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]ITS VOOT UUJ BT'sTUUR ?

Hseurel u op de binnen-pagina ons kursus aanboc aantreft,is de trainingskoek nog niet op 1 LJant.... | ....,.. r.. .. ..er komt een kursus voor groeps- en dist,riktsbesturenr
0e data voor deze kursus sraat nog nieL definitief vast,b,ij denken aan het eind van dit jaar.
De l<ulsus omvat:
- een,_he].e,.daqr braarop pen zgn. bestuulsspel gespeeld zaiuorden, uaarbij de aandecht gericht zel ucrden op hetfunktioneren van het bestuur,
- _g$g vr-Lyolq.ayolgs.rl rrraarbij :nformatie gegeven zaluolden en geoefend ?a1 rucrden met zar<en arss agenseren,ver9aderen, \.,oorzitten, diskussiEiren, pLanning ed.

Xortom de taken uan spn bestuur.
rioor het bestuursspel is hei nondzakelijk det ieder deel-
namend bestuur ult niet mae'r en niet minder rian 11i;!! per-
scnen best,aat.
vacr de vervoJ.gauonden is dit getarkriterium niet vantoepassing.

iYiochL u geinteresseepC zijn, beepreekt
groepsraad, -beetuur, of distrikt.
1n de volgende uitgavs van /rA hoort 'u

u het aLvast in urrr

hier nog fiiBBt uBFlr

===================-=== =:=====a= ====== ========== ==========f\iB. Het zal kampeerdere te land en te rrrater zijn opgeval-leno cat de data van de kampeerkur'Ussen aan het, eind vanhet seizoen ( n00I 'uJEtR ! ) nog niet
va st sLaa n.
Ook cjeze staan in de volgende
ALlee Aller.l ei.

============;==================_====
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$tilo$ro Velen zullen nlet aan de rrrare!.dJamborec

kunnen deeLnemen, maar rrlillan ueilicht
toch gnaag Ben lnternetionaal eeoutlna-
kamp meemaken,

0p rra 5e ft*ARLtf{ IAFIE0RETTI kunnan S00

Jongenc en rnaiejee ult vale landsn rnec-
eican aan al rarle.t scsuti ngaktlviteiten zoala, hikec ,
kar*pvur'an, excur-sies an diverse sporten.
*e i=iAAFLtt{ iA'YIR0R€TTt zal usrrjen gehaucien op hat 1g ha grofe
Ec*utcentrum in de cmgavLng ven Hearlainr
!{ot' kamg ral uardan gehouden uan 24.!uli tot z auguetr:a

1979
oa dealnomers uorden op 2s Juli op het terreln ueruacht
sn op 3 auguetua gaail za ueer op u,ee naar lruleo
Oeelname ataal apen voor Jongen$ Hn mai.sJes in de reef-
tiJdsgroep 11 tot an met 16 Jaarr vergezeld ven irun laiding,

Da kampkoeten :uIl.an ongevoer f1. 15G1= bedragen, inklueief
fourege voor het avondeten op 23 Jur.i tot en met het ont,biJt
op 3 auguatunu excursleae aktiuiteiten en kampgald.
Vooc elle infsrrnatie kunt u zich urEnden to,t de kampleider
van da HAARLEfq JAt|lB0RETTf .
P. HOhIDEROOS

CEL*XUSSTRdAT 89, ZAN0V00RT

TELG*8o$ A?ss?-4275.
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flrt hat oog op de op handsn ziJnde veranderlnqen van dl
Rijkesubeidierrgeling jeugd-Bn Jongerenuerk naer de RiJke-
blJdregeregellng eociaal cultureel urerkl urillan uiJ in deze
uitgauo beginnen met een artlkel ousr de achiergronden van
dezo ommekcet.
Bovendign rrlillen ulJ alvast aangevenr urat Je met da groep
nu al zoudt kunnen doen cm straks financinEl goed uit tc
blijven komen,
In de valgende uitgave van Al.Iae Alierleil zullen ure verder
ingaan op de preciese etappan dle je bij de Gemeante zou
rnoeten zetten. (dit verschilt namelijk u,etsr per Genrcente. )
lvtoohi Je groap daar nu aI behoefta asn habbenr bel den euen
naar het Gatrrestelj.jk Buro. 823-286C03-2895?3.

Julae Blsekar.

_:l1f:1i::: ::::::: :::_
[raa rom uerqldgr!_ d_e qqb_g-]gjgfl ng

ederlandse genoent€fi 6€h-
zelfda uerandering nptreedtt kun Je er zeker van zijn dat
zolets niet aen gamaenteliJka zaak la.
Zo ie het ook in dtt gaval!
Landelijk ie afgesproken dat de RlJkssubeididr*gellng ver-
vengan gaat urorden door een RlJksbi;idragaregellng.
Deza noeilijke uoordan betekenEn dat da beeiiesingan ovar
eubEidieioerrriJzingen niet langer door hei Ri jk (C. R.|{. )

Eenonan ucrdenl fiaFt dat het RtJkr ondar bapaalde vsottr,saF-
den, bijdraagt ii'l de kaetEnr die qta beElieelngen van onder
bepaalde vooruaarden, biJdraagt in de koetenr die da ba-
eliecingen van de gemeenten an provincies met zich rnae-
blang8rt.
C.R.Fl. = flinlgterie van f,ultuurt
IiJk ldark,
0orzaken!

REcraatie gn fylaEt'echappe*-

Deze r^rlJziging in het aubsidlssyetaem .ie door
orzaken tot stand gekornen. In het kert r,rillen
van vertBll.enr omdat Ja daardoor dE regeling
uraardan betsr kunt bagriJpen.

ve rgchillende
ue daar iete

en ctB vooS-
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1 r. 3 gt= g*ch.t e r s iggdgnbg I e I d va l. C_. R . lYl*
In onza maatechappij ia het vaak zot ciat mensen met een
goada opl.eiding en vael centan ook nog esne hat meeste ta
uErtellan hebben. Dank maar aan gezegden rrkannie is naehtrt
en rrmet geld en mocie uoordan is veel te bareikantt.
Niet iedereEn haeft dus galijke kanaen.
C. R.[Yl r ?tru grsag ui]]sn dat dat rrrel het geval L,ag *n ste*nt
daarom in het bijzonder dj.6 aktiviteiten die erop gsricht
ziJir mensEn dia rrrelnig kansEn hebben (de zgn. trkansarmentrr
mondigar te maken zodat za naler voor zlchzelf kunnen op-
ksmari . Dit nelaid ataat bekend als het achlerstandenbelei.r
van C. R,iri. 0rrer het algernaen qaat het hierbi j om aktivit.eit-
an d-lE tct doel hebben dat ds mensen zich beuruet ursrden van
de situatie waarin zij zish bevlnden en dat ze leran hua za
ieLe aan dis eitugtie kunnsn veranderen. Daarbij is hei r:ifl-
ze.lfsprekenci dat ciia akt,i.uitaitan afgeetemd moeten eijn op
de behoaf ben van de groap. Nu is het vaor C. R.lvl . hael maei-
li j!.r om varruit Dan haag t,a bakijken, ruelkE behoef te een
bepaelce grceF heeftl uialke aktiviteiten daarvoor zinvol
zi$n en cjaarom voor Eubsidie in asnmerklng zouden moeben
komen. ilaarorn uril {.1. Fl.fvi. eigenli jk ueL graag af uan het nu
gehantserde sysleem, trraarin alle beeliasingen over subsi-
diee landeliJk gBnomen usrden, uaarin het Rtjk eiganlijk
de meaets macht in handen heeft, VeeI liever zou men dia
ma*ht ovei: uillan dragen naar de lagere otgananl zoale pra-
vineies en gernaenten. Zij kunnen beter overzien uat sr in
d* plaai:sr;lijke of regionale situatie noodzakeliJk is.
In de riiauua regsling ie san ock opgenorlen dat gemaanten die
aandachl besteden aan acht,arsiandsitustiee hiarvoor meer
gelct tsr Saschikking kriJgen.

3. ggg.S.la_!i^ ss_rigo yg,ir_het belai-d :
Oif belaid is gericht op de manier u/aanop ons uelzijn hat
baste beiiartigd kan trrorden. Als de baelissingen over ual.*
zijnsbeleid op een lager niveau (in Oa gemeenlen en pra-
vincies) genomen uorCen, is hat voor de mensen eenvoudig-
er om invloed uit te oefenen op die bEslissingen.
Je kunt betar aan de gemeante duiderijk maken uerke behoef-
tan er in je dorp bestaan, dan aan een ministerie in Dan
Haag en bovsndien ureet je beter bij urie je moet zijn.



i.n.. de nieslre siJkebi'Jdragsregelin.g rcordt ir+sBreak va,n derc0olklng dan ook een heer belangriJke vooruaarde.

i. l?l b,e.tcIg,Fr?f|rinp. en. s?le-i.dinp Ja.n .het u,er-lr.i.nsu.e.rKi
alp dit ogenblik is het uelzijnst^rerx in-rrtffier-
:r-ichterl jk geheel. van vereniglngen, instelllngen, regellngen 

1i,epalingen etc. Eigenrtjk rrleet niemand preci.ee urat er arle-naal gebeurt en ol iadareen u,er aan zijn trekken komt.iiet strevan in deze nieu'ue negeling is dat, er in de gemeentenrirovinciss esn planning kont voor het hele ,elzijnerrl-rk.t.andelijk zou sr in plaats van een hele seria ragelingan anuetjes een nieuue Lrt moeten ksmen voor het hele r.rerzijnsr,rerk.lrn deze rEdenen uroreit er in de nieuue regaling de ais geste]d
aan de gemeenfen en provincies om een meerjaranplan en Jaar-,:l,,qramma op te stel]an, Een andere aaak die hierbij spBelt
:s de verdelinc van hu+- gerd over de gemeenten en provincies.
'.is je kijkt naar hef aantar iniuoners koni de ene gemeente
'ii.lideiijk vee.!" bet.er aan zijn trekken dan de andere.:et streven is nu om in een eantal jaren te kamen t.ot een
:\,Enuichtl.ger spreiding van de middelen cloor het lreLe rand,
":,i erbi j uordt geoacht aan een basisbedrag per inruoner, a.-in-:,evuLc met een extra berrraq voor aktiviteit,en die op achter-siandssituaties gerieht z:.jn.

r__qJ_q_Le*_. leqoe,nsc-lap . yat dg_qen:F. ent.en, ,en pI.oJin
'r-i jareir lang vraqen de gemeeni;en en provl-Cies onr tneer
zi:llstandigheid van bele-i.d.
I n deze rece j.inE is geLracht ae n cii-;ze uene t,egemoeL .te konen.

_-: i.B.l,!il I E_'{g!' R.-*u R I r {j L L I i, . R s rr l n K ?
',,e Financ- icersuerk geschi edt tot nu
;-os rlp zEef veel verschjllerro'e manieren,
,,rrnmige Ercepen';ister; bijci ragen i,e i.lrijqen van de pleat,se-
:: jke qeiner,rnt,en, sonmigen kreeEn een biJcirage van c! e kerl<,
.'iEr anderen haduen parilculiere gaJ.cschielers. ueer groepsn
riinden ook zjchzerf brclr,ripen rJol,r het organiseren van aiier-
i ei ontspannenrje en recreati eve avonden. zo gaurrr j e echter
lndere.al{tiviteiten gaat orgenisererr, is het bijzonder moei-
: iJk om uitgaven en inkomsten qeLijk te houden. le zit aL
.,aLU met een fiks t,e-kort al niet andere bronnen bjordBn
'::orden aangeboord. Usor veel grclepen ulas fret echter biJ-
': cnder moel-1i jk orn bi j de gemee;nten aan te kloppen, omdaL=* dan va.-.k te maken kregen ulet aLlerlei verorderingen,
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kJaaraen. mo.et uordgn v8.L{JAan. rlnde.re groepen.rrri.}den ook echbzelf st,andig bri j verr en uaren bang vo":r een af harikeli jkepositie, als ?a subsi.d-ls van de geneente zouden kr:i jgen.

llnT , LQ+r tU!: 8.r__.j:!"il{li. Ntj- pq.qUl
ii* zijn el' nieuure regels r:pcecera, onr in aanmeri<ing te
komen voel de 

"qeldeir die iie or.rerheid beschikbaar heeft vsurvri. jeti jdsrroorzieriingen uoar jeugd en jangeren. I n cie Ri.jks-
I'i i-ln-FAA^^..1i'J"]-JDraEEreqsrJ.ng SoeiaaI CuLt,ur'eel- trer-k staet preci*" *"*_
geg[i]vsr"] rr6rt.ln qemeenten moeLen doen 0f.n voor dai, ge.Ld ina.:nmerkin; te kuntien komen. lL,iat j.s rat ?fike nemeenfe za1 een r,re.L?ijnsplan moet.en opsteilen.
si j de opstelling van zo'n uer.si jnspran naakt cie geneent::gubrui.k van een zocenaamde *soci-aJe kaartfr, Dat is een uel-zame"linc van a1f erlEi eeosvsns, uaa::uit bti jkt hee cesj,tlaiie .i.n c.e gremeeriie .is. l*icer.ieei hui_zen.".? j-joe zijr uiepraen foe..,? ulsLke mege.Lijkheclen zijn er uoox,. vormingcreai'ivi-i'e"itn sp:ort, en uqriren van nntspanni.rrg,".'?? uelie
schciai-'r zijri sr; irrerke verenigingen draaiEfrr.r?? Hce is r:rrsleefti.jcsopbnrrur in cE geneente...?? Ho*veel jongeren eljner'.n?? i-loeuer':l brjaarden,."? Hoe is de samensterling vaii debercepsLevoLking? Aan cie hand van dit soart qegevens kenfie ce'-='esnte zien uai er in de gemeente gebeurt, ,ra"r ook uati.r:: ni et gebeurt en uat ei gsnli jk ulel zou riiceLen gebe,.:renni']et behulp van zofn ttsociere kaartr kan ce gemeente np hei.$po*r konen van cie zogenaamde achterstandsiiuaties. in hslr'lel"zijnsplan kan zi., dan hieraan aanciacht, schent<en",.lanthet t'rel-zi jnsplan moet aangeven r,.rerke voorzieningen en akti vi-teiten er in di-e geneente in de komenge vier jair nucrig aijnten aanzien van het r.rerzijnsueik. z.atn plan is eigenrijr ;;nsoort J-egpuzzeJ- van aktiviLeit,en ap r,:eJ-zi.Jnsgebied. rairh-., jhoren aktiviteitc'i van bejaardenkrubs, spleltuinverenigingenmuziek scholen, klub-en buurthui s*erk , opbou,.r,rrert< , i euqd_ enjonserenuerenigingen, gezonrJheicJszoigr' ;;;;; en noeFr irBar oprI n dat plarr is dus osk een apart ho'f dstuk ailngegsven, ulatr,{e kamende vier jaar nroet qebeuren. Het moet ook duici;rijkmakenr dal het nodig is dat het gebeurt. De ge,leente kan ciitplan niel zomaar gai n naken. 0ok daarvoor zi;n uoor f,.R.rvl ,r'egels opgesteld. Deze regels komen voorar nieop neer, daL degemeente alle betrokkenen bij het, opstellen van zo'n rrelzijns_plan moet betrekken. Daarom za1 erke ge;.ieente eerst eenvtR0RDEIJI lrlG moeten opstellen en beken;: makenl uErdrin staalop uielke manier de gemeente het vie:jarenplan uril gaan voor-

b erei den.
'6



iviet name rnoet ln deze verordening staan, op uelke manier de
gerireente het overleg met de belanghebbende groepen en organi-
saties denkt t,e zuIlen regelen.0at heeft dus reshtst,raeks met
jourrr groep te maken. Hierdoor heb je de geleqenheid om Ja
ideeEn, urensen met bet.rekking tot dat rrrelzijnsplan kenbaar te
rriak en.
Als het r,relzi jnsplan, dat cjus voor vier jaar geldb, uiteinde-
liJk in de geneenteraad is goedgekeurd, r,iordt het uiigangspunt
voor het opstellen van een JAARpR0GAt"ltYiA.
in zarn jaarpxogramma staat omscheven, uraL het konende jaar
nodig is. I n f eite urordL ciit Jaanprogranrna varslgesteld bi j oe
ja,:r.lijkse begroting van de gemeente. 9gk da! 4i 1n eq dus mcFe-
lijkhe,?en' oIL j e_i!engCnjL verlanqeqs, sn{er de_agrd.ag.h.t. l?
iiren-ge.n-. val.ll.gqenet. ,dje_dat jaaqproorgmmaJn-o-!iten vaststellen.
Naasb het uelzijnsplan, het jaarprogramma en de verordening
c'.rer de ganq van zaken, moet Ce gerneente c:k aen SUBSi ili [-
'itR0RDtNING vastst,el, len. Hierin r'1oer u,o.rfien vastgesteld, ulell<e
kiubs, organisaties, verenigingen en instellj.ngen in principe
rioor subsidie in aanmerking komen. Sck moet er instaan uJaarvoor
ei, tot uelke grens een subsiCie kan uorcen ui.tgekeerC en aan
irelke vcorllaerCen moet uerden voldaan, om voor subsidie in
aanmerking te komen.

-fpj-?-i.qr ni rg !.un-..j e

-l;rs-:.g:dueiS "lsde'r. y.g

Le_rylH-e_y-e!:
elke gemeenta zal een verordening moeten samenstellenr uaarin
iuordl bescheven op ruelke mani ar zi j rril ksmen tot het opstellen
van een rrrelzijnsplan, dat vier jaar geldig is. Dil uelzijnsplan
srret r:rorden gemaakt in overleg met a1]e belanghebi:enden.0p basis
van Cit urelzijnsplan maet elk jaar een gemeentelijk jaar-programma
voor het uelzljnsuierk rrorden gemaakt. Daarnaast za1 elke gemeente
een subsidieverordening moetan makenn
UgoJJ*"b.q groep, ie Jlgt--bRlqnqrij!. oP min,st,gls, in h.e.lf -uez.i!-te
ziin va!-'r._9gL{e .vg{ordeni!!en,. Dle kun je krijqen bj..i jE getT'B,el'!S-r

MENEER

\Lw 6rr.o Halt6? aA|
EE d zuoe" ;il.t I



K UR sg_ssEtl.3

Bp de'volgende bladzijden staat de,kursuaplanning voor het
komende seizoen.
0m allae zo gced mogeliJk te laten verJ.cpen is het misschien
r.rel handig de belangrijkste punten nog eens op een rijtje
te zetten.
- ieCere kursus kent een maximunr van 24 deelnemers(stere)

uractlt daar'om niet tot hei J.aatste nippertje, rrlant dan
zou je ar uel eens naast kunnen zitten.

- Opgave voor iJe kursus ls atl$dn mogelijk doar het op-
stuten van een opgave formulier.( achberin dit blad)

- Het kursusgeld rnoet uiierli_ik 16 dag6n voor de kursus
pei giro uorden averee;raakt onder vermeloing vanl
de naam van de Ceelnemer(ster), oe spelbak en de datum
van cie desbef,rslfenoe kursus.
idanrle$r: betaL!nE l:er eirr onmogeliJk is moet het, kursus-
geJ.d iijdens het eersiq uleeker:ij rJorCen m€eg?iloffieor
UI fl0i\ilt'1I t'J;itl HI t li0p I Il N i\I tT lYi06iLIlK.

- De basiskursus besi;aar uit 2 rrreekendei: cjie in ziJn totaal
,3evolcacl mcetan L,orcienc tlpr ts.dffifiT moguiijk om later
f,e komenr &srCer ',;r'q f,e Q3i,il of zelfs een dagdeel te ver-
zuimen "
Ook is het onmogeiS"jk om ddn treekend van de ene, en d€n
irreekend uan pen endele basi skursus te voLgen,

Hef klinkt allenraal uat zekelijk, maar een misver6tand
vcorkomen ie beter cian eenszen ! !

BET"AilIGRIJIT!!
ldij ontvingen het volgenCa: bericht uan het LandallJk Burot

Onze medische advisaurr daarbiJ gebruik makend van dB ad-
viezgn van de hoofdinspekfie van de volksgezondhaid, r,riJst
al degenen die cje komende periode op kamp of bivak gaan op
het volgende;

- De leiding van het kamp/bivak dient zieh ervan te over-
tuigen daf de meisjesrlJongens zijn ingeEnt tegen POLI0.

- Dit geldt spaciaal voor die gebieden rlaar zich p0LI0
gevallen voordoBn'

- Indien inentlng niet of niat voll6dig heeft Plaatsgevon-
dan kunt u de betreffende mEisJee/jongens niet rneenemen
op kamp/bivak.

I'IIJ UERZOEKEN U DRIN6END DIT ADVIES TER HARTE TE NEIYIEN.



KURSUf
27-28-29 oktober
11-12 november 197A. Santpoort.

23-24-25 februari
10-11 maart 1979. Santpoort.

B.Ss I g5 gn su llE w . x Le 0 UJE*?,I

22-23-24 september
7-8 oktober 19?8. Santpoort.

?3-24-25 maart
7-8 april 1979, Santpoort.

BAFI SK.URSUgSEN triATtttilERK :

16-17-18 september
29-30-1 september/oktober 1978. Santpoort.

16-17-18 februari
2-3-4 maart 1g?9. Santpoort.

BASI SKURS-USSE N UERK INNER 5 3

3-4-5 november
1 7-1 B-1 9 november 1 gZg. Santpoort.

12-13-14 Januari
?6-27-28 januari 1979. Santpoort.

I



OVERZICHT
KAfvIPEERKURF,!S;.

april/mei 1g?9.

ldATI RK AgpEESIURsUs:

mei/juni 19?9.

BASi SKURSUSSEN tdELPEN:

27-28-29 oktober
1O-11^12 november 1979. Heemskerk.

2-3-4 februari
16-17-18 februari 1g?9. Heemskerk

27-28-29 april
11-12-13 mei 1979, Fieemskerh.

spgiT /sPEL /r prEFNUITKE N0 r

3-4 maart 1979. (uraarechiJnlljk in
Bi VAKKURSUSSENT

12-13-14 januari
26-27-ZB januari 1g?9. Heemskerk.

6-7-8 aprit
20-21-22 aprit 1979. Heemskerk.

of rond Alknraar. )

1(}



scout - shop:
Van de $cout-rhop ontvingen uri.! een liJet met
srtikslcnr b.srvan de levering nog al ruat voeten in
se aards hceft.
Hierondsr vernelden r,uiJ aIleen het artikel en de
veru,achtr tavsrtlJd; de originele liJet is bij de
Scoutshop oP ltnvraag beschikbaar of af te halen bij
hef Geb,arteltJk Buro.

$RriI!:L s,

kledi ng t
- kaboutermuisen
- uelpenpetten
- bareiten 52 t/m 58
- hoedriemen V rn L
* achipperetruien 158/164/56
* pullEvere 1AAf t6+/s.natL
- bloueeer gtoan 128/140

beiga 146
- Lange bruine broeken

1?B/ 1sa/ t aa/ taa
Uitrustlng t
- fluitkoordan uit/kaki
- silva kompassen type 3

- kompassen kommit 40
I neigneal
- gidsenbanci
* 3e kl.aese insignes V

- 1e klaeee ineignes ZU

- onderEcheidingstekens
KV Id V

- baretinsignee 5c. Npd.
- rdereldinsignas 4| cm

zilverkleuriga lelie oP Paars

$ruktrlerk en :
* zakboekjee gidsen

- zakboekjes V KV

LEUERTIJDI

voor half mei.
voor eind mel.
spoedj"ge levering.
voor 14 nai.
voor B mei,
Eind Junin
eind jull.

eind Juli.

zondar opgaaf.
eind mai.
half mei.

eind me1.
eind juni.
eind juni,

komt nieuu onturerP.
komt nieurrl ontulerP.
op de L.R. ls voar het
5c. Nad.-insigna gekozen
als installatiateken'

uacht einde juli 1977 oP
beslissinga team'
veruacht 1e L;aek mei.
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zekboskjes V NPV

zakboekjes trJ NFV

Jamboree on tha air

verkenners klassa-eisen
jachtgebieden algeneert
basiskursus xaijsuters
vademecun UII Ra:a
vademecurn,'.
hcuthakk ar

bi vak-kamFee rkur susmaP P etl
fptokaarten BF
f slici t,atis:kaarfen kahoute;e
kabgr-rterkearien trPlazierrl
j unglexaarten

1e uaak mei.
1 e ureek mei.
rrrachten oP nj.gutrle
uitgava.
voor 1 mei.
haif mei.
2e u,eek mei.
vool 5 n€i. r
c nbekand.
over nieuue uitgave
inoet nog ilorden EesPto-
ken (kastbaar)
onbei< end.
anb ek encj.
r,lachf nie;iu on LuarP.
he r d riik.
komen in nieur,rre
uitvcering"
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Secretariaat I.L
p/a Hans van den

Sueelinckhof 28

Voorschotan

Tclefcsn t 41717

N.8.3

SneIIa opgave ie gaurenet,

Daelnemerr tsrep zitten te

st'.$mmFn-qf qroeq,qg die een ugek gaatvrljheid
utl].an geven aan individuele-of groepjeo deaL-

nsners van hat TtINTfRNATIONALI LS005EN KAlvlP 1978tr

ts f{onnickendEm.

Datal aen uroek of lanqerp voot of na hef I.l-"1("
1g?9" (fret i,L.K. f ?8 urordt gehouden van 29 juti
tot 5 arrguetuo 19?8. )

Hab je nog nooit aruaren hoc lauk hEt ia on E*t
een eantal bultenlandera aamen blJvoorbaeld een

kamp nf trsktoeht Le houdon, dan la hiEr Je kana ! |

VoEr' meef, lnfarmatiB en oFgav6l

{,R
.K. t?g \aa
Hul [;)t{J

-5680. &
ir)

daar ds buitanLandae >{
',lachten. 

S

H
GE&OGME
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SPELEN
Natuurlijk r,rensen uij iedereen een fijn kamp meL mooi ueer
en veel zon toe, maaf ondanks dat zou het miss.chien r,;el eens
kunnen gebeuren dat het toch gaat regenenr
Hieronder staan een paar spelletjes die dan misschien van
pae kunnen komen:

HOY BOIR.
Bij dit reaktiespel zitten da spelere rond een Lafal. Turee
kaartspellsn tiorden gelijk verdseLd over het aant,al spelers,
die het stapeltje kaarten gesloten voor zich leggen. De be-
doelinE van het speJ. is om zo snel mogelijk de kaarten kuijt
t,e raken. De spel.ers leggen om de beurt een kaart open in het,
rniCden.Zodra deze kaari een plaatJe blijkt te zijnrmoet men
zo snel mogelijk reagerenr-bij aen joker geat men op de stoel
staan-bij ean aas legt men de recht,erhand in het nidden cp da
tafai(handsn stapelen)-bij aen koning(rreer)9aat men staan
eonder iets te zeggen*bij een vrsuu zuaait rnen met, de rechtar*
hanC ru,raarbiJ men zegt ttdag mevrouurtr-biJ een boer roepl men
frH0Y BOERrren legt men de rechterhand op de schouder van de
rechterbuufman.
De speier die het Laatst, reageert, krijgt de kaarten die op
dat, nornent in het, mldden liqgan en legt deza onder zijn eigen
stapelt je.I s het niet duicJeli jk ,urie als laatste heef t gerBa-
geerdrilan speeLt nen geuoon dooro

pE rliYrgrKgEjlpE_ jlg RiLps
De spelers zitten in een kring op sboeien.Een speler staat in
Ce l<ring.Hij gaat nu plotseling voor een andere speler staan
en zegt bv.DlT iS ivllli{ KNIErterrrrijI hij ziJn neus beet pakt.
iie speJ-er op de stoel moet direkt reagsren en hef tegenoveD-
gestelcie zBggen en doen:in dit geval pakt hij zijn knie en
zegt:DiT 1S i'iiliv $JtU5.Nog een vocrbeeld; 00RrV0ETrVJNGERraner
Als iemand een fout maakt of nlet snel reageertrgraat de speler
die in het midden etondrop de stoel zitten en de ander komt
in het midden staan.
N.B. De groep mag niet grofer zijn oan plm. 16 spelers.

11



SPELADVISEURS:
_?fe!r1! t Z aan s t re ek/'uJat,e rl and

r.ii.eguj sp eladgi seul r,rjr.l.e,ruerh I
Dhr. H. Urugt, Vcorst,erbeek 19, Zaandam, tel; U?5-iS1S53.;-lij urordt geassisteerd door Dhr. T. vrld Bosch.

adres iui-i ziqinq;
rriir. fl'l , Dekker r.lordt I
iiachterslraat 6rKlomrneni.e. fell CZS-289448.
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l.'l I DzOflE R SC0UTIVI T I I I. t07B

1'Soerar.E iraaRoroillo Gil
2.r*rr.6rga11ll
$.coxtrltrEn6rJ
4.8urt €x LeeGx

lt*.16 JllL!
l6-iQ Jt u

r.l€? Uour/r-oeW rO.itl Jrrr,l

6.w:ft*rs bt3" ?r|€lra'9
C.aRe 4rrr r

el.a? Ju$l
a1- 3t 3Ur.t
9r.;ur-r-qait4, i{IDZOHER -

5C0{TtrttrgtT.

De MrDZOMEitscOurrvrr&rr is er voor arr.e e:o:ri:Lngleden
vanaf if jaar, dus voor 'teiders eri Leitisters* ruiar ookvoor bestuursleden, sper *riviseurs ee jongerenr,g^kr-ed.en.

reaereen die korat kan ziju nan, !a'our{, vrienc of vrien<i.-iit en eventuele kind.even ueeneme*, di; dan gevoon aan hehet prograssna kunnen deelnemen.

Er vordt zelf'siandig gekanpeerd; rlat, rril zeggen Caliiedereen zijn eigen potje icokt en zijn e,Lg,Ii tu.o4p.ur-
spuJ"len gebruikt.

De prijs per deelnemende persoon/per cnderdeel, is f )jr_en d.aerbij zijn dan vced.iog, *,re"n;ehtingsprijs err pro_
gr-arnmakosten inbegrepen.

De MroZO!4ERscourrvrrErr vindt p!-aats op het trainings-eentn:n ran Seoutirig i,iederland te Civerass*It.

\,/IL JE IIEE-R INFOR }lATIE ?
BE L (osgs2-,82?) 0F SC HR U F
(aroer-rru c TRalNtNc rvoRlilN c
GILWELL 6T, WaLFltcK - euER&gg€LT. )



ttJEL PE UIjfqFE,lI_

Deza zlJn in principe becloeld vosr uralpenr dle dit Je arniet mat hun eigen horde op kamp kunnen gaan, maar drletach graag gen rrrelpankamp rrrtllen maemeken, uant aen uerp
rrril' naluurtiJk niet graag eBtn hoogtepunt, uit het scou*ting-jaar misaan.
De Landarijka uerpenkampan uordan gsorganisgerd door hetLandelijk rrrelpenteam, rnet medeu'erking van asn aanLar
leiclster / leidare en rcorden gahoudri.rn var:t

Br 17 E/n 22 j*Ii 19Tg te 0m*i6n.
b. 7 t/n 1? augustus 19?B in AmstaiuaBnr

In 0mmen r,lordt gekampeerd in fsntsn op het, tueEde leidarE*vald vnn het buitenc*ntrun Gilurell Adare Hsave.
In AmstElvsan usrdt nlat in tenten gakempeerd, maar rssrrlt
gebivakkeard in aan grsepshule.
0e kosten verbondan aan deze voiledig verrargde uelpan-
kampen bedragen fl. 65ps par rarelp, par uleek.
Reiekoet,an vsn En naar 0rninen/AmatsLveen zijn voar elgen
rek ening.
uii alle delen van Nedsrl"and kunnen diJs rrrslpan ean deee
karnpen meedosn. Het is aen geulel.dige belevenis kannie
tg maken mel andeee uelpen, l,eidstars an ieiders van
scouting Nsderland. De urerpen kunnen dan ervaren dat lrun
horde niet de anige horde iE dia er beslaat, maar dat ziJ
lid zijn van een vEEl grotera vereniging. gij dit all.es
etaat natuurrijk het Baman uit ziJn, Eaman pJ.ezier hebben,
Bamen apa}en cantreal. Heeft u uerpen in urrl hordE, dia dit
Jaar niet op kamp kunnen? ltaar dit uel wi]len?
Laat dis rrrelp(en) dan aen kearb sturen naari
Landelijk Buro, Scouting Nederland, afci. htalpen,
Foslbua 324, 3800 AH Amersfoort. tel: 0gg-30404.
Aan de speladvisaure uelpen de vreag, deze lanoelijke
kampen biJ de lelding in de ciistrlkten nog eens extra
onder de aandecht te brengen. Onr deze ueken goed ia latan
verlopen, hebben k,e nog enkele stafleden nodig. Diegenan
die het een goed ldae vinden, kunnen zich als staflid
opgeven biJ het LandeliJk Buro.
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OPGAVTFORIVIUL I ER SCOUTiNG NOORD-HOLLAND

soort kutsusi
o basiskursue
o kampeenkursus
o bi r,rakkursu s
o speJ.technieche training

rnndJe zuart maken srvrpr

epeltak t
O rrrelpan
o kabouters
o padvindsters/gidsen
o verkGnne.L's
o uateruerk
,: rouan/shetpa t s
g

kirrsusdata;

achternaam !

uoornaam:

adres: tei

qaboortedatum:
teI r ( pri v'6 )
teli (zaak)

beroep s

onderuijs na Iagere schooll

Lrerkzaam als leiderlstsr sedsrt,: bij

groep snaam i di strikt r

Het deelnamegeld ad F 55;= par persoon dient gellJk
met dit formulier qestort te r'Jorden op postgironunmeri
2 3 C 7 'l 1 3 tnv. de penningnreester gauiest Scoutirrg
Noord-HoJland, Zandvoorterallea 41 te Heemstede.
Aanmeldenfbetalen ulteltJk 2 ureken vddr de kursus,

Handtek ening
gr,oep svoorzi tter l

Handtak eni ng
speladvi s€ur 3







PORT BETAALD
HEEMSTEDE

DHRIMW
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i?einn -it"tif t 15a

rfi-itr'!nSiD.{

GEWESTELIJK BURO SCOUTING NOORD-HOLLAND
ZANDVOORTER ALLEE 41 2106BV HEEMSTEDE
TELEFOON 0 23 -286003 0 23 - 289673
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nr. 2 - Juai 1 77,

paig. 2 - 'fanuit het bestuur
3 - Bultensotg buttea ?.org ,

4 - Ysnutt bet g.t.tr
5 - Yrnult bet g.t.t. - PlJa be&enktl

I - Zo arn hct aLnd van het acLzoGtt...r
7 - Speladvlacu:rrd.ag 1{ uel JoIr
t - Spelailvlecurrilgg 14 ret. i.lr
g - Dlstriktrrece

1O - sport-rpel-lileelnveckenil - BlvekkurluEson

11 - Sltre baoLrLnrgua ro!.pen vooloc..ot
'f 2 - KurrurplEnnlng voor 1977-1978

ri - rurruspleanlng voor 1977-1gTg

14 - Yen over het grote veter
15 - If Leurc ul.tgarc kaapeer/blvakailr€tson -

. Tcrgctcn ilatol kanpr/blvekaenvresgfornultercn

16 - Kuraurrulrtc vlnilan la gonr ern raah,oopt

17 - llen bcrlohtta onE

18 - f,e,rp.gtrr eP ila UitvlJck
l9 - Scoutrhop Ellvereur
2O - t{utltlel/eanvtlll'ngen ap cledvlacgll
21 - freetlef Allerhanilc
22- Kreattcf Allerb*ntle
23 - KlrguloB$3vcrf orruller



V"nuit het bestuu r

Eeenoteden ?6 ueI. 1g77,.

Seete llenaen,

Reerts onJ.gc dagen Ilgt een blanco val.letJe paplerte rachten op tekst voor Allee Allcrlel,
?? 9*:t*larqhgAgn in ons l{ederlend. aiJn eohter yan
nren, aa.ral, dat het niJ eigenl.tJk onnogeliJk ia deproblenen birmen onue Scouting-eanenlevtni aan teloeren.
Yulig hoop ik crat erre reed. van giJzerlngen gerctrenzal.zJ"Jn tegen rte ttJd dat s dlt tn A}lee Al"terlal.zult kunnen lezen1
Ik vild^e nu teruggriJpeu oF een oude l$pG_utt6ave nnl.
-"u9o ogenbl"J.k TT l*:ir, biJ aormigen nau u nog velbekenil en daenrtt het 

"6tg"ia" ter,overd.enkLng.

4,0. l{anger-tugtenburg,
vlce-voorzitster.

Seyerk Je .tuin-...
Beyark Je tuln.
En laat and,eren hun elgen tuln bererken.
Snaken versahl.lLear
ne een plant bloenen;
De tyeede raaLt kceei;
De derde laet het grai groel.anr...
Oorrleel aiet,
Eet steat nlet earr Jou ilat te d.oen.![aer naak Je tuln zd uool.
ll!, "1d9T"", dl.e er tensu komen,
lust krlJgen d6t zorn tuln te bezltten.
lant ls d,at niet het voornaenste,Dat Je tutn nerkeltJt 

"ooi-iut

2



! u i i-! r\ -/r);lri

SESTE LEIDSTERS EN I,ETDEhS TN HET GE\,fEST NOORD-HOLLAND,

rn deze ALLEE ALLERTET vind.en julIie een bijlage over
een actie, d.ie tot doeL heeft ons buitencentrum
rrBUrrENzoRG'f te Baarn weer buif,gn-rorg te krijgen.
Deze actie wil_ ik heel graag bij aIle kaderled.en
aanbevelen. Eet is zot d.at d.e verenigi.ng Scor.ting
Nederlancl niet in staat is Ar,rE g,elden te voteren
die nod.ig zijn voor een totale :enovatie van
ItBurrENzORGtt. Maar clit in het mid.<len van ons rand
gelegen prachtige buitencentrum, waar het uitstekencl
kamperen en bivakkeren is, moet zo snel nogelijk
lreer optinaal bruikbaar word.en gemaakt. Daarvoor is
deze aetie opgezet. Ik hoop, d-at a1le leid.sters en
leid.ers in ons gewest zich zullen inzetten om deze
actie tot een succes te maken.
Hierop rekent

mr. A.P.J. van Bruggen,
gewes teli. jk voorzitter.

3 UJ-f ! ii ;)
'_l7,r);l



yanuit het

G.T.T.
Heeet hst verzo3gen van de baslg-r
kenpeer- rn bivakkursuoten, ila
raanelellJhre G.?rTr-?oftgderlngen
en bet bLJroncn van de tandeltJk
gaorganlseerda Regionale BiJecn-
konstelr per epeltek, hoeft hat
GeneetcllJk Tralnlngetear zioh
ret de volgenrlc zakea beaig-
gehoudenr

Regebetle il9 LanileltJkc seltle,s van tralnlng en Yorulng
biJgerooad. (Eet L.f,lP. !a nu begonneu net het verzs,nelan
ran methodef, yea:rtcc d,e verschtilend,e onderilelcn op klu-
$uasen ln d,on la,Dile gpgorea'rord.en, zodat' elk kureutictefltil
glcb nrhgchoota op nleure eanp,akkon kan ori€nterea), .
Dan zlJn yo n&'hot opzetten t"n velp6n- en keboutertralalngea
Baaon net ilc epaladvlaeura ln lfest-Frtdrlanil nu ook bsgonnen
nat ile ripzct van gldaenftrilvlnd,sterttrslalng,voor,,tr61llnt.
Er Ls !.a Yest-Frtarlenil ook cen eerste agnset gGgeven ol ta
het naJear tot cen serlc trelaingravonilbn'voor verkennerg-
letttng te konen. Ie etcllen ong d,rarbtJ voor nct rrlJa LB-
s*hrlJvln6 tc uerkene. leder cohrtJft Ln voor ilie tratningr-
avonden ille hulhger nu nct l.nterctrertno Eventuele Bt!88-
rerLlng net gldarn/pedvlnd,rtcrrlclillng vorilt nlct ultgcrloten
gsachtj
Dt.t tn aauiic renenrtrklng aet de apeledvlaeur van het illstrtktr
Getraaht cal voralen ile lcldlng zovccl rogellJk tn hetzelfd.c
gebour ondar tc brengsn or reLeongenakten zovcel nogellJk
op tc heff,cn.
Verrle! ziJn rc betrokken goleest blJ ile ultrerLlng val hct
gtilaen/padvLnilstcro-{trtrlktrrpal !n Arctellsnilr ilrt een
grootr rlililclccuve gcbcuttan ls gevordca.
(zaterilag 4 Junl J.l. ln hct Sooutro6ltsrrADrtclvcen)

4



- Voraorgilen re de Speledvlaeuradrg op 14 nel J.1. tr Eearien.
De Speladvloeursdeg ll ecn baLfJa*rllJLac biJocnkorst Yoo!
el}; rpeladvlocurs Tan ons geralt, usgrover eltlerr tn dtt
bled leet tsg€von3e

-. Eebben vc geisrlctctrd btJ tratnl.ngaevonden ln ile aanu*3trtek,
vttr rerd getralnil ln ea geapeclil net een :eeeks van aktLvi-
teLtenr voihsdEnsen, kleatlcf spGlr achicnaas- otl tonrrelL.

- SetcD re ileeL sea di voorbgretiltng v.n esn g3ootl-opgelette
Scout-In, te houilon op 21/2, aeptenbet le!6 te orrene

- Verder kunnerr le ret Scnoogea reld,enr ilat ona tr'alnlngltelr
.an llsrro Jos6 stor nu ook la vergtcrkt r.t Dbr. Plct veesl.cet
baL{an Toor ile Gldrca/Padvindlte$-rektle !n onr O.!.!!r

A A AA

Fiin, bedankt !

Yanrorgen krrar hct bled Scoutl.ng.
Dat !s den Ln eerste insta"Dtle iloorbladersn en d,en pal lezen.
ltldens hot doorbladerea vlel llJn oog (op bll. 22, rechta
oti""""n) op het roordc sport, spcl on l.ilecSnveekeud.
IttJn errste- reaktl.e yess nh6, rl.e ptkt iltc naanr ille ie ran
ons!i
lleer ilat veril blJ ile esrrtc regel ilutilaltJt, cn nst hd61
vdJl plezler heb lL verder gplezsn.

Bsalankt (tot nu toi onbekeadc) 66n van
spontan€ reektLe; ftJa ilat nu ook eena
naar bul.tcn kort.

ile veertl.gr voor illc
Leiie poeiiiefa (vertter)

5



Zo aan het eind van het seizoen..".

Ultrnelr ila rurt vat J.s teruggokccrd ea hat haaft-en
vlkgrerk btJne tot het varledon behoort, krfJg jc
vat meer tlJal oE op het afgelopen Eeizoen terug tc
k*Jkeu.
Een eeLaoen voll knrstcsea - vsckend,en - tralalngr-
avond.en - verged*ringea enr.
Je zlt ln een gtroonvarnnel"IJ.ug yaer Ja tn nac naetc

su het vat ruetlger ls en Je denkt eena ne over alLes
rat gedarn .i.s, dan krtjg Je ite behoefte elle g.t"t.
led.es en iedereen d.Le heeft nesgeuerkt, te bede.nken"
tret ondat het noet af na hccrt, meer goyoon osd.at

Ja het neent*

Een ertra roord van daak agn Jea en Ton (de varte
kookstaf vsn de relpeabaeis* eir bivekku=araas€n e.e.]
en lhny, dle, hoeyel. scna suohtend., het prestcerdcn ,

on I reeksad.en eahter eLksar een kugur Bao tc drcaion.
Als lffisnd tegen Je aegtr ilals JtJ er bont, konen nlJ
ookF, besef, ge nog EgnE extra goail dat dtt verk alIeeu.
nasr nogellJk ls rCrcn nat aaderen.

6



llort verelag van da tpel-
rdvl.roursdag, gehoud,en op
14'rel J.l. in bet Goed.e
f,ertdereantrnrn te EearLcr.

De epeladvfueundag t.e cen
regslnatlg teru6lerond cYe-
ncnent d.et d,oor het CcvertcLtJk
Tral,ni.ngrtras (O.f.fo) geo"ga-'aLeceri rord,to'Doel YEn A€ss blJecnkonsten ts
net olkaar vat dleper Ln te gaan
op de f,rurktie en tralntng van de
epcladvlFeur ln zlJn of, haar tlla.;
trikte
3o zlJn tc deze dag, ttJilena het oobtcnd,geileelte, ona nat
l{evre eor Dos gaan berlghouiten met de rsni* rrstop leder
van ors overdraaSt" 8oe vorden de neerte fouten geneakt
ea hoe voorkonen va deae Yoort&ano
Arn de banit vaa beel gerlabte spellctJar en oefenlngea
kregen y., Rt ecn nogal aarscleail bcgln een gooil becLd,
vaa rclka houill.ngcn rel of nLet dutilellJk oyorLon€n.
De spontane en dlrekts nenier, uesrop Cor let onr dere
dingen betprek, gef ultetnilell$k veel vlerderlng yoot!
haer asnprk, rr8irroor nognaalr onzc hertelt$ke dlav'L.

I{e ile brootlJes- on soaltB&lrlr glngoa d.e rpeladvlsourg Ln
eekttes uLtcen.

- Dc t€lpen- en roraa/oberya-sdtvlrsurc hebben siah bez16r
gehoudea net elkasl ka,npervartngen e.dc
Eln hcel plezLerlge ultularelJ.ntc
lanrcligr J, rnrryan 1 O.l!.l[.-e!e

7

speladviseurs

dag
14 mei

DD



- De rkebouteren hebben eca traLaLngeavonil-rpolplanren
rloorgenona!, Tt^arondar het, (voor Uen)tlJgaande, lpel-
plannealrrcrtet an bet rEtlooi$renn s,ls nethode-on cen
recnchcllJle-plogrlrna in tc vrrllen,
AenvezLg 6, rearren 2 G.l!.1!q-6!sg

- I)e vethenneurcktle hecft gpitrle8a de rol van rle rpel-
eilvLaeur ook ret bctrekkl,qg tot hct ahure apcleanbod.
berprokca.
Aonrecl6 )-, rerrven 2 G.T.Tr-or!e

- Dc gldren/padvlnihtcrrccktie tenslottc hialil eorr lcr
gloaale,_biJccnhorat, georganlscerd iloor het laadellJk
Gtdrea/Fad.vlnct eiltce,l"
Infonntie reril €icgovan ovcrl

- Eet berzieae spelarnboal 19?S
- De gt&ud van rskcn rrt bctrekk!,ng tot het erperlnent
- Eet lacignclnlktt

Ecn uLtvoerigar verrrag nL nog ean elLe betrokhenaa
rorden toegezond.en.
l+nrezlg t 18, r.arran 1 G.l!.lDo-ot
(vaaroder ook vereatvoorilell.Jkc 1eldi_ng en het geno
Ansterdao)

IIit tle opronnLng va! het rentEl eenrazlgcn pcr rektl.r
neg uel bllJkcu hoe gurlng ilc d.crlnr.rc ran d,eze itag ls
gerce:ta
41r ro ilrarbtJ La raancrkJ.ng nelen, d,at cca sentsl ven
12 nsuyellJkr ecn groot d,Lcptapuat betekent, ondrt ilctum voorgrrnilc ilegcn crn declnrcnamtd vin 2o cn 15tc rl"eu gaycnr alrn kunt u rlah voorrte}Lcn drt hot o.lF,lfo
rioh nr eobt lorgea begtnt tc leken.
orrlet rc hopcn itrrt rrrc + go epclrilvfioura va,n on. gcrcat
onzo lort ihLrn, hccft bit c.r.T. dan oob bcslotcn heu
aen_tc rohriJven_nat de vraag rlarsrn hct kan ltggrcn, abt
ila ilecl,nere zo klcln bllJfto(ffgt rfurohirn aalr-het frogranr; d,c p1utr, d,e tLJd. vrnhot Jaer, ite (retcr)drgr-trjagrbrit 

"ni.)op ilcre plertr uirlcn ve ile opclerlvilrurl rrvrrt rrlondc-
ltJk ilooh rct klcr vtegta, tooh oobt bru rerktlc in tctturcnr zodat rc 61 ln d,o toakolrt cu rtecd,s zlnvol.lcr
bl.JecaLonrt ven lcunncn nakcne

Sa,rnaar hct G,lP.|[.; 8
Juler Eleckrrc



JDJI.$TI i{]KTSR..ACIg
Voor velan lnnLddelr 6en bekend voordr
to! nu tos lnrs,een g.t.t.n6nsen ln bet begla van hct
eetrzoen n&ar il.e dietrlkten on matl speladvlseura,
belengotelleade ttoeplvooralttere(otara) en dllstrtktg-
bestuutaLeden te preten over bet afgelopen hursuslel.zoen
en de plaanan yoor het nLansc gclzoeu.
UltelndeLt$k ta tr*lnlng ecn zegk voot iedereen en niet
aIleen voor bet got.to
let ta aLtlJil prcttLg zoveel no6el1Jk lafor"oatle te
krl.Jgen, te gevet en ul.t te rJ.gselcn.
Yandsar det wlJ zeket - ooh rlit Jear - E€or naer d.c
rl"letrtktcn rl,Ilea k6nel.
Oe nLet nog lceer beslag te ieggen op ile toEh al ao
gchgarue vriJe avondan, ulLlen rlJ nu aan eLle d.istrj.hte-
b*eturen vregen biJ dc eereta dintrlkteread ln het
nieurc eeizocn arnrezi6 te nogon alJal

{rqF*c.t;:paF,t "*t :;, +}rrsnrrr}.** l,rFrR+aiai*,,r"or;orytr ?c-;
.$ertuurder zlJn in $oouting le niat eltlJd €ven gemnkke-
lijk. Je'zegt op een goerl ogeabltk toe det yerk te rll].cn
doen, onvetend ven de problenen die Je te veahten lnrnnan
otaa,D, Tooh iloc Je hst clen nast, eennaal geeteld voor een
trak en dat vaak op sea lenler d,ie nel"nlg op ile voorgrond
trecdtr llot er Eenaen lec opboudan ilet verk te docn.
Den heb Jc ilankbesr ilret dic nenrsa het'bebben rLllen doea
tsear tegeltJkortiJd. zle Je Je geplaatet voor de vraeg wle
ilezc tEken noet gaan voortzcttan, en ben Jc heeat ilubbsl
bltJ a1r Je degr de nengen 'trootr vlnilt.
Ook ta ons baetuur heeft zich Lnuiridels zofn rLraeliag
voorged.a^ent

e*1
{1

tfLJ nencn dfscheirt vrn Uy. G. Bolla en Dhn.'huijsea cn d,Bnken beid.en yoor het veLe rerk
ons bcetuur hcbben verrLoht.

P. Xl.auuon- |
d.at zlJ voor

Ssvcne nog€n vlJ vartrelkonen rle heren. i!.e Jonge uit
en fierkhoven utt Eilversu!, bel.dan l1 net d.e norllge
ltJlce c:rraring, ilLe vlJ bereiil hebbsa gcvonden hat
van Sooutlng l$oord-Eolland, te konen versterken.
YtJ hopon ret bon ila plczlcrlge lsnenrerkl"ng ln het
te kunnen vcortzettenr

Alknae:r '!
begtuur-

bertuur

besturrr



sport - s pe | "- ideeH nweskend

Dtkrljle nerd gcnopperd ilet cr
te reLnt g rlee Laabora r&ron ol
het door te leten gaanr
Dltkegr hebben rsar LLatrI 75
n€traen leegeil,eea en lederecn
Yas arg enthoasl,att over bct
geheela

Ile rfiylrrelLng net
rport cn rpel bloek
eon gocd, fulee tc
riJn.

tsIVAKKURSUSSEN
De blvatlrursuaoon atJn ook
Fi[n van de tsee kurEusaen
d.ae!. ult deelnenorr{rtcra)
xelpen.
Ilst vanen tree ftJBc stt Sraelll.ge kurlusrenc

veetr achter d,e nrgr
bertonit ?oor het grootetc
Yaa can baslgkurgut

10



ext ra basiskursus wef pen voor

Regelnatlg hren in evaLuatLe*verslagen van kursussen
naar voren dat nen ans advlseerale erop te letten hoe
lang d.e deelaelaers(stere) aan tie knrslrs Latd(at)er
ziJn,
rnd*rd'aail' rleBen de verschirren soEF erg uiteen"
Se een yes psLE ) naa,nrieu bij dc hord.e en d.e an&&r a.L
5 Joarr r*,t voor de een nieuwlre.se :ras lroor de ander
geeneden koek,

Stj hebben d.ege adviezen ter harte genoeee en gekeken
wat *r aan ged.aan kori r**rdeno
Yandsar d.at rlJ nu beslcten hebbenr
de baeiskr*rsqs nelpeu
vanl 2{ - ?5 - 25 febru.arl en 10 - 11- i2 aea,rt 1g?S

te houden voor 3.etr1(at)*rs rlla fg*eg" &g a JE€ }!,l
epB bor4e sijn._-
Sp deze uanLer hopen wlJ a*n d.e versoeken te kunnen
voldoear

- dLe$ar og rle onderrerpen -a-ngann

- Grr&tttrgen uit te yleseLeu enzr

Ook voor d,eze kursus een nl.nflun van 16 peraonenlze iqurgus geldtffiffi
ffiW
W&11
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ffi
KURSUS

PLAN-
NING I

voor j
\ 1977- |I te?B I

L

SEPTg}TBER

1 5-1 ?-1 I
(uater)rropetr

1o
(weter)ks^npost

I--- r,
oKBoBnR Ii-z I
(rrter)kanreer 

I

\ ?-8-9 |

[iil;l;- |L. --- ,r-
I E--v-"-F
I

I zt-22-27
lsrd,ren/pitv.
I 
valren
2g;-2J-J6 

|

1 
ratenerk I(, - . I

-...--r
APRII, I

7-8-9
kerlner
bl.vak

14-1 5-16
g!.dran/pedv.

21-22-25
klrpccr
blvrL
28-29-rO
glilren/padvr

,o

t
Eoalagl.nnc-
d.agr votrdt
op naandeg,
gevlcrtll

'-*"_l

2
g

at
2
4
g
$

o
F

J
tt

u
a)ga)
uI
o
Iu'u

!
o
z
g

Z
ul:
ru
z
3
c
u
I

FABRUTRI

l-1-5
uclpen
kabouters
1 6-!f-l 2
vcrlenners
24-25-26
velpcn
(voor dl.eganen
illa al langer
leldlng zlJn)

vaterrrerk
.*-5
tBort-sPcl-
ldeeBn

1O-1 1-12
uelpen
(asnloren)

1?-18-19
uaterverk
21.

=l'8. $pel"advJ.aeurad.agen w*.ldts nog nn{?? ',--:i'. ;:l, i,l }r,:l r.::.f



trl
-t-- 

t

JAIIUARI

1

llleuvJaar
2Q-21-22
161poB
ksboutcrg
27-29-29
v6tkannc16

x0mH3E8

1'5-6
kabouterr

'l 1-1 2-1 )
verkennerl
1 8-1 9-2O
kabouters
25-26-27
vorkonnstB

DECn{BER

,
Str ltlcolaaa
25-26
Kerstnle
?7-28-29-r0-r1
Eouthakkerg-
kanp
l{lnterrverf-
tooht

UEI

1
Ecrelvaartt:
d'eg

14-15
Plnkrtaren

:-""tificatie
Or rLle nllver-
rtand ult dc
verclcl ta hclpen
cn ln korcktic
op de vorigc
A.A. t
ile ImraurprlJc

rcn bodreegt
t 55r-

Notaert u d.eze
itrte. Ln uv
agenila?.?

Reserreert u
tlJdrs?? (14
d,agrn tevorcn)
Plaatr r
(tenztJ end,erg
verrcld)
Scoutoentnra
Ereltkcrk.

gema*ht o



Van oYer het grote w&ter

een verroek
Troup on oj

ZIJ aullea var 6 tot 18 eugurtus op i
het Xaa}"&erreld te Bentvelil kalperen
*n rilLe* graag veoraf sehrfftelfJke
gegevens uitwl"sselen ter voorbereiillng
van hun kapp, hetgeen zou noeten rceul-
teren ln een ontnoetlng,
Hlsscbisn k-"innea er ooh ret geaeuenltJke '&ffi
aktivi.leiten rord.en onderaloneae f# t:
ry-'! s- t- -t-^--It - -^-Lr 

t ta t - tu --r --: s ft*-, 1Eelfc *en toekorstlg verbLlJf ln Sngeland&,|
yan sen Eoliaadsa groep *ord.t niet ult- g*
geelaten geaaht"
*rocpen dle lntereille hebben kunnen kon-
takt opr.esen aet t{r. K.J" Brlers

tharoa Cese LlnLted
l{oulton Uey
HOITLTOX

Sorthanpton ilfg 1X|!
tialt?ti trt*rdon_

t.B. Dese eproep heeft aL Ln o.a. hat it'11.:;i Fryq
Bereonsalablad van VnLlever geetoant
frru veillcht bent u nLet ile enlge
die raageerte

Uit &rgeland, ontvingen riJ
van de ??tb Perklands Scout
vat nad.er kontakt te leggen
lendEe paelvlnd.ars.

net Neder*

14



nieuwe uitgave

"'\.+Yr-z
Eet ltgt in ile bedloeLing on

KAMPEER-

ad ressen
ln septcmber een

ret ed,ressen ult tt geyen.
f,oe d.a,t precler gaat verl.open zaL tegen
konen tg gtaan.

die tiJd l"n $cout5.ng

0p dit nonent vord.en alle - br5 het randeltjk buro bekcnde -
adreegea bazooht en d"e toentertiJd opgegeyon Bi€tcvens ge-
kontrolbarilc
l{ochten er groep;n slJn rlio verhuren, Ln d,e raatsta J.ancte*liJke lrp glg! staan genoteerd, an dii ook nirt hebban C.oor-
Scgcven ean bet lenilellJh buro. ra&r toch in tle uap opgcnoller.vlllea rdrdca, dap eraeg zo spoeiltg nogeHJk ean teleioontJc
near nlJ (llarlJLr) den k+a ik nogr proberen de gegev6n! op
ta nanen"

LET OP II
0p rle tarp/urvak ernvraegfornurlersn blnnealend, van
scouting xed.erranil la hereee d.e d.atrrn verreten - I
iaarnc uv -ed.oucrking or deae urr:iiviffii \

BIVAK
nieuve tiJat

15



rSBSI'SBUI}TE VIIIDID{ IS SO}TS EEA{ YA$gOOP!

Ondtrnks *Ll.e goeil voornenatr Le het sona nlet te voor-
konen d,at 2 kureucsen tegellJkerttJil rrallenr
In eerste instantle vord.cn eIle lnrrsugsen lovesl [ogtr
llJk gegeven Ln het Scoutoentrur Ln EeerskcrLo
Itlaar, v&nneer 2 ksreurgcu tegeliJk gehoudleu norttent
zltten ve 3n de probl€Een.
lfend.aar onze Yraegl
- ziJn 6r gtoapen dle hu.u akkonuodatic Yerhuren

vri3Aagavonrl t/n zonclagg
- dte tlJctenr bovenetasnde tlJd g66n btJeenkonet
- YREF rulnte 1g voor + ,A personeni
- ua&r nlnlnaal 2 slaaprul-nten ztJnS
- sn raatr een behoorl"lJkc keuken Lg net kEsteno

Je, rlan grsag can telefoont$a ne,at bet buro.

o23-286003

vetl

bebbeng

SiJ veobtan net spannlngl

16



Men. berichtte ons
(kronlek van feltcr an aktl,vitetten|

aprllt ile Don Eorcogrocp uLt
cen open drg.

17 Allnser hte1d.
OPEN
DAG

brd. ccn

hct 1?j|-

22 rprilr een ouderavonrl ven ilc Pl".Xt$tingalr
. sn lFltur Brenilsas g?ofp ult lrstelYecno

21-2? erL r ils ffrilbouilgrocp ult $aatpoort
: veekend voor

Jartg bestaln
dc
tle

Yan
Tgn

€froep cn hct 1O-
rorsnaftle1in6"

Junr' r ffi,:ot:if";":,:t:i:"::ffi ffi"'"sinl Jmaf
ile burgcreerter trlvatar tala-
ien. tE

r-'t?
r-

dc l,rurentlutgfoep uLt Alhrer en $coutlug
le,ngcillJk hlelilan ecn opcn drge

Junt I

17
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{AUPEnEX 0P DE ITITUIJCK
-----------C----------h-____-._ar_F-_-_-

Oraag g€yen rlJ even het volgend,e berlcbt door dat vlJ
ontvJ.ngen vaa Paulusgtoep tc Ellvefsu!.
AaagezLen het ntet nogelttrk ra' on kanleerterrel.n deultnljck tn d,e-sooutlng kinpeerplaetseirlJat op tc ne'envertlgt cle PauLusgxroep d.e send.actrt op teriein de llltrtJok,Eet le gelegau tc Eorland.ea Redlng 

"i vordt aL 25 Jeer-gebruLkt voor &anpeu cn reakendal
!"_ lopprlJo bed,raagt / 0re5 popeprnr
Inltchttngen yoor Geyegt lnstl"da,n ti3 rEr, D. v.d. Ll.nden

1o AtJebstraat 27 ha
Angterd,a,r.
g2g_Jlf1$f.

Inltchtlng'en voor gtoepen buLten Auaterd,anr
St. Paul.Esgroop
Er" Ir.E.G. ycrbeer
Mldd.elrrerde 24
Laren (Ng).
o215r-10o1 9.

HeLllcht ietr voor een konend kanp of yeckend?

18



Attentie !

De Eoqgtrbgq_in_-slLvergun, Langestreat 16 (tet. tl15-
12318) hoeft rlle sooutlnge,:rtrkalen Ln voorra,err, ook
kaupeerertikslano
De ehop la geopend van neandrg t/a ilonderdag veli 1g.50
rl*F - e1.}o uur e:r gssroten rr*n 15 Ju$i t/a t! eugurtu*.
VoEs af,eprakes op a,nd.ere tlJd.en, knnt n hEt beste sven
be1len,

nLeu* ad.reg Herto A. Eoopm*n.
DI$TRIKT EA.[K$-E0ECEc

ep*Lr,dvt a6ur

Yi"setr&at p, Den Eelder. telo o22ji0*21Oi4e

Wfl
€)

19
ffiffim&B



.3gg*Ilsl+rglglsllgEE_gFar'A3russ0Bs b
nrstsrKr EAAss-f,0ECXr, 

---,--:-*-- 
&dfegggfintcunc rpciadylacur gC.ilren/petlvindrtcrr r

levte E. Rletveld, Plot EaLnrtra^at J,
Dcn Eelitctc 922)O-21719.
rcrvalhtlt layr. Jc fretrlc
DI$txIa[ rooR DBXIfAFTIER t
llevrc li. Kerp, Eclloor |lcvcnl voor gtilrcn/padvl.aihterre
nleuvc rpclailvfueur rclpcnr
retrte ih Jonga;yan Zeencn, Ilpeauard 144, f,ui.avuril Zn
Alkleero
DISIRIE! . f,HIETE.I,IXII I
nl eure rpolrd,vtreur glihcn/prilvind.rtcrr r
roVtc K.ll.A. Boln$-0trbo, {ea lrrrtrcnLesn 19,
Gartrlcuro 0?l18-J2JT7.
nLeuye rpaLrd,vl.oru toraa, rhcrln, plvo (Songcrcntrk) r' lro A.Y.llo Botren, Jrn Everttcnl.aen 1g, 0artrlcur
GartrLour" 0e518-5 2r7r.
vervalhar dhr. J. Langehrn.
prsrRrrylggtFl.Iilrpj
eilresrlJztglng rrvte ll. Scbout.n-vr,D llcrteronr
Elcrboroh tl, lrrtelyecto
pIS?8I$ g00l-Zrrrpr
nleurc rprladvlarrr relprar
tlbr" X. f,ogeablrk, A.A. Irorcntrrcg 75t EusrEls

trr* In dlc vorlgo A.A. legdcn rLJ toe cen vollciltg. adrerllJrt rnn I
apcleilvlseutE ta publloetcle
Dlt roudan rlJ ctoen n.a.yo dG tnachrlJffontrltclrn 1977 o
Dclo toazcgglng kunnea vtJ op dtt noacut uog drt raarnaken .n
rcl or ei volgcnde redcn,
Arngallcn hct lanilcllJk bulo hre.r bestsnal van kndlcrlcilen ega
hct autonrtiroren 1r hcbbcn vlJ op tllt torent nog SoaB dulile-
IlJk bscld ran rle te verrl.sbten nrtaticrl derc koron aog atcrib
bl,nnsn. Per uanaaor brt totah krilcrleilcnbcrtrnil ven Xoorel-
Eollrnel pcr oolputcr ror0t rultgevorpcnr kunnen rlJ tm gocde
llJst rnken vB[ llns tI onze tpcledviacutt rn dLc ve:rvolgear
publloerea" Ect lrat zloh as^nzien itret die rultrorpi in hat
n;Jeer nl pleatrvinder.
!{err, beloofd, J.g bcloofn, ufJ houd.ea n op tle hoogtat 20



KRERTJEF fiLtEfiHfifiIfiE
Ysven oo gtolk?g (zoalo gedaan- oB veie chtllentte
tralningravonden in ong gerestJ

3en-oc11ff9g naterialanl $tokJes (ven b.v. i rn.
clsolgnee) ret een langte Yan !. 20 cn. I)ezc
knanen ganrakt rorden van ?.10 l. lange
rondhouten atpkkcnr lfet ceB puntenelifper
ben puat dreal.cn aan'lt enc einc[1 eet . :

schuurpaplei het gehecl ret glail iaksn. ..

Aan itelongcpunte kant ern gaatJe boren
(l Glr ?BB het eindc af) ret boor wo J.
Bler vordt atraks d.e schertngdrretl door
besn geheeltl.
Yoor lt fijnerc vcefverk ztJa veefae&I'den
in de benilcl.
AlIe rolgoorten aiJn voor ilaBe teohnlek
gerchlkt, behalve bet olgesPonncn nEterlaali
sorlg schapbrol on sLsalvegeh Grdr

de achterkent laten afhengea, net" zoalc net het elntle vaa
tlo vorige'ilreeil, zotlrt ille trrter ln het efgcasekte rcrfscl

Vcrkvi-ize (zeer beknopt) f -EtrnfEf-zoveel etokJar al'g voer d'e gerenetr
reefbiscd,te nodtg ztJa (f a e stohJea riJa
nog net 'ln ili bEailr te houitcl). :

Da rtrae,d, net een knoopJe aen 6ltn van ile bultencte ctokJar
valtzetten (zo ook elnd{Seq) an den on ea on, oncleT en boven
iLe ctohJer la^nga halcn (ntet te lop, nl'et ta strats) en
d*n rsei tenrgi ete volgdnile itraail (inilere kleur) lf"! vast-
raken sdd;it ntildea tusrca ttc'atokJeg 'door een fLlnL stuk ran

kunnen vordca tloorgertokeni

21
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Het weefsel kan van de stokjes op d.e touwtjes (schering_
clrad.en geschoven word.en. -

??lq ervoor, d.at altijd + 5 cn. op cle stokjes achter_blijft. Blj de gewenste Tengte, cle scheringdrad.en vand.e stokjes knipp9l. 
"r, 

afknopen net een ptaite knoop.voor n66r duid.elijke infornltie .'u"wi;s'it naar hetboekje '!r\{even op stokjes, van Rita Kof en E1ly Nienans,een uLtgave van Canteeleer.
Mogelijkheden: b-oekenleggers, ond.erTetters, fa*tasie_banden, dassen, broekvertenging €D _vetsiering, poppe_cape, voetenkussen, geciraaide oorbellen, haarspeld"en,kubus, bal, bloenpot_onhulselr-cei.nt";;; ;h"rpajasr be_kled'ing van visstoeltjes, roo*1oo" 

"""ii ui""t""ag, kin-d.ernouts eto.

t-r-a-.-a-a-a-a

Een leuke, weer opnieuw ontd.ekte, teehn,_ek (ook ged,aanop het Spel en Ideednweekend.) or't...rr.--j"-iolrruI, maarook oude kleren een heel ander aanzien te geven is d.e
Sgn. tfStaphorster stippelteehniekn.
Houten stoeltjes, krukJes, tafeltjes enz. dien je dannet schoorbord.enverf te-behand.elen on ,. d.aa"ra neta11erlei kleuren stippen konblnati"" iur"Jimotieven
l:]:) te.bedruk\:r. 'lii a"r-j. ,"t b.il;i;-;an sperdenen/of spijkers die in een truit< g"p"iti-lii"' (de stenpela.h.w.). De knoppen hiervan worden in speciale verf ge_.onpeld d'ie na aidruk een bolvgmig oppervlak nalaten.Je kunt dus je eigen not:.even teaenten-ur, .fa"rrkken.vooral d'e kleine krukjes kunnen op d.eze nanier een leukstukje nijverheid wori.en.
De speciale verf is alIeen verkrijgbaar bij de fa.Dijkstra-Ebbinge, Wubbelaan 39 i.""Ft"pfro""i, maar kangevoeglijk vervangen-wor.en (althans bij het schir.deren
;l"l;t*i"*;: de ierf ai"-i,ii de noder"pooir"ebouw ge_
voor nddr inlrchtingel verwijs ik naar het boek frKleder-drachtenn en d.e augustus rJ6 uitgave van lUavijven.Mogelijk zie je hiirin een'ieute suggestie.

Jules Bleeker.
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FfloEt kurgulf rn....e......rrr.6.*.sr r r.. G.takg o,oe*. s] B,
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