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OJVS ,JVJTUWS IPOO$C KVAPïJT
Daar ;j'tten !;c ntl .. . e in ons uitgeb::eic.e en verr:rieuwde groepshuis.Het hceft heel vrat
ncci'bc gokost on ure zrak voor elkiar te krljgei:.Er zljn treèt lràt nensen erg cru.Ir mee
..^' -,. - -!LUl,uj§Ur
lict vclt ook nict nee on zo noar een nieure vlcugcl aan cat groepshuis te krg-gen.Eerst
mocst ';x ecr cntFsrp ger.aakt lÍcrrien.D-r:'r.r l«varo heÀI wat bli §;ken: Een waslokaa.l washecl crg noCig, want voor hcrdc-zcnoe:kanpen moesten de ka,operend.e hordes zich behelgcnmct ecn riitje plastlc :,;aeba.ic;es, ciie arrà uit eidn kra,on gevr:Ld ncesten worcen.Dat raste oins].achtig en kostt,: orrs n r"arschijr:.J.iik heer wat huurdersr
Die nocol<uukon caar buiten voldei:ci ook niet zo erg goed. en maar ddn toilet was beslist
onvol-r'loetrcLe.lJus nocsten in c-.c uitbrrlding een 

"osloÈaa.I, 
een ker.rken en een tweede toi-let vrcrc"li'r op;enorncjt r

De íJtan had. gucn ci;en stg,ulokaal en mrcst voor de bijoerkon,sten stecd,s gebruik o^.I-e:,:
vrul hct vrrlpelÈol of het iroe1lokieJ1o8,lx Ja, clr,n k;ra,ro dc stam zo nu en dan in corpflict net cje an.icro 5rocpsonCcrc'lcIc::.
Dus n':rc in lict rritbrcrij.n;sp1an ce:t ertarlloi:a.al op€EnonearDe beer Bokkelkatap verzorgdvi: rclati-cs het goi:eIo ontwerpolit plan wel.d c':an met d,c leidlng besproken.ioen kns-
neu de artdcri: pr:rrten naa.r volefl rrroror
Het welperÈo1 was cigenlijk te hlein v(,,)r onze grote horCe.ÀIs vre nu toch aan het bou-
wen 6ínren, lcon er cian niei roctern cen wc,t groter hrcebol tot stancl konen? Er dat lei-
d'erskuterbje...r! doàr uoesteir oogcvegi.. tieir luiCsters ea leiders j-n zitten, terriJ.l er
na3x pla::.ts Ícor vj.er of vijf rvas.Dar.r llon dan usteen we1 rat ean gedaan worden.Zo wer.d
het hcle plan beliekcn.ilet was CuiCe.t{11; dat de wijzising veel gro.ber zou noeten worcli;1,
dan vie baddon g,:daci:t.
Ea toeu outstond bet nicuwe ontrerp.Ds heer van Muilekon bekeek a.Il.e wensen ea weRs;es
eens grondig cn }rian toen net het voorstel het 6poepshuis zo te nakenrals het nu ge.
rorden is.De nod:-ge vergumingen nerden aergowaagÈ.Àffeoa begtond. er toen nog geen
seilior-troep, die ook oncler cak gebracht noèst norden.Die liratr pag toen alles vóor ce
boulr r':ed-s j-n kannen en knri-ken was. Geen nood ...1 d.e leiciing Ëtona het Leid,ersiolre»'l
a.f aan cle senior-troep en koos zelf de kcr:ken a1e ÉerÈeq/Ieid.àrs1ok0a,l.
Da"aIna r'-oest er een hoop werk verzet Forc':en.Dlt rercl Beda-rn d.oor onze goepscommisri.a,
die cr den ook wcl een bijzondere kluif, aan heeft gphaC.Er moest geprobècrrl worden ",,;ígeld t:: Ico:-,,en on te laterr bouwcn ea er. nocst een narior gevonCen-vrórden orr de uitb:.ej .

clíng zo goed_l<oc,p nogeliik te houCen.
0n a,:n gelc te konen hebben we cergt &le grote verloti.ng g,ehouden.VerCer obligaties
gepleaj;st bij d-e ottCers eD een paa.r leningen gesloten .... il[evrour Dekker en de heer
Zcvenbcrgen hcbben cr hecl wat neo to tsellen gehad. De beer van l[uilekon naa het c;r
zich on op ecn zo voorCelig raogelijke :nnnier te laten bouwen,il$ is daa,r vo11ed5-g j.r. ge-
sla-rgtl.Zo:.Is jullie weet betekent rrGeus, zoietg als bedclanr.Ite lcunnen wel siel]enrda*,
ce heer van l-{ui-Iel:on orlze al}ergrootete Geue is geweest! !
Da,arna vrcrC er g.ebouird en tenslotto ziJn ïve c'e lantste t[id hard in de reer geweest r>r.:

alles nctj.:s uí' te werkensHct resultaat na€i er d.an ook à$n.Se barsten haas{ vBa tr€tg
r.:-it ons rur:lfornl zo mc,oi is a,I1es geworden.

En ntr zj-tt':n we d.cn in one nieuwe groepsbuis.llet is allenaal rÉeur. en nooí en het rnoet
zo blijven ook. Daar zit ce grootste taak voor aIIe Genzen. Zorg d.at alles keurig ia ,.

orcrc bhjftrveecr h,:c1 erg zuinig op ons groepsboofdl<rartierrflet heeft bijzonCer veel
gel." gekost en ou iat bijeon tc kr[igen lukt ons niet gauw trGGrr
Zarg,, cl.a;t ncn ríaï[1eer je ergcns gereest bent hienran nad.erhand gpen spor€n ll€€r aatr-
treftrHouCt het tcmeín netJos. ï{eog voorzichtig net dc beplanting.
Korton cloc-b allen je bes'l; on tc tonen Cat we dit ruienre groepshuls rí08,rd ziin.on rasad
blijven ! t
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