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X-Koenpcelan in het Grote Bos te
Dri-bergen.

'rJacht op Verre Buit" van d.e

?ieter l'laritshord-e.
"r{eek-end met en vcor oud.ere verkenners t
aansl-uitend hiercp rs avonds llernstamraad t
Beulcen-rryoud.

AlCrn-V bijeenkomst te Ommen'

Bijeenkrmst Groepsleid.ers alle groepen
van het District rt Gooi-Zuid in het
troephui-s van d.e Celliersgroep aan het
Cai iouoi f io-

00.bazenrrrd on de Zonnehoeve te Blaricuni.
llanpvuur van d.e Naerd-inclantgroep in het
0osterbos,
Gezamenli jke bi j eenkcmst l''Ielpen-Verken-
ners en Voortrekkersl-eid.ing in het troep-
huis van d.e Generaaf i'Iinkelnangroep "De
Surcht" aan de Ilolle $eg te lIil-versun,
Nationaal VT Laer te F,otterdam

Eerste PiV0-bijeenkonst in het Arrovie
troephuis te Bussum.

Sterei sen cursus voor i:'ie1pen1eid. ( st ) ers
in het troephuis I'ne Burcht'r aan de
Ilol1 ev,'eg te iiilveusr_trrrr

I/eek-end" AlCrn-ii te Omrnen,

1 e avond. Inleid.ins'scursus voor Verkenners-

,',ieel,;-end voor ADCrn-VT te lloergestel op
de F,enclierhoeve.

Je en ,{e avond inleidingscursus
PAVAaTJA in het Sportfond.senbad. te Amste rdan
T,reed-e PM-bijeenkomst.
Geza.nrelljke Ieid(st)ers bijeenkomst in het
troephuis van de 43g61'lautengroep aan de
Eikenfaan.
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Nu d.e vacanties en de zomerkampen rveer achter ons liggen is de tijd. aangebroken
om te beginnen met d.e no1';:nale acitviteiten in hord-e, troep en stam. Hoevrel het

'roolz ^on grote spelbreker geweest is in d.e afgelopen maanden, meen ik uit d'e

verslagen te moeten opmaken, dat d.e kampen in het algemeen goed geslaagd. zijn.
Stond" het eerste halfjaar speciaal in het teken van het Jubileumjaar roet vele bij-
zondere activiteiten, het tweed.e halfjaar zal vraarschijnlijk j.ets rustiger wordent
waard.oor nog eens extra aand.acht besteed. kan worden aan de normaLe training in d'e

verschillend.e onderd.elen.
Uw taak a1s feid.(st)er is een mooie maar ook een zeer verantwoordelijke taak, Door

aUw voorbeeld zal het ook in de komend.e tijd. wee? mogeli.jk zijn Uw jongens te in-
sp{reren en net hen het Spel te spelen.
Yeel suctes rvens ik U toe net Uw lverk in hard.er troep en stam. 
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llabeschguwing Distric-9s-P.atrouillewed.stri.iden 1 950.

Alhoewel d.e d.istricts-patrouillewed.strijden reeds enige naanden achter ons liggent
willen wlj in deze mededelingen hierop toch nrg even terugkomen. ": '

ZateldaE.
Wann6er wfj de einrlstand. van d.e wed.strijd.en bekijken, valt het rnnid.delliJk opt
d.at er een groot verschil is in het aantal behaalde punten tussen de eerste en de
lnntste natrouilles. De oorzaak van d.it verschil is gelegen in het verechil invv yev-

tenpo r,vaarin d.e opdrachten werden uitgevoerd.. Van de elf d.eelnenend.e patrouilles
zijn alleen d.e Panters van de Heid,epart</ten Boongroep er in geslaagd., on a1le elf
nosten te nenen. Deze patrouille heeft dit in een zeer h^og ternpo gedaan. Dat hier-
d.oor de kwaliteit van het werk niet helenaal 1QOy'" wae, -va1t t.e begrijpen. De andere
patrouilles hebben 66n of neer posten gennist, sommige zelfs vier'
De Speehten van d.e Naerdinolantgroep rnisten 66n postr maar d.aat stond tegenover.

^dat d.e neeste opdrachten goed werd.en uitgevoerd.. Hierd.oor slaagden zij erin'met
een ninj.num verschil v66r d.e Panters de zaterdagmidd.ag af te sluiten.
Resunerend kunnen wij zeggen: de teehnische vooruitgang van verleden jaar heeft
zieh dit jaar voortgezetl het tempo vool d.e verschillende patrouilles Inoet opge-
voerd worden, terwijl het programma misschien iets te zwaar was.

Yo e-n s d ag/dond.e rdag,
ttet programma van d.e woensdag en dond,erd.ag v/as meer gericht op het kamp-leshnischet
handigheid en algemene ontwikkeling. 0p welke vrijze de wedstrijdleid.ing het prn-
gramma af noet rverken, als het tempo te laag is, bleek vp donderd.agrnid.d.ag wel d.ui-
delijk. Yan 12,00 tot 14,10 uur moest er gekookt word.en, gegeten en afgew&ssenr
Dit leek ons een red.el-ijke tijd, Drie patrouilles deden er een vol uur langer overo
zodat het volgende programmapunt, sport en spel1 dat buiten het wed.strijd.verband.
Lag, ni.et goed. tot zijn recht kon komen'
Kamp-technisch lvas er veel te waard€?err De kampjes van d.e Naerd-inclant en de
Ho'irlonav:r/1.qrl Soom patrouilles waren uitstekend. Buiten d.eze twee wag er nog heeL
veel goeds te zien. Het volgend.e willen wij toch nog gaarne .lpmerken: een bak-
fiets werd. d,oor 66n van d.e patrouilles als keukenneubel gebruiktr beslist niet'
juist. E6n van d.e patrouilles maakte ecn tafelvuur, waardoor a1 het aanvrezige pio-
nierhout werd verbruikt, zod,at voor een verdere keukenopbouw geen nateria,al neer
aanwezig was, Enkele keukens hadden dermate grote afmetingenr dat rolschaatsen
beslist geen luxe gevreest zoud.en zijn.
De maaltijden werd.en d.oor d.e Jongens met veel vakkennis toebereid, AIIeen moet d.e

manier van opd.ienen nog r,ve1 een beetje bijgeschaafd worden. Ook dit dient correct
te gebeuren,
Op het laatste blad. van d.eze med.ed.elingen treft U de vol-led.ige uitslag aan van d.e

pat roui 11 e -wed.s tri j den,
a.Dc-v

Volksdansen.
Evenals vorige jaren zal de Vereniging voor Volksontwikkeling in d.it winterseizoen
weer een cursus Volksd.ansen organiseren in d.e Prof. Heymansschool aan de Sadhuis-
laan. Kosten f 0r40 per Ies, niet-led,en f Or50. Inlichtingen bij Mevrouw E1ly-
l,oskamp-Hi11esus1, Dasselaarstraat 5, of W. (tator, Heidestraat 1, tef. 15162.

Trainingscursug g en.

A. W. G. D. Boom van d.e rrDie Gooische Treckershord.ett behaald.e het oertificaat voor
het practisch ged.eelte van de lll/ood.badge*lltrelpen,
Vaandrig B. Smit van de Heid.epark-ten Boomg:roep behaal-de het certificaat voor het
scbriftelijk ged.eelte van d"e trToodbadge-verkenrersr Onze hartelijke geluklvensen.
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FeesteLir'ike gebeurtenissen.

0p r,voensd.ag 1 juni '1!50 werd. te E11iat T,ake Canad.a Cynthia Sianca Jane geboren,
d.ochter van d.e Heer en Mevrouw stekelenburg-van l\[astenbroek.
0p 9 julL 1960 werd. AlfrecL liaarten, zoon van de lieer en Mevrouw Vorsselman-Bos
te Hilversum geboren,
0n maand.ag 1 augustus'l!60 werd. te Anrsterd.am geboren, Anja d.ochter van de Heer
en Ulevrouvr Rebel--Bakker,
0p 20 Augustus 1950 werd. Annernieke geboren, d.ochter van vaand.rig en
}levrouw Bockweg,
Wii spreken d.e wens uit d.a'b d.eze rrkabouters/welpen in de d,oprt voorspoed.ig zul-
len opgroeien en d.at hun ouders veel- plezier van hen zu11en beleven.
Voor Akela i\[. d.e Vri-^,s en Hopnan T, v, d., Kooy was het zaterd.ag 20 augustus 1950
een grote dagr daar zij op die dag ondcr grote belangstelling in het huwelijk
zijn getreden,
Ook van hieruit nog onze hartelijke gelukwensen en een Zonnig Spoor!
0p woensdag 1zl. september'196C zijn in het huwelijk getred.en hopman PH.F.Smit en
Mei. l'{.L' Idzerd.a, Ook .rocr hen onze bijzond.ere gel : kwensen en een Zonnig Spoor!

Tocht ArEonauten"

Na vele omz'lrervingen zijn rle Argonauten lveer in HiLversum teruggekeerd..
ZoaTs we uit oe pers, via cre televisie en voora] volgens hun eigen belevenissen
hebben kunnen ve'nemen, is deze 'bocht naar het Gulden V1ies in aIle opzichten
geslaagd.' Door d.e publiciteit i:ond.om d.it evenement is weer een fl-inke d.osis
Goodwill gekweekt v'oor cIe pad-vind.ersbeweging en als District I t Goo!-Zuid. mogen
we hierop terecht trots ziin' 'vVe hopen, d-at d.e contacten, gelegd op d.eze reis van
blijvend.e betekenis zullen blijken te zijn voor d.e pad.vind.erij van Nederland en
Griekenland en in het bijzo;rd.er: ..'oor d.e Argonautengroep.
Ook van hieruit yro' oan hrrl-afijk r,velkom en veel succes met d.e verd.ere verken-
nerstraining,

I nl e i d. ings cuqgqs i4) o*r v erk e_nne r s 1 e i der s.
In het komend-e wi-ntersei-zotn zullen op de Cinsd-agavond-en 2! october, 1, B en1! november a, s. inleiriingscursussen word.en gehoud.en voor verkennersleid.ers enwef specia-.l voor diegenen, d-;e nog maar kort in d.eze functie d.e beweging d.ienen.Vfij verwachten d.aaron: een zo groot mogelijk aantaf op d.eze avond.en om B uur inhet troephuis van d"e Pieter lila:'itsgroep aan d"e schutters-$reg.
ZLin et onder d.e oudere leiders, d,ie hun kennis nog nens willen opfrissen, d.anzijn ook zLj -ranzelfsprekend. van harte welkom"

3ij voldoende deelnarne zal in het komencl seizoen een inl-eid.ingscursus word.en ge-
houd'en voor welpenleid(st)ers in Hilversun" Is het aanta;- deelneners te geringvoor een cursus in iiil-versumr dan z:1 contact v;rord.en opgenemen met een naburigd.istrict, om zo tot een gezarnelijke cursus te komen. In ied.er geval gaat d,ezecursus door,
Het ligt eveneens in Ce bedoelinr een ..'ry'srrs voor stereisen te houd.en en we1 op
woensdag 12, 1gr26 octoae=,-z-""'g"";";;;;;"".", des avond_s om 7,10 uur in hettroephuis'rne Bu:'cht" aan d.e Iiolleweg te Hilversu.nlr
Voor verd-ere bijzond.erhed.en in verband. rnet d.eze cursussen verr,vijzen wij U naarhet bericht* d.at aan alle welpenlej-d(st)ers is toegezond.en.
voor beid.e cu-rsussen rekenen vr:-j gaarne op een flinre opkomst.

ADC rn-Vf.

Afscheid Ds. W, Muilwijk,
Tijd-ens een d-:uk bezocl:te bi;eenkonsi in de Kapel van d.e Remonstrants Gerefor-meerde Gemeente aan cle ;s-Gra.rel-ancisewer te Hilversum op zaterdag 10 september j.1rheeft Ds. l{uilwijk afscheid g.;;;;;";""ir'riin gemeente te Hitversum on d.ie van An-sterd'an0 te gaan d.ienen' ljt afschejd houdt o,m. in, d.at Ds. I\,luilwijk het voorzit-terschap van d-e Conmissie voor Jeugd.werk heeft neergelegd. en ook niet langer alsgroepsgeestelijke van d.e Argonautengro ep zal optred.en.
ook van d-eze plaats nog onze hartelljke d.ank voor al1es wat U voor d.e jeugd. vanEilversun hebt gedaan,
Wij wensen U nog vele gced.e jaren toe in A.msterd.am,

"a -, -, -o 
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Aanvullingen en wijziEingen ad.resli.isi van .ianuari 1960,

31ad. J - Plaatsetijke Connissie Wijzigen:
Hilversum imf:fkerk is verhuisd naar!

31ad I - Baarn, Groep I
1aBlad 6 - Baarnr Groep II

BIad 7 - HilversurnrGroep 1

31ad 9 - Hilversum, Groep J

31ad. 11- Hilversun, Groep 5

BIad, 1J- Hilversum, Groep B

,a,31ad. 15- Hilversum, Groep 10

Slad 1 !41 vervolg b1ad. 15

Blad. 15- Hilversum, Groep 11

31ad. 1J- Hilversum, Groep 1]

31ad 1 9-Kernstam Gooische
Districts YT-Raad

BIad. 21- Sub. Comm. X-groepen

BLa& 24- Algemene ad.ressen

t/Bl-ad 6- Baarn, Groep If

31ad. l4-HilversurarGroep !

$uqinpmg\aan 3e te1. 46502,
51,'l SCnrl,lVen :

AZYII /:.-y.-4.- Gijn , compagnieweg
.U]-.1 ,:cnq1 .lven 3

A. W, Me j. 1,. 3een, Renrbrand.tlaan

Afvo eren :

5 2, Hilversum

31 t Baarn.

A.Ifrl. Me j. E. Rouvoet, G. v. Amstelstraat 228
Hilversum.

Sijschrijven:
A. W. Me j. A, C. v. Vliet, Neuweg llA, Hii.lversum

V/i j zigen:
I[, Me j. M. de Vriesl JeP. Coenstraat 4 word.t

]'{evr. M. v. d.. Kooy-deVries, Dassenlaan J6,
Hi-lversurne te1,, 11985,

PH.F. Snit is verhuisd. naar Egelantierstraat 1{,
I{ilversum.

Afvoeren:
A.V'I. J, Bos, Celebeslaan B; Hilversum,
Bijschriiven:
A.V. H, C1oo, Copernicusstraat 11, Hilversum,

te1. 15992,

Wii zigen:
V, T. v. d-, Kooy is verhuisd. naar:
. ^ Dassenlaan J6, Hilversum, te1, 11985,
Arvoeren:
7fW-f'[6j; D.A. Scholtens, Eikbosserweg 2)!1

Hilversum,
Afvoeren:
Ds. VI. Mui1wijk, Eikbosserweg 2{8, Hilversun.
Afvoeren:
A,W. Mej. C.v.d., Gant, Siriusstraat 25, Eilversum.
Afvoeren:
VT-stamleider

Biisghriiven;
VT-stamleider

Stamschrijver
Hans Houtman,

Afvoeren:

Vf. J. v. Kooten, Badhuislaan ),
Hilversum,

Jaap d.e Raad, Diepend.aalselaan 1{0,
Ililversum te1, 4,6182,
W. M. Binnend i ik/ bi j afr,vezigheid
Langestraat 1O1t Hilversum,

tel, 47497,

Schrijver T/.M. Sinnendijk, Fuchsiastraat /,6
Hilversum,

Bi j schri j ven :
zr#r-.#.-Schrijver A.M. Geerlink, Ten Kalelaan 2J,

Silthoven,
I[i,'izisen :
J. Streefkerk verhuisd. naar:
Surinamelaan 3, Hilversum, te1. 46502,
Vfiizisen:
J. Streefkerk verhuisd. naarl
Surinamelaan J, Hilversum, tel. 46jOZ,

3i j schri jven :

A.Y[. E,v.d. Aarssen, Sophialaan 26, Baarn
Afvoeren:
G, en V. H, d.e Boer, Talud.weg 2J, Hilversum.
Kt tc^h?t r\r6h.4LttpvL.1 r,t rvfr.

G. D. van Tellingen, Gijsbr.v,Amstelstr,41A,
Hilversum, telefoon 15491,

Bi,jschri.iven:
A,W, Mej.A.S, Steffers, Kapteynsiraat !JrHfsum,

B1ad. 16-HilversunrGroep 11
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Vgrvolg aanvullingen en wljzigingen a4reslijstr

31atl 1 - Ass. Districtsconnissarissen: WijEieen:

BLatl 8- Hilversun, Groep B

ra^B1ad. 6-3aarn, Groep I1

Spreekuur DC

0p Maand.ag L7 October
te houden. ODC, Hopnan
NOTA TE NEMEN .I.I.'

ADC*II Mevr. A. Sorst-van Schaikr adtes
rr. i. v. 15 October 1950:
Zeevaertweg 71 r Eilversun, 

i

ADCi-.Y. R' Borste idem'

Bi i s chri .i ven :
#

ADCrV.Th. Gn 1,, Schneiderr Kastanjelaan !1

Nieuw-T.,oo sdrecht I te1, 02958-LL69,

Eiaisss:
Ad.res R. Co Sorst en Mevr. A. Borst-van
Schaik n. ir vr 15 0ctober 1950 in
Zeevaertweg J1, Hilversum.

A,fvp?ren:
AV. D. Eepp en

AV. E. Eepp.

en 28 Novernber 1!50 zal de DC verhlnd.erd zijn om spreekuur
D. A. v. d, Maarel , zaL w€lsToeoeru II GEI,IEVE EIERVAN GOEDE

Bezoek Ambassad.eur vq,n israel
0p Zonclag 18 Septenber j1, bracht Zijne Excellentie tie Ambassadeur van cle staat
Israelr de Eeer Cid.or, een bezoek van ongeveer een half uur aan d.e welpenhord.e
van de Pieter Maritsgroep. Zijne Excellentie was zeer verrast over alles, wat d.e
welpen hen konden laten zien met betrekking tot zijn land. Het was een keurlge ten-
toonstelling d.oor vrelpen opgezet en nned.e dank zij de materiaLen, verzaneld d.oor
Akela v,d., Baan op haar rrfsrael-reis't1 bijzonder goed. geslaagd.f
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Routeschets
Verslag
Seinen

Seinapp'araat en
bericht

Inspectie
Aard, schillen

a Knopen aannaaien

Ilakken knalkur-
ken

Mobile
Perg. openbare

Touwbrug 50

oVogelkast je
7n

Staro en blad.eren2{
Rijwielbrancard. J0
Paalwoning 40
Stand.beeld 20

E,I{* 8.0. t6
Kaart 20

20

5

10

6

B

Ieven B

Vlaggen 10

Dep6che 5

Schatten B

ReBrod.ucties 14

Verkeersbord,en B

Kinspel 10

Stafkaart 10

Reddingli jn '12

Sa1gooien ,
Kennis I[ilheImus 5

Sreed.temeting
rivier I

Schets kanpopb. 40
Situatiesohets 10

Bereitling: warme
naaltijd en op-

dienen 15

Extra punten
1. v, rrb hand.icap
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4
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5
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1
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I.l["rrgoK"'n" J, Heid.eparuf ten Boom 9, Athabascan
2.Tfilco Jiskoot 6, Pieter Marits 10. Argonauten
J.Albert Schweitzer 7. Celliers 11, Generaal Yrlinkelnan.
4. Die Gooische Treckers 8, Naerd.inclant


