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Verklaring bij de voorplaat:

Zie niet om,
(distriktsgrenzen uit het verleden)

maar zie vooruit!
(het embleem voor de toekomst)



Bi3 itJ Uil/B|jl 0
Seste mensen,

De verkiezing van_het gewesteriJk bestuur stond 1 naart j.1.
op cLe agenda van cle gewestelijke raad..
Reeds enkele jaren hacl Se heer Blokker d.e wens te kennen ge-
geven te willen stoppen met het werk voor scouting. -
Eij was tlestijd.s direkt bereid on namens, .d.e K.v.rJlaats tenenen i-n het groepje gewesteLijke beetuurders, .d.at:enker-ejaren voor d.e fusie tot enige samenwerking tussen d.e dan be-staand.e vereniginggn probeerd.e te komeno
Ook in die tijtl vertegenwoord.lgcle hiJ in d.e cornmissie Organi-satle zijn K.V,
lfij zijn hen erg veel dank verschuldiga voor de zorg ttie hiJheeft besteed. aan de zeer ingewikkelde fusie-prob1"i"n waa"r""ons gewest,f,e kanpen kreego -----
rn het verled.en legd.en wij reed.s enkele malen aan d.e raad. d.p-fvraag voor te konen net.bestuurskand.idaten.
Nad.at wij zelf . enkele mensen gepolst had.deno d.ie on d.iverse
red.enen zLch toeh niet verkiesbaar wilden sie11en, kwanen-wij
d.oor het cristrikt Haaks-Hoeck in kontaki net d.e heer Aopn.r: v&rlBruggen, enkele jaren geled.en gewestelijk ccnnissaris inGroningen" Hij bleek bereid. ond.anks zijn zeer bezette agenda,inclien d.e raad zijn goedkeuring daaraai gaf r d.e leid.ing"van he,,gewest op zich te neneno
De volgend.e bestuursformatie is nu ingeschreven.t
voorzitter:. cl.e heer Mr. A.p.J. van Bruggenr.LLnieweg 1,

Den HeIder. teI. 022r0*24rBO.
mevrouw A,E" Manger-lugtenburg, Tra,nz Lisztlaan J^Heemsteaie. teI , jzj-2BgZBB"

Vl-ce-YOOTZ

1eden c

sekretarisl cie heer W. Six van 0terleek, Li.nnaeuslaan Z"l ,Haarlemo telo 02J-295959.
pennj-nAmeedtgr: d.e heer G.J. Brouwer, Rn van Rijnweg 1]!,

Ouderkerk a/d Amstel. tei. o2g6t-17io,
mevroulr M. Ho-rIa, Jqlianaplantsogn 154c
Dieneri" tel- o O2O-9247 j7 ,
cle heer p. Nj.euwenhuljsen, Guurtjeslaan 22,
Sergen NoE... telc O22OB_2|,er,

Beide leden treclen konencl voorJaar al "" het zou prettig zijnind.ien zeker blnnen het neisjeswerk reed.s nu naar een vervang*ster zou word.en uitgekekeno



Lang gewacht - ilstilrr gezwegpn

nooit geilacht en toch gekregen.

Bovenstaand.e slaat op onze twee nieuse kollegare
clie per 1 aprll .J.1. in dienst getreden zijn.
0n in het kort even iets over hen te vertellenc
Jul-es Sleeker: gaat zi.ctr inzetten voor tle urgrisjes-
Anf-"g@ en sid'sen. 

-
Naast cle .speltakken zijn er
d.ie d.oor d.e funktlonarissen
Jules heeft gekozen voor cle
aielrrlcl€lestuqeno

Ger Zurburgz gaat zicn. inzetten
en het waterwerkc
Buiten d.e speltakken:'yerkenners
hij de kotirtlinati.e taak op zlch
Dit houd.t in: koiirdinatie op het
gew. bestuui enz.

nog'een aantal taken
verdeeld moeten worden.
begelei$lng van de

voor d.e verkennerg

en waterwerk heeft
Senomen.
buro - kontakten

Voor aIle d.uid.elijkheid. (en om d.e zaak kompleet
te naken), ond.ergetekend.e zal. zLcin in d.e. toekonst
bezig gaan houclen met: welpen - rowan/sherpa en
pivo.
Daarnaast cle uitvoerende werkzaa^nheden .voor het
B€wr trainingstea,m.

W5. j wensen Ger en Jules h661 veeL sukges in'd-b
toekomst.

Marljke' SLmong.

0p 1 naart j.1. verliet mevrguw liuipers
stratieve tea.m, hopelijk lukt het snel
boekhoud.kundige kracht te vind.en.

het adninl-
een vervangenale



Besie college-besiuurders, lelders en ieid.sters,

Eij ni"{n forneie efseheiC tijdens. de Geweste).i.ike
Eaad van i maart j.lr heb ik ond.er,anCere gezegd
dat ik hei fijn gevonden heb on u5.Jn- eteentje te
hebben icunnen bijd.rage! aan de realisering van
Scouting lled.erland. in ons geyest.
ik siel er prijg op ook ie'Xereen die ,fileki; net
de kindere* te inaken heeft veel susces toe te
L'ensen nei zi jn /naat nerko
,9et speJ. i* spe).en'ts eig*ni-iJk d"e :noei.S.ijkste
van alle. functies in scou*uingl .rooral het altijd
besci:ihaar ,iJn noor d.e'tinrieren ais ee je nodi.g
heb-.ben! Doe het rnet p3-ezier en in samenwerking: me+"
je eol-).egars ln SoeFr Cistrigt en,6e*eeto
Tct sl ot Cank ik juiiie voor alle contacten dle
wij ln- oe loap C,e: jaren 6:gaad hebben en vcor het
toesturen van groepsblad.efi €n'd.ergeiijke"

YeeI pLezier
gerenst doo=

in ocou.ting
o'ud-vcorzitter

A.F. Blokkerc



Snap d.},! nu nog naar eens !

waar we ook komen of wat we ook doen, steed.s weer wordt
ons d'uidelijk genaakt d.at er zoveel behoefte is aan
praktijkid.ee6n en of we d.aar maar eens iets aan wil_len
d.oen.

Maar wie o wie schetst onze verbazing d.at, wanneer d.itsoort aktiviteiten georganiseerd. wordt, er praktisch
niemand. op reageert.
0m een paax voorbeeld.en te noemen: sport- en spelweekenden
id.eednueekenclen - speltechnische weekend.en waterwerk.Allenaal zuiver praktiJk- en d.oe-weekend.en waar clan zo ergveel naar gevraagd. word.t.
weekend.en d-ie openstaan voor iecereenr jong en oud., wel ofgeen basiskursus gehad..

Eerlijk gezegd- weten wlj - als g,t.tr - niet meer wat wenoeten doen. we hebben geprobeerd. te voldoen aan de \,€r-schillende wensen, tenminste, dat d.achten wij.
wi-e brengt ons d.e oploss5-ng waar hiervan d.e oorzaak 1igt.
Laat het ons eens weten, dan kunnen wij er net cle nieuweplanning t76/tJJ rekening mee houd.en.

.f.t.l.f.l.f.l.l.

MUTATIES' i ANWTTINGEN SpElAtvI SEURS_:

ZAAN S TREEK/WA ['ER],AN} :
toevoegen verkenners3 d.hr. L. Frank, Anne Frankraan j9jt
Purnerend. 0299A-27772.
AMSTELTAND,: vervallen kabouters mevr. K. Dunn-Lentz.
vnd.. mevr. H. v.d.. Bend.-van Westerlng.

travo3 d.hr. Th. Kouwenhoven, Eoeksewaatd. 22, Amstelveen.
GOOI-ZUI}g
kabouterss mevr. A. Gerd.iilg-yrd. Lit:
Sussum moet zijnt 'Iilversum.
vervallen welpent nevr. M. Jonsang.
NO0RDERKWARTIER.: vervallen gidsen /paav. z

vervallen mevr. R. v.d. Loo-van Rijt.
IE!T-ryIESIANDj. vervallen welpen: mej. A.

nev!. M. Vennink,

v.d. Pas,



afESrdsR

De eerstvolgen*e basiskursus vatev$erk ptaat gepubLlceerd
op 21-22-25 nei eu )-$ Jull a.ao

Cp het nroment dat ri.e planning werd. genaakt (uegln nel 19?5)
hadtlen n!"J geen dutdeLiJl averal.cbt :ran el1e faastdagen in
19i6"

Na werd,ea viJ €rop attent geuaakt dat 6 juni op le pLnkster-
dag valtc
Irat ls nu niet tilrekt het eindeo
Yhndaar da,t nu bet ?e r*aekenil valt op 12/1, Junlo
Insch:rljffsrerau.lieren *iJn via de speLad,viaeutr verkriJgba,ai3
llacht rr:.et te lang, er Le nog llaBs plaats roor , e. 6
psr€oueue

ECRO
OPGE

EFEA
LES I



de laatste

kursussen !!

lTSIJPB{

TSNI{EI{NERS

UATEM$ERtr

zr/za/25 aPRrr/
8/9 r.mr

1/a wr/
r:/r 6 mr

zt /zz/2, ilrr/te/tl Jrr$r
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Gero buro

Gevo buro

Oaro buro

Ger" buroKAHPEEB- 14/+r/16 tffi]./rfrRsus ?qlLgho r@fr.

i..::
SPBLIEOEI{ISCH Ufnnmrn UAfERhTERf, r

tand,e buro



$Elgeggu$ g g=EEE5s 9=94 3E guEES

0p 10 april, 1 en 2 nel a.s. organiseer d.e landelijke
adniraliteit een speltechnisch weekend..
Dlt weekend. word.t gehoutlen voor leicling van groepen die
aan het NaWaKa meed.oen.
Tijdens dit weekend. word.t gekanpeerd in tenten.
De tijcl wordt besteeal aan lnstruktie en allerIei prak-
tische zaken.

Wanneer er vold.oend.e ruinte is kunnen ook degenen meedoen
die niet aan het NaWaKa d.eelnemen.

Indien er te veel opgaven komen, behoudt d.e Landelijke
Adniraliteit zich het recht voor de deelnarae te beperken
tot 65n persoon per wacht.

De kosten voor d.it weekenC bed.ragen t 1Or- per persoon.

Door niddel van een briefkaart kunt u zich voor d.it
weekend. opgeven bij:
Land.eli jk Bureau Scouting Ned.erland,
Stad.sring 119t Amersfoort, t,a.v.
mej. Pea van d.e VeLd.e,
In d.e linket'bovenhoek g.v.p. vermeld"en:
speltechnisch weekend. NaVaKa.

De opgaven d.lenen zo snel mogelijk te uordeo geda,:'r
met ve:meld.ing van:
Naam en voorletters, eventueel roepnaan
geboorted.atun
man/vrouw
ad.res en plaats
gtoepsnaam en plaats, lrrr Iokale adniraliteit.

-o-o-o-o-o-o-o-

VervolA spelad.viseurs :
KENNES{ERLAND: vervallen verkenners ! clhro J. Sa-td.ersao
VEITSEIII: vervallen kabouters! mej. M. Sponselee.
nleuwr mej. C. Rem (was a)- speladv. gidsen/padv.)
toevoegen: rowansi d-hr. D. d.e Haan, Galvanl-straat 1, fJrcuid.eri
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KATlPEERKURSUS
ifaerover in Scouting a3- he'b een en anc.er

is, rord.t gehoucen ap 14/15/16 en zA/Zgifi
tenten op net Naalrlenveld. ie Bentveldo

DerEerien riie hieraan ceeinetnen otrtvangen iegeri de tijd
iai Ce kur'sue beg:-nt nad.er bericht.

:cacht niet te'1ang $et inschrijvenr w-ant we houcen ons
aan een naxlau-m van 24 personenc

Even eec teiefoant-ie naar hei buro ea iisS: d*zelfrie Cag
g:aan de l::schrijffor:nrulielen hiel Ce deur ulto

iqtiti
llet geresteliJk buro is op:

16-17-18 en 19 aprii gesloteno

dij rensen
aoa.araa..+trraaraa.oaa

rele PRETII0E PiASI&Gni; I

I'ennin.aeesters en DenninEaeestel?esgen ! ;
','grschbid.enen onier u zetten ons nog al :
eens yoor biJna oncplosbar* probleneuo :
Regelaatig komen girote binnen r*aaiop ;
alleen naar een bedrag ie ingevulrl'" :'
Na 3.ang puzaelen komen nij er dan pae :
achter lrcor :.'ie en aroor tselke hargus :
het bedoeld j.s o :
'rlil.t u zo vriendelijk zi;n !-n het ver- :
vol-g ook d.e naan 'ran d.e deelnemer(gter) :
te ve::neLden en het scort kursts? :
Bij voorbaat onze vrienCel-ijk+ dank voor' X

uv nede*'erki-ng. *

j. edere erl
aaaa....
ar.aaa.t

F



U heeft toch ook selezen dat er verschlL noet t9394 ?

Enige tiJd eeLecLen heeft iectere: gloepsvoorzLt(s)ter
een fold.er'Ln tle bus gehatl ontler cle titels
verschll moet er flezen !?

In d,eze folcler, het begeleictentt schrijven en het
febnrarl-, het naart- en het aprilnumner van Scoutlng
worclt uit tle doeken geclaan hoe het zi.-+..{zou kunnen
noeten zitten) net cle rolverdeling man/vrouw binnen
scouting.

Eet:zou zinni$ ziJn d.it eens kritlsch te bekiJken
en 

'het in tle groepsraad te bespreken.
l,Ie denkea zo vlug ctat het ons niet aan gaatr'maar
ls tlit ook rel zo ???????

Orn hieroverp eens van gedachten te wisselen en tot
(nieuwe!?) idee6n te komen, bestaat tte nogeliJkheid
clit te doen, samen met mensen van cle landelijke
sektie vo:ming,
op3 tllnsclag 2? aprLl a.sr
omg 19.45 uur
lns Milltair Tehuls

Jansveg Jla

te: Eaarlem.

DEZE BIJEB{KOMST IS
vooR I=E=+L3=E_E=IJ



Bestenens!1,r..]....''',.''.'';.'..':'.''.

Nu wij alIegaal voloB in tle kanpvoo:rbereid.ingen zitten, no6 evenwat iiingen op een rijtje. Misschien totaaL overboctig, naar-het
kan ook zijn clat je er nog iets uithaalt.
Wij nenen aan dat je op d.it nonent je kanpterrein hebt besprokenen d.e oud.ers bericht hebt wanneer je van pran bent je kanp te
houden.
Ileb je je kanp aI via het d.aarvoor besternde formulier aangenelcl?'ilat betreft de financi6n:
rreet je tlat'het' voorlichtlngsbureau voor d.e voed.ing d.e kosten
van levensond.erhoud. d.t\itz. eten berekend. heeft op i BrT5 per
persoon per dag? Dit ls een genid.clelde, cle ene aag zui Je-niniler:'-:d.ig_hebben, maar missr,hierr d.e anrlere'dag meer. uet goea en;ooral gevarieerc.. Misschien zijn er.nu ai voordelj.ge aanbie_dingen van niet-bedervende eetrraren (utit<ten, rijst, naoaronl)o
Heb je a1 aan slecht weer ged.acht? Neem void.oend.e ni.teriaal mee
e:-- probeer ook eens rnet nwaard.eloosil materiaal , zoars verpakkingen,takjes, steentjes en d.ergelijke te werken.
-ls al het nateriaal in ord.e?,(Ea=ingen geteld?)
.ra kulrt nu, rekening houdend.e net het .re"tro"= en d.e overnechtings-kosien, je kampprijs berekenen.
z:jn de bakskisten schoon en conpleet, is je keukennateriaal in'r-cl-e " \'Iaar kook Je op? Zi jn er genceg wlrmtebrorrrrerr?
rs er iemand. net verstand. van E"BnBoO" Je noet zeker een goed.ee, vo-l-1edlge ve:"banlkist meenemen, I,tleet je waat d.e d.ichtriuil_
zi-jnde dokter woont? Heb je je net hen in verbincling,gesterd.iir,li hiJ heeft valcantle, zijn er ned.icijngebruikers onder d.e
lr-i-nd.eren?
^ioever ben je met je progrannao Ho;.e1tjk heb je er net d.e jongens
;n meisjes a1 enkele nalen over gesproken, zod.at je rekening krnt
''rouden net hun wensen en verlangenso Het is tenstotte,hun kanpoilisschien kurmen ,e vast per patrouille, ronde of bak GEs be-
.le''rken Yoor een bonte avond. en d.aar eventuele benod.igtlhed.en voox
03 erl9m€II o

re:rslotte - en niet het ninst belangriJk - ls er d.e brief aan d.ecuders met daarinr cie plaats van het kaaop (evt. situatLe-schets)
d.e d.atun en tijd. van vertrek en aankonst
de leiding
cle kosten (evt, mee te nemen zakgeld.)
d.e persoonlijke ultrustlng, liefst op losse lijsthet postadres, evt. teJ_onro voor noodgeval_len
ciag en uur voor kampbezoek,





C.T. Van triressel

lile jne tlrift 35 a

lIl,l,vii ltsul.i


