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nrr 1 - maart 197';.

Vanuit het g.t.t.!

De laatste tijcl zijn - gelukkig - a1le lirsussen
tloorgegaan.

.We noesten in sotnoigie gevallen zelfs nensen afschrljven
on het afgesproken maxinr':d riiet erg ver te overschrijclen.

Tot nu toe hebben we pas 66n keer een seintje gehacl
over te houd.en introd.uktie-bijeenkomsten.
U weet toch clat wij - als het roag - graag hierbij aa'rr-
wezig zijn?

Naast kursussen zijn we o.a.3

- in d" @gry!3gg$ bezig geweest met een aantal
traS.ningsavonden ovsrg touwspliben - zeiLnaaien en
kreatief spelt -

- in Kgrnerner.Lanll geweest.bij d-e opzet en uitvoerJ-ng
van een groepsvoorzit(s)ters bijeenkomst;

- in West-Friesland aan het werk serveest net 3anbi1i5
ev"iTlil--

- j-n het distrikt Hgg}cs.EoecE,i r

- in :Anstellancl begonnen net d.e voorbereid.ing voor een
tl.ietriktsspel voor gidsen/padvind sters ;

- bezig geweest net d.e speladviseursdag:r waarover d.e

aanwezigen erg enthousiast waren; '
- in Eaarlen bij een introduktie-bijeenkomst voor

gra;e-m[vind sters geweest i
- met het gerv. rowa4te_a4 gaa_n praten over de opzet

van thema-avond.en;
- i.n Eaarlen geweest tijd"ens een sherpa-weekendt

clat vreselijk gezellig wasE
- bij cle diverse regionale bijeenkomsten geweestS



Verd.er zijn we bezig geweest net d.e voorbereidend.e
besprekingen voor d.e.basiskursussen en bivakkursussen.

Ook d.e vertegenwoordiging in de land.elijke sekties
vraagt nogal wat tijd., voorbere5-ding en uitvoerend.e
werkzaamheden.
Mocht u hier meex over wiLlen weten of iets d.oor
wlllen spelen dan kan dit via de volgende personen
voor d.e daarachter genoemd.e sekties.

Klaas Huisman: 3 waterwerk
Josd Storc (nieuw g.t.t.1id) : giclsen/padvinclsters

'i Jules 3 kabouters
Ger B verkenners

' Marijke : welpen en kanperen/
bivakkeren.

Korrespontlentie enf of telefoontjes hierovel
kr:nnen lopen via het 

_gewestelijk 
buro. .

Eoewel we ons bewust zijn clat er een aantal zaken
, niet uit d.e verf Inrnnen konerl' of, zelfs maar kunnen .

word.en aangepakt zijn we toch blij genoende zaken
zo goed. roogelijk te kunnen doen.

. ons g.t.t. is niet groot en bestaat uit een
aantal mensen clie al een aantal dur,telfuirkties -
nooclged.wongen - verrnrlleno
Vandaar dat wlj erg trlij ziJl net de komst van:
Jos6 Ston, ter versterking van d.e giclsen/pactvind.-
sterstak,
Voor dezelftle speltak zijn we in bespreking met

'nog iemand. en ook tLat ziet er erg posLtief utt.
o-o-o-o-



I N TRODUKT I E-3 I JEEN KOM S TEN

Deze introd.uktie-bijeenkomsten worden in d.e distrikten
gehoud.en en zijn bestenal voor aIle nieuwe leid.sters en
leiders.
Dit wordt no$al eens op verschillend.e manieren gedaan:

- met a1le ;rieuwe leicl(st)ers van a1le speltakken en
net alle spelad-vise-r.Irs. Meestal is cian het eerste
gedeel.te gezamenlijk en het tr.ieed.e ged-ee1te per
sPeltak;

- met alle nieuwe leid(st)ers per speltak samen net
tle d.esbetreffencle spel-ad.viseurs ;

- noet de nieuwe lefd(st)er die op dat moment komt bij
d.e d.esbetreffende speladviseur bnv' thuis.

Tijd.ens zotn introtluktie-bijeenkonst konen een aantal-
zaken aan d.e orde zoals:

' - rat doet een bepaalde speltak (spelaanbod)
- wat ls en doet het distrikt
- wat kan en rnag je verwachten rran een speladviseur

training en vormi-ng' tn1rle i
- d.e basiskursus enz. enz.

In j-ecler gevdl interessant genoeg om er naar toe te
gaan.
Eet is altijd prettig om wat meer te horen dan alleen
de geluiden git eigen kring.

De SPELADVISEURS kunnen vooT deze bijeenkomsten
boekjes aanvragen bij het landelijk buro of het
gewestelijk buro, deze kunnen aan de cleelnemers
(sters) neegegeven word.en.
De inhoucl hiervan is or&ri
- scouting, historie en toekonstperspektief;
- leid.(st)er worden;
- leeftijd.sgrenzen - speLaanbiedingen - speltakken;
- het tlistrikt;
- iiteratuur en adressen.

U weet toch cl.at het g.t.t. graag bij introcluktj-e-
bijeenkomsten aanwezig isg bf on te helpen met d.e
opzet. bf on het een en and.er over de kursussen te
v-ettellen.
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H op 22/25f2! apr:.l en 6/l/8 mei a.s, flFdd
2 wordt in Noord-Brabant een Kampeer- H

B kursus gehouden die speci-aal opqn- . .A
oi t^- 5F staat vool3 nowan/Sherpaleidingl bCrG

H Inlichtingen bij Gew. Buro Noord- d i

V Brabant, tet. CIJ - 141774. H
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l''laak eens

i{aast de

wat ander.s van je

vele mogel'i,ikheden

- Tranpershamp
- Kaart/Kornpashi ke

hike I

die .je op

- Ins'ignekanrpen
- Groepshike

- Kok - Fcto -
- Bsspisden - [tl$O k- Van-Al les-ltat*hl ke



ls er ack cie mogelijkheid voor jcngens Ett misjes van 11
t/rn 14 en vaF 14 t/m 16 tjie hei;pel vafr-verkennen op het
tand of op net water spelen on eens een }IATERI{IKE te doen.
ten oeheel nieuue hike-ervaring I Probeer het eens.
De datum is 4-5-6 apri I 1977 tE Loosdrecht.
Het vertrel( rs vanuit Kortenhoef, l€L is niet verplrcht;
publikaties volgen noE, ;ie ACTIE van januari 1977. Be?
anders even mt Jan llillem Tempelaar^ op hei Landeli jk Buro,

033-30404.

Voor degenen die dan echt de smaak te pakken hebberr
of van huis uii aJ waterspeler"s wa!?n, is er op 19*20
Z'i,-Z?, nei een kana-vlettentocht, cieee spreelt dus wel
grotendeels ap het xater.
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Van de redaktie van
ontvlngen vij een brief d.i,e l"n
het kort op het volgende !ro€r-
kont 

"

Ie retlaktie ie met in6an6 Yen
19?? eestart met egn nieurre
rubriek vaarln cor.reltpondenten
schriJven over hun d.istriktr/
gewest I
Deze gaan op e-tgen initiati.ef
of op verzoek van de red.aktie
op bezoek bij verkenners/

pacivinCeters/gidsenaktiviteiten. Zij krijgen daartoe een
5:ers kaartl 1e eitimatie 1
Fer nunner zal 66n pagina ter beschj"kking staan van de
eorrespond.enten.
Iniichtin6;en/aanmeS.d.lngen biJ Cees van !{eurs op het
iand.elijk buro {O:f-lO+O+) of blJ Jeroen Cordurer:er -
Hriizen {oar 5a-5t oag) 

"rrel"licirt iets voor redakteuren van grogpa-
blad.en on hun inl^or-uatie een landeLijk nivo
Ien telefr:onije en je weet neer!

o83-SO404

en/cf d.lstri-ktE-
te 6even?

s215e-51029



Il* K*rigli fil-s

Er was eens €en ftln di* binnen
cie llowg1i*fil-n of het junglebock
genoerodn
In ille filu verteld.e lenand o1.'er
mengenkind. dat door soS.ren nerd

$**utJ.ng
n*rd

een
sF-

gevoed. en wat hlj in de ;ung3"€ nta€-
roaakte,

Ja, hiJ Yas - hij is niet meer!
Door ouderrloo en d.aardoor slf".jtage
is de ftl"n ult de verhuL\r genomen il
Een groot verLi.es voor Scoutirig!
iover wlj hebben nagevraagd was ei
aaar ddn exemplaarrano
i{etselfde v*rhuurbedri Jf bad ook
de telcenflLnl het jungleb*ok"
Haar ja, een strop kont nooit
a3.L$dn, ook deze werd ul-t de

in d"e verhu,:r bij C+nte;xi ;n Amsterdan: ,,.

#fl)n,--lFlt f,\
L_ | "r*#

l\

vernuur Senonellc
(nel*e fil&s Yaren

FITVE
WeI kregen r*ij een t{p dat een a.nue::s roaatschappiJ vel rie
tekenfil"m heeftn deze ie net }ui'bse tekst rlaar *et Ned.er-
lanns* ondertiiels.
le aaan van d.eze fi.:ma isr Gofi"lex

floof'j': tr-*at 59
Frie"berg*n * tel"" 054)8-5644.

ile koster:,.,ziJn f, 1)0r= Dui;r van 11* filx; Jg ninn
Hier kornen ncg d.e kosf.en biJ voor bet b;:engen en halen,
d.:'" iB / 20ro n

N.rei ts har.g Julehen, uant dit h"e_]-e jaa;:5.s bijna Je*e.r:
',;+ek*nd de fiir* l.ef,hr.luerl ,
i,J'ir: weet rraa:: nciT aee: dr:.plikaten rijn?
lIr:1,:-Ftaai$ r,ia.nmeI'.r'oof Sr:c.::t: ng!



NEA S S PELP irA$R S{ fg RKEF{$ fi R

E*enei vc*r3,opig aog al.Leen naar d.e testtlcepen gestuurdt
i-s iret rnateriaal dat er tct duever geproduceerrl i..s do*r
i:.et Land.elijk Tea.m best cle moej-te vraatd, or' col,; aan iret
!-c,lk (rle anrr*reni getoond te r+cari.r;r,
**ekJes d.is bed.ereid zijn on d.e patrouil.ie behuSp*aan te
rijn c[i 3g]g ]rrrn o.ouramrna saa.en 'fe sleitsn. jJ:l ,,r,:rii*
,rer:i g*haT1.*n idee6n aangedragen we&roeq je reLf vel:der
kr:.rrt u

'Ic,t dusver verachenen read.s;

-. i:s patr*uilie.
$r.r-ggesti*er *n l"deeErr cver
i;n sie'L a::"1ere patrouili*s.

patrou*tlm
het eenenwerkerr in C.e p*.irr:uiJ i*

DD

l+ iroepread, het spelpi*rr.. treide basisaegrippe::
niieuwe *.p*iaan.bod'*ror'1en na'3er uitgel"egcr.

in i:<.t

* ii:eJ.pla.:rnsn makan,
Hoe z+-t 1e ten pa"trouil,le-aktiviteit op:
lie ; j.de*,/l:ei besiuit,/geancte*eg/i.e afs 1''::'i;!n*r
l;a:"'torc een srreipLen, aangevuld unet een lisor-
beeid: 'tvi}& aienn

fl$Frr
- Comsunica*ie.

Gei:einschrj.ften, *omnunicatlespelo sein,
eEn tentoonstelling, jota, €"oepsbla{i, ll\ipictograunen, vi6ynetten sn no* "po*** liilo ffi, jiii

? R"Rr iii!mnII"mF t*''s / i\',r. W'\_/ 1ijllfr ! li
*iJlHlr,l;1,,, lj,vlil

Jd
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- l,Iendel**F{rilr*'ol' awerft*eiri; I
l.let je p,e,'r-r.,*itlL3_e sarrieLen in aetuurgf e* taii..
!{ei ;e pa.tr'*u{.].}+ s;*ur*no a::i€uisren
of awe:.ren via l;es:l.ir-gIvi.l-rgetccht,
cprtrai:hlent*cht, fr:tct*cb*u l"fi$se:1-
jacht, rae.rttc*hi" frets:ochtn spocr-
t*kenrl v0-igerr,
lfet js pa:r*uLL).e €*n +.+cht uitaetien,*
r*adplc{;din Y&n lj.ter; t,-:r.:=, kearten
atc,

*#tie
posten, intereon naken, *larn-ine*allati*n

seintEreRs meken, corresponrleren,
wat iipsrf.

Kortom, een rlJke bron on ale patrouii_le
aan te boren, self op idee$n ie konen
en zeLf ui.t te rerken en tenslotte:
TEEI, PLEZIER }TAP rE SIJSBSS.



Eet het voorJaar ln het hoofclt
de wlnter nog: ln de tenen en ee
ka^apen aL Ln veire aamtoehtt
villen rJ.J tocb nog; even ile
aand,aeht vestigen op onze k:arsus-
:naikt "i,iat er nog te koop isr

a

db laatste

ku rsussen
van dit

sei zoe fl

t

I

,t
I

I
I
I
l

KAMPEARKI'RSU$
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APRI! - 15-16-'l? AFR:L

Sr zlJn al inschriJvingen binnen, dua nie verzekerd
wi1 ziJn vBn een plaataje geltltr beter hei ze-tere "corbet ongekere te nemeno
taat d.e aanmelding het l"iefet vergezeld gaan vaa een
gi-ro-overschrijving, dan la dat aLva.st g;eregeldo
De basisicursun ie er ai voor f 55r=
de ka,npeerkursus gPat voor ;f 6iJr=- vatl dc handg

6

-------':3J
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le laatste jaren vas d.e tenperatuur tuseen Kerst en
NJ"euvjaar Beei om,ergens op eet! 'r€rra$j€ te gaan zittent
dan je - zel"fs set d.* grcotsie fantasie * te verplaatsen
in het idee van een Poolkaqp.
Yandaar dat viJ besloten iie naan te ''reranCeren ln
llin terzwerf tocht.
Ja, Ja!
i{adden r-e
het toch
Al ueteen
d.aar lig
ook veer

/ l: ItIrNt' Exr

dat nu naer niet. gedaan, rant juiet nu Yaren
vel pooltenperaturena
. ie eerste nac'bt bepran het te sneeu$ertr en
je dan ln je tentje, en in je slaapzak dle nu

gg;)
hachtEet overraachten in tenten

geblevenr
is sok biJ die ene

!e ruaterlalen d.ie neegenonen
$aren niet van dlen aard dat
vclg:ende nacht tegemoet aag.
Yerder verd geslapen Ln trocphui'aen.

Maar d.it nocht de pret niet drukken en s+.eeds veer
gingen de cleeJ.nenera enthousiast op stap.
feC.ere dag kregen ze bepaal-ile aanwijztngen Iaee os naar
het volgenile overnachtingisadres te konen zoalsr

r,faren ( tenten-slaepzakken)
nen vol enthousiasue de

! l.a
I i". 'l:,

/i f,, r'
I ; ..1.-

niet van 100f, dcns is!



CInrianke ailes vraag je je rel. rene s,f cat *r i:.r de
gsoepen aan Oit soort dingen nordt gedaann
Verbaasd.e gezichten zie je aI"e wordt gepraat
$","er b"v.? ee:r ol-eaat - kaartkoiirCinaat *.d,
Jloor enkeJ"*n was de gevraag'd.* kaa::thcek:aeter
ni*t nee6ienomen wa.nt ..,.. n *.x.rat t1.at --*1 niet

- 9€Il oleaat
- ko6rdinaten
- etrLpkaart
- ksnpasrichti.ng

* frs$$€ll

- lantearnpa.alnunsers
- kruispu::ltenkaart
- fotctoch*
- reukSlloor

Higschien eens een jd.ee voor Ce leidi.r:g c;r: i:rr =*at
mear a&n te gaan Coen,
f.ip h*t ge*estelijk buro is de aap E4.ART :S },.CIIIFAS

:rssr effn ra&F ding lnoeet zij"n" nCdit v*n g*hcc:".Cf
Ja* er: dln iian her wel- eens gebeuren d.ai .le ?i r-ln.
uit de ri*htirig m**t uor.i!,Bn sl.rg*irealdo

verksi.jgbaar ?oor f lrt? per stuk. ,!rFi# " it 
o r'..,.-rO

iJe iniroud is l -,,. ' r. I

4 e$!.i3,,!il'tt i,^gersgti _:= \.!:r.- s :

* g.'raclen S -** jr!.... ff ! ":

* r,"indri*lit:nsen en graaen -I }.f"*=.$:'.-,i
- ssil-ie".;en van richtingen * ffi' iu^rI= !qll YqI. arvrr 9.LllfsEII ? _"{.ii

- a!€e€ever: richiingon echieieni- {]ti{se€;t'Ye{r ricJ! [ rr]5en $ o$ Ieriell..
- het i;erug sci:ieten -: -s. ;'"'

ile l:.liloud is I -,, 
. ' t

-' ;ret koni.as en de verking _+": *q

* korpasetreken ;= \.,!i,j.--'

- g'rar:ien S ^** -ft.....

ry.
al* orisnte:en Y'* /,:

.* cLe tcirografische kaart t**
- schsal, verirelin6y, plaatsbepallng *,rari- 

Y

* ?:elf oen kaart tekenea -ff + j
* nerken set de kaart zonder kodrd.inaten
- kodrdinaten en begrLppen
- richtingen op de kaart uitzetten
- inetruktie method.en
- het materiaal.

In deze nap staen ook opdrachten clie zo aan de groep
gegeren kunnen worden, er zit zelfs een anh*corden-
boekje biJ!



Eohak*! hs.kte het houthekkerghulpje haaslig*
(te gbllk op h*t houthahkerakaurp 1975)

liit ivong) jaar naar ieer liefst net ?4 (l
deelnemere het boe in en drie vol}e aagen $i
kuri.rren hakken, rraarbij het bos geciureirde \
d.e week zLjn noolste sneeunjas santrok"
Dit jaer ook raeisJes nee? Zou riat wel. goed.
gaea? vroegi rnenigeen aich af o

$ou., het glng best goed en eorne seLfs ?itst+k*nd.!
Ofechoon Ln nrr:nserleke rni.n*erheJ.d. hebben ae zeker niet
onderged.aan vosx dj"e ilstoerelr $ong"ena o

i{et was rreer een iiaup vol pi.eaisr en g+}u}*ig a'eiriig
ongelukk*n, sodat xe volgend "-;aar n*t w$dr ] haknagen
in het voorui*aicl:t er l*'eer $st frl$se naoed t';qesa.an
g8,anc

'Iot aiot nog vai ancle=e geluiden:
- tijd-ens de week +l"eek er l:at hak- en raegna'rerieal.

"geleend.tt te eiJr, naardocr ae hakglceiFn toeh
enl.gszins gedupeerd uerd.eno
"*Iij verzoeken de t'lener'f zs epcrtief te r:jn one
ook vreer ie l-a.ten zagenlhaldceno
3ij voorbaat onze harteij-jke danl:.

- n& d.e week bleven er ioch weer rat epulisn achter
,iie slechts ged.eelteliJk konCex worden acht*r!ii'*a1d.;

- egil Forteno'$neer 6iekccht in Ben ilaag
- e€rl nylon jack aan een ceint$ilr
- een handschoen (Frank sui.e Eapi

De eigenaere burmen zlch verbinden met het gewesteliJk
buro oeeo ottdergetekende, telefoon zie oasla6o

*er Zurbu::go
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Fetaalcheques ., o.. r r *voor u erg makkei.iJk
voor ong meestal een ranp!

H*t komt nogal eent voor dat het kureusgeld.
*f"et op t*"Jri^ is ovgrgenaakt.
i)ilxlJl"e '*ordt dit dan vcldaan t:i.Jd.efis het
eersie weekend. d.&,\r, een gEoene betaalcheque varr
de' Sdn of and.ere balikn frr juist die groene betaat*
*it+quee aijn vocc ona een s'brui.kelblokn wan* denk
qrae"r niet d-at ze makkelljk inulsseLbaar zljno
Ee:r enkele bank is $et veol- bidden, sneken en
ee:r ai*lig gezicht vel eene bereid uit te he-
tralen,
iii*r ge.i"rit: betaalche,lues lnnieseLen btj je
e.r-gi.rli bank! &i d.aar sit nu juist rie eLl"enrLen
lrri"..j gitrrn ie FeerqsbeCe en cnze bank aan o.e
a,xi.era l:e,:rt "ran Haarl-en (d.e teus vj.e,l op iie
i.ip*i:k j-rrrl&. iaogeee rente e"d") en rlat is nogel
::en pittig aint).Je wegn

,rlun*&ar onae <iringende vraaf om* .,.f.{f de 'rrtrffiTFt?effi-ffe-geld over te
n*.ice:i *p 6ir.:r ? 3 0 ? 1 ", t
t.n"v* |r€.inlnp.eester. $couting iiederland.,

Gaiweet 3[cord-]{o11anci, te Heemstedeo
* in*ien C.it oulncgeli.Jk irr r

be:a1ing ti jc.ens het gergte r"eekend.:
.*:qnlgS"t" cf per eilp{gaT*..

*: j vc*-rbaai *nze .ns.tiell jke dank voor uw qedeverki:rg!

!i*t gex*estel-ijk buro ia opr
8-9*i0 en 11 april"

14e s loten *

H!.j wensen u al.vast
T{EIE PF.3'T''I :GE PAASIACSS I

f*bre'*lt



ugl* gi-g! /{aI rg! I $ ssI _ gEg!{tE gg gE!

lr snF rrn iooo.noun,<t,ron*en,

nieuwe spelad.viseur plpens -

dhr. T. v.d. Vaart, Anna Paulownastraat 2),
A1'cmaar.

vervallen3 mevr. D. Ed.am-Schreud.ers
en: mevr.. R. v.d. Loo-van Rijt.

nieuwe spelad.vi""u=',r""ii*m"Ts :

dhr. So Kaand.orp, Sationsweg 128, Alloaar.
vervallenc dhr, J. Sakker.

IISTRIKT l^fES I-FRIESIAN] :
vervallen welpeni. se-y,x. A. v.d, pas.

DTSTR]I(T KE}INM{ERLAN}: : '

nieuwe speladviseur ve.rkenners g

dhro J. Langelaan, Wolff en Dekenstraat 15t
Severwijk.
vervalleng clhr, J. Sand.erse.

DIS TRIKT ZAAN S.IREEKA/TI.TER.L*TID :_
nieuwe spelad.viseur verkenners 3

d.hr. J. y.d. Hoorn, Cornmunicatieweg 20 West,
Ass end.elf t.
vervalleng dhr. 3. tr'rank.
vervallen ,Longerenta\l d.hr. E. Ruiter.

DISTRIKT VEISflI:
OPGEHE\TEN.



DISTRIKT HAARI,ENI g

vervall-en ggIEgEgS.: dhr. W. Ve:vwer.

DISIBIKI MSTELLAI{D: '

kabouters3 Eevro N. van Meeteren worcLt:
;"vr. lt. Schouten-van Meet€r€rrr

';
DTSTRIKT GOOI-NOORD:

-

nieuwe speladviseurs g@g.t
dhr. A, Sapasurdy tt Hard'estraat'1!,
Euj.zen N.E.
d.hr. 3. Mijwaarcl, Patrijzenhof -)Jr Eennes.

}ISTRIKT GOOI-ZUID:

nj.euwe spelad.viseur. f 
"t 

o"t 
" " 

g1el. eg€d-Pa dv!- :

me\m. M. Verneulenn Joh. Gerard.twe1 96t
Eilversu.n.

N "a.v. d,e inschrilffomulieren 197'l'z:u]-]en
wij in het volge:rclg nunner van Allee Allerlei
wederom een volled.ige lijst -van spelad.viseurg
geven.



KURSUSOPGA\TE

soort kUrsus 3 ...... . ...... . . o ... ....tak3 .. r. ..... a.

kursusd'ata: .. a. o.... ... o. .. . t.4 a.... o a t., !.. ...... a a

achternaams ............... r r... o.. a a..... aa....... t.

lrOOfnamgn 3 a o......... o..... a.... a a. a a... ao a. a aa.. a a

fOepnaan ! ..... a..... a.......... a 4..a..... t a a.. a t '.

adTes Z o c o a a a a. a o a a r a a a a a a a o o a t a a o a a a a a a a a a a a a a a

woonplaatg s .... o o.ao.o........o o o at... " ". t " i " " '
te berelken onder tel.nr.3 r. r........ (priv6) of:.....
groep 3 . r r.. ... ......... ..d.istfikt 3 r. r. .. . r.. ..
geboorted.atrrm: r.......... r...r.....o.....4a...rt.....
beroep ; oaaaaaaaaaaaaaataaaaoaaaoaaaaaaa"a"'Lat

scho0lopleitling: ....... o. ......... t o... o.. o..... t...
eerder Iid. geweest van een ieugilbeweging: ...........
zo j8,, welke jeUgdorganisatie 3 .. r... ............ . ...
ClatUm Opga17e3 r o o. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. a t

handtekeninB
groepsvoorzitte!:

aa a a a a a a ta a. o a aala

handtekening
spelaclviseuls

aa a a a a a a a a l a a aa a a a a a a

Deelna.me-gelat ad f 55r= per persoonr overmaken op giro

2 1 O 7 1 1 t t.rr.Y. penningoeester Scoutlng Nederlanclt
gewest Noord.-Hollantl te Eeenstede.

Uiterli jk 2 weken v66r aanvang van d.e kursus.

WtJ zigtng liursus gelcl noorbehouden.







PORT BETAALD
HEEMSTEDE

DHRiMW

C.T- va,n IiJessel._

K]-ei.no lrift 15a

IIIi,VFASU}T t)

GEWESTELIJK BURO SCOUTING NOORD.HOLLAND
ZANDVOORTER ALLEE 41 HEEMSTEDE 023- 286003


