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Ver s1as van de Welpen1eid1ng 

Op 1 janunri 1959 berust.e de 1eiding van 
de ne1penhorde bij : 
Mej . J .H.C . Dorland, Akela 
Mej . G. A. Verweij , Raksha 
In november 1959 trad de Heer J . Bos (Chill) als 
assisten t we1pen1eider toe in onze horde . 
Op I januari 1959 t elde de horde 19 geinstalleerde 
welpen, alamede 5 ongeinstalleerd en . Gemiddelde 
leeftijd 9 ~ jaar . Er perden dit jaar 8 v!elpen gein 
stnlleerd . 8 uelpen traden ui t, \1 a.arvan 7 nnar de 
troep . 10 I"!alpen behaalden hun eerste ster en 4 hun 
tweede . 

23 april was de jaarlijIcsc gezameli jke 
St . Jorisviering (Horde en Troep) . 

De gidsen en helpers kampeerden een paar 
weken voor het P1nkster knmp in onze eigen gebOU\7 en . 
~e hadden mooi \"l eer en konden buiten stokbrood 
bakken . 

Aan het Pinksterkamp op 16,17,18 en 19 mei 
te Otterloo nam de he1e horde deel . Jammer dat llans 
Visscher op het l c.atste moment ziek nerd . 

Asn de rijwieltocht voor welpen , verkenners 
kabouters, padvindaters, ouders en andere belang
stellende heb~en de weI pan ook dcelgenomen . Twee 
nesten reden de equipe fout1oos . 

Asn de Nationale Rimboejacht op 27 juni 
konden Akcls en l aksha helsas niet deelnemen . 
Gelukkig kon Akela Dinnendijk van de Athabascan 
die middag het leider schap overnemen . In het na jaar 
deed de ho r de weer mee aan de Argonauten wandel
tocht over 10 Mm . 

De zaterdag voor St. Nicolaas mochten 
we de Goede man weer op het Geitenneitj e ont 
vangen . Met de Kerst hebben we dit feest samen met 
de Verkenners temidden van de pati en ten in het 
Sanatorium Uilversum gevierd . 

Vol goede mo ed zi j n we ons Jubileum 
jaar ingee;" a.n . 
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Financien: 
O.ver hat afgel open jaar is. de penningmeest<tr 

beslist niet ontevreden . i:ede dank zij de Geme en telijke 
8ubsidie en ontvan;;en gelden vall de verhuur, is het ons 
gelukt om de na delige exploitatie van 1958 belangrijk 
terug te brengen . De verhuur is dit j aar zeer gunstig 
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verlopen. Het totaal a~ntal kampnachten bedroeg 894, 
verdeeld over 6 hard.en,n.l. uit: Rotterdam 3, 
Leiden 1, en Bil thoven 2 . Ook in 1960 ver\'tB.chten wij 
weer veel welpen die een kampweek in Hilversum komen 
doorbrengen. 



Versleg van de Croeu s ~e ider 

Leiding : 
All er eerst een overzicht van de leider sbezett1ng 
van ·horde en troep . Dc leiding van de horde kreeg 
dit jasr verste rking van Chill Bos, zoda t nu 2 
leidsters en 1 l.cider in de horde werkzaam zijn . 

Akela. Dorland an Raksha Verwaij slaag
den deze zomer voor het praktische gedcclt e van 
de Gilwell- cursus," ' binnenkort hopeD zij de \7ood
badge te ontvangen' • . . \ 

De tro.E!"pleiding mocst vaandrig van der 
Bur g missen , gelukkig werd de opengeva llen plaats 
ingenomen door vaandr ig Brinkman , zodat in de 
tropp 2 leiders werkzaam zijn . In de leiders be
zetting bestaat geen noodtoestand , toch zullen we 
dit jasr moeten trachten om zowel de horde - a l s de 
troeplc1ding uit te breiden, om een goede taak
verdeling mogelijk te maken . 

Door de leid1ng werd dit j aar deelge 
nomen aan de Nationale- en de X Ko empoelan , aan 
de Dictri cts Koempoelan sa~en met de leiders en 
lei dsters van de V.K. J . B. , aan een zangweekend 
in Ommen en aan de Gilwell-reunie . 
Conta cteD en B1jecnkomsten 

Vnn de contllc ten met andere groepen 
kan dit jaar , buiten de deelname aan \'I cdotritjden , 
kampen en tochten, nag genocmd worden de ge2s.me
11jke organisatie van de Rijwieltocht , door de 
Athabaecangroep , de Imhlela-Punzi Starn en de 
Celliersgr oep . . 

Door de groep werden pndvindersdi ensten 
in de Bethlehemkerk bezocht tsv St . Joris, in 
oktober en in december de Kerstdicnet . 
Groepscommissie 

Aan net eind ven het jeer werd de heer 
J . Bennink bereid gevonden om toe te tr eden tot • 
de groepscommissie . De heer Bennink zal zich apeciaal 
bel as ten met het beheer van troephuis en horde
hal i . v .m. de verhuur aan kamperende welpenhorden . 

In november \7erd een ouderavond gchouden 
met een rccor~ ~ ~n tal bezoekers . 



Vcrslag van de Verken.ler:3J:!.,.ld l ng 

Op 1 januarl 1959 beru3ttc de lelding val~ de troep 
bij hopman G. Cloo en vaendrig C. J . G. van der Durg . 
Na bijna anderhalf jaar enthouaiast in de troep
leiding te hebbe n gewel'k t meost vanndrig van der Burg 
in november een streep zetten onder zijn roerk . Studie 
en troep\lerk konden niet longer op een gezonde 
manier ge combineerd worden, zodat hij afscheid van 
de troop heeft ganomen . Hauie contacten bl ijven er 
echter .re1 bestaan . 

De opengeval1en p~aats in de lei di ng werd 
per 1 december ingenomen doo~" v'aandrig J . Brinkman 
Vnandr ig Brinkman assisteerde voo~ deze tijd in . een 
Apeldoornse t roep . 
Samenstelling : 
Per 31 dec ember 1959 was de samenste11ing van de 
troep a1s voIgt : 

verkenners } de k1.s 16 per }1/12/58 12 
verkenners 2 de kl a.s 13 1}" 
verkenners lste kl a s 1 1" 

totan1 30 26 
In de loop van 1959 verlieten 5 verkenner s de troep , 
waarva '1 er een ovcrging naar de Stam . In september 
kwamen 9 \"/elpen over va n de horde , zij werden ~n 
december geinstalleerd . 
Activi teiten : 
De activiteiten vonden in hoofdzaak pleat s in de 
maanden januari tot augustus . Door 2 PL's werd dee!
genomen ann een Pooitocht van 2- 5 j an . in sneeuw 
en ijs te Ommen . De uedstrij den in de troep , ook 
in de sneeuw, werden voor de derde achter eenvolgende 
maal gewonnen door de Riegers . 
Het kader werd woensda g voor Pasen gedropt in de 
bossen rand Austerlitz . Na een nachtel i jke tocht 
bereikte iedereen het kamp . De volgende dag werd 
er gehiked in de omgeving . Geh1ked uerd er ook in 
de Paasvakantie . Vijf koppe!s verdedigden onze 
kleuren op de nat i onale Hike't'/edstrijden in 
Wageningen . 



De kaderpatroui11e bracht het op de Distric"tspat r oui 1
1 e wedstrijden tot een krnppe 2 de plnnts, onmidde1 
1ijk gcvo1gd door de kaders van Pieter llarits en " 
Ten Boom. . 

De patrouille p1nksterkampen werden ge
houden" door de Kievi ten in Uaarn, de Riegers en de 
Valken in Speulde en door de Spech ten in Lunteren". 

Bij de vierde Rijwie1puzzletocht aS8i8teer-~ 
der verkennera ala post of routecontrol eurs . 
Bij de Argo1ympische Spelen konden de krachten 
op sportgebied norden gameten . 

Inplant s van een vast zomerkamp werd di t 
jaar voor de derde maul (1955, 1951, 1959) door de 
troep een Safari gehouden. Aan dit patroui1letrek
kamp door lfederland werd door 19 jongena deelge-" 
nomen . ledere patrouille reed 10 dugen door ons 
land en kampeerde op de mooiste plekjes . Op het eerete 
weekend vond de operatie Babberich plants. AIle 
patrouibles troffen elkaar op een prachtig terrein 
bij - 8 Heerenberg . 

Het najaar bracht de Argonautenwndeltocht , 
de iJafegopa-z\'remwedstrijden en op 28 november het 
St Nikolaasfeeat . 

Aan het Houthakkerskamp in Haarlem 
werd door 3 verkenners deelgenomen . 



Samenstell i ng van de Groepsraad 

Groepsleider : Hopman G. Cloo Copernicusstraat 11 
Hilversu~ . Tel 15992 

Akela: llej . J .B. C. Dorland Hilvertsweg t!l58 
Hilversum. Tel 16819 

Raksha: Me j . G.A. Verweij Primulastraat 49 
lIilversum •• 	 Chill: J .W. Bas Celebes1aan e 
Hilversum . Tel 13921 

Vaandr i g : 	 J . Brinkman Eemnesserweg 240 
Hilversum . Tel 15084 

Dit was in vogelvlucht een overzicht 
van het jaar 1959 . Oak i n 1960 zullen wij weer 
trachten onze idealen uit te dragen . 
Het jubileumjaar , 50 jaar verkennen in Nederland 
zal worden beleerd door welpon t ver kenners en 
le1d1ng onder het motto: 

Doe je best, Weest Paraat . 

Hilversum , maart 1960 

"Celliers" 
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