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V:rklrring b;j dc \ ocrplaar l

Zie nier om,
(distrikrsgrenzen uir her

rnaar zie vooruit!
(her ernbleem voor de

*'orlo, l.- t

toekomst)



Aangezien de kopij voor d.e vorj.ge Arlee Alrerlel a1 afgesroten
was op het moment tiat nijn collega Jules Bleeker en lk onzearbeitlsplaate op [e zandvoorterallee {1 kwanen innemen, is het
rnoment van een wat nad.ere kennisnaking enigszins v"""choven.
De spelad.viseurs van de betrokken speltakken zijn !.nnid.de1sper brief geinforseerd- maar tthet gewone reiciersvolkr heeft
ook recht op. zljn info:matie, d.us bij cleze dan naar.

zoals d.e oplettend.e lezer zrc]n zar herinneren was de naam
Ger Zurb-nrg: en de taken waren d.e verkenners en het waterwerko
lrrat d.e verkenners_betreft, kan ik bogen op enige ervar5.ng enkennis opgeclaan als verkennersleicler bij Len groep in An-terd:rm,wat het waterwerk betreft noeten d.ie zaken nog van d" grond. )

af opgebourvd. worden.
0n die kennis'en'ervaring op:. en uit te bouwen lijkt nij enige
samenwerking onontbeerliJk. voorlopig word.t die simerr"""kirrg
nog wat geremd door het feit, dat'ik nog erg weini-g mensen
ken in het gewest. ':

Daarom ook hier de oproep on bij speciale geLegenhed.en, akties,festivj-teiten e.d^, ook eens het gewgstelijk buro bij de uit_nodigingen op te nemen.
Tevens zou het aardig ziJn te weten wat een gewest zoal ver-
y_acht van zijn funktionaris. Laat het hem maar eens weten!verder staat het iedereen natuurLijk volkonen vriJ om ooktelefonisch eens zijn hart uit te storten, vragen te ste11en,opmerkingen te maken of zomaar eens een boom op te zetten.
Tot ziens of tot bels d.us,

Ger Zurburg,
ve rkenne rs /wa t e rwe rk.



3este tlanes en heren,

Er op vertrouvend u eens peisoonliJk
teken ik, net vrlendelijke groetenr.

Eeenstede, neL 1975,'

te nogen-ontnoeten,

[ir.l$r
I.

BiJ cteze qen korte kennisnaklng net uy nieuwe fi:nktlonaris
voor d.e kabouters en gid.sen/ped.vind.stbrs,

Even voorstellen clan m€lart nijn qaan ls Jules 3leekqr,
ben 28...laar .outl, getrouwd. en Itboni,chtig Ln Noord-Scha:gnouder
heb ne 6 jaat lang net het ond.erurijs ln <Le Franse taaL
bezi-ggehouden en vroeger met het speL van verkennen.

Sincls 1 april ben lk niJ op u1r Gewe.stelijk Buro aan het
inwerken en j-k heb in deze. korte tiid al verschil.lend.e
leuke kontakten a1s trKanan(?!)tr tunneJx .opd.oen.

Eet werk (ni jn collega }lari jke Sinons. lcriis lu uat meer
arrnslag on'ziitr aan hi6,r spei.t"t t en te'wi jden). ];iikt ne
erg' leerza,am eB gezellig en lk'hoop.. d.an. ooE een'prettlge
gamenwerking met u aIlear. en met naie qet u clie in d.e .

neisjestakken serkzaam bent, tegemoet te kunnen zi.en.

't\\\



Even uitblazen!
Dit gaat het g.t.t. d.e konende tijd. cloen, en clat verdienel, ze
ook best.
Het afgelopen seizoen is het d.ruk geweest rnet arlerlei kur-
sussen d.ie toch steed.s d.oor een klein aantar mensen gerea-
liseercl moesten word.en.
Voor sommigen betekend.e dat een aantal weekenden achter
elkaar weg.

Wat niet door ging waren3

2 kabouter-l 2 verkenoers-, 1 waterwerk-r 1 gid.sen/pad.vind.sters-
basj-skursus(sen) en de kanpeerlanlsus.

Wat wel door gingl
basiskursussen 3 welpen 1x net totaal

kabouters 1x met
gicisen/pad-v.1x met
verkenners 1x net
waterwerk 2x net totaal

bivakkursus met J{ tteelnemers(sters)
Houthakkerskampn + 90 d.eelnemers
?oolkaup strOcleelnemers
Diverse speL1e5-ds tersavond.en"

Vreemd genoeg zijn ook het afgelopen seizoen d.e zui.ver
praktische d.oe-weekenden w66r niet doorgegaan bij gebrek
aan belangstelling.
Iit waren het icLee6n-, sport en spel-, en speltechnisch
water*rerkvle ekend..
rn iecler geval geven we d.e moed. niet op en prannen ze voor
het voLgend.e seizoen w66r, uj-teinclelijk is Jx scheepsrccht!

66
2B
11
17
45

deelnemers (sters)
deelneemsters
deelneemsters
,d.eelnemers
de elnemers ( s ters )

ffiffiffi $'g*&ffi !!



rEt €aat al: ni:. f vI::-e;l i:,:: *l "::iia:e IiT

ii*t grt.i. mag {an rel- uilblaaeli, mear het siaapt niet.
Binnenkort *ordt gesproken ovarr

- crraLuetie kurauseeizoen rTi/r78t
- kursugplanning ,76/t77 (ta at klaar)3
- nerkFlan g.t.t. 176/t77.

Dese onderworpen auLlen,op stenoil konen en aan alle
spelad.vlaeura vord.en ioegestuurd.

Begin eepienber konen Led"en van het g.t,t. naer de
riietrikten om hier net de speLadviseurs ovel te praten,

Grcepsvoorzittera(sters) afe hlervoor be1-angsteiling
hebben, zijn van harte wel-kon.

In AlLae ALIerIei van augustug zul1en vlj rie juiste. d.ata
eri plaatscn Bublicereal

-o-o-o-o-o-

fdaarom dc nccste kursussen Ln ileemskerk????

:4cal.s uit het kr:rsugoverzLcht blijkt, vorden d,e meeste
!:r:reussen gehoudefr ia het scoutcentrurn in Eeeanskerk.

fr:rlgl seLzoen le dit nogal eens afgerieeelil uet AureteLveen
aa anderg onderkomeng n '

i:it on zoveel aogeliJk Bensen - komend.e uit alLe .richtlngen -in afetancl wat tegenoet te koncn,

!{u, -na een geizoen ao gererkt te bebben, blljkt da+_ nrt
aardi.g bedasht'lraB, rlaar d.at <1e mensen uit rexels ilaaks*
{ceck eril . zond.er probreme$ naar Amstelvern en veeL uensen
uit het ilooi. naar Heengkerk kvanen.

l{aav het irel een probleem.voor $as, }raren d.e leden van ieir:irsusstaf en de buro-menBen, die steens n?ar reex moestan
sjouven en verkassen.
uit ervaring kau lk zcggea d.at het een i:eid.ens lrerk is am
ueekend ln - weekend uit rreer arLes mee te r*oeten neilen, in
er: uii;sjouwen en te moeten uitLaden.
l{u re zoveer nogel"ijk in iieenskerk zittcn, kan al]es b.i.i;ven
staan en scheelt dat een vracht uerk.

4
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iPr&N"N'ING*?:su$sen en weeker:devr seizoen lgTbit :, ti

1?-18-19 eepte$ber - 1* 2- 1 oktober - kampeetk:orsus, ook

H::ffi:e'd 
voor

24-25-26 septeaber * 9-lG oktober - basiskuraus kabouters r
15-16-'17 oktober - ,a41 oktober - basiekursus verkennerr *
15-16-1? okiober ! ,Q-r1 oktober - basisjrursus naterrcrk

?3-?4 okbober - sp*rt- en spelneekend

22-2r-24 oktober 6- ? nove*ber - besiskuxsrs rowan/she:rpe

22-21-24 oktobe= 5- 7 novenbar - basiekursus relprn r
26-27-2& novesber d 11-i2 Cscen'ber - basisk\ri3sus grdsen/padv*

19?7r

21-?-?--2.4 Janua:i 4- 5- 6 februari - ba.siskursua neJ-pen I
11-12-'t] r'ebruarj. - 2)-26-2f fehr,:ari * basiskursus kabouters =-

5- 6 naert - ideeEn'*eekend t
11-12-1] maa.rt - ?r-25*2J rnaart - basiekursus vat*ryerl';
11-12-i) aaart - 25-26-ZJ naart - b:-:rakkutsns !t

1fi-'19-20 naart 1- 2- j apri3. - basiskursue gidsen/pariv*
'i- 2- i april - i5-15-17 arcil - kaapeerkursua
2?-2r-24 april - 6- 7- S nei - basiskursus '*elpenof verkenners r

Iie kureussen/ueekenclen net een * vorden in het Scoutcentrun
lleenskerk gehoud,en,

Ie overige plaatsen wcrcen in hei Allee A1ler1ei nu!.n!er van
augustus bekend geaaaktl



$ fTnu0lDlr GnssGg N
Eet gewestelijk bestuur stelt uitnodigingen van Sroepen

en distrl-kten vcor aktj.viteiten e.de zse! op prijs.
Zoals bekenti ia bestaat het bestuur uit een vriJ klein
aantal nensen die allenaal een overbeLaste agend'a hebbeno

lesondanks '*illen zlJ toch grddg ingaan op cl'e uitnodigingen
en aanltezlg ziJn bij de aktiviteiten.
Kontakt net elkaar is Juist zo enorn belangrijk in onza

vereniging!
Yandaar de vraag of uitnod.i6ingen tiidig toeges'tuurd

kannen norilen, b.vo zotn 10 dagen van tevorene

Op d.ie manier kan nog overleg gepleegd worden wie beschik-
baar 1g.
Bi; voorbaat hartelijk d.ank voor de nedewerk5.ngo



l$nt ' bg bogr, nie t kent.. ..

KAI',IPRECEFTEN

(of hos ve het kostbare a.ardappe3-gerecht
door iets siuakelijke kunnen vervangen)

Bij de start v&n deze rubriek zu1len ue
onze aandach'h gaan richten op c1e Iuniase
teu-ken. rlell"icht. krijgt u een r*at r.rrange
snaak in de mond als u besef*. dat dit

- | ^ t-grote lan,,l (2,1] Ilulopa, n€ i ruinT !C0
nil-joen inriorie :i:s i ::egclr,at:g te kampen
heeft net )-ang.iu:r:-l5ir liroogt*s er: ho:rgers-
nood." I/i&s.r 'i:oci-1 ice t zei-f s lr-= ar;,e ini iE:.'
uit zij:r bei.reiLbe r.'ceqseii'sorraac ncg een
snal:eli;k (rlc Iliniocs u: is i.uiieriC vegete-
risch) gerecht *e naken, C:arbij gebruik
roaken,l vc.n itc Oit'.;rll i;.-f e 'f rjrse k:-uise nu ai.;
1'oor hem ai-tiJd. vnorii*ndes zi jr."

Met ft oog op <le kanpsituatjeu h.eb.i-l< getracht vc*r u zovelel
mog+lijk die gerechten te verzamelcn,o die e{eri ni-nirur.rln aan kru*rie.
vereinen, ook a1 snciat 'rrij veelai. aangelie'e e$ aijn rp rJrr bekenri*,
gcdroogd.e en gemal"en vo::c1eri hisyrrafle u'&fl.r r,r-e d.an lre€f seu fiir ke
voorraad :,1411' pggdert poeten aeln).eggr':*
Welnu, i'ret basisvosdceL jn lnclia nrnrdt gevormd" C.oeir rijct en
tarweureel, vaarvari het eerste als het vco::naamste ger!en kan
word.en, en het leetete gel:i?uikt'worat bij de be:eiding'van he"l.
specifieke Indiase brood.
Ri jst vorrat het hoofdlrestanddeeS. van.de dagei-ijkse uealti.id. er;
word.t gegeten bij d.e z,gn"Iteurriestr (d..i" een seus'can olie of
vet en verse kruiden net vele variaties van groente:: ea l'lees'
Het beste kunt u dan cok bij de volgende gerecht--n rijst als
begeleiding gewen, gebakken, gekookt en het b,v. net wai kerr. ir

o nJ. nrl" een fraai exotlsch uiterli jk ge','en,
Als het kok*r:'ran ri*isi u toehr te veel tijd zcn ser6en, aoudt
u ter vervanging nog st*kbrood kunnen gebrrr.ihen'



Vervolgens wordt bij eJ.k gerecht een zgn. flchutneyrt of
rfraitarr geserveerd.; deze hebben over het algeneen een
nogal gepeperd., in ieder geval sterk gekruicl karakter
en kunnen, mits koel bewaaard, vrlJ lang goetl blijven.
ttrellicht zaL het veef van uw overtuigLngskracht en
niet in de laatste plaats van uw eigen gastronomische
enthousiasne afhangen, in hoeveue u uw nensen voor
een dergelijk, naar Hollanclse begrippenr gewaagd. gBrecht
aan d.e dis kunt krijgen"
(Eventueel zou een gekruid.e kornkonner- of andere salad'e
hr:n plaats kunnen innenen)
Water gelclt als cl.e meest aange\tezen d.rank bij dergeliJk
voeclsel en a1s nagerecht zijn a11erlei variaties net
zoete vruehten rnogelijk, waarvoor verd.ere suggesties nij
overbodig J-ijken"
Tenslotte nog enige wenken;
- Gebruik zo mogelijk (voor Moel-i Sag o.a.) ontliepe

pannerr (wad.Jang of hoge koekepan)
- Zorg voor vet of olie net een neutrale snaak

(resp" Diamant of Mazola)
- Braad d.e kruid.en in , - 10 ninuten in heet vet of

hete olie snel bruin (uien eerst nat naken)
- De recepten zijn berekend. naar { personen.
- De Chutneys en Raitas dienen koud opged.iend te worden

en }ornnen ook later op de boterha,n nog goed d.lenst
doen o

!IeL, tot zover vold.oencle achtergrond., hoop iko en mocht
u aaru[erkingen, aanrnrllingen of leuke id.ee6n hebbent
schrijft of beLt u dan lc.aar Jules SJ.eekert
Gew, Buro - Eeemstede (tel. 02r-2B600r)
In iecler geval hoop ik, dat u net de volgentle recepten
uu kanp tot een groot en weldoo:nroed. succes kunt maken.



De
en

Raita van konkomm€rr
* ltr. yoghurt

1 konkonner geiasBt
J theelepels konijnpoeder
genalen Spaanse peper ( of anrters Sanbal)
zout.

yoghurt net komijnpoetler, Spaanse peper
zout opkloppen en even d.oorroeren. Koud

=O=O=O=O=O=

- ttMaehi fo1i" (Vis in ahuini'r.r.ufolie)
!O0 gr. al of niet gefileerde vis
50 gr, boter
+ theelepel- mosterd
2 theelepels azijn
2 theelepels flink gekrui-d.e tonatenputee
+ theelepeL zout
+ theelepel genalen Spaanse peper (of Sanbal) naar smaak
2 eierd.ooiers,

De vi-s wassen, drogen en zouteno Vier stukken aluminLunfolie
net boter l-nsmeren. AIle and.ere ingred.iEnten opkloppeno de
vis ernee lnsmeren ert ze losjes in d.e folie pakken;
fuim een half uur in hete ,as bakkeno
Bijgerechten, zi.e boveno

=o=o=o=o=o=

- lvloell Sag (gekruitle ratLijs)
25O gt. raclijs net het groen eraan (fijngehakt)
enkele snuifjes gemalen gember (poed.er)
fi theelepel genalen Spaanse peper (of'Sanbal)
$ citroen (""p)
1O g:r. vet/o1ie
zout.

naa,T smaak

(of Sanbal)
serveren.



Yet/oil-ie verhitten. Rad.iJe (net groen), gernalen spaanse ?eper($anbal), genber en zout in d.e pan. Goed roereu en een wblnlgr*ater toevoegen. 0p Laag rruur koken tot aLles gaar isrCitroensap erd.oox roeren €D a€rv€r€ne
Sljgerechten, zie boven e

,^ :o=o=o=o=o=
* Chop (karbonad.en niet zwarte peprr)

d grote va::keng- of lanskarbonaden
2 eetlepels yoghurt
2 theelepel-s gemalen zirar.be peper
Z$i-r"t r :

lie -peper doo: de yoghurt roereno De karbona,ien scilc,on wrij"ronii:e* ---en v+ch',,ig* cioek, rlaarna aan beid,e zijd.en innrijven ,net
i:e t n*ngsei vsn .vo6hunt en peper en ze riet ,,yat zouc iestrcslen,
31c: =eri r,"c-rrk.tn het'flees prikken, opcat yoghuri sn pepsr er
i=,r'r+d i- kunnen iringeno Zo een irair uur iaten staen.- -.
i'+'r"v+:ger-re bovan glodiend hete as roo*eiereri to.b 'relie rqant*y:-,:;rj-n sli gear aijn. Geef hierbij verse salade, alie inogelijke;l*,Ji.iee g:o*nte:" en zoals boVene

c,E:l ii'L'.K-Ei,IiKl

Jules Bieek*::e



$c,g even.rro€n clan is het zover"

Nog: even en dan barst d.e kanpvreugde weer loso

0p ttit momeat zlJn ongetwijfeki veel Leid(st)ers aan het
zh'oegen on spelnateriaaL klaar te kriJgsyl - gxoels- en
keukenuitnrsti*gen te kont:roleret - e.h.b.or doos aan te
rnrlLen - Brr nog zoln tiental dingen tn€ere
htant je gaat nu eennaal nlet tfzo&aer even't op karnp, er
kont heel wat Yoor kijkeno
l{aar, als je C.an tijdena het kaup al- d.ie tevreden enoetea
z1et, ben je a1 dat geploeter rreer vlug vergeteno
\{ij renaen Ju11ie ln ieder geval;

sterkte met de voorbereitiingen
veel :Bukses en mooi rireer tijdens liet kanp.

g&,W%@RRfr@ ffimmps



Een tip rroc,r Bls de zon het a,l iaat rseten;

It ig regendae

AtGEil{EFJ{ c l'lat u doei met regenaohtig Heer is grotentieels
afhankelijk van de mate van regen (een buitJe, een dag, aagen)
en de akkonnod.atre van het kanp (alleen tenten om te slapen,eettentl grote schuur, d.eel varr een boerderi.J).

1. Ifet spreeki vanzeLf, d,at we mei een enkel brit;e geen Da&t-
regelen behceven te nenen. liel j.s iie; ve:'starid.ig w3t gezel-
scilaFesrele:r bij de hand te hebben, ondat hei an*ers sroecig

. haagen en vervelend tioen wo.::d.t.
2. Is d.e regenperiod.e van lange'Juur o{ zitten ve er zelfs dagen

Beor dan tocir er uit Beanr aL is het naar van kcrie dur.ir. Hel
:aaatregel-en nenen voor hei d.rogen van de r,atte spuiJ elr.

J. iiet, spreeki vanzelf dat we dan toch nog hee] vat tijcl cver-
h-ouden on te rnillen en d.at zulLen rrc ook zeex Seriont noeten

- C.':en, laartoe dienen d.e volgen,ie tips.

r.* llaak van een regendag een fe.,stdag"

" *ntbijt rtu e€rr* niet aas: iafel,
naall i.n l:rama op bed"

o Laat de lei.ding thee net beschuit
klaar aaken.

* llaak er een b.v" oos+,erse d.ag'
'n'aarbi j ze ze }f :
- het iakaaL aan moeten kl-euen
- zichself ornkl_eden
q a'grllils maken
- een ocgierse blJeenkonst voor*

berej.d.en enzo

Eorg d.at er vaart in
prog?amma cit.

Spcltn.

--

Pas .oe speien aan, aan
en wissel ze af, b.v.
ze biJ rnoeten altten -
d:larna iets d.oen.

d"e ruipte, I:

lopen en

D1rlrr€llr

ii;lU:i
i'--l A'r i---t
'it i|:t i

so

een

een spel wear

oo$ Op t€gell-
han,3ene.r"Ce lrr-

Bandenarbo!.il.
Zorg - vooral net :'ret
ciagen - voor vol,lle:rirr
materiaaJ. n

, I ::

!i ullr
iii

Cr

Ook n:t !:*i t;r:1.ir:.i:orjl <t,:n



]Efl it Ttd'f TD{StrlI'YIf1i" jf"i[\ .FA I\Yil i.5 V '{,i 'tLJ ,[ ,

Het naken van hdutl-uren wordt
ueer en freer ver'bod.en, ui.t yf€erl
voor bcs- ea heidebrand.en. *aaronj.s vc$rzic!+;i"5"td te ailen tijd.e
geboCen en iienk aan het volg:end.e:
in verschiLlende geneenten ge3.d"*
ce verorderjn€i: eel-d.t u op het
gereeenteiiuis, t*anneer een kamp!-Giu
uorii geh*uCea.
U. nset daar ian Ce dag en het uur
v-an het t+ houden kanlivuur opge'/en.
Yraag inliciiiingen hie:.oirsr aan ,i.e

boer, routvester e.d.o

1 .Zorg ervoor dat.wij niet nog nee
verbonen '.reroorzaken, 14.\AK JE
'flrrH. STiEts z0 xilliN FiOGI]LIJL,
Een karap:c-ur-rr i.s geen paasrruutl
I"iaair rr6cit e'en .tmur op een piaat
d.ie niet behoorlijk bescherrnc ie
t,-'ggn. ce ui,niil
I,faak een branovrije plaats,
d.tsn?r lft liaK€n een kampv[;Jr-
ll.aats vri.i van drcge takjes,
dc:: gras, 'iliaderen e-!c r ovar
een aistand. ..ran ongeveer Z ue:er
Yocr een langCurig kampvuur zijr,
:iar,ie (eiken en beuken) hcut*
soorten h*t meest geschikt.
Goed aannaakhoii.tl deno $par,
i:-n*e, belk, riie 6even neer I ici,
ns"&r b:anden snel op, zo,lai J?
een grote vcorraad, nodig hebi,
Zorg dus d"at ;e tevoren een
behoorlijke houtsiapel klaar
hebt l":igssnr gebroken op Ce
juiste lengt* en gesortee:d. in
irie ver.qch j llende dikten,
zoda'i j+ r*gelna'b"ig kunt bij*
$t:gl';9gu

2.

i.rlJa



Wist u d.at......
- er speci.ale avond.en zi.jn voor kabouterleiclsters ond.ex

de 1l jaar 
:

- dit echte d.oe-avond.en zijn ? :

- cle Keizer Kateigroep in Anstelveen op 24 aprilizijn {0-jarig bestaan vierde;
- cle Don Boscogroep - Alknaar een rtopen ciagtt hield. op 2l

april;
- Scouting Assend.elft op 1 nel een Fancy Fair had.;
- dle Rad.bouclgroep in Anstelveen op 8 mei j.1. een nieuw

groepshuis opend.e;
- ook d.e Vasanta groep - Iiuizen op d.eze datun een nieuw

. groepshuis kreeg;
- de l(aringroep uit Eaarlem op 14-15 en 15 mei j"1. op

grootse wijze haar 20-jarig bestaan viercle;
. - in Noord.-ilo1land. op 22 mei j.1. de JOOste rowanafdeling

ls geirdalLeercl
- d.it R.A. 10O in Puruerend. is ;* d.e Laurentiusgroep uit Alkmaar op 16 mei j.1. ftopen huisrt

hie1d.;
- in Noorderkwartier d.e neisjes d.e patrouille-weo.strijden

hebben gewonnen en dat zij naat tle land.elijke wed.strijd,en
in Oumen gaan

- wij hen erg veel sukses wensen (vernomd?);
- Scouting Kronmenie op 22 mei - n4 veel tegenslag - een

nleuw groepshuis opend.e;
- d.e nieuwe uniformen met aan-zekerheid.-g?enzen,Le-waar-

schijnlijkheid eind juli (',re1l jaar werd. niet gezegd)
in tLe Scoutshop konen

- zij volgens wel ingelichte kringen nu op d.e boot naar
l{ed.erlancl gaan

- wij hopen dat d.eze boot niet zinktS
- oRS enige goede telefoonnummer (OZ1) 28600J is;
- wij naar 66n lijn hebben en u dus d.e moed niet noet

opgeven.



Ais wij hen'niet'had.tlen;ii j'jroiijor ''

Die ffhenn ziJn clan Jan Spijkernan en Ton v.cl. Vaart,
die ook dit seizoen op praktisch arle kursussen hebben
gekookt o ,.

Kursussen organisereniis nog niet zorn groot probleem,
maar a1s er nienand is om te kokenr ga je toch we1
goed. d.e mi.st in.
Menlgeen za1 gobde herinneringen hdbben aans d.e lekkere
soep - d.e enorme hoeveelhetlen Chili bon cd.rne, .en.hettrversierde " stokbrood.,
Jan en Ton, hardstikke beclankt voor het r,.ele werk datjullie het afgelopen jaar hebben gedaan.

Jan cloet clit al twee jaar en Ton reageerd.e vorig jaar
op onze nood.kreet on assistentie. 

I

Maar wat gaat hij nu d.oen...._...op 4 juli a.s. beginthij aan een fietstocht voor 1ft ja,arr'd.wars de .wereld
d oor.
l'Jij zull-en je we1 eens missen Ton, maar in ie.cr,er geval
ontzeti;end. veel sukses.

Resultaat is dat wiJ weer een nood.kreet uitzenden.
Wie wil helpen koken tijdens de kursussen????
Mochten er mensen zijn d.ie zeggenl aehr. 1 of 2 keer
zou ik dat wel eens willen d.oen, daa.is d,at aI heel
fj- jn.
Er staat een financi€Ie vergoed.ing tegenoyer.
Liefhebbels. , . .. . . r rgr&&g een telef oont je. naatc het-'burc t

i)23 - '

28'd0r)ll



ysggsrss /glygllrg gs -sgslapssggls:

DISTRIKT \EISilII I
ad.reswijzj-ging dhrr lf . .Meestersl
Zeewijkplein 22, IJnuid.en.
DISTRIKT AMSIEI,IAIiIDS
toevoegen kaboutersi
nej. No v&n Meeteren,
H. van Borselenkad.e {1,
Amstelveen.
toevoegen waterwerkS
dhr. J.F. Beentjes,
Gerard Brand.straat 26,
Amsterdam.
waterwerk neis.-ies :
mevr, M. Stokkel-Wj-nters,
0ude SpooriLijk I,
Aalsmeer.

DIST,RIKT .GOOI-ZUID:ffiv.i
mej. D. Visser.
vervallen waterwerk;
d.hr. W. v.d. ldolk.
nieuw uatgrwerkl
dhr. G. trrine,
P. v.d. Leelaan ],
Kortenhoef.
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