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,lgenJ -t
lDonderdag,

vril,las,

1,

z^ter
ffi

19.00 uur ' -i)uderavond Pieter Maritsg?oe! en .q.fecheid,Ikela
C.C,v.d,3oaJ! in het troe!huis'/en ale Pioter llarits.

Septenber 1962

14 Sertember 1952

Vrijdaa. 21

- nn, 80.

tot

September 1962

Jag/zontjgt 22/21 Scptenber

uur

19.00

uu!

-lnsiuif
rrMa?n

20. oo

uur

-Ket'ne t

1962

tJ,)o

Aaterdas, 6 0ctober 1962

17.0O

chinees lestaura"nt

itsh'r, LeeuwenstraP-t
te
lillversun.
49

anragd Jaeongtamhut
(,ligonauten).
-X-Koenpoelan te l)oorn
-ouba?enra24 tell huize van
rlvTl W..{.vRn DaaI te l{rsum.
uur -Wef!en- en KP-bouteldienet

o.1.v. ,kela M. Sinnerldljk.
uur -Pa{Yi n4s t erfi erkenners r
4 ienst c.1.v. l{opria-n D.g.
van

lellingen. Beide di. en-

sten in de Sethlehenkerk
' aan de llcei.vsn Eedenlaan

te

van 17. r0

v{i.idaa" 12 October 1952

tot

19.00

Hilversu.ro.

uut -Insbuif in Chinees

ReBtau-

rnlln"Maan Uahit.

zaler.Lag./3.)n(1aa, zcf 2I oa"tober 1962

-lIerfstwel,}ileltocht en , georgariseeral 4oor le i'lrgcnaulengroep.
-Eike-k'e'lstrijden op de veluve,,.Aeorgani seerd _.1-?-gl:_jeIirhl;1]a Panzlstam voo? TTr 6
e4 oudete ferkenners.
-Netionale Vt-raa,l .Ansterdal

Zaterctag.

-P&vaque",

October

vriidaRlzaterdaA/Zonda€, 12,

l0

Novesler

1962

1,

en 14 october 1962

1962

lltrecht,

Onders chei aLinAen:

? Juli i. I . , alul het slot van .le l)is trictsrinboeiacht , i,'er'L e'en
o;ln-i.;aA;fia;
a" LDc-,or"fput, tlkela W'Lr.van l-rnerongen r de G.u4en Jacobsstaf uitgereikt' t'kela
van .A&eronaen is kolt n.r le litltste {ere}daorlog in 1945 &ctlef l'/elpenleidster
g""oti"" tii 4e 1,Iango tiw3"r,ehorrle te lasrh en zelfs toen zii onrstreeks 1!'51 a1s
door vele
3n,1er"i1zeri" te Leiden *eld benoetcdr bleef zij ha"r horrle tro!\" hoi'le
te Lei_
1-"t, i!a"t" z3terdagmid.l:-g snel na.,t B..3rn te rei'zen o& dr"r 'le
iDC vcor Welpen
fol'"i: i" Leiden verd oniCekt en ii het 'listrici itijnfr'nd alsdcor
haar bezocht'
verO iiges"hatefO. l{eer dan lC hor'r'en ter4en 'iaar regeListig
benoetling
eon
i'ltn
,'dnerongen
;i-C""i"t""t, \'rant in ripril 1959 a^nvilard'l e ,llcela
\"'er r'i}c t
!'erd
ziJ
later
h:r1i
i{ar
li;-tret onae:ivi;s te ]Iiiversun en slechts cen
aandeel
een
b.hnSTiik
rt
jf.rcn
efr,
zii
h
Sehad
Goci-Zuirl. De?e Ia?tste
n,r in
lre; Ikela r!'Borst_v€n
in lie leiding v:m de f,/elpente.lt'/e; het l)lstxict en samen
Scha.ik verschillende crrsuseen en /elpent'ctiviteiten gecr€ianlseerd'
var' vele verdiensten en wii vilie Oouden'Jacobsst:rf is dan ook een erkenning
qelulsrens
r' cverbTengen'
h3"rt"]ijk"
Len gp-:lrne hier no6 eens onze
f

-2i

:"crijp

ddze

kan;i, ''

'i',i
grr.Ess$ gcdsrs-!9!4€!4&il4!
]n het Juli/Au€ustusnuljter van W€esp-paraet (b12.195) 1s een beLang"ijk
axtlkel opgenoeen olraler het hoofd fot'l|p ateze-kans,rl
Id de konenile naanalen za.l n.1. ln een-ilental plaatsen een cutsus in het
je dLei.dersdiplona A en B voor creatieve hand;narbeid worden gegeven iloo!:
deskundlge instructeurs vall ate lealeratie van ha:rclenarbeidverenigC.ngenr, *eL_
ke !'edetatie ook het exanen zal afnenren.
d9 tg h_ouden cursussen! Ansterclan, len Eaag, Middellurg, Eind.+a4!q!T,vah
hoven,_Roernondr ffi6tl-ETi6ffiT6ngeJ.o, Leeuward.en
,atar ile oursus beotaat utt 8 week-ends (z"teraag ven +"i'oroninlen.
1? tot 12 ,,,"rl'
12_tor
16
uur)
en
ve1
ae
volgenae
op
data-:
i9"9?ry
"ul: 1952i
1l-14 october
9-10 Febru€,ri 196r;
10-11 Noyember 1.962;
t-10 Mdaxt l96ti
8- 9 Deoenber 1962 i
20-21 April 1951t
12-L) Januerl l96ri
11-12 Mel 1951.
llet eraeen zal eind ltei 196, {'orden afaenomet.
,

:

Asn elke cursut dieten eillinaal 20 leld(et)ers deel te _neeen, andlera ka!!
d6orgprlg niei pLaats yiuden.
lle kosten bedragen I 50,=- per persoon, ln deze prijs zijn lEterj.alen en
exanengeld i[begrelen.
Slaagt nen voo! het exajneu, dan ontvangt nen f, 15r-- terug van d.e kosten
van deeLnaoe ad / 50r--. voor deelnedexs uit ri Gooi-ZuiC zuLlen de reiskosteh lrorden vergoed ilool h€t District,
olgave r Vddr 15 Septenler a.s. aan do Seo!.DC., Hoplran f.va.n Manen, Korte-

naeilaarr L0, Hllverslrm, teI.IZ674.
l{1lfen degenen, dlc zich irudddc!B biJ het N.E.lt. j.n )en Hae6 hebben otr€egeven, hiervan cvcneens nededclinR doen aan laatstverael,d aCres: Kortenae!faar 10 ?
In het verbencl net het g?ote belan€ van aleze crrsus raa.t ik U r"rr irran"a."a
deze 't(ans te g?ijpenrr en haar beslist niet vcortij te laten ga9lxl

frainidgo cursus s en:

$et certiflcaat voor de vool'tgezettc trainingscursus gterei6en i{e1pen lrerd.
hehaald door: K.Riirik, MeJ;I.Kooger, Mej.T.cuttinger, M€J.I..Beerlr,!iej.c.
MeJ.U.van Thul1, t{.Vol_kers, Me j.M,Bier, lle j. t. leen, Me j. l.iieritz,
Ie:d:Arlk,
Me.ir C;Ilernrsen.
Eet oeltificaat voo! de lractische \roodbadge voo? WeLpen t.|exd behaalil dloor
I'leJ.F.iI.3osch, tellijl Stuu-rnan W.A.J.r.d.\{o1k het certificaat beha-elde
voor de practiscbe lloodbadge voor Zeevetkelurers.
Alle oursisten van harte €elukgqiieiat net betl behaalde aead.taat.

.

1, September a.s., zlt tiSene een Ouderavotrd vRn de. t'Pieler
I'Iarltsgloeprt, relke o& 19,10 uur aanvang.t in het troephulg aalr de gchuttersweg,
o.n, ,Ake1a v.d..3aen afscheid nenen als We1lenleidster v3ll aleze aroe!.
Op Dondord..ag,

.l\kela v.d,331n heeft gcddrLn4e 4 Jsren de hor.ie van de Pieter l4arj,tigroep
geleid en zaL zich nu ga^an wijd.en s,a.!i de opbouw van de n:ieuwe horale yar. de
rrDag HaEma^?6kJiildgroep'r

te's-Gravelard7/Kortenhoef.

Haltelljk dark .Akela voor de prettige en v&1k orig.inele viJsd, veaiop 0
met dle Welpen het spel speelrte. oelukkig houden r{ij U in het .Distr.lct
I't Gooi.-Zrridr zodat v:ij U ook tevene biJ voo"baat een hartelilk {elkor0 toeroepen a.fE .Akela van de flDag Eannarskj6ldgroetrr'.

Eelfstwardeltochter^'Llrgonauterirr.
is er nooier clan een lra.ndeltocht i.n ale bossen van het oooi en het
Sticht in alo Daaaal Octotei?
Voor de negenale naal biedt de llilverswnse ladrindersgroep rrDe llrgonauten't
da,a:'v'oor een udeke gelegenheid, en !rel. op Zater,lag l-J en zonila€:r 14 oc.

Wat

tobe! a.s.

Zatcrda€rdddag tusseri 2 en. J urrf en zonds,erdddag tussen 12 en 2 uu-r kunnen
gloepen of indtviduel-e vande1a.lls op een v:ln de routes starten. nt' 1s keuze
tussen tbchton van 10, 15 en 25 kn. (de laatstc afleen_ o! zonaleg. l'elke alag
bj jzonte.r vor.tt r-rnbevolen voor in.livi'luelc v"n,lel .tr:)l

-1Vervolg Herfstva.ndleltochten "AreonauEen"r
da€raraaat zijn er nog twee speurtocbten van 10 err 15 kb. uLtgezet, t{aaJ\ oor
een vat noeilijkete routebeschrijrring l_s ontwotlen.
Vertlek- en einalpunt va4 alle loutes i6 het Groepshuls van trDe -AJgonautenrr
ei.r1ale Eikbdseen$eg te j llilvexsum-Zlrid (bereikbaal per N.B.M.-busi op a.Bn1|raag ls een ka.&peerleMin in Ce nabi jheid beschikbc€r).
Iedere deelneoer kriJgt aa.L het einde van de tocht een orig'ineLe herinnerlngi
voor ile speu]:ders !,rordi een speciaal di.plorna leschikbaar gestetd.
rllB extra attractie la aleze keer een foto-vedstrj.jd aa! de llarldeltocht ve!bonden. Iedere ingch.rljver of -ster kah g?atis me;ding.n naar een aantal
aardige prijzen door tj-jdens de tocht €€ma€kte fotors in te zenalen, ai6 iloor
een eleciale jurJr zuLlen worden beoorieeld. l)e vooryaarden voor aleelrrare zlJn
O! aarrvraag verkli jglaar,
!e kosten bedragen dit jaar 25 ce\t per pelscor]' (voor €roepea var dee! alan
15 !€r6o4en, Itrits aangeneld vddr. loctober a.s.) of e.nde"s J5 cent per per€oon. le speultochten kogten fO cent per persoon r0eet.
lnsohrijvingskosten ziJn te voldloen en veldere inuchiingen verkrljgbaar
bj.J de edninistratie, ll.l{euke1on, }ieter rle ilooghla.an ,9, HilverBun, te1.

lo29ro)

49458.

Act j.e teIefoonFidser.:

0p Uaandaa, l0 JuLl zijn we gestart. roet het bezorgen van de telefoong'iilsen.
,{eggebrachte telefoongidg krligell viJ 10 cent, waaivan 5 cent ten
goed.e kont aan de troepkas en 5 cent aan ale districtskas.
h ls door ale verschlLfende tlcepen hard en enthousiast geworkt.
Vlijdag, 17.Lu€ustus hadden de jongeas j.n totaa.l 17.800 telefoon€:idae[ weggeblacht. In dleze alrie reken is ons digtli.ct dus I 1.?80r-- rljke! geworalent
lret een rrelkone versterking ig lfoor de allverse kassen.
Een wooral van 1of aall alle jor€ens die aa.n dit resu.1iaat hebben roeegeverkt
1s dan ook hier vel op zijn plaats.
Hleronater vol.gt het resultaat van de verEcbllleaale troepen,
I.Irt
L Argonauten
4,500
6r.lb."tSchveitze!
2. CeLliers
1.719
7. Pieter MaritB
979
?66
2.848
fi
lle
cooische
Treckers
oen.Winkelnan
:!
2,710
Dag
HaEna.lskjiild
tosei"aon
45
I
lL
2.t44
Totaal
17.BoO
Neerdinclarrt
ls
A!C-V

Voor elke

R.

JaarDrog€,EEa Kernstaor

TiIjEiii?1-5EiTEi56Tqez

20.00
.

zate'.dae/zondsA,
ffi
Zaterdag, f6 Maa^rt

20/

2I

1.961

uur

-, --

C,Bolst.

-I{ernEtalraed Jasonatadhut bSonau-

*ten- --.-

otoberr6z-Eike-l,Ieekend V6Luwe. q€org.ni6eeldl
door de Inhtala-Panziste-D; De bedoeling Ls ilat ook eDige oualele
Verkelmers kurur€n Ceelnenen. Eet
zal van 4e veralere ontt,ri-kkelln€f
elr contacten aoet vTrs vsrr d€ VKJB
afbar€en of deze keer VTrs van dle
1/I{JB rt Gool zrflen aleelnemen.
recenber 1962
-1{atiouale V.T,-!aad. in Aosterdau.

-winterlaer

Zonnehoeve Slarioutl.

aloor tle(?eil-Avord te organiselen
delaarsr'. theloa! I'vrlje expresslerr.
door de Jaaon-Avouil te olganisere4
il,laatschappeLiJk

sta.n. Thenar

{erk".

Dritlgenil verzoek aan,111e Ver'kennersleiders:
zrJoe vroror rrn6 verzocht alte e_dressen van vertrekkende
oudlere verkenncrs (boven 15 ja3r) te {illen d(,,)rg.aven aan de Stamschrijver:
van de Imhlala Panzi:sta[0, Ii. Rdril.:i Vc rs shu l.e1t?^.\2 N 52, Hilversun.
Harry Rdrik zal d.an vi-,, r veidere dletributie ven dczc adressen zorgalrogon.
Gairlte }rensen 1ve Cit veizoek over 3an xll. Hoplied€!, 'lilt U er even aan
d.enk.n? 3ij voorblrat viienC€lj.ik dank!

-4llstriotsrirdboe jaoht,
Ee'l stralende da4, Zaterdeg, 7

ftli J.L. c! Beukennoud, wasr a1le horileD nit
ons dlstlict bijeengekoner, waxen o-ri net el.keej een grqie autotocht te naken
aloor Neale'la.nal. En.het verd een tdita'ti.che tocht net veel evene.enten onarer.ve8.
Dar.k zlJ d.e organiBatorel1 en medcwerk(st)erE llep elLes
!e!f€ct.
Dez€ eutorallye nrcrd. besloten rnet een lijzonder gezelli8 kanpvuu!, $a€r leuke
aecTeatLeg werdlen,otrEeyoeral,
Tenslotte verd bij de vlaggennast a{I ieilele honie een heriineritrgtsleet xoet

auto uitge_reikt.
korte oaar belang?iJke plechtigheii besloot aleze rinboejacht.ZoaLo reocts
1 vajn aleze nededelingen vermeld.' kerd aan onze IDC-WeLpen, .Akela
-o-p_blo'dziJde
\il:A.van .lu0erongen, door de DC d.e Couden J.,cob6staf ultgerelkt, in ve$€rrd roet
lre_t yele verdiensteLiJkc werk gedurende eeo g:root aantal
Jerefi ver!1cht ten
behoeve van ale padv-indersbeweg'ing en $e1 in het biJzonder vooa de afd.eling
Een

Welpen.
ikela noeoaa.ls vao

harte gelukgewer^st ftet

C€ze. we1

zeer verdienale oaclerschei_

PaJvind( st ) erekerkdj-en6tenl
Op Zater.l8€, 6 October 3.s. zal vcor.rle 1{e1pe4 en Kaboute?s een dlenst woxilen
gehouden 1n de Bethlehe.nkerk s.an dc Fled..van Eedenlaa.n te Ellversun. Deze
dienst begint on J.JO uur en staat o.1.v. _Akela }t.Blnne!.dijk.
De.dlen8t
Padvir.dster:s, Verkenners, enz., begint dn- fi.OO uur. Oorsprolke_
-voor
Lijk zcu 4e
Li)C-X ns.it.0n6tein ileze dienst lei4en, roaan aergezien hlJ aI; p?eaan boord van de "Rijnda.nu een reis naar Canada maakI, zal deze dierrst
likant
door HolD€t. van Tel1lllgen wo].lel1 gel.eid.
Gaa,rlle weer totems en vlagge4 en denkt U vobral ook aa.!r het Aefd voox ile col1eote. U begrijlt, Cat diverse onkoeten ooet.n vorden gemaaki la verbatrd net
deze en vol Aende p3.rvihd ( €t ) Frskcrkdi ens ten.

en rnhlala P:nzi rp reiel
P-!9gq*4ZoaLs U r'eIlicht. rrit de krant hebt.kurlncn

vememen, hebben Vcortrekkare vaJI ale
'Tmhlale pcnzi" .Fn veertioniaas€e rei6 aenaakt
naar Finlard, IJaplanl en Noor-d Noofwegen, Volgens hun elgen meiedeliagenr-.
waren zlj a11en bijzonder enthousiast ove!: dezb,reLs en unanien warelr a11e4
van nenlng, dat een dergelijk, evenetnent beslist voor herhaling vatbaa.r 1s.
Slte r lrij hopen in de komenale naanden het een en anilele over deze rsr.s re
zie4 err te horen en.rLs wij goed zijn ing€1icht, dan begtaan de plar)nen hierstaDoen

rrDe Peddel1a-?s'i

en

tdor'!eeils.

Sernadotte Sooqt Ho6te1.

.A.oster4a^dt

@olrd

ce behoefte aira een goe4 ond,i"ko""o
voo!. Padyi4de}s (iie eaig€-3ud. in,4€ hoofdstad h'l-11e[ vgrb].ijveE.
V6a!.tot op hedea il€ geleg€Dheid hirirtoe Elechts bestond 1..! het oi€itrachten
i! d€ toch altiJd 4ure hotels of o? ,1€ beslj-st tliet paivinaleraaohtlge en ver
vsr bet centru.o verrijdelite ka.npeelteEoinen, is hie! thans een nleuire doge-

Lukhel I Seschapen.
Speciaa:L voor leiders en
Scout HoBteLrr geopend.

voortrekkels vordt 15 Selt€xober a.s. het iSenradotte

lit twaalf slaapplaatse4 tellende hostel, gwstig gelegen, liedt r1€ nogellJkheid tot het na}en van culturele en eociale velken4ih€en, het houilen va&
G,eiderslweekeuds, ccnferenties en velgaleringen, nbt gepaar{ ksJI gasn loei het
tezlchtj.€en of bijwonen van afle6 rat acreall.nale .l\nsteraao en oDstrek'eh.Ilrr telaDgstelling heeft.
In dit .\rerba4d 4oenen lrij i concerten, toneelvoolstelLlngeni .gtad8bgzlchtig:ing,

haydni,rerken en l-ucbthov€n.Schiphol.
De !'!Js die uiteraaxd zo faag no€ielijk is gehouden, be,lreagt I l"r-- per. perscon per i1ag. Id deze pr1j6 is be€lepenr overnachiln8 en verblijf in het hoste1, en gebnrik v&n keukeo, wasgelegenheiJ en toilet.
Ir1d.i.en U belangstellin€ heeft, kr]nt U alLe 1r!-ichtingen krijgen biJ: Gebr.Stollt

l{e}4onstrae"t 51 iosterdan, tel.94e545. Vcor toezeniliD€ van een docu.dentatieset
er r€serveringsfornulier venile nen zich tot ae edDinistr3tie: P.Koster:darr,
Po6tJeskade 5t 1I1r ,{nlsterdam. Het ontvongen varl het ?esertetingsformulief,
hou.Jt niet in, dat U ge&cht lrordt van het B,S.H. gebrulk tp nakeni everunin 8aa!
rij er bij voorbaat v.m uit, .lat ait formuLier zonile! !lee? in Uw pallem.3Jld

+4"

-5Aa€terdaEr

zal

wiJ nodigen U hartelljk u-it van het voo! Nedlelland unleke B,S.E. geb.uik
tre

naken.

aeesteli.ike geboJrteniesen:
ggbss-di

4 Jull.1962: VapJldrig H.Arons (,tttralosoan) eu MeJ,Slertseioa. EarteuJk gel,uk_

ge\rengt en een zee? Zonnlg Spco}.
99!9r93i.
Z Juli 1952: Arura Martine, alochter van de Eeer en Mev!. van WoeLalen-van Esseb
(beideE Oud-leid(st)er6 van Eeid.epalk ten Boorocroeo).
l0-JE!U6r! Eans ionp1,t, zoon van ,q-DC-v ioprl"-Ci6ioo (Celtiersgroep) en
E e-Akela J,ts. C. C1.c-lcrland.
18 Jul1 1962:
Cornelis Jaooba, ilochteT van Oud-Vaand!1g J.Bllnkn€n (Celtters) en Oud-.Akel6
M.c.3r'lhkhFr-freffors (Die Gooigche Treciers),
il-lle Oude"paren vaJI harte gefelLciteerd en v:ij holen, 4at ze veel plezier zu11en beleven 1|an hun dochte?s, resp. zoont
llaeroeenl

fr'eef.

6-An ven ale slechtste zooers bijna achter orrs lig.t, meen 1k u.tt de
ksit! rexslagen te kunnen opn:k€n, d.at ook dlt ja€,! weer- net veel enthousiasDe
ctoor WeLpeh, Verkenners en Voortrekkers is gekalapeerd en het weex als zodenlg

geen

Ik

belarg?ljke slelbteker is geweost,

hoop, dai U allen veer yolaloende k"achten hebt

oDAqdaan

en fantasie aan he! verk te gaa.n in Uw onderoel en.
Gaan'rae !,reris ik U veel succeg in het vervullen verr 0n taE&

3taxo.

tlecle 4aJlens d.e Di€tricts6tsj w-il ik al1en
zondea hiet"voor ha-"telijk bealankett,

die

oo aet enthouaiaone

in

Horale, lacep €!!

ons een vaca.Btie-

of

kaopgroet

SRIEI(trUR DCI

Valtaf rdaandlegavond.,

, septenber a. s. houdlt ale lC rsee! apreekuur van
negen uur. V3naf die aletun kunt U dus lreer iealere daanalagavolral terecht op Diepenalaalse Drift .15i wift tr echte! ale andlere clagen
zo nin-nogelijk tijd van de DC Ln beslag nenen? Blj voorbaat d.enk !
half scht tot

Vanzelfsprekentl geld.t dlt verzoek lrlet ioor dringeide of zeer speoiale
gevalfe4. yo,,r dle bijzondtere gevallen bent U aliljd retkcn!
_

-:-

*

j:\-€r-<F-----F!!.-;a:,

Seorlalelaars 41euwe r,leIpen-inslmeEr

volgenale heren bereid. gevonden
Ig:"-9"
l+"lr*" wetpen-inlid;i-zilFde
arB oeocrctetajl
op te tredenr
1nsi8!e l[usicus - ale heer O. Hanburg, v.C,Eelstl&an 4Jr Ei]eersun.
insigtre Rec?eatie - ale heel E.R.van Gorkon,. Vaartwet i9i, nifrr."",_.

lnaig4e nandige Jonsen

-.te hee! K, Bookreeg,

Oude t

oo;dr;cUffl;g":il!

ln8igne Veilig Verkeer - woralt nog nader lekenal gena.akt.
candidaten ro r.het insigrre wol.f dienen zlctr net'd.e
uun ae
reeos belaalcle inslgn. s te vervoegen bij 66n van de .ADC_en
"e"iiric"t"n
Wefpen, die
n&-accoord. bovinclen (zonder teet) een certifj.caat voor het insigne Wolf
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