
A



Hlerbij - vers van d.e pers - het eerst nu.nner van

ATTEE -'ATTERIEI
uLtgave van Scouting Noord.-Hcl1and.i : 

:

Het ls de t,edoellng dlt b1ad rege}natJ.g utt t€ geven om u
op d.eze wijze steed,s op d.e hcqgte.te houd.bn lian a1les vat
er blnnen ons gewest gebcurt.
U kunt hlerln aantreffen kursuss€rr;
vergaderdata en wat d.les meer ziJ.
Maar wlJ hopen van harte d.at er ook

dlverse aktlviteltenr

publikaties uwerzij d.s
in komen.
In iecler dlstrikt vinden ,:r aktivitelten plaats, d.J.c wE&r-
devol zijn cn aan'and€ren d.oor te gevenn
MlsschLen ls er lets waarvan u vind.t dat-'het l-n d.cze ult-
gave verneld zou moeten word,en. Neem dan gerust even kon-
takt net ons cp. Pas wanneer ulJ samenwerken, word.t het
ecn t,Iad. dat voor led.erecn in ons gewest waartle heeft.

Zeg naar eens d.at hct .'iaar nlet_ g_qed bl=e-qn4eq LB !

Terwljl velen DaS a&rr het uitzakken waxen van de uitbrst
vernoelend.e bezighcd.en rond d.e feest-d.agcn - zoals etenl
drinkenr roken, met kleine oogjes naar kaarsllcht giAren
€.do - w&B het hl-er op d.e Zandvoorterallee een geclraaf
van jewelete.
Yoor de onlekenden net ons Coneir 3 frvleoegerft zat d.e j"on-
gensafd.ellng boven on d.e nel-sjesafd.cling beneden.
Ook hlerin bracht scouting eenheld e'Ir nu zitten we dus
allcmaal ':eneden,
Het zaL d.e regelnatige bezoeker van. rtboventr ni-et vertazen
dat wij nu rriet direkt stond.en te julchen van vreugd.e.y
want we had.den ncgal wat spullen (om het eene netjee ult
te d.rukken!) '-
Maar net d.e moed. der warrhoop ziJn we eraan begonnen en
zitten nu d.us bened.en. -

Voor het oog ziet alles e:l -netjes uit, dus ctat is aI weer
een wir.stpunt. Nog een:poosje tussen neus en lippon fets
oprulnen en het ziet er perfekt uJ-t !
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Een kans om je rechtstreeks tot d.e leiding te wenden
binnen de structuur van Scouting l{ederland., is heel
ongetroon.
Juist u, tle leiding, werkend net de kinderen, bent
zo ontLettend belangrijk voor het gezicht of zoals
dat tegenwoord.ig heet "inagerr van d.e vereniging.

U hebt niet alleen een kontakt net de oud.ers, maar
op u steunt ook hbt hele spel-beleid van de vereni-
ging.
Uw mening, kenbaar gemaakt o.a. d.oor d.e 2 afgevaar-
digtien van ietiere Groep in d.e districtsraad l bepaalt
d.e wijze waarop het spel gespeeld zal worden.

Nu r+eet ik heel goedl dat u dat zonde van d.e tijd
vind.t en zeer onlnteressant.
Sedenk echter wel, d.at op deze wijze het spel van
verkennen €espeeld. za1 worden op een wijze, die aan*
gegeven word.t d.oor enkelen, die ervaren hebben hoe
groot d.e invLoed van d.e Leiding is geword.en.

fn sombere ogenblikken d.enk ik we1 eens, hebben wij
1n de fusie-tijd de zelfstandigheid. van de leiding zo
overschat?
Is de zo d.emocratlsche structuur van Soouting overbo-
dig en wilt u werkelijk van bovenaf ged.icteerd word.en?
Ik kan'het nog niet gelovorl2 taar laat uw stem dan ook
horen op al die vervelend.e vergaderingen en biJeen-
komsten.

Ik hoop en vertrouw d.at het clan net onze vereniging
best za1 gaan en lrene u narnens het Gewestelijk bestuur
een heel goed. 1975.

A.E. Manger-Irugtenburg,
vice-voorzitster.
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betreffend.e het GewesteliJk Suro
S eouting Noord-Ho1lantl
Zand.voorter A1lee 41
Heemsted.e
teLefoon A2\-28600,
giro 2]0711, trnovrp€Rningneester

Scouting Nederland
gewest N.Hollancl - EeonEtBCe

Kantooruren van naand"ag t/n vrijdag
8.10 - 12.10 uur

11,15 - .17.15 uur

Funktionarissen s

l,ievr. A. Augustinus - neisjes
Mej. l{. Sinons - jcu.gens

SeFretariaat:
Mevr. J. van.fielnontl part-tine
ivlevr. P. Kuipers - v&rr Hoorn part-tine
It{evr. P. I'lichiel_s..- Wesly . fu11-tine
iiej. 1{. van cl.e PolI fu1l-tine

0-0-0-0-o-0-0-0-0-0-0-o-0-0-0-0-0-o-0_o-o_0_0_o_0_0_o-0_-0-0

a- GEY0I0DEN V00RiiS.RpEr\r

? 0p het houthakkerskanp ziJn blijven liggen:
1 paar herenhand.schoenen

1 zeepdoosJe

n

n
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Verschillend.e groepen verzorgen een groepsblad.
Graag zouden wij ook op de hoogte wi}len blijven
wat er zoal trleeftrr in de groepen.
Een vriend.eliJk verzoek aan d.ie groepen om 2 exem-
plaren aan ons te willen sturen (t t.&ov. het be-
stuur en 1 t.3.v. het gewestelijk buro).
lli1t u ons adres op uw verzendlljst noteren!
Bedankt! ! ! !

J,5 ELADEJ'Icii

a-t-a-a-a-o-l-o-a-!-a-a-a-a

verwljzen wij u naar d.e pu-
januarl 1975,

F]NJ JFFOfiJ)\ U], ]

i(Ar\r\ j'FOi1/'/\ t-J l,J{nE}l
Voor deze fornulieren
blikatie in Scouting

lllsc EilE )'l
'l r) -l (J:/J)

De inschrijffornulieren van uw groep zijn natuurlijk aI
v6.62 8. j.anuari i.1. r&3r het landelijk buro gestuurd"!?
i'iisschien toch nog vergeten?
Dan net de meeste spoed. naar de brievenbus.
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j(Ufi5USCyE i<ZJCIJ -I januari t/n iunl 1e7i.

I.'asiskursuss.en,:
r: a/g - zz/zl febro

rI: D/zo april - ,/4 mei
Mininun-1eefti.'i d. 1 7 .1aar.

Welpen

Verkenners I; 15/.16 febr. 1/,2 naart te Anstelveen f, 4at=
fI: Z5'/zl april - 10'/11 nei te lleennskerk f, 4Ot=

Mininusr-leefttid 1B .iaal.
z e/9 - 22/23 maart te Heemskerk f 4Ot=

Mininr:-n-leefti.id 17 iaax.
', 8/9 - 22/2, maart

Mininnm-leefti.icl 1'l iaan.

Amgtelveen .f 48r=
Heemskerk f 4Ot=

f, 4Ot=
Plaats nog onbekend.

te Anstelveen f 47 r5O

te
te

padvindstgrq

WaterweJk

t1fiowan/ snerpa l 21-22-2J maart )
4- |,-,6 april )

!'tinimr:n-1eefti.id. sherpaleid.sters 20 jaar.
Minimu.n-leeftijcl rowanleid.ers 21 jaar.

Kampkursus voor kabouter-. padvindsters- en eid.senllid.uters.
1B-19-20 april a.s.
Plaats wordt nog nader bekeld. gemaakt.

Deze kursus is voolc leid.sters d.ie in het bezit zijn van een geI-
dige erkenning.
Deelname-geld f 22r5O.

Opgeven op een kursusfornulier, verkrijgbaar bij de spelarl.viseur
of bij het ger*estelijk buro te Heemsted.e.
Deelnane-geld overmaken op gi'ro 2JO711t ton.vr Penningmeester
Scoiiting Ned.er1and., gewest Noord-Holland te Eeenstedenet dulde-
lijke vermelding welke kursus het betreft. -

Opgaven plus d.eelnane-ge1d. dienen 14 dagen v66r aanvar:rg van d.e
kursus binnen te zijn.

-5-



llrainine . T oewieten/spelLeld.s ters
Haarlen ! op , maart a,esr - 19.OO - 21.00 uur.
Castricum! op 5 maart a.B. - 18.45 - 20.4! uuu. ' ' '

' . t ' : 'l
Sedoeld voor 14 - 15 jari-gen die in kaboutei-
gidsen,/padvinclsterskringen als lei.clstei'he1pen.
Geen d.eelname-kosten aan verbonden.
Opgeven schriftelijk of telefonisCh v66r 21'febrr &rso

iSport- en spelweekend.

26/27 april 8.oBe -.plaats waarschijnlljk Alkmaar.
- Deelnane-kos'i;en .f. 20e= p.p.

Iedereen. kan hieraan d.eelnenen. \. :

j

0118even, op ingelloten opgave-:trookJe v66r 5 april a.s.

Ideednweekend.

' 15/16 na.art-&os. ln het Scoutcantrun te Eeeoskerk. i ..,'
Deelname-kosten f ZOr= p.p.
Iedereen kan hieraan deeln€tneno

Opgeven op ingesloten opgave-strookje v66r 1 naart oos.

Tipweekend sherpars
,0p zaterd.ag/zondag ,/4 mei a.s. word,t er in Delft een. .
weekend. gehoutlen voor sheEpats.
Het prograrnma biedt veel mogelijkhed,en zoals o.a. - zange e
dans, ntbuwe)-I\andenarbel,d.techniekenl kreatief spel en zo
Itl€€l! r ' : ... ; '! 

- ;, ' .: ,:'

Vanuit het landelijk sherpatean volgen riog nadere ,,:. i

berlchten.
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WAT IS EIGENTIJK EEN INTRODUKTIEBIJEENKOT,IST

. Wann€er een nleuwe leld(st)er in een groep kontl is d,aar de':
eerste kennienaking net. de3 :

? - staf
- spelaanbleding
- g:oepsbestuur

andere speltakken
De volgend.e stap is d.e lntroduktiebijeenkomst in het clis-
trikt.
Dlt kan een bijeenkomst zijn net aIle nieuwe leid(st)ers
(van alle speltakken) en de verscLrillende spelad.viseurs.
Het kan ook een bijeenkonst zijn voor nieuwe leid(st)ers
per speltako
Tijdens deze introdukiiebijeenkonst zal. er ooa. gesproken
vorden over:

- doeistellirrg Scouting Nederland
- het ontstaan en de kenmerken van het

spel van verkennen
- de spelaanbiedingen van d.e speltak
- vat rs en doet het dlistrikt
- trainingsroute Scouting Ned.erland,
- notivati-e tot verd.ere trainlng en vorming

3ij het onderwerp I'trainingsrouten zal_ zeker gesproken
word.en over de basiskursus.
Het is prettig hierbij lemand van het gew. trainlngsteam
te hebbeno

. Infornatie kan dan dlrekt gegeven worden en voor de aan-
staande kursisten is het prettig ienand. te ontrnoeten,
die ook tijdens de kursus aanwezig is.

t

Dezd introctuktleblJeenkonst rroralt georganiseerd d.oor d.e
spe;Iadvlseurs 1n het d.istrlkt v66r de basielnusus.

-7:
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Na cle lntroduktie is de volgende stap d.e baslskurs.ursr
Deze basiskursus wordt per speltak gegeven, d.us een kur-
sus alleen voor kabouterleld.sters of alleen voor verken-
nersleiders.
Deze kursus bestaat uit 2 weekends, die beglnnen op zater-
dagmorgen 10.00 uur en eindigen op zondagnidaag t6,00 uur(net uitzondering van de ror+an/sherpakursus d.ie op vrij-
dagavond begint) met een tussentijd van twee weken.
Er wordt nogal eens gedacht dat de zaterdagavoncien ,vrij"
zi.jn en men d.us weg kan gaan, maar c1i-t is beslist niet
W&&X r

De kursussen wo?den meestal gegeven in het scoutcentrunin Anstelveen of in Heenskerk.
Tijdens d.e baslskursus kont aan de orde:

- doelstellj-ng $couting Nederland.
- waaroo leid.(st)er en waaron in scoutj-ng
- taak van d.e leid(st)er
- kennerken l_eeftiJdsgroep
- soorten van aktiviteiten
- werken net groepen
- spelcode
- bultenleven,/buitenzi jn
- spel/spe11.eiding
- progranna/progranmeren/progres s i e
- organlsatie Scouting Nederland

Het is een hele Iljst waar zeker 2 weekends voor nod.igzijn.
Natuurlljk is het niet a1166n praten, maar ook {ggg.
De basiskursus wordt opgezet en ultgevoerd door leden
het G.T.T.

EA 5J5 J( Ufis U5
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De koiirdlnatie van d.e, kursussen is in hand.en van het gewes-
telijk buio.
Na cle kursus ontvangt ied.ereen d.e basiskursusmap en een be-
wijs van deeXnane.
De erkennlng a1s leid(st)er bij Scouting Ned.erland kan d.an
door de groepsvoorzltter bij het landelljk buro worden aan-
gevraagd'

De naan BASISkursus zegt het al:
Verd.ere training
kanp/bivakkursus,
kursus enz.
Veel sukses!

kan bestaan ult:
kampeerkLtslls e

er is een basis gelegd.
tiis trlkt s trainingen,

nautlsche kursusl G11we11-

SELANGRIJK

Tijdens de gewestelljke raad. is besloten
d.at afbericht binnen 6dn week voor d.e
aanvang van d.e kursus tot gevolg heeft,
dat f 20r= v&r het kursusgeld a1s ln-
schrijfgeld wordt ingehoud.en.

IndLen men zich we1 opgeeft, maar zond.er
bericht niet kont, is restitutie niet
nogelijk.

lviooht iemand. van uw groep geen
exemplaar hebben ontvangen van
Allee-allerlell wilt u ons atlt
d.an even laten weten!

-9-



IIet gewestelljk lrainingslean - oftewel het G.T.T.

voor verschillende mensen is dit tean onbekend of een
vage instelling.
lle rn'illen proberen het wat cluidelijker te maken. '

Het G.T.T. bestaat uit een aantal nensen die zich in
hetgewestbezighoud'enneta11erIe1dingenophetgebied'
van trainingl zoalss

- basiskursus
- kampkursus
- bijienkonsten speladvis€ors €nZr

Hieronder $unnen ook spelaktiviteiten vallen zoalg:
* sport- en spelweekend.
- ideednweekend.

:il113#:r:ffi;kanp. pooJ.Kanp €t1zr

In eerste instantle is tralning de hoofdzaak.

Ieder distrikt kan een beroep doen op het G.f.T., b.v.
blj een introduktie-bijeenkonst - distriktstraining e.d.

wanneer b.v. d.e leiding in een distrikt een avond. wil met ?
kaart en kompas en bij cle speladviseurs is niemand. diedit kan, dan is er de nogelijkheid. ienand van het G.T.T. -
in te schakelen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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2q ianua.rl a.s.
bijeenkomst voor chefs en voorzitters van
alle afd.elingen over de voorbereitlingen voor
-een rowan-weekend,

13 maart a.s.
organiseert het landeliJk kabouter- €D
welpen team een regionale bijeenkonst voor
cle speladviseurs kabouters en welpen te
Haarlem.

12 april a.s.

D)\/E

gewestelijhe bijeenkomst voor
van alle takken;
in het GOEDE. HEI?DERCENTRUM

Berichtgeving volgt nog!

Vergadering lan4elijke Raad.

JEEj.li(c)\5TEIlrtPl
r()_d

d.e speladviseurs

te Haarlem.

1e vergad.ering gepland op 14 juni a"s.
2e vergadering waarschijnliJk half

novenber a.g.

- 11
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Natuurli.jk ts handenarbeid. een irktiviteit
Al-,E l'l
dle'op

u$ progranma voorkontr
Veela1 zaI er gewerkt wcrd.en.net waarileloos ma-
teriaal, maar vooral voor iets oudere groepep lshet leuk om net speciale technieken bezlg te zijn.
Sonnige naterialen zijn voorcleliger wanneer ze in
groter hoeveelhed.en wortien ingekocht.
Wij wi11en graag benidd^e1en daarln o .
0nderstaand,e artikelen kunnen geleverd word.en.

-.:plastic korrels
donpellak
bastelhahnen (papier rietjee)

Vcor het verwerken *rarr:pla"tickorrels zijn wat hulp-
niddelen nod.ig, d.ie wij graag aan u uitleneno
Mocht u niet op de hcogte zj.jn van-deze technieken,
d.an zullen wij u nits vroegtiJdig afgesproken,
komen helpen. _

Dit geIdt ook 'wanneer u wilt gaan werken uret enaille.
Er is een oven beschikbaar en ook in d.eze techniek
kunnen uij u van d.ienst ziJn.
Even een telefoontje of briefje en wij zullen
trachten een avonil of mid.dag voor u vrij te houden.



Ook hiervan uordt cp velex v€r-
zoek een ,trseed.e weok-end gehoud.en.
Eierin konen zeker ile hanclerb'eid
technieken aan cle o_rd.e {ie vorige
keer rrgeimpro.yiseeid,tt waren en
uiteind.elijk,tcch diet''doo4 ?lJn
gegaan.

Gedacht word.t aan 2 of ] handenarbeict technieken,
spelen rond kaa:rt en,.kompas.
Mocht iemand verd.ere ideeEn hebben dan graag even een
telefoontJe naar het buro. )

Ook hiervorr geldt! nlet te lang wachten-rrant 10 per-
sonen is het maxinu-m.

. ).: :

_1,r_



5r"O,1J Ei'l 5r"El"Vl EE)<E)'l I
Op 25 - 2l april a.s. wordt het
tweede sport en spel week-end .

gehouden.

het eerste week-end. was een
groot sukses, er noesten zelfs
een aantal mensen afgeschre-
ven worden.
0p veler verzoek is nu een tweede week-end.
On alles zo goed nogelijk te laten verlopen
naximaal 28 mensen deelnemen.
Stuur dus zo spoedig nogelijk het strookje
wants -vol is voI.

Dit week-encl is voor ied.ereen.

gep1and..
kunnen

int
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i-J C U TJ-J Aj( J( E fi 5K A,,}\ r
Eet tuseen Kerst en fieuwJaar gehoud,en houthakkelekanp ln
Schoorl is een sukeeg gereost ; ' , ',r '''.:

Zeventig verkenners hebben ool.vr Staatsbosbeheer hoticlErclen
bomen ongebakt - schoongenaakt en weggesleept. "i

Ult tle opmerking: rrsat janner dat het .zo.kort duuttfrr mogen
we opna.ken clat het ook tlit Jaa,r weer eea sukses is geweesti

(fn

/;b
n

v
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TegelijkertiJd. werd tlit Jaar op lfieringen voor het
een Poolkanp gehouden voor jongens van 14 - l5 en

De |tpoolonstandighed.en" waren, op een fikse harde

eerst
15 jaar.

wind. na,ver te zceken.

Tenperaturen.van 10o boven nul nochten d.e pret niet d.nr-kken.

De onderdelen waren!

- een sutvlvingtocht
- e€n hike over het voormalige eiland Wieringen
- het aanleggen yan een trinbaan.
van het laatste zijn 5 toestellen herenraal af, een prttlge
prestatie I

K{#*- \t^^
L")b
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Eet gewest Ansterdam heeft een boekje uitgeg€ven - op nulto-
fornaeat - over kaart en konpas,
Dit boekwerkje geeft een dechnische uiteenzetting over het
werken net kaart en konpae.
Er 1g naar gestreefd. zoveel nogelijk spelsuggesties en spelen
aan te relken on spelend.erwijs.rnet kaart en konpas'.bezig te
kunnen ziJn net een groep ki.nd.eren.

De inhoud. bestaab uit t

1. Het kompas en de werking"
2o Konpgsstreke+ .:

t, Graden.

{. Wind,riohtinger en grad.en.

5. Sohieten van richtingen.
6. Opgegeven richtingen schieten.
7. Eet terugschieten.
8. C:eossen.

9. 0ri6nteren.
10. De topografi.sohe kaart.
11. Schaale vercleling, plaatsbepaling.
12. Ze].,f een kaart tekenen.
1J. l{erken net d,e kaart zond.er oo6rd.inaten.
14. Coiirdinaten en begrJ.ppen.
15. Richtingen op d,e kaart uitzetten.
1 5. InstructLe-nethod.en.
17. Eet materiaal.

E).1 i(Or)\i,AS
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De priJa van d.it - biJna 100 bLz. tellencle - boekje ls
t 416O lnklusief verzendkosten.

Wanneer u Let boekJe op kunt halen, soheelt illt u cte
verzend,kosten en kont het op f 1r5O.

0p d.e eerstvolgende basiskursuesen zuIlen wij zorgea
d,at er een aantal - voor verkoop - aanwezig zija.
Wanneer u het wilt bestellen dan kan ctit na overnaking
van f 416O op giro
2r4711'
tcnoyr Penningneester Scoutlng Nederland - gewect Noord-
Eolland te Eeggl3$e

-o-o-o-

r"s
I

-18-



DE 7.C)ilEi1-
i( A)\rE i.l

ML6gobien bent u innidd.els geslaagd net het vind.en van
een geschikt kanpterrein en speelt ergens in uw achter-
hooftl aI een aantal iclee6n en leuke d.ingen om met ka-
bouters, pad.vindsters, gj.clsen of sherpaf s te gpan ond.er-
nenen.
Fijnrje kunt wat dat betreft rDaar een eind op vreg wezen!

Maar heeft u in uw grdrep leideters tlie een lcampbevoegd-
heitl bezi.tten on net ile betreffend.e speltak op kanp te
gaan?

Voor 197, geldt n.1. voor cLe neisjee takken nog de
regeling vanuit d.e vroegere organisaties.
De kringen die op kanp gaan noeten clus onder leicling
zijn van een leid.ster d.ie een kringvakanti€ crer
bivak/kanpeerkursus heeft gevolgd..

-19-



0m .u 1n,J.ir gelegenheid te stellen on alsnog in h6tbezit te konen y4rn zatn toestemralng kunt u d.eeL-
nemen ;ran een kanpkursus die gehoud.en zal word.en
van vrijd.agavcrnd. 18 april Bos. a,&orrang 19"10 uurtot en net zond,agnenictd.ag 20 aprilu j

sluiting 1f"00 uur.
Deze kursus is bed.oeId voor kabouter- en pad.-
vindster/giclsenlei.dsterse die in het bezii zija
van een geldlge erkenning.
Ter plaatse word b gesplitet nas,r speltak"
Mocht u een kanpkursus wi1len volgen dan is daar-
voor gelegenheid. van 4 t/n 11 juli a.s.
- Land.goed. Eerde (tij Onrnen).
Eler leert u dus werken in en net tenten.
Let we1 - deze trainlng kont d.us nlet aan de
orde in d.e aprllkursus. Daar zal het gaan on het
verbliJf ln blokhutten en boerderiJen!
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, ])ISTnILTSBESTUREN / SPELADYISEURS

ADi1 E 5l,JJ 5T

. DI$TRII{'T DEN IIELDER

SESTIIUR

yoorz. dhr. J. Plaatsnan - Dollard1aan 162 -
Den Helder - 02210-19418

sekr. d.hr. J. Elbers - Pr. W.A.elngel 150 -
Den Eeldey - 0Z2tO-14551

penn. (wnci.) mevr" H. Hartman - Jekerstraat 58 -
Den Helder - Q221O-1r671

SPEIADVISEURS

kabouters tn€vrr G. Wiersma - Eenstraat t6 - Den [e]der
o22ro-17o5o

gidsen/padv. mevr. A. Koopman - J"S. Kleijnstraat 8 -
Den ileldet - A22r0-21Or4

sherpars kontaktpersoons mevr. N. van Zutphen -
Dlaconiestraat 20 - Den Helder

welpen mevr. M. Kleinherenbrink - Dollardlaan 64 -
Ien Helder - O22tO-14724

verkenners dhr. W. Nlcolaj- - A.L' Sinjewelplanteoen 2 -
Den Helder

. xowans %"rull'_*;J""1iiil"6:::1i_
oz2zo-t6ot

- plvots kontaktperFooE: d,hr. l'/. Sanderse - Srem-
straat 15, - Den Helder

zeeverk./ kontaktpersoon: dhr. K. Zeeman - Ceram-
waterwerk straat 21 - Den Helcler - 02210-17765
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3ESIrruR

VOOIZ r dhr. J. Surgexlng - Kare1 de Grootelaan 26 -Sergen - O2ZO8-2819
vlce-voorz' dhn. P. vod. Loo - Mansholt Nee 1! - Bergen

o22o8-r875sekr. nevro J, Kamp-van Hooren - Azalealaan 28 _
Heerhugowaard - 0220T-11260

pennr mevr. It. tten Dulk-Cornellsse - Honthorst-
laan J - Heerhugowaard

SPEI,ADVISEURS

kabouters meJ.

gidsenr/paclv. E€vrr

welpea lIl€VIr

llleVf r

d.hr.

verkenners dhr.

(ttga. ) anr.

M. Kanp - Zevenhulzerlaan T2 - Het1oo -
072-11155

M. Tennlk - Ogentroostweg 16 - Bergen -
02208-6050

D. Edan-Schreuders - Pinksterblom-
straat {8 - Schernerhorn - O22O2-1jOj
A. vodr loo-van Rljt - Mansholt Nes 1j -Bergen - O2Z0e-587,

W. Dennend.al - Rubensstraat 2 - Heerhugo-
waard

Sakker - Sandecanplaan 28 - HeiLoo -
072-11006

Drenth - tte Karremel B - Heiloo -
072-r1955

Groot - Molenweg 22 - Oterleek
Dekker - Kapelweg 26 achter - Llnnen
d.e Groot - De Laghe WelJdt I -

[e11oo

J.

Mo

N,

J.

rowans

zeeverk.

dhro
dhr.
d.hr.

-22-



plsrRrKr wEsT-rRrESLa.{! .
SESTUUR

vooxzo dhrr A. vod" Zljpp - Westerstraat 22 -
Enkhuizen

vL.oe-voorz, d.hr. G. Le'n'nens - Stattronstraat ]1 l

'Sovenkarspelgekr. dhr. J. Meppe - Vicqstraat { - {oorn

peru1. ahr, G. schoutsen - Nieuw riliz?t+'o'T
Medembllk * 02271r145O

lld mej. An SnLt ,- Isieuwsf raal 7 - Veahulzen

SPEI,ADYISEURS

kabouterg Esvxo G. Sertran-Bleeker - St. Martinus-
laan ZA? - Bovenka:rspel

sidsen,/padvo o€vlr Dq d'e '3o'er-Veenstra - Neptrrnushof ]2 -
Soorn - OZZgO-6ye '

sherpafs Devxr Tc Versteeg - BerkenLaan 1j -'Enkhuiz 
en - 02280-3:957

welpen rn€vre Ae Schouten-Ursem - Dorpsstraat 21, -
Zvraag

mej. A. vod.. Pas - Kerkstraat 85 - Wognum -
02297-1271

verkenners 

1,". l: H:":-;""::::i',*" rzii,g;mil":": 
-

o22BO-r565

DISTRfI(T KEI,INEI,IERLAIfD

SESTUUR ) . .

voorzr dhr. R, d.e Mlnk - J. vr Kuikweg 52 -
Heemekerk - teI. O2j1O-t2181

geki. rDsvlr 8. sohlpperuii-v.d,.r,o6rr - prinsease-
laan 4 - SeverwlJk - 0Z5IO-ZBZ20

lid rD€vrr No vcdr Port-cle Jongh - Torenstraat 47 -Castrioun - 0Z518-54625
_2r_



levensb.advr dhr. M. den Dlzen - At' Verherentstraat 2 -
Ileernskerk - 0251 O-TZZZO

SPETADVISEURS 
!

kabouters Devxr 3. Rlethorst-NiJhule ' pr. Margrlet- c

etraat 21 - Castrlcrm - 02j1e-jt172
gid.sen/padv. nevr. T. Knebel-Engelbart - Geelvlnck-  straat !! - CastrLcum - A2j1B-50198
welpen mej. A. Tinner - Oosterstreng 1O4 -

Heenekerk - 0251 0-12e58
mej. C. vr Duln - Middelveg 95a - Ultgeest
dhr. J, Frerl_chs - Laan van Blols 155 -

SeverwiJk - AZflO-?|B}O
verkenners dhr. J. Sand.erse - Choplnstraat i7 -

Eeenskerk - 02510-11721
dhr. J. Akerkr)n - Mascagnlstraat J2 -

Eeenskerk
zeeverk. dhr. II. 3oe - Hazebroekstraat J -

Heernskerk * 02510-r0O5C

DISTRIKT ZAANSTREEK IATERTAITD

sESTUUR

voorzr rrr€vrr E, Honj-g-Woudt - Hoogstraat t2 -
Koos a/d Zaan ^ 075-2857j7

vice-voorz. dhr, H. Kortekaas - Witte Duifetraat 44 -
Kroururenie - 075-281057gekr. dhr. I[. Hulsnan - Vincent v. Goghweg 15 - .
Zaandam - 075-15z067

p€nrio dhr. F. RiJndero - Purnersteenweg 25 -
Purnerend - 02990-21097 I

SPETADVISEU.RS

kabouters mevr. W. Dhondt-Vissers - Phoenixstraat ! -
Kro'nmenLe - 075-841 10

gidsea/patlv. lden
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sherpars o€vro C. Bos-Helne - Snuiversttaat 15.-
Krommenle

welpen (wnd) nej. M. Dekker - Zllverschoonplein !,2 -
Zaandam - 075-150224

verkenners d.hr. 3. Frank - Anne FranklaarL 37 -
hrrmerend, - 0299O-ZTZe4

:

waterwerk
zeevelk. dhr. R. Worp - Weverstraat 65 - Kyo:mmenl-e -

075-84084
gidsen/padv. mevr. G. Dehker-Buys - Zilverechoonpleln 4Z -

Zaandam - 075-160224

water-sen. mevr. IvI. Resoort-Vlieger - Fluitekruld-
weg 9, - Zaandam - 075-169651

DISTRIKT VELSEN

vcc.Tz. dhr. W. Meesters - .Sellatrj.xstraaf 99 -
IJnuid.en - O2.550-1O9r5

s ekr. id.en

snelad.viseurs
kabouters mej. M. Spcnselee - Zwaanstraat ? -

IJmuid.en

gtdsen/pad.v. mej. C, Rem - Hagelingerweg J8 - Santpoort -
02r-172541

welpen d.hr. J. van Ikelen - pr. Hend.rikstraat 16 -
IJnuiden - A25rA-14419

verkenners d.hr. W. v.d. Kooy - Zuid.erkruisstraat 1 -
IJnuiden - C255O-10889

clhr. Wo Meesters - Beliatrixstraat 99 -
IJnuiden - 02550-1095,

zeeverk. clhr. R. de Baok - Kennemerland.straat 12 -
Heemskerk - 0251A-]1178
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DISTRIKT EAARIU,I

bestlur . ,., ),

vorrz. d,hr, ?h,. FLeters. .. M?,Ilobbemasttaat 41 r
Heensted.e - 021-2et961

vice-vo:rz, d.hr. C. vo RiJn - Duvenvoord.estraat 100 -
Haarlem -'0.21-125196 c

sekr. mevro G. Sreclius-Cocklnga - Spiegelenburgh-
laan 1! - Aerdenhout - O2t-24O395

pennr dhr. A. de Vries - Ranaerstraa-b Jl -
Haarlem _ O2t_1109?6

distriktsbureart: Parklaan 10BA - Haarlen - O2t-t17O95

speiad.viseurs
kabouters Mejo.A.. llillenseD - W.,Pyr.mond.straat 27 ...

Hagrlem - 07J-t1tt17
nevio J. Ipenburg-.lan Beek - Prinsesse-

kade 16 - Haarlem - 021-116254
gid.seri/padv" mevr. A. Houtkanp-Hoog:reld.t - Lissabon-

plantsoen 151 - Haarlen - C21-116454

wel-pen mevr" Mo Zuufend.cnk - Ivlaaslaan 10
Heensted e -' O21-2B\O51

mevr. 1^I. Honderdcs - Celsiusstraat 89 -
Zandvoort - 02507-4275

nej, M" Sinons - Wad.d.enstraat 1,15.-.
,H4ar1e0. -, 021,.1)511C iii '.

mevro Ro Yo Wijnp;aarden - Ho Dunant-
-.-tr,aat 12 - Haarten - .O7t-tt5e41

verkenners ..'ilhro M. 3lujjs - Zy. D. Brond.ersstraat 11 !
Zand.voort: dhr. P.' Ilond.grdos - Cels'iusstiaat 8! -
Zandvbort' j. 02507--427, a

d.hr. Ca,, v1 WiJngaarde.n -, H.. Dunant-
: etraat 12', -.^ Haarlgm - O2r-it6A48

d.hr".W. Verlrea - Tematestraat 7+ -
Haarlem - 021-267.15,6

d.hr. W. vo Gunsteren - Gierstraat 16 -
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waterwerk d.hr. J. Bart - Helnlaan J!, - Eaatleur -
o2r-241407

DISTRIKT AMSTETLAND

' bestuur
voorz. . d.hr,Mr. G. Tuinstra - trlan|<linstraat lz[ -

, Badhoevedotp - 02958-2280
vice-voorzn d.hr. J. Metzger - Jr Toor>pplantsoen 10 -

Amstelveen - 020-411284
sekr. d.hr. D. Reichel - Kuind.erstraat 40t l

Ansterd,an-Z
penn. d.hr. G. d.e Knegt - Keizer Karelweg 459 -

Amstelveen
1ed.en meyr. M.v.f t Hoff-Eattink - Etnnakad.e 50 -

" Amstelv€er : 02o-4tje91
d.hr. N. de Koster - carpenlaan J21

Anstelveen

spelad.viseurs
vc'crz. dhr. G. Peters - J. v. Gentstraat 1J -

Badhoevedorp - O296tt-2428

. sekr,
Amstelveen - 020-416724

kabouters mevr. K. Dunn-Lentz - Hoeksel.raard. 10 -
Amstelveen - O20-41288,

giCsen/pad.v. mevr. H.v.d..Bend-v.Westering - Sloterueg 1OO -
Badhcevedorp - O2958^20e9

sherpa t s mevlt. II.v. cl.Bend-y.Westering
welpen mevr. P. Dijkstra-Koster - Ch,v.Montpensier-

. laan JJ - Arnstelveen -.020-412046
nevr. Ao Ccenraacls-C1erk - Tesselschad.e-

laan J6 - Ulthoom - 02975-51761
. mevr. L. v. Garileren-v. Dijk - Kromme

Mijdrecht 20 - len Ecef
verkenners dhr. R. Hemmer - Jozef Israelskade 104 -

Amsterdan - 020-794781
dhr. G. l4olthc,ff .- Graan. voor Visch 14i2, -

Hocfd.dorp - 02!01 - 11rO
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waterwerk

zeeverk. dhr. J. l(etzget - J, Torrropplantsoen 10 -
Anstelveen - 020-411284

zeevetk,f dhr. A. Zwietering - Govert Flinckstraat ,54
waterg./p. Ansterd.an - 020-727672 :

pivo/l.oodsen/ d.hr. P. Tijdenail - Souverein 2 - Miidrecht'-
rowans 02979-1591

GOOJ-NOORD

-

bestuur
vJOrZ.

vice-voorz.

s ekr.

penn.

sDeladviseurs
voorz o

kabouters

gid.sen/padv.

weln;n 
;

verkenners

pivo I s

waterwerk

tihr; W; Siikenkanp - Eikenlaantje 16 - Hulzen
02152_51955

mevrr E. Versfelt-Groot. - Gr. Hertoginne-'. ,-

Leian 51 - Bqssum - 02159-15704
novr. 'J, Ruizendaa.l-Boomgaa:cl - Ivlelkstraat 10

i' Bussun - 02159-11615
dhr. T. v. Ziil - Gr. Wi11em de 0utlelaan'/0 -

Naarden - 02159-41911

W. Rebel - Landwe I 24 - Hulzen -
02152-54516

dhr.

rn€vro E. Versfelt-Groot. - Gr. Hertoginne-
Iaan JJ - Bussun - 02159-15704

nej. E.v. Keijzersuaard'- Diac.Ziekenhuls -
Ei.lversun -, 021 5t-1591O

rnevr. A.v.Zij1-Letterboor '. Gr. Willetn d-e

. Oudelaan lO :- Naarden ; 02'159-4r9t1

mevr. M' Kwant-Schram - Willens}aan 27 -
Bussun - 02159-11597

cnxr. w. 1elel - l,andwg s.24 'of;\;;._;4;r6
. 

j.:' 
.. ' :-

d.hr. J. Lampen - Statenlaan 29 - Bussum -" : : -02159-14047

clhr.Ir. F. VersfeH : Gr.:He"toginne-
Taan JJ - Bussul - 02159-15704
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DISTRIKT GOOI-ZUID

bestuur
voorz.

g ekr.

penn.

1eden

speladviseurs
kab:uters mevr.

clhr. Ph. SnLt .' Den 0oI '1e - Uitversum -
o215o_r7615

d.hr. B. Kerkhoven - Siriusstraat 10 -
Ililversum - 0215A45194

mej. M. Blnnendijk - v. Linschotenlaan 272 -
Hilversum - 02110-17916 , .,i:j:.

clhr.J.v.lt Hof - Nw. Achtergracht t.o. 97,;'
Anstes4aro - 020-2 _29097

mej. D. Visser - v. LinschotenleAn 2Be -
Hilversun - C21 lo-r}1re

nevr. M. Streef-v.d. Geer - Jacob Cats-

levensb.ocrvr dhr. ;:Ti: l'd"lill:;:H";rot3t:-ili;1""", -
02150-5967 4

A. Gerd.ing-v.cl. l,it - Maurj.tslaan J6 ;-
Hilversum

gid.sen/padv. mej. D. Visser - v. Linschotenlaan 280.-
Hilversum - O215O-5O11B

welpen mev?o M. JongEs,IlS-vodo Coterlet - Fazanten-
hof 17 - Eemr€s - 92151-82422

Irevrr Th. Verwer-Nijnan - Burg. Grothe-
:._ s{qaat- JB - Soestdijk

dhr. J. Verwey - Amsterd.amsestraatweg JJ -
Baarn

nej. M. Verwey - y. Hoornstraat 49 -
verkenn;rs *""1,i.,,:::*T";.r;58:iien lluetplein

d.hr. E, Spaqier$erg - Zonnelaan 1]b - Hilversum
dhr. J.. v. Ep.mersveld - Konetenstra,at 26 -,

Hilversurtr - O215O-r0812

zeeve.rk. dhr. W.v.d.Wo]k - J.P.Ccenstraat 14 - , ii.
Hilvereu& - O2150-46e97

Hilver3-un

21.- 
,
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d.en.

De regionale
ten gehouden:

Den Held.er

Midden Kennenerland )
Veleen ) infornatie
Haarleno )

P;\i jlO U J l, l, E
IVEDSTfiJJ DE)'I ,,

Rond Pinksteren worc.en de landelijke patrouillewedstrij-
d.en gehouden ! '

Deze zuIlen ln het teken staan van! I'd.e noormannen komentf .
Daaraan vooraf gaan d.e d.istrikts- e4 regionat" weastrij-

wed.strijd.en worden net de volgende distrik-

West-Fri esland
\ d,hr. G. Yersteeg
l.( infornatie biJ c Berkenlaan 11t Enkhuizen.

02280-1O57

clhr. C "v.Wi 
jngaard.en

bij: H, Dunantsttaat 12
Haarlem
6mB48

Anstelland ) d.hr. !tr. Rebel
Gr.oi-Noord ) informatie bij; Lr.nd.weg 24
Gooi-Zuid. ) ttutzep 02152-54116

Not'rd-erkwartier )*-.'^-*-+.r ^ .r^i i. d.hr. B. Frank
Zaanstreek llnrornalle DrJ; Anne FrankLaan J'l

Purroerend'

: = = : := = = = =Y::::!= = == === == = == ===

LAATSTE NIEWSffi#"r,uo'. "7 :'
landeli jk verkennersteam

Noc-,rd.-Ho11and./Ansterd.am z 20 maart "os. in Ansterd.am
25 maatt a"s ' in Alkmaar

NaCere nededellngen; v.oLgep in Scouting en Ringnieulrs. 
..,

TiJd.ens deze bijeenkomsten kunhen ook vragen gesteld :
word.en over d.e patrouillewed.strijd.enn .j

,. 
',. . 10-



OPGAVE STROOKJES

b"wi" :(insturen vd6r 21 febr. a.s.)r
naamS

adres ct
plaats3 teI.:
geef,t zich op vcor d.e toewieten/gpell.trainLne:

-op , maart a.s. Haarlem x

-op 5 maart a.s. Castrlcun r
hand.tekening:

x doorhalen wat niet van toepassing is.

Sport-en spelweekend.: (insturen v66r 5 april a.s.)
naamS

ad.reg I

plaats s distrikt: teI. I

geeft zlch op rroor het sport-en spelweekend
op 25 - 27 apri] a.s.

speltakr hand.tekening:

* Id.ee6nweekencl: (ineturen v66r J maar't ats.)
naamt

? ad.res:

plaatss distrikts te1.
geeft zich op vcor het id.ee€nreekead

op 15 - 15 naart a.s. te Eeenskerk
speltak: handtekenLng:





Ji'l i-l cuD
bestuur
artlkel van c[9 vloe-voorzlteter
blJzond,erhed.en gewestelljk bur r
gevond,en v ogrwerpen houthakkerskanp
groepsbladen - kanpformulleren -

LnsohrU ffornulleren 1 975

kursusoverzicht Januari t/n juni 1975

nat is eigenlljk een introtluktiebljeenkonst
d,e basiskursus
het gewestelljk tralnlngg taam

diverse biJeenkonsten
handenarbeidnat erl-a1 en
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llEaart en l(onpas

de zonerkarnpen tt

atkesllJst 'dlstriktsbesturen/spe1ad,v. rt

patrouilLenedstri jd.en tt

laatate nleur+s voor speladvl-seurs verk. tt

All,ee-aller1el nr. 1 - Jaauar't:1975 ,
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De Heer C. van Wessel
Kleine lrift 15a
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SCOUTIilIG NOO RD-HO"LI AND

ZANDVCIORTERALLEE 41
HEEMSTEDE


