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Verklaring bij de voorplaat:

Zie niet om,
(distriktsgrenzen uit het verleden)

maar zie vooruit!
(het embleem voor de toekomst)
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A1 neer is j.n dJ"t blad g€schreYen
oYsr bet sp*yt an *pel en J.d,**€n*
rreeken$c

Zcals ln rie planning te aJ.en i*n
*taat op 5ri6 uaari 1$!J veer e*n
!.tlee6nffeekarrd. \\'
}'*rt het d.enken s?er een
weakend kr'$t een idee,
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Eea ceekaad ou te prve"ren dat sen aantal dlngen
nakkelljkar ziJn d.aa ge iiJken.r.... . r.c..rr,..
ale je het maEr een keer gedaan hebt.



Eet progranma ziet er a1s volgt uita

Zaterd.agl ! maart.
1),rO u. I aankomst + koffie
14.00 u.t welkom + kennisnaking
14.1O u.t binnenspel
16.rO u.: kriJtniniaturen maken
18.15 uo3 warn eten.
19.J0 u.: krijtniniaturen afmaken en/of - indien hier-

voor interesse is s plastic bakken
21.00 u. : volksclansen.

Zond.aE : 6 maart.
10.00 u.l spelen voor een klein terrein
1 1 .00 u. : koffie
11.15 u.: glassnijdeo - er werken net lood.pasta.
1J.00 u. : lunch
1 ]. J0 u.: teanspelen
14.]0 u.: Staphorster stippeltechniek (u weet wel, dat

leuke beschililerde houtwerk)
+ 15.10 u.: sluiting.

Gezocht word.t naar een geschikte ruinte in d.e omgeving
van Alknaar.
0ro iedereen zoveel nogelijk d.e gelegenheid. te geven tnee
te doenr zijn er J nogelijkhed.en o!0 in te schrijverrl RolrB
a. a1leen voor d.e zaterd.ag ad f 1Or= per persoon
b. alleen voox d.e zond.ag ad f '1 0r= per persoon
c. voor het hele weekend. ad f 20r= per persoono
Achterin zit een inschrijffornulier, wie het eerst kont
.. f .. a a a a l. r a a aaa!
Dit weekend. is bestend voor alle leia(st)ers d.ie hier-
voor interesse hebben.

Marijke Simons.



De basiskursus gid.sen/paclvind.sters van Z6/27 /ZA november
en 11f12 aeeenber a.s. staat open voor al diegenen, d.ie
in cleze speltak leid(st)er zoud.en wil-len word.en.
Tijd.ens deze kursus wordt ingegaan op zaken d"ie te maken
hebben nnet Scouting Nederland in het algemeen, d.e taak en
rol (opvatting) van d.e leid(st)e:r daarin en meer in het
bijzonder de specifieke taak van de Gidsen/?advindsters-
leid.(st ) er.
De kursus kost f )Of, word.t gehoud.en in het Scoutcentrum
Heemskerk en het opgave-formulier vind. je achterin cLit blacl.
(Uininu:n-1eef ti jd. 1l jaar! )
De kursusstaf hoopt op een enthousiaste deelname en geeft
je hierbij de lijst van programma-onderdelenrdie in ieder
geval aan d.e ord,e zullen konen.

- Leeftijdseigene van het mej.sje van 10 tot 14 jaar.
- Buitenleven.

- Doelstelling Scouting Nederland.

- Taak en motivatie van de leid(st)er.
- Organisatie Scouting Nederland.,

- Progranmeren.

- Scouting Ned.erland in de maatsotlappiJ (levensbeschouwing)

- Spelaanbod.

- Spelleiding.
- Techni-eken en vaaed.ighed.en.

- llet en Selofte.
- Ceremoni€n en unJ.fo::m.

- Ad-ninistratj.e en financiEn.
- Wensen 'en verwachtingen. Jules Bleekern
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Speladviseurs Opgelet !

Voor a1le speltakken bestaan nappen waarin uitgebreid.e

info:natie gebotlen worilt over de progranma-onderd.elent

zoals d.i e voorkomen op de betreff end.e basiskursus.
Wellicht kan d.eze i-nformatie voor u van belang zijn,
ook bij het stinul-eren van apirant-lelding tot het
voJgen van kursussen.
De nappen zijn op uw Gewestelijk Buro verkrijgbaar
tegen de prijs van f, ..4175.

Even een telefoo4tje (OZl-za6Oor) en wiJ sturen deze

orunidcleli jk toe.

I,IAPPENMAPPENMAPPEN},IAPPESI}TAPPENMAPPEM,TA PPENMAPPE$II\TAPPESI

BELANGRIJK

Tijdens de gewestelijke raad is besloten dat
afbericbt binnen d6n week voor cle aanvang
van de kursus tot gevolg.heeft dat d.e,helft
van het kursusgeld als inschrijfgeld wortlt
lagehouden.
Intlien nen zich weI opgeeft, maar zond.er
bericht niet komt, is restitutie niet
nogelijk
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Et'laakt* 

^ f ^rr"1N, g1
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E nu rt*nfirls erfl€f, d.*ae tree aktivltaiten cljn voar ied,ers E

$ grcsp raoegs6e?en aan d.e leden vsa d.e GcsesieliJke R*ado ii

$ Hoeht a at neg niet hebLren ontvangeno naeat u d.aa even $ii f--^*+*!-& **. **4 ,t^ ^d----^*:l-r-6 --r& ----::-tr--i:-^ ll
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Als rr 6e1d cvewr**kt voor een kurnua,
vi"Lt u e"r dan even btJ verm*ldea voor
nelke kursus het bceteail Ls"
iltt beapasrt cne ean haop roelnrarka

onder bet oot*cr*}ater vroeg d.en nooi**
alvast
pRgTtrcg trEs$rlAGlffit

tlaer S,e goede orde 6n ou atlsysretanderc te
Tcorko$€n ie het lnisEchlen good ss evelr $p
h*t rolgende te lettenl
A1r *en k:rrsue onverbocpt niet d.$frrgaa*n
vordoa autoseti*i:ir alle reeda ged.ene b**rai5n*
gen geretoa::neerfr en al^.!"c aEnnei*l^ilgsn gea?i*
,rul*ard.
Yosr een rolge:rd,e kursr:s noet dan een g_ 9,
aanaei,dlng ged.aen vordenn tenzl.j nen bi;:aen
l-*, *nS"A na het eerste afgela.ste kursris*r**kenc1
q,sLri.f.tgj.lJlk t* ksnnen g'eeft n&&r e*n v*ig*nde
kurgue te vlllen nslden sver6esebrev*rl.
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Eet lg rel acns een hele toer on Gr asbter te komaa ranr {*t
leuke {dec tiat $e argene gelezen h*il, cok rl re€t ln Eton€
en dan heb jr riet €e etepelr boekca biJ de hand on ilat

;ffi"":to::";i"fioi"o ook de t!.Jd on crer te d.oeq.
tlenEen dtc :sal BenB sF hei GeveetellJk Bu=o konen, retee
lat sc Cee.r bet esn sn ander asn infor:aatJ-eraateriael hebb+n,
saar det dat nsterJ.a.e,l nLet pretenrleerrle voliedlg te aiJar

tal. 878 - S3 68 38
gitdedilksirarl 52, Den !{aag

Het de hu}p r&l: or&r d.e Scout-$bop
proberen vs nu zove*J. nog*l.iJk i::for:"'
m*tle te veraame}.e:r op een a* bveed
noge}LJk Scouting-ter;:ein en d.at *B
het burc ter LnEsge !r*bben.
Lst velr tsr J.nzaga, rant h*t j.s
prektlech andoealiJk van alle rpeS/
uerkn*ppan ean vco*aad a*,n te legge:r"
l'rai dat betreft kun Je beteg blJ d*
Scout-Shop ierecht {en veak sneX.3*ri*

!{ae.r '}s. {isns wet id.eeBn oB te doen of on eens uat ult* of na
t* a*aken* Je 'ocnt ren hsrte relkos, op het lrinl'1tiels b*kenCe
gdre* een de 3a*dverorteral.lee en nogelljk is de ngvolg*nde
iij*i je drarb.lJ vae dlenetr

*uo$p"o Gn &ee&en
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.Ia eatrooxd op veassn d.ie onn ook brriten de *fgeS.open
dlstrlktff,*oe bsrelktsn srer d.e verhogtng ven de kureusprlJn
r'.)lfft hi.er eeo overnlaht van yssr het g*ld voof, cen kursus
soel a*n op gcet.
vre hebbea biervo{,l ecn kursue genosen dle tan rulr vel.doende
deelneacrseantal. hed. drt een lager *snta} deelnerera ge-
'volgen hcaft so*r bet {a*delig)t ealdor zal geen aadera uit-
1tg behoevan, deak lk,
tn dit geval betsnS*eu d.e t6 dss:.n€nara nog de oude h:ran*-
i:rtJr rosr t$,e* reehsn$.a.
Fe huur rrars rie kursusruiste is hiar lnklu,slsf b.ljkoxenda
i^-*stea a1s g*,a, li*ht, vetrwarn:rrgs
..ligenecn neterls,al rijrr d.e spuli.en die i$,e l:rrrsuret*f eenkt
nodlg te hehben 6n lra*,r niet rLLeen ?:,anderierbej.dncterian.l"
r:nd.el relt, $ia&r cok he* fiuren van fLlna, d.l*-seriear Ln'
Leiders *nz.
Tevans mogie bltjke* it*t tl.e lnrreus&ap, C{* ieda*ean aa* bet
*Lnd uitgeretkt )rriJgt, Etgg gratlo ls (al.thane raor o!:n
.,iL* Geyesti, teg*nwssrsiffiost deae x*B blj on* o$ Ln 4s
$e;out*8ho$ f 4r?S"

l}ogq

intleraan d.a v*rgoad.j-ngenr
Jle kur*usst&f rtJn d.ile dtd 0.T.t,-led,s$ dle het progpsnnrs
*i:etel-len, voorberei*.en eu pr€a€ntelcn, !.it aangezleu es};
e€r G"?.S.*lid.nas.teahap vriJwi.lllg ts, steat tegenavex
i.*t beeebikbsa:: *tel-3en van ttJrl. e*n kielrr€ v6."gseoir:g;"



i*ts ru*"nrler beken* l"e +ehter de
vargqoedf.ng ven f jCtr= per wuekend.t
die geg'eYen word,t ean d,e kookst*fc
i4leschien €era *r6:r*ent og ons torb
eens te bell"en on eecs eerr kutguE
Yan eon gehael. sndere kant nee
te n.akeno

Ten*J..ott& n$g oen i;o*1ichtin6
op het l:ad.ellg e*Ldos
irelff&s Le ritt Eeer regel dan
*iizcnder!.ng, lreer d.it :lag ane
toEh niei belett€n on?erdrotea
soo:lt te gaaao

Hoevel de kursueprlja lnnlddel"s
.f !0t= is gerorden, eag ik ln
rerbend daar:oee acg everr ::16

atijg,'ixrg varr de hostea Yan net
nane 1*re:rsonrrerhcud, poric*
hon'ten en stookkoeien Ln
herl"nn*tiag roepenl
Vat kost een pak xoffie
ook alregr? Ih nat ririaken
r.e gccn keffia op de Ltrsus?r.e

Ger Zur'burge
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Hatl u ook al eens het gevoel, .dat Al1ee Alldrlei
eigenlijk geschreven word.t d.oor de qensen op het
Gewestelijk Suro?

Aan d.eze eenrichtings-konnunikatie kunt iu vanuit uw d.istrikt
daad.werkelijk een einde maken, door aanl d.e redaktie ,van
dit btacl gegevens betreffende d.istrilcts;evenementen,d.oor tegevenr ,

wii zoud.en d.an een geiestelijke agend.a krxrnen pubriceren,
waarmee uw en e1k and.er d.istrikt zijn voordeel kan d.oen.
Maar ook and.ersoortige bijd.ragen blijven van harte
welkon.

Jules Bleeker.
######t//4

MUTATIES SPEI,ANVISEURS ?

distrikt W.Friesland:
kaboutersi mevr. T. Versteeg, Berkenlaan 1J, Enkhuizen.

tel. 02280-1067.
Blijft ook speladviseur sherirats.

tlistrikt Eaarlem t

-

Ai-d.sen/padvinddterss nieuw mevr. J. Vaatstra, pegasus-
straat 11, Haarlen". te1. OZt-266161.

distrikt Amstelland.:
kabouterse levro E. v.d. Bend.-van westering, sroterweg 100,

Badhoeyed.brp. te1. 02968-2A99.
31i jf t spelactviseur giclsen/padvind.sters/sherpa r s.



EEI{ GRoETEhIDE GROEP,
EEN SOEIND 3OEK.

0p lanclelijk niveau heeft d-e afdeling Voorlichting
het plan opgevat om te konen tot een uitgave van
een zgn. ttgroeiboekrr.
Dit is een boek, stelt rnen zich voor, waarin -
lcsblatlig, { keer per Jaar - a1le ond'erwerpen tLie
met Scouting te naken hebben, gebund.eld zullen
word.en.
Het zal aan alle groep'svoorzitters word.en toegezon-
den, in d.e hoop, d.at na de: eerste twee - gratis -
afleveringen ieder groeB zich abonneert.
Wat noet je nu met zo rn boek?
I^Ii1 je informatie over voorlichting?
- voorlichling - &lgemeen -
- voorlic.hting - oueeravonC. -
- voorlichting - aktiviteiten -
- voorlichtingsadviseurs

. s voorlichtingsuitgaven.
Wi1 je infornatj-e over training en vorning?
- training en vorning - algemeen -
- kampeer- eD bivakerkenning
- GiIwel1-kursus
- trainlngsroute. r

Wil je iniornatie over financj.6n?
- financiEn - algemeen -
- groepsfinanciEn
- fonclsenwerving
- - subsidleF .
Wi1 je ipfbrnatie ovgr..."....ki-jt in het groeiboek!
Binnenkort volgt er meer over dit groeiboeh-.

Tot zovet dit o.i. nuttige. lniti*ii"i, clat wij graag
vanuit Ringnieuws even dogrgeven.,

Het Gewestelijk Buroo
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Deelname-ge1d ad .f !0r= per persoon, oveltaken opgixot 2 1 O 7 1 1 t t.rrvo penning@eester
Scouti-ng Nederland, gewest Noord.-Ho11and., Heemsted.e

Uiterlijk 2 weken v66r aanvang van d.e kursus.
Deze kursusprijs geldt tot 1 januari 1977,





Is: gEriiIIgres1!s:-gs gr!: tEel:i-des3:*geeEel g

naam 3

adres .g

woonplaats:
gToep !

tiistrikt 3

speltak 3

neemt tleel op I

fl zaterdag ( f 101= p.p.)
ff zond.ag ( t l0r= p.p.)

,1 het. hele ( t zor= p.p.)*'weekend.

heeft (op zaterdagavond) eventueel- wel/g""rr. interesse
voor pLastic bakkenr

. :r sryrpr d.oorhalen trat niet van toepassing is.

!

hand.tekenlng:s

oa.aaaaaaaa.atoaaraaaaaoaa
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