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groepsleider, oa,ar geroon, als roan tegenwer nan,
dat ik hler urljn Bame dank uitspreek jegens a1_

Ik *q vclsraan, o"* "ri:l; ::',,m:r*ïrffis:"ï"*;:il:i,T:o;:;""
Bonardt-- een stra.atlengte voonrit-, van gssen, Kroonemen, HarÉe ende Heer, die hetzij.als vahan, tretziJ ar.s financieer. .*p"rt, hetzlJa15.a1.1 

_".our,d verenigingsrner nin of, meer.de vaste beoannirlE van het
schlp hebben gevormd.-& niei genoenden zullen zieh, naar rf vertrounir,nlet gepasseerè gevoelen.
h groep zelf heeft zlch ln deze poeilljke jaren weten te handheven,
ondanks het Leiderstekort en ondanks tret reit, dat nlet altijd voldoen-de aandacht aan het gerone padvlnclerswerk kon rorden besteed. H"t ;""-
deeL van de jongens in ite bouw heeft hooftlzakelijk bestaan uit het zoe-ken en sehoonbildcen van p1r&r Ll.ooo bakstenen ult het stort aan de
Nler.rwe. Haven en ult het grondwerk, welníg boeLende, naar heel noodzake-
lijte bezlgheden. Raksha Schortlnghuls en lraar opvàsster, Akele trlurpeBurger hebben ons_verlaten, evenaÍs de vaandrlgs Reuàeni.nk en Kolthof,terrljl vaandrlg DuistenirÍnker a1 een poos op iórr*"tief is om gtudie-
red'enen en binnenkort Ín nilltaÍre atenst geàt. [egenorer deze verlie-zen staat de aa.nvulling rran d.e ilstaf'r net Èagheera liaufe en Hopnanzreersp tenvijl Plsl Comelese troepleider ls-geworden. Voor aii is een
aafitrmag, om een volmacht als voortrekkersleidàr tn behandelirrg, ,Earvoorloprgr tot Hopman znoers een wonlng in Arnhen heeft g"vorràérr, treed
1I '. Zeterda$dddags in zi jn pJa^ats ol. :

rk ben er zeker van dat on"e groepl nu ziJ een eigen, en near ik ge-1oof, goed bruikbaar huls heeit; eeil goedè toekon* íegeruoet gaat.
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Ruin twee en een half jaar geleden verscheen bet
vorige feestnunxner van frDe Geusrt. &t was even,
nadat de troephuisbor:w in feite begonnen rÉs.
Nu is het gebouw-tJe gebnrlksklaar en dagmee is
een beJengrljke per:iode 1n ons groepsbestaan
afgeslcrten.
Over de bouwerlj zullenr ongetrijfeld anderen het
nodige schrljven. Het Ís dgn ook nlet als lld
van het Stichtlngsbestuur en zelfs niet a1s

Oubaas StÍgter.


