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BESlUUrS
VOORZIITER

VICE-VOORZITSTER

d.e

heer A.P. Blokker

Brederoodseweg 5!, Santpoort.
te1. 025-577122,
?

mevrouw

A.E. Manger-Lugtenburg

Frans LisztLaan

tel.

O2t-289288,

J,

Heengted.e.

SEKRETARIS

de heer W. Six van Oterleek
LrinnaeusLaan 2'1, Ilaarlem.
tel. 02r-281960.

PENNINGIMESTER

d.e heer G.J. Brouwer
Ro Y&D Rijnweg 1 19
Ouderkertr. a/ d. Amstel.
te1. 02951-171O,

LEDEN

nejuffrouw M. Eolla
Julianaplantsoen 1l{, Dienen,

te1.

020-924757,
nevrouw J. Euibers-Vorstenburg

Brikstraat 20,

Zaandam,

teI. 075-17197r.

d.e heer P. Nieuwenhuijsen
Guurtjeslaan 22, Bergen N.H.

tel.

02208-2581,

de heer P, Ritchi
Door:reberglaan 2O5.
IJnouiilen.
teI. 02550-11995.

''

N.B. Tijdens d.e laatste gew. raad op 21 nel j.1. werd.
d.e heer P. Ritchi voorgesteltl als opvolger van de
heer Slokker en mevrouw J. Euibers als bestuurslid

Voorgestelcl werd. meirrouu Huibers en d.e heer

Ritchi tot

het najaar in het bestuur mee te raten funktioneren zodat
zij op d-eze manier enig inzicht in cle gang van zaken kunnen krijgen.
Het'puntr opvolging zal dan ook op een ratere gewestelijke
raad ter sprake

komen.

Ekskuses

rn het vorige nunner stoncL per abuis het adres van de
heer Brouwer niet vermeld, hiervoor onze ekskuses.
wij hopen ilit vdrzuim door deze nieuwe publikatie te
hebben goed.gemaakt.

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

berichten wij u dat in d.e vakature van
codrd.inator op het Gew. burci van Scouting Ned.erland.
in Noord.-Hollancl is voorzien d.oor de aanstelling van
d.e heer A,W. van der Lugt.
De heer van d.er lrugt is vanaf 12 augustus 1!J! op ons
buro berej-kbaar.
Eie::med.e

MUTATIE SEKRETARIAAT

*@s.

op ons buro werkzaam.

sind.s 1 naart

j.I. niet

meer

a

.

iraag'zou ik f.it Yerhaai ,rtiLen br;i.riae:i $et ae ?sI-

:::',litii;:p1 ?,in e!ik?ie akii','iterten :-n n*t G*vest Lra,arsc,]:t:
'r;i j een uitnci j.{1:-.,f ontvi*gen.
:;
25 a;,rii opend€' de Geuzengroep irr iteiloo zijn praci:*,i1ie
riieuxe rr-re?ffr. rii.leg uas gelteldigt d.e ontvanEst, r:etelebouu, hei stuifzand. Ik- hoop voor rie verken:rers dat
iie begr+eiing vcorspoeiig op nag: sch:eten.
'
.-Ererra9 I i:+i, r*nifagtatie-da€' van het erieirict feLsert.
lJe. zeer l';*u,je ncorrienwintl cieed sai afbreuk aan 'lc vreu.g-

i,rn tie poffert,je$ $aren geiulckig *ar:r en leverd.en dan
rloh ern batis sald.o op. '.loch haal-de sen de Fers eri i*l;rd
Hr scl bekenilneid. gegr:-t'en aiin ht:t verk. Eopelijk kar er
H*er iets 5eCaan vori.en tijCens d.e i'eestir-eek ?a$ het
ilocrd.zrelranaal . Ecuden ,io Velsen!
lirrjiag 2i :rr*i; !e lanorEial van Sgnondgroep in Furnersrd.
lretn d.c*: het ontsteken va:: het kaul:v'aur, ds burg'eneester

de blci.Jrut c,penen. Een gezel).ig gebour en een prachtige
k'::.npvuurplaats, eefeiiciteerri Lrie:uee en *rie r,'eet1
r:sscnien iuilt het, nu net het neisjesvelk ,l..kr
! ju-rii E*i lanC*lijk :iand,concours. ;itraleno 'rreer en,d.ns
k;on ir*i heie festijn bui-tern plaats vinden. Een feestelijk,
ki]r.r:.lg en kicuiig eeli*e1.
Ilc Eleueste.ii"Ji:* prijs ,.Ting naar TlaariJ.r:gcn.
lJir erv*pri js uerd i.ritgereikt aen <ie .ieloen Scr;ch 3ar:d
ui'i; l+:i iic,:*h, evenais de trijs voor *e jeugrlig*: tauh,-:e*',--aitre vap d*ze nanc, Iu.q;Ln* I.loegr: jrers .
Dti :'iinerva Ban,.i uit len Eeiuer kreeg; de prijs voc'r CE
i:'es i;e tan'*aer-r:*i t::e
"
V'.:rrier besoeni*n enkele
b*siuursleden enige districtgraiien. :iogr:aels will*n vij berrarrukken dat turj si*chtg
verschijnrn iricl.iet hei riesbetreffende ciist:ict daar
.
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cic'!
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*yt

r.at is p>e+nsa;ns Ce bed,:eiing tlie bevoogden", onzc ro1
Kair siechrs inl-or$erentl ri;in.

14 Juni; tle lanctelijke raad..
Een goede openingstoespraak van de voorzitter clie de
problenen rond. C.R.M, en cle t'verontrustenrr tlirekt op

tafeI legde.

181 afgevaardigilen waren aanrtrezig,

Eet vergaderen met zofn grote club gaat ons ook steed.s
beter af.
GeJ.ukkig begon er enige opstandigheid. hoorbaar te wordlen bij tle afgevaardigcien voor het nejsjeswerk over d.e
constante intolerantie der heren.
A.F MANGER-LUGTENBURG, vice-voorz.

fi\
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EFFECTIVITE]T8-ONDERZOEK EN REGIONALISERING

Belde zaken zijn los van el.kaar tot ons gekonen,
maar hebben weI degelijk op den lange d.uur verband. met

elkaar.

0n net het oud.ste probleem te beginnen:
Regionalisering is een kreet die al enige jaren
gehoord wordt in het jeugdwerk. De bedoeling is
het begeleiden en service verlenen dichter bij
het grond.vlak te brengen dan nu het geval is.
Nu meent Scouting dat de training en vorming van
onze leid.ing zulke specifieke methodische lijnen
heeft, dat r'rij d.ie nj-et verwezenlijkt zien op een
cursus voor leid.ing van b.v. clubwerk, speeltuinwerk, Christ. platteland.sjohgeren en Scouting.
Dit zou nanelijk d.e consequent'ie zijn van een betaalde beroepskracht in een regio voor aI het daar
aanwez

j.

ge j eugd.werk.

Met het verlenen van service is het natuurlijlc een
andere zaak, materialen, stencilwerk, filns etc.
zouden het .iefst naast d.e d.eur verkrijgbaar moeten
zi jn.
Hierbij treft u ehkele vragen aan \taarop wij voor
1 september het antwoord. moeten Ieveren.
Spreek er eens nret elkaar over en bericht 2.A.. 41 uw
stand.punt. I^Ilj zullen erg blij zijn met uw informatie,
gezien d.e gevolgen van een en and.err
- Kunt u aangeven of er behoeften bestaan aan professionalisering in regiones- en d.istricten binnen uw
gewest.
- rndien u (verdere) professionaliserJ-ng wenselijk acht
welke consequenties zijn dan hieraan verbonden.
lfilt
u een inventarisatie naken van bestaand.e plaatselljke- en regionale service-.bureaux,
- Kunt u aangeven op welke wlSze scouting op d.eze
bureaux kan in ,haken.
Ond.erhoud.t
scouting in uw gewest relaties iaet jeugd.zaken. Zo ja, welke voordelen heeft scouting d.aarvan.
Zo neen, kunt u de redenen aangeven.

Nu het effectiviteits-oneierzoek. Is de regionalisering
een zaak die vooral d-oor d.e provinciale raad voor jeugd.

en Jongeien word.t gepropageercl, tiit onilerzoek vindt

plaats op bevel van d.e staatssecretariso

Aangezi-en de vragen rechtstreeks aan d.e groepen gestelcl
zullen word.en, menen wij dat het van belang is, d.at u

zo snel en zo
Wel nu dan:

goed.

nogelijk word.t geinforueerd,

:

heeft besloten tot een effectiviteitsonderzoek bij
tien - door CRM uitgekozen - landelijke organisaties,
waaronder Scouting Ned.erland. CRM wil nagaan welke, d.e
behoefte van rrd.e basisft zijn', hoe hieraan het beste tegenoet gekomen kan worden, welke begeleid.ing hietvoor
notlig ig en op welke niveaus deze begeleiding d-ient
plaats te vinden.
De resultaten van het effectiviteitsonderzoek zijn van
belang bij het ultstippelen van het beleid van CRM.
Twee d.oor CRM gesubsldiderde landelijke organisaties
zul-1en in 1)lJ aan een voor-onderzoek worden ond.erworpen'
le overige B zijn in 1975 aan de beurt.
Het is de bedoeling dat in de toekomst een dergelijk onderzoek za\ plaatsvinclen bij alle landelijke organisaties die door CRIvi rqorden gesubsid.i-dercl.
Tijdens het gesprek over dit onderzoek - op 28"april op
het ninisterie van CRM - werd.en d.oor d.e afgevaardigder:r
van d.e landelijke organisaties vragen gestelil over d.e
criteria die voor d.it onderzoek gelden. De ciiteria
zijn vaag. De organisaties krijgen inspraak is lret onderzoek via een begeleid.ingsconnissie, waatin naast nensen
van CRlvi en het organisatie-bureau clat het ond.erzoek zaL
verrich'i;en 66n vertegenwoordiger per te onderaoeken organisatie zitting heeft, Deze conmissie wordt echter
slechts twee maalrtgehoordrf , 1x halverwege het onderzoek
en 1x bij de bedindiging.
Het is niet bekend welke twee organisaties worden uitgekozen voor het voor-ond.erzoekr
Db uitkomsten van het effectiviteitsonderzoek zullen pas
in lpJB een ro1 gaan spelen.
CRM

Waar was

het

mel-nu-mmer

Door ons was toegezegcl dat ook in d.e naand. mei een uitgave
van Al1ee-Al1er1ei zou verschijneno
De voorbereicling voor zorn uitgave (ruin lJOo ex.) vraagt
toch wel enige voorbereitiingstijil"
. Door ziekte, enoxne drukte, kursussen, traJ.ningsavond.en,
vergad.eringen enz,, Iir,ran het schrijven van kopie totaal j.n
de verdrukkinglo
0p
het momeni dat we vat tijrL kregen om er aan te werken
,
was

het half nei.

Dat betekent dat het boekje begin jr:nl in de bus, zou komen
op het noment c.at ieclereen druk is net kanpvoorbereid.ingo

* begrijpelijk - r+'einig interesse zou- hebben?ocr kursusplanning, nota van aannak enz,
Daaron d.ach'i;en we d.at het betere lras ie zorgen dat d.eze uit.
gave half augustus zou verschijnen,
',rakan',;ie €rr

Mrsschien lras dat niet juist en had.d"en we het toch
laten verschijnen.
Als d.at zo is, dan onze ekskuseso

moe'ben

g

I gggA5gEs! SA{E- : -399 !54u3

Vorig jaar zijn net sukses

de

bovenstaand.e kampen gehouden.
Eet houthakkerskarnp is een
jarenlange traditie waarvoor
steed.s weer een overweldigentle

belangstelling bestaat.
Het poolkanp werd vorig jaar
voor het eerst gehouden en ook
claarover waren enthousiaste
geluid.en.

Sinnenkott zal weer gedacht gaan word.en over

de

voorbereid.ing van bei.de lapen.

Vorig jaar is tijdens d.e kanpen door leitlers weL
eens de opmerking geplaatst: daar zou ik wel aan
nee wiIlen werken.
En cLat kan, heel graag zelfs !
De beid.e kampen zuIlen ook nu weer tussen Kerst
en Nieuwjaar gehoud.en.

Wanneer er mensen zijn cLie
mee wil1en d.oen, dan s.v,po
een telefoontje naar het buro
waar wlj uw naam net plezier
sul.l e- :'^teren (oz1-Ze6oor) .

ertr fe|cfun{fc

Toen wij in septenber tJ{ een boekje uitgaven net cl.e
kursus- en weekencl.planning, vroegen cr.iverse mensen,
hoe we ciat allemaal :rraar kond.en naken.

is het goed. gegaan.
Wat niet door ging was: sport- en spelweekend.
Toch

1

1

1

Wat

wel cloor ging

was

z1

id.ee€nweekend.
i skursus- gicls en/padvind.s

bas

bas is kursrrs
is ku rsrs

5 bas
2 bas

,
I
a
I

4I
1

1
1

t
.t
I

1

s

e[-we

ters .

1p en

s en-verkenne
s en-kaboute

rs

i skursus
rs
ba s i s l;ursus s eri-w&te rwe rk
bas i skursus- gicls cn/pad vinds t e rs
ba s i s.kursus - rowa n / she rpekanp/bivakkursus

sport- en spelweekend.
itlee€nweekend
weekend. gewest.overleg
en

voor chefs

voorzitters rorans

b e ge 1e i clingswe ekenden
houthakkerskamp

poolkanp.

Het niet doorgaan rian het sport en speJ.- en ldee€nweekend.
1ag nisscbien aan d.e tijd van het jaat.

}F }F

l; \/Ei<ZJ c j-J -i iYEEi(Eltc E It
lt
J's

Ur?5 U SirLAi\l

za/zl

septenber
oktober
l/+/> oktober
le/lg oktober
25/26 oktober
november

z+/25/25 oktober

B/9 november
,-i okt"1 /2 nov,
1i/16

novenber

:-,..:.. . -..-'

IIJirlc 'J g1 5 /'J g1 4

Sasiskursus kabouters

q/,

e/9

.

Basiskursus waterwerk
)

)
)

)

lBasiskursus gidsen/padvind.sters

Basiskursus welpen

) Basiskursus verkenners
)

1275

loill januari
z;.

iz5 ianuari

1T /rc januari
,i iaa.ll febr.
'i/B februari
2', lzz februari
't
/B februari
21

i22 februari

1A

/1, felruari

ze1z9 februari
2( /21 maart

7'i.4 april

april
z"t,/25
i^
t^ .')
mel

J

sasistursus kabouters

]

lasisr<ursus welpen

]

nasisrcursus waterwerk
.

'J lasistursus

j

aasistcursus verkenners

] rasistursus
J

gidsen/padvind.sters

B""i"tt"""o"

kabouters
welpen

1/z nei
15/16 nei

1g76

22/2t mei
,.5/6 . jqni

)
)

Sasiskursus verkehrl€rs

e

) Sasi skursrrs waterwerk.
)

Diversen' 1 075
\a/n oktober
18119 oktober

Speltechnj.sch weekend waterwerk.
Sport en Spel.

iS/le

IdeeEnweekend

november.

Diversen

1

r

975

/e februari

Sport en Spel"

28/29 februari
25i27/zB maart
10/11 april
14/15/15 nei

IdeeEnwee'kend.

KarTpeerkurstrs

z\lzg/to nei

Kanpeerkursus r

7

Biv'akkursus.
Bivakkursus.
o

wi,i zi.gingen voorbehoud.en.

Alle basiskursussen word.en gehoud.en bf in het scoutcentrum
Ileenskerk of in het scoutcentrum Anstelveen.
Dit word.t nog nad.er bekend. gemaakt
DE }IfI{IT/IU1{-LEEFTUD VOOR DE SASISKURSUS WATERWERK Is

tB Jlr"AR!!!!

:

lezer(es) zar"het opgevallen zijn dat de tijden van
de basiskursussen voor welpen en verkenners veranderd. zijnrrr.l_o
- het eerste weekendrwat begint op vrijdagavond en elnd.iAt
op zondagmiddag na het mid.dageten.
het
tweed.e weekend.r-nat begitt op zaterdagochtend
en eindlgt
op zond.agnid.dag 16.00 uur.
De goed.e

INGEST0PII{ FOUIj

te gaan net de pagina beglnnende net de
tekst: Dit is ni.et om nu zomaar eens te verand.eren eto.

Geu-eve verd.er

Verd.er gewone volg:orde aanhouclen.

Uis-:-g-sis-i:-gs!-gg-ggs9
Wanneer u d.e kursusplanning bekijkt en even gaat
kont u aan 17 weekend.en in het seizoen ,75/t76.

rekenen

0pied.erweekend'moetgegetenengedronkenword'en.

Tot nu toe hebben we enorm veel med.ewerking gehad van
Jan Spijkerrtran uit Ansterd.a,m, met assistentie van een
I
anclere leider of leicLster uit zijn horde.
Steecls als we in nood. zalen liet Jan zich w66r ompraten
en kwan orn ied.ereen op uitstekencle wijze in leven te
houd.en.

Maar, l-aten we eerlijk'6zijn, je kan nog zo enthousiast
zijn maar al"s je soms of B weekend.en achter elkaar in
de weer bent word.t het enthousiasme weL iets nind.er.
Vandaar onze vrcaag: wie wi1 ons nog meer helpen??
Niet meteen schrikken en d.enken: rrdan hang ik voor een
heel seizoenlrt Wij zijn aI blij a1s er mensen zijn d.ie
b.v. 66n kursus willen koren, zo blijft het rroor iedereen

leuk.

Opgave of nadere info:enaties graag bij het gewestelijk
buro (Zand.voorteraLlee {1, Eeensted.e, te1 . O2r-28500r).

Jan, jij beclankt dat je ons het afgelopen seizoen zo
clikwijls uit d.e nood hebt geholpenr wij hopen dat je
het volgencle sej-zoen iets meer vrlje weekenden hebt.

Dit is rriet om nu zomaar eens te verand.ererr, het G.T.T.
he.,ft hier echt r"rel redenen vooxr
iia een seizoen r.rerken net basisxursu€.98{e op 'zaterdagrnor€en
10.00 uur begirin€np hebben r..rij ecn aantar nad.elen ervaren
'.-.'l

Or&o

- een groot deel van de kursisten is niet op tijd. aanwezig.
- degenen die weL op tt'jd zi-jn noeten dikwijls lang wachten.
- het niet aanwezig zijn bij d.e start van d.e kursus en het
later binnendruppelen word.t door d^e aanweoi-ge kursisten
als hinderlijk ervo,r€no
- door dit al1es verloopt het ttop gang komen, erg, traag en
is pas dikwijrs in de loop van de.middag sprake van enige

Broepsvorming.
De start op vrijd"agavond. kan veer van d.eze zaken voorkomen.
l'Iet nanie het informefe samenzi;jn aan het eind. van de avond.
draagt er toe bij dat nen eLkaerr beter leert kennen en d.aard.oor de zaterdag als roinder stroef verlopend word.t ervaren.
l'/anneer voor eLke speltak (welpen-verkenners-waterwerk) een
basiskursus is ger,reest zulren d.e resr:-ltaten hiervan kritisctr
bekeken worderrr
Aan de hand daarvan word.t de verdere gang van zaken bekend
gemaakt.
IVIARIJKE STMONS.

liiS
ieaere;; ;;;;s
"t"nop de
""" keer
attent
gewestelijke"f*
regeling

betreffepd.e inschrljving en betaling
voor kursussen:
Tijdens de gewestelijke raad. is besloten
dat afbericht binnen 66n week voor d.e
aanvang van d.e kursus tot gevolg heeft,
dat / 20r= v&r het kursusgeld. als in-

schrijfgeld. word.t ingehoud.en.
Indien men zich wbl opgeeft, maar zond,er
bericht niet kornt, is restitutie niet

mogelijk"

ti

:J

i-r

r1

l(;\ -t\

,'r-\-rrl lr-i
)\J j rj_f Ei(

tijd geletlen heeft u via' uw,
groep een.invulfornuller ontvangen ,:
waarop enkele gegevens gevraagd.
Enige.

,

.,

,

worden.

Het ligt in cle bed.oeling een ge-

westelijke kartotheek op te
zodat

wij

bour*en

aan d.e hand. d.aarvan neer
gericht kunrren werken.
IIet behulp van d.eze gegevens is

het b.vr mogelijk bij specialisatie-

r

kursuss,en gegadlgden hiervoor
rechtstreeks uit te nod.igen.
Het zou een helpend.e hand kunnen
bied.en bij een poging het kader

uit te breiden.

:

Van cle'rneeste groepen kregen

wlj a1 ingevuld.e

fornulieren terug.
Graag zien r"'ij - voox zover d.lt nog niet

afgewerkt is - ook van de resterende groepen de gegevens
tegemoet, zodat ook d.eze verwerkt kurrnen word.en.
U beerijpt toch we1 dat deze gegevens uitsluitentl
tot beschikking blijft voor ons eigen werk en d.at er met
de nod.ige discretie nee za1 word€l omgegaanr

A.

AUGUSTfNUS.

Eet g.t.t. fegft zic.l1 de afgelopen tijd hbzie
gehouden net cle volgg,pcle zakenr
:i
.- , ,, )
- evaluatie lnrisusseizoen r7 4/ rTi
tTr/
t76
- kursusplarxring

- voorstel basisku:ssussen
- werkplan t75/t76,

:

I .'

..:

Over cleze bovensta'and.e 'onderwerpen wil het:g.tot.
in tle tweed.e helft van augustus praten riet de

-

speladviseurs.

Mocht u d.us zelf nog.enige op- en aanmerki4geri
hebben, neem d.an snel kontakt op net uw spe'i.-

adviseur.

'

i-

.

WERKPLAN GEWi'STELIJK TRAININGSTEA}4
= == = = == ==
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Liteangspunten
rn ons werken wiIlen

wij ons laten leiden door:
doelstel1ing
Scouting
Nederland.
?. het rapport
b.
training en vorming
c. het rapport voortgezette training en vorming (als dat
door de landelijke raad word.t *"ig"rror"rr)

d.. de notatsamen op vregt (iaen)
richtlijnen voor eursusstafred.en.
:. de landelijke
Daarnaast
willen wij proberen in onze cur"o""ur
kening te houd'en met d.e wensen en verwabhtingen=u_
van
d9 gurgistenrspeladviseurs en besturen nits deze niet
strijdig zijn net bovengenoemd.e landelijke richtlijnen
en passen binnen het kader van de taakoivatting

,r"i fr"t

team.

het

rn het verleden bleek er in het G.T.T. te weinig aandacht
te kunnen word.en besteed. aan evarua.tle
en inhoud,elijke

voorbereiding van d.e cuxsllss€rlr
gfan wij in d,e toekomst werken met
krein en
eer. ;xoot G.T.T. Van het groot G.T"T. zi;neen
aife-;""";;_
stafled.en Iid,
r:,1

Daarom

Het groot G.T.T. bestaat ult een aantal sectles, voor
iedere speltak E6n. De sectie kornt enkeJe malen-per jaar
biJeen om d.e cursussen die d.oor d.e sectieleden gegeven zijn
te evaluerer.r uit deze evaluatio rnbetetr dan conclusies gei
trokken word.en voor de progamrnering vsn de volg.end.e curiuss€rlr verder zullen de l;de; van do sectie'waar nodig
tie verlenen biJ de aktiviteiten die het klein G.T.f .assistenorganiseert. redere sectie(tak) vaardlgt 66n tid af naa.r het
klein G.T.T. err 66n Iid (ait un dezelfde persoon zijn)
naar de landelijke sectie,

In het klein G.T.!. hebben zitting;
&r van ted.ere sectle een afgevaardigd.e

.l

b. de gewesteli.jke beroepskrachten
cr d.e voorzitter van hei G.T.T.(att kan d6n van de, ondor
B.t genoend.e afgevaardigden ztjn.)
IIet klein G.T.T. heeft tot taak te zotgen,voor continuiteit
in d.e travo in N.H. d.rwrz. dat het zotgt voor3
- d.e cursusplanning
- opzetr uitvoering en evaluatie va.n kampeercursussenr.. sport
'
en spelweekenden e.d.
kontakten
met distriktsspeltearos
- kontakten met gewestelijke en landelijke organen
- begeleicing en functie*iraining van speladviseursr be:stuursled.en e. d.
- assistentie bij d.istriktstraini.ngen
- bei"'aki-ng uitgangspunten
- organisatie eigen travo
- uitbreiding kursusstaf
JJat het klein G.T.T. d.eze taken niet ar.leen afkan is d.uid.e1ijk. Het klein G.T.T. za-l- d.aarom }iunnen relcenen op assistentie van de overige led.en van het groot G.T.T" rndien nodig
zu11en zij ook een beroep doen op epoladvlseu.rrlr
Als bijzonder attentiepunt voor het- komend seizoen- kont de
uitbreiding van het aantal kursusstafLeden naar vorsor
l.Iet naine voor d.e nelsjestakken'is dit'een bijzond.el urgente
zaa,k. llij streven er naar dat er voldoend.e kursusstafleden
komen zod.at letler liursusstaflid slechts twee kursussen per
jaar hoeft te geven' Sijzond.ere aand.acht moet worden besteed
aan een gelijk aantal kursusstaflsclen pe.r spelaanbod..
Ook willen wij proberen de spelad.viseurs meer te betrekken
bij het kursusgebeurerr.
.

Ei&en travo G.T.T.. leden.
De eigen travo i-s een zaak die bijzondere aand.acht ver;.
dient om te voorkonen d.at er een stilstand. of zelfs achter
uit8ang komt in de vaardighei-d.sontwikkeling van d.e kursusstaf'l-ed.en. Daarom zul1en wij zoveel nogelijk d.eernemen aan
landelijke travo-aktj-viteiten. Irr het konend.e seizoen zu1len wij een eigen training organiseren rond. overd.rachtstechnieken. Ook d.e eraluatie van d.e kurgussen hoort o.i.

in dit pakket thuis.
Di s trjkt s speladvi s eurs .
IIet G.T.T. is or&r servi.ce-orgaan voor de speladviseu.rsr
Daarom zullen wij op verzoek zoveel mogelijk assistentie
verlenen bij speltechnj-sche kursuseen. Jaartijks zal ex eel

gesprek plaatsvind.en met d.e distriktsspelteans over het
funktioneren van d.e kursussen en het G.T.T. Daarnaast zar
er jaarlijks minstens 66n funktietrainingsbijeenkomst
plaatsvinden.
Gewesteli.'ik bestuur.
l{ij streven ernaar regelmatig overleg net het gewestelijk
bestuur te hebben over financidle, organj.satorische en inhoudelijke aangelegenheden. Het is wenselijk dat er in het
bestuur 66n van d.e leden wordt aangewezen voor d.it kontakt,
rdeaal zou het zijn als er een Iid van het G.T.T. zittlng
zou kunnen nemen in het gewestelijk bestuur.
Kursussen.

l,rlij zuLlen too.rvo het geven van kursussen de oude beLeidslijn (zoals weergegeven in bijgaande nota) blijven volgen
waarbij een steed.s terugkerende evaluatie noodzakelijk is.
rndien ult de evaluatie een bijsturing noodzakelijk lri;tt
zullen wlj niet schromen dit te d.oen.
Het maxi-mu.m aantal kursisten tijd.ens een basiskursus is o.i
24. Hieraan zu11en wij in d.e toekonst strakker d.e hand. gaan
houd.en,
Het is wenselijk dat deelnemers aan baslskursussen reed.s en
kele maanden ervaring in c1e vereniging hebben opgedaan.
Ree'ds herhaald.e maLen is het aanvangstijd.stip van d.e lcursus
onder','' ,'p van cliskussie geweest. Hieroverua,r een voorstel

worucn ged.aan aan

c1e

speladviseurs

r

Eyaluatie van het kursusgebeureg"' .'
Aan het einde van ieder kursusseizoen.zull_en de
secties
een ei"aluatie over d.e kursussen op schrift steLlen.
Deze evaluaties zur-len sanen net eerr,"r"irr.t.e
van het

krein

GnT,T" wor.en aangeboden aan de

eewestelijk'bestuur ter besprekiDg.

d.istrikten

Heemstedel
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SEERPA I S

Bij de start van een nieuw groepsjaar zuIlen et
ongetwijfeltl. in vendels en kringen paclvind"sters
en gid.sen zljn die de leeftijd hebben on naar een
sherpakring toe te gaan.
Misschien zijn er kringen dj-e in het geheel over
kunnen ga,an naar deze speltak.
Maar . o... het is d.an weI noodzakeLi jk dat cle leden
i.n ied.er geval 1Q jaar zLjn.
Gezien d.e opbouw van d.eze speltak is het beslist
nood.zakelijk hieraan vast te houd.en. Het j.s n.1. cle
bed.oeling on binnen d.eze kring vanuit deleden een
bestuur te kiezen, ctie dit niet alleen in naam zijn,
maar ook heel cluidelijk als bestuur handelen. ZLi
zu11en d.us, met inspraak van d.e leden, de progranmering, het beleitl in cle kring, zeJ,f noeten kunnen
uitvoeren. Dit a1les is natuurlijk niet haalbaar op
het nooent clat ze sherpars worilen, binnen nj-et a1 te
lange tiJd. zullen zij d.aar echter toe ln staat dienen
te zijn. De plaats van 1I a1s leiclster zal dus heetr
veel meer begeleidend. d.an leidentl moeten ziJn.
In nijn ged.achten zie ik biJ meerderen van u d.iepe
rimpels ln het voorhoofcl verschiJnen. Misschien fl_itst
ogenblikkelijk het woord. tbeorle d,oor uw hoofcl. Ergens
wel begrljpelijk en daarom zou ik graag eens all'e
sherpaleld.sters en hen clie binnenkort met een sherpakring wlllen beginnen rond tte tafel hebben orl eens van
ged.achten te wisselen.
ilet ligt in'tte bedoellng de sherpats vanaf clit nonent
eens heel bijzoncter ond.er cl.e Loupe te nemen en ae cle
aand.acht te geven waar ze als speltak recht op hebben.
Een eerste stap d.aartoe za:..' ziin het inventariseren
van d.e belanghebbenile kringen en vendels via de spelad.viseurs. Na over}eg met hen volgt dan een eerste
bijeenkomst net a1le leltlgters. WiIt u bij voorbaat aI
kontakt opnemen over een en ander rhet uw spelad.viseur
tlan is dat natuurliJk heel goed nogelijk. Achter Ln
A.A. vi-ndt u cle gegevens hiervoor.

To
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Zowel bij kabouters aIs'bij juniorenpadvindsters/gidsen
IoT_dt er vaak geassisteerd. aoor 14-16 jaren.
Enthorrsiaste meisjes, die vaak zelf cleel uLt naken van
een seni_o?en- of sherpakring.
'zij hebben cte leeftijd tog iu.rrg niet om naat een kursus
te gaari, maar toch is hun taak in de kring zod.anig dat
training_ op spelgebied, handena:rbeid enz.-bel.ng"I;k i".

Het afgelopen jaar zfjn er in saarlen en castricun-clergelijke bijeenkonsten geweest. vooral in iastricun was
spaake van grote opkomsten.
Ook het komende seizoen ligt het in de bedoeling weer
d.ergelijke avond.en te organisereno .
0p verzoek van d.e beide distrikten in hetGooi zar ook
d.aar een toewieten/spelreid.sterstraining gegeven worden.
Deze avonden beginnen-on 19.00 uur en siuiten on 20,45
uur. Misschien kont d.eze ti;a u erg vroeg voor, nrar d.it
bU-jkt, gezien d.e leeftijd van de deelneJnsters, de best

haaLbare tijcl te zijn.
Voor zover bij ons bekend ontvpngen de gegad.igden een
persoonlijke uitnodiging rnet e'en opgave-strookje,
u in d.e groep nieuwelingen frelten die ook willen
{ocht
deelnemen, wilt u d.aarvan dan d.e namen en adressen doorgeven n66r 1 septenber a.s.
van d.e groepen in het Gooi aou ik graag bijzondere aa.Rdacht wi11en vragen aangezien het daar-een start betreft.
Graag geef ik u hierbij de geplande d.ata door, rekenend
op ut{ metlewerking!
Castricum
B septenber - naand.ag
Haarlen
- 1) septenber - naand.ag
Eilversun
- 2{ septenaber - woensdag.
i

A.

AUGUSTINUS.

i3
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jnllJk beel-t

u rill e6n v:.sioenl v&nt de aanhEf van dtt
go
i.ets
achtJnt
als iEUB.nKln [{k heb het Eevoadear l:i
artlkal
'*'aar*chi.

te

houdenr

Scpe}ljk is het Lad,erdnad. voor enigen cader
Lr 6etr xceelijlcbeid on aau eea basirkuasus
-t-.=at'.quterglpedyindste tieel te
kunnen

EsEIOtto

Yooral lreor deze apeltatken alJn er
vsor aoerel,gen reEele becuarea t-an 6€n
ueekan&klu:sus

deel te nepen

arndat sen

g+trouvd is en iLe r,org heefi yoor
en Yaek erg Jonge kiad,ereae

Elarl

Het is de bedoeilng in ds uaandan

e+ptenbeer/cirbober €err kqrrsge te c*gqn1seren yscr hen d:a
ei*t as*"ahg4 drrrgen
der* krrnnen" bestaa:rde uit
y:rn f CI * t6 uu.f,1 H,st sel €6$ d,.ag per
reek aljas godat d.e k:rrreus binne:i 1
aer'rd la *fgex*c"d*
FlantE yEn irs:rd*llng sasrecili$u-Ltjk
S.aarlen af naae*e oogevingl crbche

vilsr de nSEt echoclgaand.e'klel*tj*e
a*rarreeiga

Heent u ?+or d*ae kri.raur 1n saanerkiag
'i septemb*r ko:a

cietrikt"
tr{a

lavent**

trls

tta

Il

asl

.rrsJ6g:-1

niet dsficl
k'*rer:s

H::r zullen 6ro
rr*rkenl geker

t* zlJn"
L,:ie.t er dus
k"li"s ln d* pen
q:ege 8XC'. 'l''*'
**.3i tlU neUS

te

kosen neent

il

rian

116$r

g61lf r,"A$ U.$

d.sati.a
sdviaeure

ot hst *1

reaken van dege

d*n

rordes beelotaa.
gxoepsgsrlcbt te ktsnos
'1.5 deelneeastets dlsnen
SXAS AVeS SEOSlen :Be9.r

of de teisfoonr *od*t
\ sievs ice,ns dug siet
/\ vccrbij g::.at.

\JELKOH
GROEPS. DISTR I KT5

gLAbEN
Begebat5.g konen ar groeps- ea illetriktrbleden op oss buxo.
Ireu* on ook oB d,aze uanier nat gelnf,orreerd.
te rordeu ov€r de gang vao sakeu ln de pto*

rincler

1o ).angeaoeriraa& zLJn er hoel rat eigan uitgaTa$r rrearrrit BltiJd Y€et duideliJk bltJkt
vat een hosveElheid rerk €r ov€rs.I nesr
acoutlng vetzat rscrd,te
YesL eukses

nei het vele rerk d.at er

?oor

d,ergclijke ultgaven noodzekellJk lee
Graag zlea vtJ tcezencllag van deae pertodlekex
tageloe*"
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t{a-l bete:e::L E, B" ei-genli.;}?
,le'l is eei: 1z! d.aagse z':o-'ftoci:'t ttcor iret b,.:.i'i;e:rlar.d."en h.e'-l'
;aa'u er on dzt je'le be'rolking r,'n d-e natt.rr-3 in c'ie ortgev-iir-;
een beetje ieert }:enneyr"
:-le'i vorig.iaar zijrr er::,., ,n 1O;ongeas nec ge-deeti'i; o^a.
'ri.jn koppel.genoo'. en :.ic.,
lle'i; be ginpunt va; liitrcl',e;t, We nech'ten ze'.!.f C,c rcu-l.c uits-i;r'rr;e1en, d.ie echtei rnin:ic::.s 100 k"n, noest z-ija, We i:cran ;re-i;
.r-nndaL. een heel :Ilco.ir i:-i;.:ce1.: .i-a Seie-r:9rj,. I{et ka:r e:-' iekkel
,i'&x,ir zr ju maa= ock fl:Lnk regerro.ri,. Zo st,a;ten '...re in 3e:-.chi;ar;.
,3aC.eii van uit ,le br,ci'-r il, d.e pl;.n:end.e ::egen. Deso:lia:-.1cs be-.
:-Loten ve tcch het irraa';c je tc. gc,an ireri:ennerlo
.Ie'b 'is een :0cor- schi-l.c'-:i:ach'tri.' p1-aats je v.Latr bij de Ccrs'be.'ii'ijlcse ij-rens" 1../e irebbor oe..: heJ.e i;i-jd staa.n pra';on inei eeyr c"'i:
.,t:,nnet je dj.e c:rs -r'-€'tr: r'51be14l a..rer il,3 ge .:hieianj-s r'-.r, ilc
,,treek; ?oen r.::rd i'ai tijc riiL oi:-i:e s'i;ap1.rer1 r)it ee,r pJ-ek;e
,.ool: d., 'i;ent te zocl:e:t, ilrda'; hel" s'f eed.c irard:: gi.n 5 :'-.e.1::re:r
;ies-l.o-lcii we bi.l eeil :r -.''rL; i:i. j i;e vrag,,n, cf v'e irr Ce schu)-:i'
'".ochten sciluilen err ev,;at,lccl slapeir e n"-:-'c Ca.',; €iin6 ni-r; ioc:,
,r:s naa:r.'wcnr ".retd.zr'.:ot :re b:Lj ce;r heuvsl'l.--i e l*ramrr.r .l;at ors
ren p:anh'tig: pLekjn i.;ek,:.': de tent op 'i:e zebL,en" Eike d.a€l
.toesten r+e de le:clin€ 'raii cie Eo B. opbe11 en om ot'rz,e ervaringen
te vertel.len en te zegggn trtaap we wareno
r'lo bleef el altij.] connl-rnicatie o'"'er en wee= en wis't men onge.'.r'ee! vaet t-e in geva] 'yan nooal te bereike:l rsareao
s Arond.s r.ebben we trij een huis aangebeld. en mochten we d.j-reki
'-an de telefoon gebruik maken., Dit was wel d.e slechtste dag van
onze hele q'*erftocht ',rant ie volgende d.agen werd het weer r/eei
:,eter, en kond.en lre volop genieten van d.e praeilbrge bergerr en
l.alen ttaar we door t::okken" Het f:rnd.al , zo geheten omdat het
riviertje d.e Inn er d.oo::stroomt, heeft aan beicle zijd,en hoge
bergen o Ne zagen een pracht:-ge fauna en genoten van de ru-st en
oc stilteo Ook cle ca,npings ziJn over het algemeen ue1 goed,
(-rn '!,;e hebben ons ook vaak kosteJ-ljk geanuseerilo Aan hei; eind
'an het daI ligt het plaatsJe Roser*rein wat het einclcloel vaa
..nze eLgenlijke zwerftccht vaso

De 11e clag zijn we aan de terugtocht naar Mtinchen begonnen,
waar we d.e and.ere zwervers weer ontnoetten en d.e verhalen
niet van d.e lucht wareno
De volgend.e d.ag hebben we net een Duitse Patlvind.er aIs
gid.s tte stad. Mlinchen verkend. r s Pli-d.d.ags bezochten we
d.e 3.11.1I. fabrieken en later gingen we naar het 0lympisch
Stad.ion waat we een lekkere naaltijd. aangebod"eil kregen.
De volgende morgen rnoesten we alweer aan d.e terugtocht
naar $ollatrd beginnen. Deze zwerftocht is voor ons een geweldige ervaring geweest en ik zou het best nog eens wil1en
doen, maar dan weer in een and.er land"
Ook hebben we 66n en and.er geleerd. van de gewoontes van d.e
mensen in d.ie streek .
41 met a1 is het een geslaagd,e en leuke hike gewees'k.

w.Br Fred Yan

Soonereit.
Ren6 Doezie

P.S" Als ju11ie eens wat anders wi11en d.an een wed.strijd

hike of een d.istriktspatrouille wed.stri jd, neen dan
eens kontakt op net het hoofd.buro in Aroersfoort
want 66n ding is zeker; je noet de tocht zelf iopen
on te weten wat zwerven igo
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Regelrnatig word.t het nr:.nnet )21-25610t gedraaid.
Waar

u echter voor

SCOUTING g66n

gehoor

krijgt,

Li*r*i*il*tr
;j,*L{
;i | {u $*
t$li Lt"LLil;

g,k

ffi

vocRsI'r7!at[,
Onder Cit motto rcaken vJ.j
nu reed.s ;-ritent op de

u

e 1 gT 6 " I{AALXEIfrgLi}?'
Iii:r-lle&, selke a;:.1 voti"en getrc'*d,en v:,a 2l juii tct 6 nrugustus 1976.
,t'r'

r,-"b

ore t t

vcor velen vel1icht een eerste ke;::risu:king met rnternritionall f,*out!.cg, 1',r*r and.e:een een h+rnietrrde kenni.sai:king
en';ersievi-gin6 v,:n eerder geslaten v-riend,sch.apsbrurden.
i1|* l t*"o.ochiea deehien+r$, valn vers+hil-lence n;:ticnaii-tel-ten,
virrolrde: Engelsen, Fuit*ars, Fr:,ngen ea ])enaa"
0ol: uit one ei6en lgi.iid. su]len velen groep€,n verrege&roordigd
aijn. Ue den-l'.en eirea i"000 da*lneraere te k'.urn*n vervelko,n;n
en list belaoft, evenale in voosgaaad,e jarcn sep &xoste evane*
nent te word.sne
Yele aktiviteitea stailll op het proglatrusa, zoals:
*SPONI E$ SPEI,

-

&\cu8srEs

-YISSsS

-

-

zr{8}$tEs

*

RECREATIE

-

EEII,ET{

E&NnEf;tsEEr$

-

FII.M

Eet ie ruogeliJk on te kokea op houtrnrur"
En rat Ls gezelllgerr dan met vrlenden zicb reavoads on
eea kampvtrur te aoharen eE vat met elkaar te zlngen en ie
pratenl of zo lla.rr vat gatlncbten uit te stgselen'
Zo verden raede vele vrlenilschapsbaaden gesneed"
Ale *iJ ook u enthousLast gemarikt hebbea voor dlt kanpt
d.an

kuat u nadere lnIicbt.lngen krijgea biJ:
. Fo Yactetra, Pegasusstrar.t 11r Haarlen

te1. A23-26616'l

a-a-O-a-a-O-

#

#KAART

.-a-a-rpa

& KoMPAs

])e pri-.'le van i:et ?roehie cve?. kaart & kornpae
is verhcogil tot i 4r6C i.v.rl. d.e l.e::hoeing
van de po:tokosten (n* f lsl0).
l,fanneer u het boekJe op kornt halen sc!:,esLt
dit u de verzend.kosten en komt het op f 3150.

.

AAfi \s nEr

ffu

Er r.tas ggns . r. . r ..
een kusaen.

Nirrt zo heel erg gloot
gemaakt v:r.n ee;i goort weef-ctof
in d.iverse k1+uren {oonkerirnotl
net aan de zj. jkanten l:1ejne fran;iea.
Jar*nlanF gi,ng het aet lcij nee
in, veeke::<i li-i* e:} r'as er de
ooraaak van tlat iil rs :ra,ahts heelLi;k

r;613'-1p1{

si-iep.

nt:. is net j-'eiaas rerrlrte;':r)-ne zoi'iaa?
hel.ernaal rnet cie nacrCerzon veit:t'rkl'.en.
l,,oie+.s staat gg--,iig *tt een :r.'al5J:r

r:t,E"g,T

-\

't

0p aL1e nanieren heb ik geprobeerd. lets anders te
een -ledkuBs€tt

- elaapt :ratu';rl.iJk fi*in,
Eaa? neernt te':eeL rlaa.ts
Ln ln een &uoel'l al. over'"'elJ.g

-

errto.

ee:r t'€€{endtas-

afeehurtelljkr een :retletl
ots n66it neer een oog:
dieht te doen.

Yelen gull.en 3ei:een; r],at is toch. i:'e€rt -:rrcblden,

je koort

ae?;'oor! een

:.le'ru!

.

liat is oek rel. zor ::aer ik zc.r n:r ;iuiet zo
heels h661 er€ erraap lteer uiJn ei.gen ir.rssee villen

-

!i+hh€n.
Voo:r

dat nt: i.edcreen *reteen troerleiraal-hrris of airto

cverhooo,r4aat l-'a1enl

hat i.s ver,iv:i:en ti;Cens d.e rctan/she:ta en/of -qirt,sen/
radvird.s;erglasj skursus ln .tr::.stelveen op ?1 !22/2t
naayt -r.1r
'1,,1

:e I'eet

\,1u-,T

\St

iS?

l'lr:i ji1q.

:i.

TJJ DSCIJN JF-IE i-l
4r per jaar. lfarsoesetraat J9t
Dit tiJdschrift worctt uitgegeven door het instituut
vc cr l{atuurbe s c}ermingsrachtea.
AbonnenentsPrije f 1Ot= Per jaar.
o.t/er planten
In dit blad staan veei weteng:raa.rdighe;5.en
dieres - natuurkanpen - boeken en veel endere di.n6en"
Beslist belangrijk on in ur gl|seF te hebben ais ir:foir.esateriaa]..

Iteas en natuuJl -

tra'*

i.ie-,tii4 *

f

24.)$ per iaar" lttg::..j*]t'
vc-*l ideeEn net gekocbt, traar ook net ltaarielocs
nateriaal'
Ee* uiterst geschikt blad' voo r een grc*psabofllt€;teflt*
naantrblad

Sj:*1 en Sgor{ - lnrartaalbLad : f 1Or= p*3_;iaaru
Een uitgave ?aB Stichting Spei er SBort, PTeint4ci/t45n
Amsterdasn

Rijko bron van binnen- an buitenspelen * spelen voor
biJ:onaere gi'oepen - ariikelen over recreet:e - spo::t speL - cpleidin8eg et,e.

U weet toch dat bij de Scout Shop, Silderdijkstraat
92t Den Haag (te1. 070-117796) spelmappen e.d. te

koop zl-jn, Enkele voorbeelden:
op reis in Sanbililti-... ' )
kabouters
Speel het spel Bambili€ i
)
Creatief spel voor kabouters en welpen

Krinryakantie

themanap

Spelplannen, Verkeer, Natuur, Muziek, IIaS-lo,
cLe

lierel-d.

Rond.

en

Kijk uit ......... het hele Jaar rond - verkenners
Vier het leven .. . .... cleel 1
- algemeen
Kampee racconnmod.ati

e

Ii

j

s

t.

g?1gdgt ontvingen a1le groepsvoorzitters van het
1!""!
landelijk
Buro een brief o.r"i
Wij chukken d.eze. brief nogmaals""rrdapparatuur.
af , .niet ondat. wij,
geen veletrouwen

hebben in d.e groepsvooa2j.lf,gas,
on te voorkonen d.at ienend. door vakantie.e.d.. maat
niet
op de hoogte is.

Amersfoort I j1.r1L 197]2
aan de

districten en gewesten.

Geachte gtroepsvoorzitter,.

Zoals u ongetwljfeld bekend za1 zijn, is per
1 juli j.1. een nieuwe-ve::ortiening ,ran
tri"ht geword.en
met betrekking tot zenriappara.tuur.
nleuwe verordeaing houdt i.n, dat het iabez:!!.@!@n
:-"_:,

van apparatuur. zond.er vergunnirrgis,
zenden nbt deze a.ppaiatuur is=amfbaar
zolang de vergunnirrg
is. afgegeven. -"i"t.
wanneer aan bovenstaand.e eis niet is voldaane
boete vrorden opgelegd v&n o&xr /5.0O0.= oi-L"okan een
half jaar
he chtenis.
De groepen welke in het bezit z'jn van
noB geen vergunaing hebbe, u.u.rgelraagd.,apparatuur , maar
;;a;" r"rij aan
git zo spoed.ig mogelijk te ao"r.
Forurulieren hiervooa sijn verkrijgbaar bi.j
het randelijk

Het

buro, afd. registratie.
wij adviseren d'e *rogpsn, die beschikken over dergelijke
apparatuur( b5v. *"rul-ti*i."
i;-;;;;-;i";'i" s"b",.i.i,en
(d'us ook niet mee. te nenen'op k;r;)-"""=i.t
bovengenoende vergunning in hun bezit i's.
Innidd.els verbli jven wlj,
met vri'end'elljke groete
afd.. Registratie
wrgr pea J./i.t,i.v.d.. Ve1d.e
wnd. Coiirdinator

pagr 21.

,?ISTRIKT DEN

bestuur

lwnd.. B€tlrtr

,EEIJDER

correctle:

rnovrr H. Hartkanp-,Iekerstraat
Den Helder

68

pag. 22. DISTRIKT NOORDERKWARTIER
spe1adv.
correctie:

In€vxo Mr Vennink-Ogentroos_tweg

d.oorhalen;

Sergen N.II.

dhr. li. henth-Ie l{arrenel
pag.

1'5

B

I{ei1oo

21''

bestuur

spe1ad..

correctie

dhr. A.

vo

!

d.. Zi jpp-Wes ters tra

at

22

dhr. c. schoutse"-rfffl3iXlk t,
Medemblik

n€vro Gr Sertrand-Bleeker-St. ldar-

tinusstraat 2B-Bovenkarspel

doorhalen

g

dhrr J. Ulndt-Vissersdijk
Enkhuizen
IS TR IKT
bestuur

P

VOOIZ r

J2

KENIIEIV|ER ],AND

doorhalen:
d.e-Mink-Jan van Kuikweg

dhr.. R.

opneFen3

Heenskerk

d.hr. J. Frerichs-Laan

van Bloi
Severwijk

s

52

155

pag, 2r. pISTRIKT KEM,TEiVIERLAIID

. correctie:
pevr. J.J,M"tl S6tiipperus_

bestuur

'':

sek:c.

pellDr

sekr.,
p€Iloe

z

seKr"

leden:

I

d.hr.S.P.

.

dh;. i.

ZAANSTREIK/
fiATERL,AIVD

VOOIZ r

v. d.r L,oeff-Pri.nsessel aan
Severwi.jk

opne&ent

lid
pag: 24" DfSTRIKT

ii.!:l

ies-T orenstr
{J-3ever-wi jk
d.e Mink-Jan van
Yes

s

Kuikweg 52-Heemskerk

ll

best t.w.
jk-De Weer 107

selee+ nieuw

onr.iJ.

Veenswi

Zaandam - 075-160822
dhr. J. Riemexsll&-vell
straat {2-Krorutenie

Braun_

oT5-V912

"dhr. H. Secker-Pelikaanstraat 2 - Krommeni_e
075-82194
mevro von Breemen

Zuid.ervaatt

3O-Zaand.am."

nevr. E.Honig-l{oud,t

.

Hoogstraat }2-Koog a/a Zaan
A.J. Huibers
Srikstra at 2O-Zaand.am
dh:e,

dhr. H.J.J, Kortekaas

Witte Duifstraat

Krommenie

pag,21.

spelp.dv.
sherpa; s

dhr. J. Iiuispan (voorlopig)

d.oorhalen:
rtr€vro C. Bos-Heine
opnemen!

verkenners

4q

_:

o€vrr Mr Vlieger-tr'luitekruid.weg 9J - Zaand.am
opnemen i

dhr" Fo 3os-Pachterstraat
Krommenie

5

PaBo 21. (vervolg)

opnemen!

tretcrrelk

dhr.

co6rdinator

DISTRII{T

g

374-Zaandam

VETSEN

correcti.e:
roej. lI.S$onselee-7'ortenaerstraat

kabouters

pag. 2T.DISTRI?S

H. 0omen-Twiskewe

1

Urnuiden

AMSTELL/IND

':

bestuursl-ed.en

opnemens

dhr. R.C. Hemmer:-J.Isra6lssaale

.

104

Ansterdam
Dunn-lentz - Hoeksewaard. 10-

Itr€VI r

K.

III€VIr

N. Dijkstra-Koster - Ch, van
Montpensierlaan JJ - Anstelveen

Anstelveen

gid.sen/padv. &€vrr J. Govers - Cleopatralaan 1l

Anstelveen

r.rol non

''

' L. vr Schaick-Jacobs - Oude Yisser
Nes a/d Anstel
]II€VX r L. Koops - Ansteldiik Z 172
Itr9VI

Nes

Fa$. .S.waterwerk
travo

opnemens
IIOVI r

C. Hoogland. - Prinsenstxaat 2J
Sussun

doorhalen:

d.hr.

J. v. ft Hof -

mej.

d.oorhalen:
1i. Verwey -

speladv.

"eli.fi-

Hoekser*aard. 22
Amstelveen

GOOI/NOORD

leetuur

...

Th. Kouwenhoven -

Dl. C. vrd. Berg - Rdntgenstraat 9
Arasterdan - 020-9{J5Aj

pa(.29 o IISTRIKT GoOI-ZUID

leden

Arnstel

opnenen!

d.hr;.

med. zaken
DISTRIKI
bestuur
ta
2" selcr.

a/d

Nw. Achtergracht
Ansterdam

v. Hoornstraat
HiLversum

49

97

lz

PaB. 29. (vervolg)
welpen

verkenners

doorhalen:
mevr.Th. Verwer-Ni-jnan-Burg. Grothe.straat ..Jb:S oes t d.i jk
dhr. 1,. Posthrirnus-Susken Huetplein 23

Hilversun

dhr, J.v. Hamersveld-Konetenstraat
Ililversum

\/

Ei3

CE

-.J --J

Jtl

25

\/ c)Ofi lyE
B r" E j..l

zijn op verschilr-end.e kampen en kursussen achtergeraten,
- 1 welpenblouse mt. J0
- 1 welpentrui nt. 28
- 1 welpentrui mt. 26

t.hI.

J ,1 riem
- 2 welpenpetjes

- 1 kabouteruuts N.p.G.
- J groepsdassen:
.

rood/groen gerr+tt
oranje/zwart

wijnrood.

- 1 zeeverkennersstok

- 'l d. blauwe baret
- 2 paar kousen (welpen)
fndien van genoende artikelen er iets van u bij
is,
gaarne even tn berichtje en het
zaJ- u ongefrankeerd
word.en toegezorrden"

Afhalen aan ons buro tijd.ens rie kantooruren is
uit6raard ook nogelijk.

l.l TJ E

:.::

0pgeven op een kursusformulier, verkrijgbaar
bij de speladvlseur of bij het gewestelijk
burc te Heenstede.
Deelname-geld overmaken op giro 2107111
t rfl.vr Penningrn. Scouting Nederland.,
gewesi Noord.-Ho1land te Heenstede met duidelijke vermelding welke kursus het

betreft.
Opgaven

plus deelname-ge1d dienen 14 dagen

v66r aanvang van

kursus binnen te zijn,
A11e and.ere kursussen of aktiviteiten
kunnen schriftelijk of tel.efonisch opge-i,lord.en.
d.e

geveR

a-a-a-a-a-a

Wij hadden gehcopt v664 het verschijnen van
dit numner van Allee Atrlerlei de gewestelijke

kartotheek op te kunnen zetten,
Ons adressenbestand. zou dan volledig en juist
geweest zijn.
Het is hefaas niet gelukt doordat r+ij van een
aantal groepen d"e gegevens nog nj-et d.oorgekregen

hebben.

Jammer o.......ro

naar het is nu nogelijk d.at er mensen zijn d.ie
dit boekje ontvangen terwijl zij geen funktie
meer in een groep hebben.
Voor eventuele nieuwe le:ding zijn er nog
exenplaren op ons buro beschikbaar.

I

U

I

\L. ., \n"^.vL
.

-'!F I
i

SCOUTIilG NOORD-HOLLAND

"

zANDvooRTERnr-uee 41
HEE]IISTEDE
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