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Verklaring

bij de voorplaat:

Zie niet om,
(distriktsgrenzen

uit

het verleden)

maar zie vooruit!

(het embleem voor de toekomsr)

$ ItI
/

\
Zie nlet 'oE, !8s! zie voonrLt!
Door geen cnkelc t?ens geetuit

noet glJ *nqsr verder Atreven,
vddr ,u 1n het bleuv versc!:iet

qljhgiil, heil en 19vea,
:
maa,r J"a f t gra-ar verleden.Fj.cto
15.ggeri

..

C.P. Tlele

Ultt rZlet niet

F(
Het boyengtaende ged.achte rlllen ,hct bestuur, g.t.t.
en aLle ned,enerketers van Segutlng l{oord-EolianC u
vea herte .ean becl voorapoed.ii nieuvJaar toeycnse:t.

omi

Beste Mensen,
ZoaLs iedereen kan constateren, hebben wij besl-oten
Allee A11er1el een iets and.ere vorm te geven.
Niet a1leen economische redenen zijn hiervan de
ootzaak,
Minder blaadjes betekent een minder ingewikkeld^e
proced.ure om a1les op de juiste plaats in het boekje

te krijgen,

Bovendien.hebben wij het aantal te verzenden blaadjes
zo gekozen d.at het voor een zo laag nogelijk d"rukwerktarief verzonden kan worden, Daar tegenover staat d.at
wij het aantal malen d.at A.A. bii u in d.e bus kont,
wat willen verhogen.
Vooral d.e d.ata van kursussen en speciale weekenden
blijken bij eenmalige publicatie nogal eens in het
vergeetboek te raken.

Dit over Al1ee A11erle1.
Enkele gebeurtenissen willen wij op

cleze

plaats

nog

graa€i eeng nemoreren.

voorzitter van Scouting Nederland is aan nevr.
het goud.en waarderingsteken uitgereiktt
terwijl in lJnuiden d.e heer Meesters uit hand.en van de
heer Six van 0terleek d.e zilveren onderscheid.ing nocht

loor

d.e

Kwant j-n Bussum
onTvangen.

In tr'Iognum waren wij bij het openen van Scouting Wognun.
In Kennemerland bleek men een bijzond.er leuk districtsgebeuren te hebben dat misschien in and.ere districten

navolging kan hebben.

d.e herfst werd.en d.e diaf s vertoond. d.ie ti jd.ens d.e
kampen genaakt zijn. Dat dit nakkelijk leidt tot een
uitwisseling van ervaringen over de diverse karnpterreinen za1 we1 d.uid.elijk zijn.
\traar zwemwedstrijd.en waren werd net veel enthousias&e
ge s treden .
Ook wj-llen wij nog eens d.e aand.acht vestigen op d.e
gepland.e spel- en id.eeiinweekend.s. Deze zijn voor alle

fn

leiding, erkenning en leeftiid zijn niet van belang.
Kijk eens of je je vrij kunt naken en dan tot ziens op
er-: :J and,ere aktiviteit.
Namens het bestuur, A.E. Manger-Lugtenburgr

0p veler verzoek geven wij u r,red.erom een volIedi.,., Iijst
van spelad.rj-seurs. Wij hopen d.at u d.eze lijst goed. r,+ilt
! ggg:g:- 93-!9!:r- g- 9!- g9 3s -p33i9r-y33- gl gtt !. !s: gi il" ggy999!:
(nieuwe:naam voor Den llelder)

DISPRIKT HAAKS-ii.0ECI

.

:
nevr--wiersma - Eenst,raat J6- kabouters

t.
sid.s enl padvinds t ers :

mevr, .t. i<raller - Molenstraat
sherpa

ts

c

mevr. A.

Koopman

150

- J.S. Klei-jnstr.

': .,
Den Helder'. .02210-17050.
:

-

Den

B

-

Helder..

-'.:':'..

Den-T{elder. O22JO-21OJ,;

-.welpenz
;;irr-;-fr. .Kleirihetenbrink - Dollardlaan 64 -

ve,ry,gj

dhr. W. Nicolai - A"J. Sinjewelpl, 2 kontaktadres/persgon rowans't
dhr. C. Sarhorst -. Nrd.. Haffe]-,8 144 -

.-:...^:..-

Den Held'€r.'
o22ta-x472."
'r

Den

Helder. 02210-2105,

lJen

t^
. \
surg \l.'exea/.

:

-l
kontaktad.res
/pe rs oon waterwerk
'Zeeman
d.hr. K.
- Ceramsttetat 21

O223A-2O11O.

o2220-3246

3

I

'

-

Den

Hel-der. O22tO-17766.

takl
d.hr. ff. Sanderse - Joubertstraat 2'l - Den Helder. 02210-20970

ko

DI S TRI KT

N0

ORDERI"fIIARII ER

kabouters I

mej. 11. Kanp - Zevenhui.zerlaan 72 -. Heilbor 072-1115>
eidsen/padvindsters: .

nevi.

14. Vennink

-

Ogentroostweg 16

- Bergen.

02208-5050

welpen;
rr!€vre D. Edan-Schreud.ers -. Pinksterblomstr. 48 - Schernerhorn
02202_1501
mevr. R. v.d. Loo-van Rijt - Mansholt Nes 15 - Bergen.
:

dhr. W. lemmend.al - Rubensstraat 2 verkegrers I
dhr- J: Saliker

-

Sandecamplaan 28

o22OB-5875.
I{eerhugowaard..

- Eeiloo.

072-t1OO5.

rowans:

.dllr. N" Groot - Lange Molenweg 22 - 0terleek.
dhr. Cn Dekker - Kapelweg 42 achter - Lrimmenc

--

zeeverkenners:

dhr. J.

cle Groot

- De Laghe.Weijd.t ! - Heilooe

DISTRIKT WEST-FRIESLAND

kabouters:
meYr. G. Bgtrand.-Bleeker -. st. Ma:rtinus.straat 28 - B.ovenkarspe
gi d.s en/pa{vinds t e rs ;
mevro- D. de Boer-veenstra - Neptunushof )2 - Eoorn.
.o22)0-6516
sherpa

I

s:

mevx. T. versteeg - Berkenraan 1t - Enkhuizenr oz2}o:\o|7..
welpen:

mevr.A.Sghouten-Ursem.Dorpsstraat217.-Zwaag,,
mej..A. v.d. Pas - Kerkstraat B! - Wogrrum. 02297:1271.,
,:.
verKenners

3

a#mstee.g-3erkenIaanJ)-&tkhuizen.o22Bo-'o67"
D] STR]KT KEi$NEI'1ERLAN!

kabouters I

mevr. Bo Riethorst-Ndhuis - Pr. Margrietstraat 21
Castricun . 02j18-jr17 2,
tgids enlpadvind.s
t e rs !

mevr" T. Knebel-Eiigelbart
we1'oen

- Geelvinckstraat !! Castricr:m,

02518-501 98.

e

mej. A" Timmer - Oosterstreng 104 - Eeenskerk. OZjIO-t2g|'B,
nej. C. van Duin '- Middelweg 95a - Uitgeestr
dhr" J. Frerichs - Laan van 31ois 15j - Beverwijko O251O-27gtO
ve,rkenirerrs

g

d.hr. J. Sanderse - Chopinstraat J'l - Heenskerko O2|1O-11T21.
dhr. J, Aberkrom - Mascagnistraat 12 - Heemskerk.
zeeverkenners
Hn Bos - Hazbbroekstraat

dhr.

3

f -

Heemskerk.'OZj10-jAOjO',
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OYE;r AC i J'I i(Ufi5U55
BASISKURSUS WE],PEN

BASi SKURSUS WATERiIERK
BASr SKURSUS

GTDSEt{/llr.lvrxlsrERs

BASI SKURSUS VERKE}INERS
SASTSKURSUS KABOUTERS
SASISKURSUS I/.I8LPEN

BASISKURSUS VXRICENNERS
SASISKURSUS ]/ATER}IERK

SPOR.T- E}T SPELWEEIGI{D

rlnnnl\1wnEKEl'{}
SIVAKKURSUS
KAIVIPEERKURSUS

SPEITECHNI

S

CH

1^r

EEKEi$D IJATER.I,'IERK

GEW. RAAD

r

cr I s rit /rADVrN DS TEI
s pErADVr s EURS B r JEEN K 014 s
SPET.,ADVI SEURSBI JEE\T KOMST \"IE],PEN
SPETADVI SEURSBI JEENKOMS

SPELADVI SEURSB I JEENKOi\IS

}E

T VERKENN ERS
T KABOUTERS

SPELADVISEURSBIJEENKOIV1STEN
JANSWEG - HAARIEM,

BEGINNEN ATL]
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'S Ei

rrnnaf

1' u'
i;

De tot nu
teams voor

IYEEJ(E}I DT It

iIl
t5/t7

ite

511/8

tl/

EII Z

JANUARI

1l taN./1

FESRUARI

zl/zz
zt/zz

IEBRUART

za/29

FEBRUART

7/B FESRUARl
t q/ 15 FEBRUARI
20/21

MriAR.T

zl/zq/z>

APRII,

1/2 MEI
ct /cc /cz lmI

-

FEBR.

FEBRUART

j/4
e/g

MEr

t5/t6

Mat

j/5

JU\TI

ApRrr

/B FEBRUARI
za/ze FERRTTART
7

z6/27/za MAARr
- 10/11 APRIL
14/1r/15 r'{Er
- ze/29/30 vnr
APRII - d"atum word.t nog bekend. gemaakt.
1 MAART
26
1

9

19
19
)M 19.10 UUR EN

rOWAN!

JANUARI
FE}RUARI
},'EBRUARI
FEBRUART

WORDEN GEHOUDEN

: apart werkende landelijke
lze beide speltakken vormen
rari j.1. 66n land.elijk tepm.

IN HET MI].,ITAIR

TEHUIS,

Hrgffi#S \,;tLr*r{

&uL#

rE€fi4Sf

hJL}

ru Sr€

#$% ff€ H H€ffi*T

.--

l#T ffit ffi r$bj 3fte ffS*
bJ frF€ & ffiEST UL$R S
ffF$

Htrffi&€rq
hT

&fiT&LIJK

ffiEffiRTqffirrug

pI STRTKT

Z+ANSTREEK /WA.TERTANp

kabouters

nevr, J. Suisnon - Parklaan 11- Kronmenie. O75-841t7;
'l

sid.s en/padvinds t ers /wate rwerk ;

nevr. G. Dekker-Buys - Zilverschoonplein {2a- Zaand.am, O75-j60224"
sherpa I sj
nevr. M. Vlieger - Fluitekruidweg 95 - Zaand.am. 07j-169661 ,
welpen:

mejo,M. Dekkey - ZiLverschoonpleln 42a - Zaand.am. 075-16O224"
verI(enners
dhro Bo tr'rank - Anne Franklaan 17 - Purmerend, 029g0-zTzB4,
d.hr. F. Bos - Pachterstraat 6 - Kronmenie, 075-289448"
zeeverkenners
dhro R. l,/orp - Weversbaat 6J - Kronmenie, 0T5-84084.
rbwans:
dhr. H. Oonen - Twj.skeweg 124 - Zaand.am, 075-160747 o
.i ongelente,k;
dhro Eo Ruiter - J" Kiriperstraat B - Koog a/d zaano o7i-166998,
d.hro H, Goosens - Purmerend., 3. Zweerssttaat 192, 02990-29070,
3

B

levensbeschouwinsg
zaanweg 76 - wormerveer.
ffi
DISTRIKT

'
.

VEJ,SEI{

kabouters;
'--?--

mejo M, ,Sponselee - Kortenaerstraat 1 - IJrnuiden.
sid sen/padvindsters3
mej. C. Rem - Hagelingerweg JB - Santpoort; O2t-172541"
we.lpen_3 vakant.
-l
-verkenners / z eeverkenners
d.hr" W. v"d.o Kooy - Zuj-d.erkruisstr. ''i - IJrauid.en. 02550-10899"
dhr,'tr^i.. Meesters - Sellatrixstraat )) - IJmuiden" O2r5O-10955"
d.hr..'R. d.e Back - Kennemerlandstraat J2 - H'benskerko
:

3

*

:

02r10-11178a

DISI-RIKT

IIAATTIEM

kabouters:
me j. A. lr/illemsorr - W. PyrnonC.s!.raat .27 - HaqrJga, O2t;115317.
mevr. Jo lpenburg-van Beek - Prinsessekade 16 - Ilaarlem.
a2r-116254.
.l

Ei

d.s

1en/pad.vind"s t e'rs

a

rrlevrr A. Houtkanp-Hoogveld.t - tissabonplantsoen 1!1 - ,l
--.
Haarlem. 021-11545+;
wclpen

;;ffi.

3

Zuurendonk

-

Maaslaan 10

-

iiee-msi;ede. 021-2B2ar-1'

mevr. !,I. I{onderdos - Celsiusstraat 89 - Zandvoort. 025A7-4275.
mej. M. Sinons - lladdenstraat 11, - Haarlen. 021-11672A;,
mevr. R, van Wijngq.ard-en - II. Dunantstraat 12 ' Haarl-em.
02r_116848.-

verkenners

3

Bluijs - Zt, D, Bronderst'raat 11 - Zand.voort. ,, ,'
dhr. P. Honderdos - Celsiusstraat 89 - Zandvoolt.- O2rO7-4275.
dhr, c, van l;Iijngaarden - H. Dunantstraat 12 - Haar)7ii,r,rrou,
d,hr. }tr. Ver-vrer - Ternatestraat 74 - Haarlem. O27-26V,156,
Un". 1:I, van Gunsteren - NIv.. Kruisstraat 11 - Ilaatlem;-"dlr:r. M.

J]] STRIKT AMSTE],],AND

voorz.
dhr. G. Peters - J,v.Gentstraat 11 - Badhoevedorp. 02968-2428,
sekr.3
d.hr. J. Breed.velt - Jan Lievensweg 12 - Anstelveen. O2O-416724.
kabouters:
nevr. K. lunn-Lentz - Hoeksewaard, 10 - Anstelveen, O2't-4tzBBt.
gi cls en/padvlndsj ers /sherpa | sa
nevr' H. v.d. 3end,-tran Westering - Sloterweg 100 Badhoevedorpl 02958-?0-89.'
S

r^rol
rrv-Pv--- non

9

mevr. P. Dijkstra-Koster - Ch. van Montpensierlaan tt Amstelveen. 020!41 2045,' "
nevr. A. Coenraails-CLerk - TesseLschadelaan 76 - Ulthocfn.'
1.

:

'.

mevrf L.'van Garderen-van Dijk -

02915-61761",'

Kromme

Mijd-recht 20 -

Den Hoef.

verkenners

!

dhr. R. Hemmer - J. IsraeLskad.e 104 - Amsterdan. 020-79+781.
dhr. G. Molthoff - Graan voor Visch 14525 - I{oofd.dorpo
02501-11r0,

waterwerk

s

dhil-J-;-M6tzger - J. Tooropplantsoen 1O - Amstelveen. 020-411284
dhr. A. ZwieterinS - G. Flinckstr. 154 - Ansterdam. O2Q-727672.
nivo/loodsen/rowans;
dht-; Ti;denran - Souverein 2 - Miidrecht. 02979-5:91 .

DISTRIKT
kabouters

GOOI-NOORD
c

- Gr. Hertoginnelaan 11 -

;="";T-ersfelt-Groot

Susstutlu

au5g-15704.

eids en/padvi-nds t ers :

- Diac. Ziekenhuis - Hilversum.
o21rt-\5930,
Oud-elaan
\^Iillem
d"e
Gr.
JO Zijl-Letterboer
mevr. A. van
r"il=;

van Keijzerswaard.

Naard.en. A2159-43911 .

'

welpeng

;Eiills. Kwant-Schram - lii1lens1aan 2? - Bussum. 02159-11597
verkenners s vakan!
pivofF: dhr. J. Lanpen - Statenlaan 29 - 3ussum..02159-14047
waterwerk

dh".

3

E.-F, Versfelt - Gr. HertoginneloiJ -

Sussum, 02159-15704.

DISTRIKT GOOI-ZUID

kaboutegsj mevr. A. Gerding-v.d., T,it
gi

d.s

- Mauritsl, 16 -

Sussum'

en/pa d.vind.s t e rs.c

ffi-v.Linsehoten1,2B'-H11versum.o21,0-5O11B
welpen; '.
Jongmans - Tazantenhof 1l - Eemnes. o215t'82422.
;
d"hr. J. Verwey - Amsterd.amsestraatweg ,1 ' Baarn. 02154-5500.
verkenners i
d.tir. E. Spanje::sberg
.zeeverkenners;

ffi1k

-

zonnelaan 1lb

- J.P. coenstr,

14

- Hilversum.
- Hilversru,

Q21ix-46897

llet lagang van 1 januari 1976 heb ik uijn firnctie.
binnen Scoutlng lfooril-EoLlanri be3!.ndigd.
WaarachijnllJk wag rr daar, via uw tesiuuir,ree0c '
van oB de hoogte.

Graeg

telijk

--.

vj.l ik in
d.anken

d.eze A1lee AlLer1el ied.ereen harnoor de samenverklng ln de afgeJ.open

jaren.
Eet waa fijn ie rreien dat er altijd

raensen bereld.

Yaren mee te denken etr nee te doen.
FiJn ook om zoveel aenaen te nogen leren kennen
en via hen ueer _kontakt te hebben net, tte kaboutels
en pacvindsters/gidoen en aherparB, Tensrotti uijt
clat degenen saarop alle uerk gericht ioo
Ik heb dan ook altijd ei.g genJten vaa Ca sctiti_.
ieiten in de kringen en tijcleng de kanpeno

Eeel in ,:et bijzonder'rtI ik alie oud $G-groepea,
ik vanef 1lg8 heb laogen sara€B_
ver:kea, veneweg d.ue de langete tijd. vaa ni"Jn
bedanken, yearnee

padvinde:i j-wd rkzaamh 6d en.

Eopqlijk ontnogt ik'u toab nog $el eene ergenir,
rrant persoonlijke kontaktan kunnen nu eenmaal
niet zoaaar door funct-le-verand.ering verbroken
Hor{ien.

Nognaals van hart* bed.ankt Yocr ur vrienAp-cbap
en hopsliJk h:nt urde {,oor lcij oagetwijfeld.,Cl-,
maakte fouten vetgeven ea d.an tocb, vasr dan ook,
eerr tot zieng.

.

Ik hoop dat u nijn opvolgrter een e.yen goed haft
toedraagt en damea tot een goed stuk gcouting kont
voor.aile led.en .en leiding in onze provtncle.

lj

.1

r1
/
' ltotL- ku€-u;s
/-,

--J,

\-

Dhr. G,T. Yan l,rrcssel
Kleine lrift )5a
HI],VERSI]I,1

