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DISTRICT 
't GOOI-ZUID 

Hilversum, 21, Juni 1962. 
Diependaalse Drift -16- • • 

MEQEDELINGEN VAN DE DI.STRICTSLEIDING n ' . 79. ' 

Agenda: 
-NatlonaleKoempoplan, Ommen.Zaterdag/Zondag, ' 23/24 Juni 1962 

20.00 uur _ crude Wolvenraad 'JDe -Burcht" ,140ensdag, 27 Juni 1962 
, Holleweg 20, Hilversum'. 

De laatstepuntjes op de i 
voor de Rimbo ejacht~ _ . '. 

- Twp.esterrenjacht voor alle 
2-ster wel,en V.K.J.B. en N.P.V. 
in 't Gooi-Zuid. 

"Pbstho~ders" Rimboejacht naarVrijdag, 6 Juli 1962 
"Beukenwoud" om ter plaatse de 
zaak te bespreken. 

19·00 uur, _ 	Vertrek Benzin~siatio~~ij het 
Sportpark te Hilversum., ' . . ;, 

' 19.30 uur 	 "Op , "Beukem-loud" • 

~aterdag, 7 Juli 1962 ,, 14-30 uur 	 Districtsrimboejacht "Beuken
woud", Lage Vuursche. 

l.faterweekend voor alle VoortrekZaterdag[Zondag, 7/8 Juli 196~ 
kers :van het Gooi. " O.a. zwerf
tochtover de L00sd·rechtse 
Plassen. 

-
Loosdrecht •. '

Vrijdag 24 tim Zondag 26 Augustus 1962 	 Nautische Ilakswedstrijd~n te 

- qilweU 'Reunie te Ommen.Zaterdag, Zondag', 25/26 AugUstus 1962 

Zaterdag, Zondag, 2?-!23 September 1962 , - X-Koempoelan te Doorn. 
" . 

..Algemeen:
Gedurende de maanden Juli pn Augustus zal de DC geen spreekuur houden. U gelieve 
hiervan goede nota te nemenl Veor spoedgevallen wende men zich ge1urende deze 
periode tot de DC, met uitzondering van de periode13 Juli tot en met 5 Augustus 
a.s."daar de DC dan met vacantie is. onc aopman T.van Hanen is die ' :tijd echter 
beschikbaar voordringende zaken. 

, ' 

'DE GOUDEN JACDBSSTAF VOOR HOPMAN J.KOOGER~ 
~ ......---. , f --.-

Tijdens cl8 Districtsra&.d, die op 21 juni 1962 ten huize van de DCwerd 

gehouden, is aan Ho pman J,Koo ger, ADC in Algemene Dienst , in It Gooi-Ztiid, 

in tegenwoordigheid van zijn E6htgenote en D6chte~, de Gouden Jacobs~taf 


uitgereikt. 

Hopman Ko ogerontv1ng deze ortderscheiding voor het ' zeer v~rdienstelijk 


werk, dat door hem gedurende een groot aantal jaren (op 17 april j.l. 

25 jaren) voor de Padvindersbewe ging is verricht. ' 

Ip zij~ toes:praak herinnerde de DC in 'het , bijzonder aan het 'zeer belang

rijke werk, dat Hopman Koo gerals vertegemv~)ordiger van de H. P.V. in de 


. Jeugdraad ,nilvflrsum ~,Commissie voor Jeugdwerk heeft verricht. en van welke 

CO)llmis s ie hij nog steed.s ' Secretarisis., .Ook zijn verdiensten ali:! cursus

leider in de moeilijke oorlo gsjaren, toen de N.P,V. officieel u1et mocht 

beste,an, en zijn werk voor de toen opgerichte "Vriendenkring " werd niet 

onvermelcl gela ten. Tenslotte vervuld e Ho pma n Koo ger vele jaren de functies 

van ADC-Verkenner s en GL van de "Heidepark-ten Boomgroep". 

Nogma als ~nze harteli j ke ge lukwensen! 
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Vlootraad op 4' Juni 1962: , ' •... , , 

Tijdena de op 4 Juni j.l.~oJden eerste v100traad in het District 't Gooi

Zuid is o.m. het volgende besloten: 

~ De Mango Kwane zal een patrouille afvaardigen naar de Nationale Bakawed


strijden, die dit jaarin Loosdrecht zullen worden gehouden. 

& Schipper Gieskes 'zalzich:beiasten'met 'het o;ganiseren 'van Distriots 


zwemwedstrijden. 

~ Verder werd een geanimeerdegedachtenwisse1ing gehouden met betrekking tot 


aanschaffingen nieuw botenmateriee1, uitwisse1ing leiding, etc. 

Een vlootraad, die ,bes1ist herhaald zal worden in de toekomst. 


" 	 . ------------ , . , ' , -
Dripgende oproep: . ' 
Van de zijde van OUbaas v.d.Veer is het vo1gende verzoek binnengekomenl' 

, "Wie helpt mij aan enige oude, maar nog bruikbare landverkennersuniformen 
voor_ jgpgens. yan o~.e.veer 12-13 jaar... Ook g.ada.slten~v:a.n uniformen zi-jn welkom,- 
o.a. 	(iok kOusen. Liefst gratis of tegen kleine vergoeding". 

F..J .v.d...Veer,:' . 
, t Handellaan 16, Huizen N.H. 

tel.02952-l476 

{Of te zenden aa.n: W.F.Brinkman, Oostzanddijk 84, Middelha.rnis) .. 


Kamformizlieren: 

De tijd van zomerkampen staat weer voar de deur. Ik doe daarom een dringend be

roep op deWelpen~ en Verkennersleiding, de kampformulieren uiterlijk 28 Juni 

a.s. in te zenden aan mijn adresl Diependaalse Drift 16 te Hilveraum. 

word't deze termijn overschreden, dan bestaat de mogelijkheid, dat het verlenen 

van · toeatemming tot het ' houden van eel'l zomerkamp in gevaarkan,koinen. 


DC. 

AoHe "Te1efooMida": . 

Reeds nu kan worden medegedee1d, dat van de zijde van de P.T.T. opnieuw het 

verzoek is binnengekomen hulp te ver1enen bij de distributie van telefoon

gidsen gedurende de zOmervacantie. 

Willen de Verk&nnerstroepen, die hieraan zullen medewerkeh om op deze ~Jze 


hun kas te spekken, reeds nu "een plan de campagne" opmaken, zodat de gehele 

organieatie op soepele wijze kan verIopen ? ' ," 

Opgave van aantallenjongens, contactadreseI).naa,mgrOf~p, gaarne zo · apo~<iig 

mogelijk bij Hopman R.C.Borst, Zeevaertweg 11, Hilversum, tel. 12348. 


Feestelijkegebeurtenissen: 
Geboren: 	Op 22 Mei 1962 Dick-Ceee, zoon·van Vaandrigen Mevrouw Kloe(G.Treckers) 

Op 8 Mei 1962 Brian Hubert Elliot, zoon van Hubert en ElseStekelen
burg (Albert Schweitzergroep). 
Op 18 Juni 1962 Jeroen Marc, zoon van Vaandrig J.W.G.Beekman en OudM 
Akela ByBeekman-Weidijk (eveneens Albert Schweitzergroep). , 

Wij wensen deze ouderparen van harte geluk met de, gebOOl'te van hun Zoona en 
hopen deze t.z.t. als Welpen te mogen begroeten., 
Op Donderdag, 3 Mei j,.l. zijn in het hmofelijk getreden Hopman N.van Beek van 
de Athabasoangroep met Mej.Th.Juss en. Aangezien Hopman van BEek Hilversum 
verlaten heert en zich in Gouda heert gevestigd heet hij noodgedwongen de 
AjihEl-baecangroep moeten verlaten. Wij w-ensen hem en zijn vrouw in Gouda een 
bijzonder Goed en Zonnig Spoor. 
Op Maandag, 9 Juli 1962 hoopt de voorvelen niet onbAkende Oud-Heideparker, 
Oud...HQPD¥Ul, Albert Sliep in net huwelijk te treden met Mej.Martha Logan Mac Larena 
De huwelijksvoltrekking zal ylaats vinden in Bridge of Allan, Stirling shire. 
Bij voorbaat wensen wij dit or~idspaar een stralende huwelijksdag en een zeer 
gelukkige toekomst. 

-".-----~-----	 
--...~ .... ., -
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Leidersconvent: 

Met genoegen kan ik U berichten, dat OUbaas E.J.H.Volkmaars op het Leiderscon

vent van 19 Mei j.l. met algemene stemmen werdherbenoemd tot Hoofdcomrnissaris 

van onze .Vereniging voor.een periode van 5 jaar, terwijl op dezelfde bijeen

komst de DC van Gouda Dr.A.Jongbloed, benoemd werd tot HKC-Financien en Beheer. 

Mede namens leiding en districtsstaf wensik beide functionarissen van harte geluk 

met hun benoeming enik hoop, dat het onze vereniging door deze "oude en nieuwe 

handen ineen" goed moge gaan. 


DC. 

Te-waterlating bij "Mango Kwanegroep" te Baarn: 

Een reusachtig fees t ,vas het in Baarn op Za t er<lag, 26 Mei j.l. Onder grote be

langstelling werd het nieuwe troephuis ·van de Mango Kwanegroep te Baarn "te_ 

watergelaten" en wel met echte champagne. De naam van het nieuwe troephuis 

"Huis in 't Veld". Veel werk is hier door diverse mensen verzet om tot dit 

resultaat tekomen.En alS in Septemher a. s .de offici81e opening zal plaats 

vinden, zijn de Baarnse Zeeverkenn.ers "goed onder dak". Fen pracht aanwinst, 

vandaar ook van deze plaats nogonze bijzondere gelukwensen. . 


Afscheid Akela E.J.Marchal-Meyer: 

Baarn ,vas wel in het nieuws op die Zaterdag de 26e Mei. Akela Marchal achtte 

de tijd gekomen afscheid te nemen van de Wilco Jiskoot-horde en haar ta~ 


. aan eenjongere kracht, Mej.J.Been, over te dragen.Ditafschei<l is beslist 
niet in stilte gebeurd·.Velen waren gekomen om Akela Marchal de hand t e druk
ken en haar te danken voor al het ,verk verricht in Baarn in de afgelopen Jaren. 
Cadeaux wer<len aangeboden, terwijl de DCmededeling deed· van de. benoeming van 
Akela Marchal tot Ere-.<\kela van de 1:lilco Jiskootgroep. · 
Zowel de scheidende als de nieUive Akela wensen Wl.J een Zeer Goede Jacht. 
Ter gelegenheid van dit afscheid ontvingen wij van Akela Marchal het volgende 
schrijven: . _ 
"Terugdenkende aan de tijd van de Oude Vlolvenra<len en de samenwerking, Koem
po~lans, Rimboejachten, wens ik allen vele goede jachten toe in de rimboe. 
Ik hoop, dat velen nog ertoe zullen bijdfagen, de "Tereldbroeaerschap in en 
buiten de N.P.V. te verbeteren 1 

Akela Marchal" • 
.... -~-----.:.-.:.- . 

Gesprek ADC'n V en VT: 

Ret voorgestelde gesprek tussen de ADC'n V en VT, waarbij bovendien nag facul

tatief zijn uitgenodigd de DC'n en de ADC-AD'en ADC-ZV van 't Gooi-Noord, zal 

plaats hebben op M·qan ag, 25 Juni a. s. om 8 ' uur I s":avonds ten huize van C 

J.N.Kwant, Groot Hertoginnelaan 23, Bussum. 

Aangezien hethier een gedachtei'fisseling betreft, we.arbij elk der ui tgenodig

den persoonlijk nodig is voor het 'velslagen van het gesprek, wordt ergaarne 

,op gerekend, dat U aanwezig zul t zijn. 

ADC-VT 
F.J.v.d.Veer 
Handellaan 16, Huizen 
tel.02952-1476. 

c------------
Certificaten trainingscursussen: 

Het certificaat voor de onlnngs gehoud.en inleidingscursus welpen werd behaald 

door: Mej.C • Herms en, }Jej.T.Heynen, _Mej .M.Anneveld, Nej .-I.Kamphuis, K.ROrik, 

Mej.I.Been, 11ej.B.Pier!tz, W.Niemikerk, Mej.L.Been, G.Ln.man, Mej.M.van Hengel, 

Ivlej.M.Bier, Mej.F.de Smaleri, ,Mej.G.Heederik, H-.Volkers. 

Het certificaat voor de schriftelijke- Wood-badge voor \ifelpen werdbehaald door: 

Mej.S. W • Kanneworff , Mevr.G. \'li j brands-Simons , r-lBj .T. Gut tinger , 

terwijl het oertificaat'voor het practischgedeelte werd behaald door: 

l'1ej .,:r'. Been. 

Allen van harte gelukgewenst met het behaalde resultaat. 


http:Mej.F.de
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Op Zaterdag, 16 Juni j.l. werd voor Ouders en Vrienden'van de Argonauten een 

demonstratiemiddag gehouden door de We lpen en Verkenriers, die weI zeer ge
slaagd genoemd mag ivorden. , 

Op Zondag" 17 Juni he.d de J asonstanivan rleze groep pen autorally georganiseerd. 

Onder ideale wecrsomstandigheden start ten de deelnemers aan deze puzzle-tocht. 

Een pracht parcours door de mooiste gedeelten 'v8.Il Utrecht en Gelrlerland. 

Winnaar van deze tocht werd de eauipe van Hopman Huis in ,t, Veld. 

De prijsuitreiking vond plaats op heteiiid:punt, n.l. "De Orangerie" van Huize 

Doorn, het verblijf van de voormalige Duitse Keizer. AIle rleelnemers waren 

enthousi ast over deze tocht. ' 

i.eden vande ' Jasonst R.m , hfl.rtelijk dank voor clit plezierig evenement. 


Jeugdra8.d Hilversum, (Commissie voor Jougdwerk): 

Van de zijde van de Jeugdraad Hilversum ontvingen wij de volgende aamTlJzlngen 

o.m. in verband met 'het eventueel organiseren van uitvoeringen, voorstellingen, 
filmavonden en'daard..lo:met al of niet verschuldigd zijn van vermakelijkheidsbe
l asting. 
1. 	Ten aIle tijde bent U verplicht een aangiftebiljet voor vermakelijkheids

belasting bi .j het , Gemoentebestuur, Kamer 39, aari. te vre"gen, geopend Van 
9-12 uuren dit formulier 3 x 24 uur van te voren ingevuld in te dienen. 

2. Een nieuw speciaal, kortegeleden in de regeling opgenomen artikel 11 D, 
- voor j eugdvereni G"ingen en speeltuiIlOrgal1.isa ties, ' stel t dia- en fiibmvoor

stellingen vri'j van belasting, mi ts de toegangsprijs niet hoger is dan 60 
cent per persoon. 
Toneel, ballet, etc. zijn hieronder niet begrepen. 

~ Voor weldadi gheidsvoors t ellingen is het mogelijk om teruggave van reeds 
, geheven bel asting te vra.gen~ 


Voorts zal men U ten Gemeenteh:.lize gaarne voora f van adviee dienen, di t 

ter voorkoming van misverstanden of teleurstellingen. 


Jeugdraad F~lversum. 

Jamboree Griekenl and 1963: 

Aan alle troepraden van de N.P.V. en V.K.J. B. is inmiddels een boricht ge

zonden met betrekkine tot de Ja~boree, welke in 1963 in Griekenland gehouden 

zal worden. 

j)e bi.izonderheden zijn 8.1s voIgt: 

Vertrekuit Nederland: , waarschijnlijk op 29 Juli 1963. 

Terugk CT ll1-Nederl. and : \'/aarschijnlijk op 20 Augus tus 1963. 

Kosten: tussen de f 425,=~ en f, 450,== ,per persoon. 

Ej sen: tenminstc 2e k12.s;. op 1 Augustus 1963, minimum h:eftijd 14 jaar en 

maximurn lceftijd 17 j aar oud. (dUB nog geen 18 jaar). 

V6ar 1 Juni j.l. diende de vooriopige opgave binnen te zijn bij het N.H.K. 

met naam en ph.ats van de troop, de namen van de verkenners die naar de 

Jamboree zouden ·,tlillen gaan en aan bovenstaande eisen kunnen voldoen, de 

handtekeningen van die verkenners en het fi a t van de Hopman. 

Is deze opgave nog ni et ingediend, doe het a lsnog met spoed,de termijn is 

weliswaar reeds verstreken, maar misschien bestaat nog de kans, da t een 

spoedige opgave geaccepteerd kan 1:JOrden. 


Twee"'sterren,jacht op Zaterdag, 30 Juni 1962 van N.P.V. en V.K,J.B.: , 

AIle Akela's hebben de. formulieren,ontvangen. Heeft U Uw Qpgav~ reeds . lnge

zonden aan Akel a T. Koehorst, Hilvertsweg 124, Hilversum ,? ' 

Zo ni et , doet U het dan per omgaande, zodat de organisatie van dit evenement 

een vlot verloop kan hebDen~ ",
I 

Bij voorbaat onze dank voor Uw medewerking in deze. 

ADC'n-W. 




------------
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Water-weekend voor Voortrekkers: 

Op Zater~ag 7 en Zondag, 8 Juli a.s. wQrdt voor alle Voortrekkers een water

,.,reekend georganiseerd door de Oomes-starn ui t ! t Gooi-Noord. 

In grote trekken kornt het er op neer, dat een zwerftocht over de Loosdrecht

se Plaasen wordt gemaakt. 

Het weekend begint om 15.00 bij de J achthaven "De Boei" te Nieuw-Loosdrecht 

naast de l'1arine-Haven. 

Uitrusting: een plunjezak met slaapgerei (luchtbed aanbevolen) en eventueel 

extra kleding, verder kookgerei, broodmaaltijden en ingredient en voor een 

eenvoudige warrne rnaaltijd. Koken op een primus kornpas en na tuurlijk een zwem

broek. 

Kosten: f 2,50 per persoon. 

Inschrijving: veer 21 Jrnli j .,1 • 

Overschrijving van f 2,50 op postrekening no. 404732 ten name van F.W.Versfelt 

te Bussurn. 


Uitslag Districtspatrouillewedstrijden: 

Zoals reeds bekend, heeft de Valken-patrouille van de Celliersgroep dit jaar 

de wedstrijden gewonnen in ons district. Van harte gelukgewenst Valken met dit 

resultaat. In Ommen is deze patrouille als 25e geeindigd.ln totaal namen 48 

patrouilles deel aan de Landelijke 1'!edstrijden tijdens o.e Pinksterdagen. 

lVIisschien lukt het na intensieve training dat het volgend jaar de .i.deelnernende 

patrouille uit ons district in Ommen behoort tot de eerste 10. 

De totale uitslag van de districts-patrouille-wedstrijden was als vo1gt: 


1. Celliers 	 330 punt en 
2. Albert Schweitzer 313 punten 
3. Pieter Marits 	 296 punten 
4. Athabascan 283 punt en 
5· vlilco Jiskoot 269 punten 
6. Dag Hammarskjold 260 punten 
7. Die Gooische Treckers 256 punten 
8. Generaal \I/inke1rnan 224 punten 
9. Argonaut en 	 192 plimten. 

Vrijdag, 13 juli 1962 Ivan 17.30 	tot 19.30 uur - Instuif in Chinees
Restaurant "Maan-'Nah", Leeuwenstraat 49, 
Hilversum. 

Vrijda g! 10 au,gustus 196 2'" Instuif, tijd en p1 aats zie boven. 

Vrijcl.ag! 1,1 september 1962 J Ins tuif, tijd en plaic· ts zie boven. 

DE DIST RICTSLEID HTG WE NS T ALLE LEZE HESSEN EN LEZERS VAN DEZE "DISTRICTS

MEDEDELUJGEN" ~EN lillEL PRETTI GE EN ZONNIGE VACANT IE EN BEN GOEDE JACHT 

EN EEN V0'iRTHEFFTIlLIJK KAMP! 

http:Vrijcl.ag
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