
= Lid
Land. Opleidi.ng/ Begeleiding l:ursus
= Lid
Voo~· z. Gomm. Kamp / Bivak (''ursussen
= Lid
c.;omm.~unctie Trainingen
= Voorz.c.;omm.~unctie
Trainingen
= VOOl'Z. LSTT Kabouters
=
LSTT Padvindsters/ Gidsen
= Lid
Lid
Nautische/T echnische Zaken WateJ.'W
= Lid Landelijke
Loodsen s tarn
=

alleen al voo~' het Landelijk Niveau!
:;:n dan heb je nog het g "westelijk !, iveau, het Districts Hiveau,
en niet t e v e r geten het groepsniveau. En dan te bedenk en dat
di t no g maal' e en beknopte u i tgav e i s •••
Tot slot deze nog:
&1 zo hebben ze eJ.' 65,

DGSGrtBS

= OOLG ED[{AAIDE S1'Crt.l:.'T AItES SE (fel/ V) GrtOEPSBESTUUR

•

Het thema is de i n fraGtruct uur 0>' De idre!! "
Wa t, zef'.i 'e ":a t is da t nu allemaa1.
Het wordt me e nthousiast uitgeJegd.
~ et i ~ een a nde re planeet, 0 ne e , ee n maan . Deze hebben a llemaal
!,: riekse namen. Deldre is de naal') va n een gr ie ks e godin. Va n de
jacht? Nec, dat is !lrthemis . ~.e bli.jven me het antwoord schu l d i !; .
Sen beschaving wordt vOOr me ontvouwe n . Op al mijn vra~en is ee n
uttleg, volled i g in het thema.
Ik vind het prachti g Om er aIleen maa r bij te zitten en te kijken
en te Iuisteren. Je herkent er zoveel in van .ie eigen dolle, dwa ze
vergaderingen bij het uit we rk en van het kampthema .
In he tkoep l okaa l werken de 5 jongens een hele midd ag intensief.
-::r wordt driftig met l akens en "goud" sto 1: ge drappeerd. Va~ aUes
komt er aan te pac. Broches , zilverpapier, f ol ie enz.
P,r wordt ee n prefect , consul en nog meer gecreeerd . Zo af en toe
ontgaa t het me Ben be etje, kan ik het ni et zO hee l er g meer volRen.
~ en discussie over verlichte despoten, Catherina d e 11 en Mar i a
7heresia, is op een simpele zaterda gmiddag niet zo goed aan me
besteed. \Vat moet je doen met de kreet: Vanitas. vanitat u m, omnia
vanitas? Net doen of je het begrijpt??
Danr tussendoor kreten als : nieuwe rol folie, schuursponnjes, wa ar i s
------ onz e pan. De pa trouillel,ist wordt binnenste buit en 8ekeerd e n
t o t on rle boden nag ek e ke n. "Pannen vindt je in de huishoudkist v"n
de weI pen " . Ii< hou wij s elijk mijn mond dicht.
Midden in he t lokaal zit een van de jo ngens, met het puntje van zijn
tong uit zijn mo nd te tekenen.
'~ "~" ~-" "7"~ .,
" De monster s van Deidre".
~
•
Ik ~raag wat hij daar nu mee mopt.
.
: '"
Ze moeten een 3uel maken . Str aks '<.ni pt
hij gaatjcs in de ogen van deze beesten.
~
Erachter komt een kaar s te staan en men
moet met een injectiespuit het monster
prob er en te doven. Dit gehee l in stijl
van De idre. He n heert n1. ge en dodeli jl,e
wapens , alle n verdovende .
Ik moet mi j l1 aandacht gaan verdelen,
tu sae n eten ko ken en he t tr oeplokaal.
Om vijf uur besJuiten z e om woensdag 
avo nd weer ve rri er te gaan .
TI, ben reuze benieuwd hoe het ze op
de r, s ~ zal ver ga a n. ~B hebbe n in ieder
~ eval beloofd om 001, vonr de nnni- Zuid koerier

o

Olga.

•
In,
"Beeld

beeld ait"
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In tegcnste lli ng tot eerdere berichten werd deze wedstrijd
een lo ng - weeke nd vol jolijt, be et j e ergernis, plakken, kni ppen,
lopen en ja, zelfs ee n beetje Denken!
Zaterda g was er opening, opbouwen, fr~belen, boterbabbelaars
maken en eten koken. Daarna de thema prBSentatie.
60ndRg de hele dag lopen, met onderweg de vreemste opdrachten
en veel mo oi we er. 's Avonds een ruimtemarkt en d ~ arna kampvuur.
t1aandag een po stenspel en opruime n + prijsui treiking.

•

Dit was in kort bestek het programma van een weekend waar het
wedstrijdelement niet a ltijd merkbaar was, wat ,'el eens goed was
om al te enthousiaste deelnemers in toom te houden.
~en goeie lei ding was best aanwezig en dat was be st nodig, want
een kamp ru~nen ", -~ 47 paro ba's is geen kleinigheid.
Ve el jolijt, vooral bij de opdrachten.
va n Onze themapresentatie he e ft 0 1ga al het een en ander geschreven.
Als Deidrianen sluiten wij dit stukje af, met de mededeling dat
onze patrouil1e met 370 punten op de tweede plaats eind igd en.
was getekend: DE SPACE ORBITERS
==== = ============ ==~

({IIO~J

-'============

Iste plaats hadden de Bosviolen uit Ommen met 384 punten
De Orbiters besbnden uit: Jaap, Joris, Erwin, Reggie en Vincent.

~W:~e

SAMENLEVEN
Uitn 0 diging
Samenleven. Oat is het them a van een Landelijke Expressie Manifeslalie. die door de
Sticht ing Nederlandse Gehandicaptenraad, in samenwerking met het Unesco Centrum
Nederland, georganiseerd wordt.
ledereen die zi ch doo:" het thema aang8 sproken vael!, wordt"uitgenodigd zijn of haar
"k ijk op_same~~e~en " ~ een of andere expressievorm naar ~o ren te brengen.

MOGE LIJKH',D;:: N:

~ luitingRrl~tum:

He ",r

Te kening I Sch ildering
St ripverhaa l
Tekst I Gedicht
1{o orspel
Foto's
Lied je

•

15 juli 1981

gegevens 7.ijn verkri jr,baar bij je r,roepsse!<retaresse ",Iv
G88F

J~

or, n0 8
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0 p '; o l<tnb e r da n is hat weer 7.0 ver1!! ~!! !!
7, weP.lwedstri jden! ! ! ~ ! ! ! ! !
am het " e he n l we e r tot een geslaagd evenement te maJ, en, vnlr;t
nu al vast wat in for matie .
Regin september krijgen alle verantwoordelijke leid(sters)crs
de uitnodiging en het secretariaat van de groep de inschrijf
formulieren in de bus.
Vb br l R september moeten de inschrijfformulieren volledig
ingevuld en de betaling van f3,- per deelnemer, binnen zijn.
Nadien is deelname uitgesloten!!!!!
Rond 22 september krijgen de contactpersonen de progra,omll.' s en
de deelnemerskaarten.
Op 3 oktober imnnen we, even als voorgaande jaren, in Russum
om 18 . 00 uur het bad in.
Toeschouwers en leiding, die niet zwemmen, beta len dRn 1 1,50.
Om 18.30 starten we met de 25 meter en om 19 .45 met de 50 meter.
Na de 25 meter is de eerste prijsuitreiking en na de 50 meter
de lantste, tevens groepsprijs, en de herinneringen,
Helaas vindt alles plaats in een vrij korte tijd, dus houdt
hiermee reken in g , zodat jullie groep stralcs mee kan ~en.
En dan op 7 november in Al7lersfoort.
~_
,\
~

de Francisstll.m

De "Lo op vOOr UNIC EF " staat ditmall.l in het teken van het jll.ar
van de Gehandicapten, en weI speciaal de gehandicapte kinderen
in de ontwikkelin g Rlanden . 
De "Lo op" wordt gehouden op 19 september a,s., vertrek punt is
het ~ieuw Lyceum aan de Witte ~ruislaan te IIilversum. Er kan
gestart worden o p een zelf te kiezen tijdstip tussen 0 0 ,30 en
15.00 uur VOOr ce n wandeling of trimloop van 6 km. door het
S panderswoud. Ui terailrd kan deze afstand meerdere malen worden
afgelegd
AI le deelnerners _" an de "Loop" word t ruim v6~r 19 sept. een
spo nsorkaart (= deelnemerskaart) uitgereikt, waarop de wandel all.r
zoveel mogelijk sponsors zoe kt , die bereid zijn een vooraf
afges pro ke n bedrag voor iedere afgelegde km . te betalen.
De '-Ierk groep "Loop VOOr UNI,~r::~'"
zou het erg op prijs stellen, indien
vele groepen ui t het {,ooi mee zouden
willen l open, om zodoende een bijdrage
te leveren aan de speciale h ulpprogramma's
van UNI CEF voor gehandicapten.
Voor verder e informatie, uitgebreide brochures over uNICBG en
o pgave voor de "Loop voor IJN1CEF" kan me n tere cEl bij:

•

Mevr. Ouwehand
Moestdijkerst r aatweg 39
Tel: 035 - 850834
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Veret)igit)g Vrienden van Scollting
Verslag kringavond 13 Apr il 1<)1} 1

•
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Or deze avond hield Car o lien Bockweg, logoped iste op de "Trappen
berg", een uitleg over de methode RLISS •
Het Bliss symbolen syst eem is ontworpe n door Charles Bliss en
bedo eld als een internationale schrijftaal, waarmee mensen, zonder
elkaars taal te k ennen, elkaar ku nnen be gri jpen. Maar het heeft zich
in het b~izonder ontwikl~eld als een medium voor communicatie met
kinderen (en v o lwassenen) die ernstig gestoord zijn in hun spreek
mogelijkheden en dikwijls ook meer voudig gehandicapt zijn. lTet
s c hep t de mogeli jkheid om, d oor- midde l van symbolen aan te wijzen,
zelf iet s te vert e ll en en niet aIleen op v ragen met ja en nee te
reageren. ~en s ys teem dus, dat voor de betrokken pa tienten een
sc hat van mogelij k heden opent am met de wereld om hen heen in
te komen.

.
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~ e t begint met een bezoek aan het GSOLOGISCH MU SSUM HOFlAND.
Gevestigd te Laren, Zevenend 8a
01' Ma andag 2 1 september te 8 uur n.m.
Ilet entr'e bedraa g t j 2,- p.p. inc l . koffie.
llet museum wordt die avond speciaal voor ons geo pe nd en er zal een
de s l, undige rondleiding zijn.
ne halve leden van de V.V.S. en hun familie, zi j n ook Kaderleden
van het district Go oi Noord en Zu id welkom.

I n de laatste m a ~ nden van he t afgelopen seizoen hadden nag enkele
evenenmenten pl a a t s •
• Op zaterdag 16 mei werd te Ede de jaar~ ijkse ontmo etingsdag g ehouden
waar ruim 100 leden aanwezig waren, wa:J.rbi j 8 uit 't Gooi.
'.':e mlla lden kennis met aIle aspecten van de VeluVise folklore: dans,
muzi ek , handar beid enz, enz. De excursies waren verscheidene en
goed uitgezoc h t en voldeden de deelnemers i~ hoge mate .
•Op de kringavond van 18 mei werd aandacht gesc honken aan geeste
lijke stromingen in deze tijd, he tgeen uitera ~ rd slec h ts zeer
elementair kon ge beuren •
• De afsluiting va n het seizoen vond plaats op Ijuni met een heide
wandeli n g in de o mg eving van de Tafelberg.

•
•

Voor het volgende seizoen is het p rogramma in g rote li jnen o rgesteld.
We ho pen in de volgende GZK een compleet overzicht te g even.
~aar we ku nnen nu reeds ze gge n, rl at er nallr een zo groo t mogel ijke
vnelz i jdigheid G e~treefd is. 2 0 zu llen we aandac h t geven aan :
Kla " k b eeld van Sur iname  Kennisma king met het Boeddhisme - enkele
e;eze l lige winteravonden  herden ki ne: B.P. - historisch toerisme
in 'I ede r land - handarbeid - wer kende jongeren, terwijl een zeer
Do s iti e f be l eid zal worden g evoerd t.a.v. de districte ~ van s co u tin g
Nede r l a nd.

-\3 
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HUhertus-verkenners
•
Vleren gouden jUhileuDl
(Van onze nnlallever

Plaggenweg. Na lange beraadslagin-

Joan Uaan)

gen en mertige CT'eatieve uw:-tjes was

Do... .

_OM W.. r~'l.·'
groep ..BInI Hubertus" ........ ,;: ~r
't vijftigjarige bestsan. Een speclaal in
het leven geroepen jubileumcollllDissie
beett. voor deze dag een feesteUjIr.
programma samengesleld. De dag
wordt geopend met ten Eucbaristle
vI.ring in de VI_uk. Duma ul Of'
een jublleumientoGlI5iellilll' to bet
clubhuis 8an de Plaggenweg worden
gebouden. Voor de oud-Ieden Is er aao
het eind van de middag een reiinie. De
dag zal worden besloteo met eeo P'OOl
avondvullend progranuna in de aula
van het Sl VituscoUege.

'

De St. Hubertusgroep werd in 1931
door de Busswner Frits Kreyts opge
riehl. De rooms-katholieke verken

nersgroep bestaat op dit moment uil
drie afdelingen. Te weten een starn. de
luchtverkelUlers en de welpen. Aan
vankelfjk startte de groep op de wIder
van villa Columbia aan de Midderuaan.

Dat was echter van korte duur, want
iets later moest de groep dit onderko
men verlaten en noodgedwongen het
kampement opslaan in een garage aan
de Meerweg. Die plaats werd later
weer verruild voor een oud fabrieks
gebouwtje aan de Laarderweg.

Clubhuis
In oktober 1933 besIoot de groep een
eigen clubhuis te bouwen. Voor dit doel
.kocht men een stukje grond aan de

.~f¥38,~ 1934dBneiildfllJJ<20
~"'" dilfuiWe c1ubhuls kon worden

•

ren is dat ver'a nderd, waardoor de elu b
in ~(l ~~~ ruimer finan<:i:~, ,~je _.i s
komeil,ZitteiL
. .

"

"

geopend.

Simls dat tijdstip ontplooit de
scoutinggroep haar activiteiten aan de
Plaggenweg, Het onderkomen moest in
1969 wei grondig WO<den opgeknapt,
maar aIs honk bleef het gespaard De
problemen waannee de groep in aI die
jaren van haar bestaan zoa.l heett ge
tobd en de hoogtepunten die men tot nu
toe heeft beleefd, worden zaterdag op
de jubileuintentoonstelling getoond

OlieboUen
Ook wordt dan aandacht geschonken
aan de diverse activiteiten die de groep
in Busswn heeft gehouden, waannee
de groep een bepaalde naam heeft op
gebouwd. In dat kader kan gedachl
worden aan de jaarlijkse oliebollen
verkoop. Met die actie werd in 1970 ge
start. Toen brachten de luchtverken
ners zo'n 400 bollen aan de man Vorig
jaar bereikte de groep een absoluut re
cord op dat punt. Liefst 10,0)} oliebollen
werden toen verkocht asn het gulzige
Bussumse publiek.
Andere aettes van de Hubertusgroep
waren de verschillende Heitjes voor
KarweitJes en deverkoopvan lepeltjes.
kaarsen en oud papier. Vroeger waren
die activit.eiten hard nodig, want de
groep kon toen nog met rekenen op een
gemeent.elijke subsidie. De laatste ja

Programma
Zaterdag zal het tiende lustrum op
een grootse wijze worden geviercl Om
elf uur wordt het feest gestart door
middel van cen eucharistie-viering in
de Vituskerk. Deze dlenst zal worden
geleid door de oud-aalmoezenier en
kapelaan van de Vituskerk. pastoor J.
A. de Groot ult Grootebroek.
Om half een za1 de ere-voonitter en
oprichter van de Hubertusgroep, dr. J.
H. A. Hoelen, de tentoonstelling in het
c1ubhuis aa.n de Plaggenweg 24 openen.
Tegen vij! uur zijn de oud-Ieden van
de groep op de reonie van harte we.l
korn. Deze activiteit is gepland in de
aula van het Vituscollege aan de Bee
. rensteinerlaan. Tenslotte zullen de
welpen. de verkenners en de stat een
afwisselend avondprogramm.a presen
teren. De groep zal dan onder andere
"het Jungle-boek", waarop het
~ut1ngspel gebaseerd is. ten tonele
brengen. Tevens za1 de scouting-caba
retgroep H2SO4 uit Utrecht .en stukje
cabaret opvoeren. De avond en daar
mee ook het jubileumfeest. zal rond elf
UUT besloten worden.

.
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Veel oud-Ieden bezoeken
jubileumdag Sint-Hubertus
- --BUSSUM - Onder .....Ie pubUek.
belanplelllDt: bedl ....-voorzilier dr.
J. t!..I.n ulerdagmlddag de IUI
trumt.entoonst.elllng van de St. Huber
lusgroep geopend M.I 'n vllJINCberpe
bijl hakle hij een kabellD d. In elkaar
gesjorde toegangspoort door. waama
hi.i als eerste de tentoonsteWng van 56
jaar lier en Ieed van de St. Hubertus
groep kon bekljken.
De negentigjarige oprichter van de
groep. memoreerde, hoe hij in 1933 bij
de opening van het clubhuis voor de
zel!de deur gestaan had. Zichtbaar ont
roerd vroeg dokter Hoelen of iemand
wist, waar 't scrulderij van de kerk
schilder Joan Colledt.e gebleven is. Oit
sch.Hderij, met een voorst.elling van
Slnt Joris en de draak, heeft hij de
groep geschonken maar is tijdens of
vlak na de ~rlog verdw~nen.

De tentoonst.elling gaf een overzicht
van de 50 jaer waarin deze scoutlrig
groep bestaat. Het is de mensen van St.
Hubertus gelukt om erg veel oud foto
materiaal te verzamelen. Ook oude
attributen zoals jamboree<iassen, hoe
den en petten waren op de t.entoonstel
ling te lien .
Hoogtepunt van de jubileumviering
vormde de feestavond in 't Vituscol
lege. Ruim 300 aanwezigen zagen de
welpen en verkenners, verkleed als
dierenverhalen uit het jungle-boek
opvoeren.
De jarige St.-Hubertusgroep kreeg
ook 'n aantal cacieautjes aangeboden.
waaronder drie walkie-talkies, opge
stuurd door een oud-leider, die nu in
Amerika woont. Hiervan zullen vooral
de iuchtverkenners gebruik maken.

•

•

•

Gouden plak voor
Oehoe Versfelt 2$T)c,8,
•

•

BUSSUM - Mevrouw Eo G. V_eM
Grool beefl pnermJddq de _ 
daille in lOUd. verbonden un de orde
van Or.nje~Na.ssau uJt handen vo 10
oo-burg.......ler Eo Bamard-V~ber
onlvangen. AI Binda 1923 Is zIJ .ollef In
de padvIndenbewecl.,.. legenwoordlc
Soouling Nederland gebelen. Me' bur
Rven«, ,.......laal zIJ .... e1ke_
dqmIdda, ... 0eII0e . . - de _ 
len VaD de CaIIunqroep.
Oehoe Versfel\"""rd gisteren ophsar
zeven tlgste verjaardag min of meer
ontvoerd. naBr zij zelf later zei, naar
het c1ubhuls nvan de Gallunagroep. aI
waBr ongeveer zestig kabouters.. zee..
verkenners en lamilieleden haar met
gezang en bloemen opwachtten.

In haar toespraak ging Barnard. die
voor het gemak ook maar Oehoe rei, in
op de vele tuncties, die mevr. Ver'S1elt
in de loop der jaren op landelijk en re.
ponaal gebied vervuld heeft. Met na
me sprak de loco·burgemeester haar
bewondering uit voor het teit dat
Oehoe !is jaar lang het idealism. heeft
weten te behouden. dot bij de padvin
derij boort.

Scouting Gooi-N oord
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huldigt F. Bokenkamp
NAARDEN - N..r ""baiting vlJf
honcIerd _lpen. luoboulen. padvlnd
I&era, verkennen, sjerpa'•• rowena en
_
...klten _ _ ulerdalJlllldda,
In bel ....,..,.1Iepb1ed Hel N . .rder....
" " , , ' huJde WuJad UD de heer F.
BiIren'.mp.

De laatste is tien jaar voorzitter ge
weest van alle vijftien bij ScouUng
Gooi-Noord aanges\oten groepen utt,
Bussum, Naarden, Huizen, Laren.
Weesp, Muiden. Alle groepen namen
"!.8terdagmiddag deel aan een grootse
listrictsbljeenkomst, waarin tletsspe
m centraal standen. AlB slot zou voor..

GELEZEN

zitter BOkenkamp gehuldigd worden
op een podium in het Naarderbos. Juist
op dat moment sloeg Pluvius on
barmhartlg toe.
Met bakken kwarn het
regenwater uit de hemel. De saamge
stroomde menigte liet lich oehter niet
uit het veld slaan en zond de di
strictvoorzitter uit YOlle borst toe. De
apvoiger van de heer BOkenkarnp.
Naarder T. van Zijl. overhandigde een
aandenken - een bord met de wapens
van de gemeente waar de diverse groe
pen gevestigd zijn - aan de scheidende
voorzitter. Vervolgens zocht een ieder
een droog onderkomen.

Naslagwerk
Zeer onlangs zijn de nieuwe Kampeer-en
Bivakmap verschenen, boordevol infor
malie over res peclievelijk kamperen en
bivakkeren . Hel woord 'naslagwerk' is
voor beide boekwerken dan ook beslisl
niet overdreven .
De boe ken (legen de prijs van f 11.
per deel bij de Scoul Shop verkrijgbaar),
zijn onontbeeriijk voor leid(sl)ers die in
hel komende vakanlieseizoen leiding
(gaan) geven aan kamp of bivak of Ie
maken krijgen mel de organisalie daar
van.
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VAllAb' nALF NEGEN ONDEJ{ DE JOZEFKEHK
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