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rriaFeGoPar ]iu'aterfeest van d.e Gooise
Pad,vinders, Zwemstad.ion, Naarden.
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rrArgonauten

in Hellas", lezing, klankbeeld en d.iars van de Griekse reis van
"De Argonauten[ in d.e Aula van het
Nieuu'e Lyceum, liiitte liruislaan, IItsum.

uur

Inleid.in€iscursus Verkennersleid.ers,
Troephuis I'Pieter l,./iaritsgro€p" r
Schuttersweg J{, Hilversum.
'iu'oensdaAi 9 novembeq 1960 - 7. iO ulr-r - Laatste avond stereisen-Gllrsu-s Welpenleid.ing, rrDe Burchtrr, IIo1le lVeg, Hrsum,
Zat,erd.a€r_1 2.IgJg1rh.er._l 950. - I uur
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ged., bij troephuis "Naerd.i-nc1ant6lro€p"r
0osterbos, Spand.erswoud, Hi-1versu.m.
Inl e id ingscursus Verkenners I eid-ers,
Troephuis "Pieter ll:a311"*toep" r Hrsum.
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PAVAQUA - Nationale Zwemwed.strijd.en
j\.P.V., Sportfond-senbad. 0ost, Amsterd.am.
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Vergad.ering Pl.

uur

PIVO-bi j eenkcmst.
Gezamel-ijke leid (st)ers-bijeenkomst in
"De Burchtrr, Troephuis "Ge.,l,iinkelmangroep't, Ho11e 'i,reg, Hilversum.
Seoorcl.eling insigne Pionier, praktisch
ged., , bi j troephuis rrNaerd.inclantgro€p"

Oosterbos, Spa.nd.erswoud., Hilversum,
Bijeenkonst van alle l(aderpatrouilles
van t t Gooi-Zu_id, Troephuis t'l{aerdincIantgro eptr , 0o s t erbo s , I{i lversum,
DC GII]}T SPRI,.EKuUR!

- DC GI;],-N SPRjIXKIIUR!
- Padvinders-iierstdi-ensten.
- ITieuwjaars-instuif.

}l{utaties in de Districtsleid.ins:
onze Ond-er-Districts-Comnissaris, HoDman D. A, van d.er llaarel, heef t reed.s bi jna
tvrelienan oalodsn te kennen gegeven, al s ODC te ,,vi1len terugtreCen, Het heeft
ons wcinig rnoeite gekost llopnnan van d-er Lie.arel te bev;eg"tt nog enige tijd acti-ef te blijven, mar.r thans acht hij het ogenblik i;ekomen om zLJn taak aan
een
i on c"o r-o
r * o d.ragen. lilii rnoetc:n d.it accepte ren,
v arra
'!Jvv4
maar het verheugt ons te
"e
kunnen nnel-den, clat Iicpman van der l{aare} zichzelf (nu zonc-cr .roLmaJ6t) een
bijzond.er belangri,ike taak heeft opgelegd, nl . het wcrven \ran nie.uvrc leid.-

(st)ers.

-

llopman

r

]t*-+'

1

-2T.van lvianen is beleid gevond.en d.e functie van Onder-Districtscomnissaris
op zi-ch te nemen, terwijl hij daarnaast Secretaris van d.e DC blijft.
Deze benoeming is inmid"dels d.oor het Sestuur van d.e N.P.V. bekrachtigd..
Het Conmissariaat voor X-groepen zal worden bezet d.oor d.e Weleerwaard.e Heer Ds,
H.Onstein, lled.Herv. Pred.ikant te Hilversum, vronend.e Gijsbrecht van Amstelstraat
no" 118, te1. 42780,
Het ligt in de bcdoel-ing op de algemene leid(st)ersbijeenkonst, d-ie Dinsd.agavond. 22 november a. s' zaL word-en gehoud-en in het troephuis ItDe Burcht'r aan d.e
Holle ![eg te i{ilversurn, afscheid te nemen van Hopman van d.er Maarel en tegelijk
d.e nieuvre ODC, Hopman van Manen en de nieuwe ADC voor X-grcepen, O0baas Ds.H,
Onstein, in hun betref'fend.e functies tc installeren,
fk zal het bijzonder op prijs stcllen als zoveel mogetijk leid(st)ers, led.en
van d"e Plaatselijke Commissies en Groepscommissies en and"ere belangstellend.en
op d-eze avond. aanwezig kunnen zi-jn, De aanvang van d-eze bijeenkonst is gesteld.
op 8 uur,
Hopman

T\A
vv a

UITNODIGIJfG:

De tiernde Hilversumse Padvindersgroep 'rDe Argonautenrr heeft het genoegen U
te nod-igen tot het bijr,vonen van d.e eerste vertoning van het klankbeeld. net
kleurend.iars

uit

IIARGONAUT]]N
]N
HEILAS''
op maand.agavond. ] november &r sr om B uur in d,e aula van Het Nieuwe Lyceum,
l/itte Kruislaan te Hil_v€rsutrrr
Inleid.ers: i\{r. P, L, },[u1ler (Jason) en L, Roe]_of sen (Orpheus )
A1s voorprogrammas een korte terugblik op d.e mfifestatie 'tHelfas in Hilversumr,
Ter d.ekking var de kosten is de toegangsprijs voor d.eze avond. vastgesteld. op
f 1 t25 per persoon. (Scholieren / 0 ,7|7).
Ksa.rten zi in rrorkr^iLd6wqal
iohror

hi
vrJ. i.

Bas Gen
Celebeslaan 4 Hilversun tel. 1jj\4 \ ied.ere avond.
il
il 1269i ) van'l tot B uur.
Taco Noorman Vermeerlaan 28
De Districtsleid.ing kan U een bczoek aan d.eze avond. van harte aanbevelen!
Bi jeenkomst Groepsl-eid.ers :
Op Dinsdagr 2! september 1!60 werd in het troephuis van de Celliersgroep een
bijeenkomst gehouden met d.e groepsleid.ers van d.e groepen in ons d.istrict.
Helaas ontbraken enige groepen, Bijzond.er jammer, omdat verschill-end.e problemen
betreffend-e het wclpen-, verkenners- en voortrekkers.werk uitvoerig werd.en be-

handeld. Zo is o.m. besloten te bevord-ercn, dat jonge 1eid.(st)ers-ged.urende
een bepaalde period,e zull-en word.en uitgewisseld om zo ook in ancler" g"oep"n
ervaring op te r1oen,
De notulen van d-eze vergad.ering zijn inrnid.clels aan d.e groepsleid.ers toegezond.en,
Sadvind. ( st \ erske rkd.iens

t

:

De op Zaterd-ag, 22 oktober j1. gehoud.en pad.vind.(st)erskerkd,ienst in d.e Bethlehemkerk mocht zich verheugen in een zeer grotc belangstelling van d.e groepen
van het N. P. G. en van de N. p. V.
De leiding zou lk ',,vil-le n verzoeken, om in de toekomst bi j dergeli jke d.iensten
van te voren de meisjes en jongens er op te vri jzen, dat zo,;te; -v663^ als n6 d.e
dienst meer stilte in acht moet word.en g"noren, zodat, het gehele verloop stijl-

voller zal zLjn.

ADC-X T. van }{anen.
Ouderavond.en:

0p d.ond-erd-ag, J novenber hietd. groep 1 nlie Gooische Treckers,, een ouderavond.
in het troephuis van d.e trGeneraal llrinkeLmangroeptt aan d.e Hol1e Weg, terwijl op
vri jdagr { november d.e 'rTi/ilco Jiskootgroepil een oud.eravond. organiseert
in het
rrElimrr

gebouv,r
Maand.agavond.,

te Baarn.
I novemb€r

&r sr houd.t
troophuis op d.c "Geitenweitr,

d.e

rrCelliersgroeprr een oud.eravond in het

ffiaell}/IangoKr,;anegroep||envand.e|']iJi1coJiskootgroep||te

Baarn hebben aangeboden om op d.e iateraagen 19 en 26 november a. s, het padvind.erskamptenein rrBeukenvu'oud.tr te rcinigen van allerlei ongerechti;het;;.'-"
voorv'raar een lofwaardig initiatief
en rvel-l-icht een voorbJeld. ter navolging
voor andere verkennerstroepen.

ro^.'{. ,,
. - (/
\
lYlUtratl_es -Iet_d
st.) crscorps:

'

) '

',aszaterd'zg,Boktobereenzeerbe1angrijkedag,
H. de Boer nam wcgens
het aanvaarCcn van een vrerkkrin6l in-Enrneloord.
(N.O,P, ) af'scheid. a1s groeps- en verkennersleid.er, Hem wcrd. d.ank gebracht voor
a11es wat hij in d-e loop d.er jaren voor C,e ilAthabascangroeprthad. ged-aan en ook
van deze plaats v'rensen rvij hem nog hoel veel goeds in Emmeloord.. Gelukkig kon
d-e opengevallen plaats a1s groepsleid.er vorclen ingenomen d.oor Hopman D,H.v&n
Tellingenr ter';;ij1 Vaand.rig N.van Bcek de leiding vitrn d.e verkennerstroep op
zich heeft genonen, Beiden r','r-:nsen ivij cun Zorrnig Spoor toe in d.e komenae ti;a,
Ook bij d-e'rGeneraal- l'i/inkelmangroep'r nam cen 1id. van d.e leid,ing van d-eze groep
af scheid en rvel Ake1a J.lL Paets-Wi jkhuizen, d-j-e nu na ruim 1J jaren d.e ti jd
gekonoen achtte hatl'r taak als Akela over tc d,ragen. Deza plr:chtigheid.
plaats op zatcrdag, 2c) oktolter j.1, Namens hot rlistrict sprak lC guisvond.
inrt Veld.
ziTn';taard-ering uit voor al-les, i,rat Akela Paets in de loop d.er jaren zoweL
voor haar groep, al-s voor het district hecft g,'ed.aan. Ook haar echtgenoot, oudhopman Paets, iverd. in d-eze d-ank betrokken. A1; blijk van bi jzonclere waard.ering
werd- Akel-a Paets benoemd. tot Erc-Ake1a van d"c rrGeneraal- iiVinkelnoangroepr. Ook
d-e groepsleid.er, Ilopnan H. wi jk, en d.e vocrzitter van de Groepscommissie, d.e
heer A.A. la Rose, spraken woorden van d.ank cn dc:den d.eze vergezeld. gaan van
enkele cad-eaux. Nadat Ake la Pacts in haar dank'oroord. nog cnkele originele plakboeken had uitgereiktr '"vas cr in heb troephuis voor d.e talrijke Oud.ers en belangstellend-en 6;elegenheid. orn af scheid" te nemen van Akela, Ook van hieruit
wensen wij Akela Paets mot hs.:ry' mrn.ng vele goede jaren toe,
Hopman

lngeKomen;

J,f. Zatetd'ag l'ras voor mij dan cit: d.a6 aangebroken, dat ik, na 1j jaar, afscheid
nam van d.errGeneraal- Winkelmangrocprr. Het moet mij van het hart, clat ik een
inc +.i"iA
h,:'hu i=-ehad. trin dat is in nict gcringL
rfi rtrr're
urJu rru
m?lte te danken geweest aan d"e
samenwerkingr die ik heb ond.ervond,en van allc leid"ers en leidsters, vooral in
district rt Gooi--Zuicl, vraarvoor ik jullie langs deze ueg nog eens vril6e bed.anken, Ook onze DC en overige lerlen van rle listrictslcicling wi1 ik hier
in
betrekken, De ll0_ pcrsoonlijk dank ik nog hartelijk ,roo" d." ,uvoord-en, dievooral
hij

heeft gesprcken bij rnijn afscheid. en vooral voor de ond.erschei-d.ing, d.ie ik
mocht ontvangen. Ik hoop d.aard.oor nog r,vcl eens in d.e gelegenheid. ie zijn zo
af en toe nog eens in jur-lie miclde' te ve rtoeverr.
Ook de vrou.w van onze DC vril ik niet verge ton te bed.anken voor a.l
lo konios
s-+v
r:v'rvr

koffie!!!

rk heb dus nu de leid-ing overgcdragen aan Joop Verwey net a1s assistente Ans
Steffers. Ik hoop, dat zLj op d.r:zelfd.e vrijze die meder,.,rcrking zul_1en
krijgen,
d.ie mij ten decl is gcvallcn.
Ik neem dan hiermed.e afscheid. van jull-ie en vuens je nog vecl succes toe in
Horder Troep en stam'
J.H.paets-vfijkhuizen,
Ere-i.kela groep 11.
Ineigne Pignier:
op z'aterd"ago 12 en 26 november a, s. bestaat voor verkenners d.e gelegenheid.
beoord'eeld' tc word-en voor het insigne pionier. Op de eerste mid.dag ial d.e
theoretische kennis getest r',,ordcn, terwi-5t op de twecd.e mid.ciag een werkstuk
gemaakt moet riuord-en. Beid.e bijeenkomsten word.en gehouden bij het
troephuis van
d'e 'tNaerd"incl-antgroe p" in hct Ooster:bos en zu1len orn d.rie uur rs mid.rlags
aanvangen' De troeprad-en en d.e verkennersleiders hebben inmid.dels een circulaire
me t aanmeld ingsstrook ontvangen.
ADC-en V.
Groepsbla,d-e n.
Dezer d'agen rol-d.e l,veer een groepsblad. in d.c bus, nl. r'De uitkijkrrvan
park-ten Soomgroep. Het blad ziet er keurig verzorgd" uit en d.e inhoud d.e Heideis bijzonder interessant' zo lazen tlij,)rrnr clat op iaterd.ag 22 october j.1, 6leden
van
d'e Heid'epark-ten Boomgrocp het insigne t
hebben
behaald.,
Van
harte
gelukgewenst met het behaalde succes,
"rprrro"Ieider
Hoe staan d'e zaken met trHet Gulden vlies'r. rk heb met vecl
genoegen steed.s d.it
blad' van d'e Argonautengroep sglezenr maar oe-taatste tijd niets
re"" ontvangen.
De uitgave is toch hopelijk niet stopgezetl dat zou bijlond.er jammer
z1'jn,
Yfaar blijft
de I'Yellrr van d-e Naerdinllantgi'o"p. De start was veelberovend,
maaf Illlr.'.",r!

Secr.

l). C.

Schrif t el i jl.o cursu.g_1
l'eiders en l"eid'sters ole een volmacht bezitten en een
troept horde of stam hetrl"'rrr liDnnen zich opgevL-n voor half jaar praktijk in
het schriftelijk ged.eelte
van d'e ltv'oodbadge-training' i). a"rrrnolrling roJt g""chit-.den
door inzend.ing van een
aanrneldingsformulier, dat bi j d'e afd-' rrru.l-r,ir.q van he
t
N.
H.
K, te kri jgen is. Tevens
moet een bedrag van f 2rlo g'estort.wordo" of gi"o
150484
t.il..v,
Padvindersrt, Den Hang, net verrnelding v:in uischrifteii;t"
^De Nederlandse
vragerl viord en dan cni6ii-. da','elr latcr io ,,r"o.,.ni.c,.rr..
"rr""..r. 196 o-1)61,t, De

.4*

v

t

-4-

steli jke geleurtenis sen.
,Op woensdag 5 october j.1. zijn in het hu,,ielijk getred.cn, oud.-voortrekker Hans
Earkerna van d.e Peddelar rs met L'lejuffrouw N. van der V,Ioud.e, Onze hartelijke
gelukrvensen voor het jonge paar en een bi jzond.er
"Goed. pad.r,
Assistent-welpenleider wim Nieuwer-huis van de Naerd.incl-anthord.e
verloofcle zich
op zaterd'ag B october met Mejuffrouvr II.Krijger uit Mld.denmeer, Ook
van d.eze
plaats nog een hecl plezierige verr-ovingstijd. tuegewnrrrt.
Fee
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Afvoeren:
ODC l, A, van cler l,faarel
AIC-X T, van l,{anen
Ri ienhri

irron.

f. van Manen, K;rtenaerlaan .lO
te1.12674
ADC-X Ds I{. Onstein, G.van AmsteIsttaat
tel. 42780
ODC

31ad

4 - Plaatselijke Commissie T,oosd.recht

Bi i schri.iven

318

:

V.-rlrzitter: C.I{.A. Hartman, Renbrand.tlaan J,
Ilieuvr Loosdrecht, tel. OZ95B_8|1.
De Heer K. van Wald.erveen is Secretaris-pennine_
Leden

nee

gter.

i

I'. Atema, Lind.elaan {, Nieuw loosd.recht
te1.02958-166,
1'{r. J,L, Vund.erink, Oud.-T,.;osdrechtsed-i jk i
A, Suijsing-DamstSr
slao

31ad

b

B

- [Iilco Jiskoot
Groep fI

Baarn

Tli i snhri
A.

- Hilversum Groep II

31ad. 11- Hilversum Gruep

YIII

1;[.

Loosdrecht,

Oud
Oud

Loosdrechtsedijk

te1,

1

O2958-248,

Loosd.recht

17

-a,

tel_. 02958-272.

.

j, J. Been,

Rembrandtl-aan J1 , Baarn

te1, 02954-4j86,

3i.i s chri jven:

i..ll[,

l,[e

j. T. May, Luitgard. e,le€: 21, Hilversum
tel.45840,

Afvoeren:

A.V. E. van Minnen, Kam. Onnesvreg llJrtiIvorsu.rne
Sijschrijven:
A,W, I/le j. J. It. Vorvloet, Hobbemalaan 10.
A.

v.

A.V.
Blad. 14-IIilversum Groep fX

irron
Me

Oud.

"il;;:i3ill"li"l'r

R. Jacubs,,
ttrL1ur;rvexsum
H. J. van Meerten, trVagnerlaon 2rHilversum

tet-.45701,

Ei i slnhri irro- .
A, trV. lvlevr. C. II/i jbrand.s_Simons, Gr v&rr Amstel_

straat 57, Hilversun,
1,'/. L{cj. T. Guttinger, Xeestraa,
1 6rllilversuni.
tel'
12119'
li. y. iv, van Bcek ivclrd.t v,
A. V. H. iiiulf fraat, van Hoornstraat 64,
Hilversum.
A.

Blad. 1 !-Hilversum Groep

te1.

X

A,
A.

Blad. 1 la-Hllvelsum Groep

X

15116,

Afvoeren:

W'
Y,

Kors , Elzenlaan 19, Hi_lversura.
G, Zilvolcl , nemnesseri,;eg 1BJ, Hilversum,

L{. A,

'irran.
Ri 'isnhri
Sfom'lniAnr
lI trr . P.
.,,
S

t ams chri j

ver

Gen, Runstraat
Celebesla

Utrecht of
,
";': Hilversum
12,

+{tr

r

Vervolg blacl 15a,

Stampenningmeesterl

-5D. T,euring
v. Hasseltlaan
be1.

Lf vo cr-en:

39t Hilversum
11546,

Stamschrijver: K. Kolenbrand.er.
Groeps6lccstclijke: ls Ijf, l,tuilvuijk.
31ad 16- Hi_lversnm Groep XI

Afvoeren:
\7, I,,{evr. J. H. pLets-r,Ti,ikhuizen.
Bl j s chri.iven:
J: Verr,rey, 2e Nieulvstraat ZB, I{j_lversum
I.
Ere ,tkcla: llevr. J. H. paets-!Vi jkhuizen,
Is
-GraverLl ands cwe g 1 44, Hilversum.
1i.

Blad. '18- Loosdrecht Glocp I
Blad. 21-Hilversurn, Sub-Ccnnj_ssic X-groepen

V. J.

Pie

ters

tel.1145j,

rifvoercn I
.iil4r. J, Veri.rey, 2c Nieur,..;straat 28, Hilversum.
Afvoercn:
Als lid: T. van ir{anen, ADC-X.
Ri irrnhrj

-_dvv+r:rrJvvrf.

-irrr,-.

ADC-X Ds H. Onstein.

