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gj-89€-qs-c,b9,e!q1 t j E9 L"!d ( s t ) ers -b i j e enkons t j.!r laarn op 14 novenbe-r a-: s, :
0p {oengdagav)na, 14 novembe! a.s, oin I uur zal in Ba4rn een t,ijeetl<onst
rivorden gehouden v.)i)r'relpen- en velken:lersleialing.
,?.!?gqg: Troephuj.6 "'tilco Jiskootgroepi,, Jacob van tenneplaan, Baain,
LertreE-.!!Lt Hilversur0: on half acht ven het Senzine-etation,. Soest(-,ijker-
straatwe6 |-,: hel Spor!park,-iet eergte deel van deze avond l,iedt een apart progranlla v-,.,r tvelpen- en
velkenne16leiding, terfiijl hei tweerle deel. gecoEblneerd zal zijn. VeLe
belarlgrijke Dunten toslan $olde4 be€proker1, zoCat een dringend beroep op
U allen gealaan rforilt zoveel noqelijk aannezig te zijn.

'1 le WaFeCoPa bracht ",tthalascan,, o! de eelste plaats:
Zatelaag t noventer streilen vele C,oise groepen on ale eer
fondsenlad te Naarden, )e eerste vijf plaatsen \raren vo r
grcepen: f. ithabascan - liilversuD 509.1 runtetr

2, Lrro:ie-Zee - 3u66u!o 427,1 ,'

in het S?o!t-
aLe volgen:le

,. ?ieter ;tarits- Uilversun 6)1,9
4. .ttrroee-Lsnd- Bussun 6t4,4
5. it{aer4inclant - Eilversun 6ri,5get aantal punten van i!1bert Sch'reitzer, i\lango Kirane en Die cooische Treck.

waren resp. 141,t - 71O,9 en 815,t,
3ij de gpeciale verkennersnuE:ters rverd eveneens ,tthabascan eelste net
2t5rt pul,ter,, Erica - B--.6surd werd met 258,, pu[ten tweeat€, telwijl ]laer-
d.j.nclant rl'et 260,2 punteo de ,e !laat€ bezette,
De Athabascan-verkennera ei de perBoonli jke DisttlctB-kaeploel}en Boli
Soesroans (l,Iangi, Kvane) en Flip ,le Haas (iiete? t,tarits) rensen rvij heel
veel suooes toe oD ale konenale Pevaqua op'10 novenber s.s, te Otreoht,

Diptrlcts-Patroui J I eleiders-ti.ieenkoos! |
Alle Plrs uit rt cori-3uid ver?achten Rij zaterdag 17 novenber a.s. om
18.00: uur in het'trcephuis 'rie Burcht" ui" a" ', C"i, .i"f.elnangro ep " aan ae:i IIe V;eE_ te !:ilversu'1. :ieFner,ten I brord + mok.
0p de earste districts-ereraad, 20.oktoter jl., ;a?en alleen de liilvelsunae
troepen dr 'r een Pl, of B,rotsnan veltegenr,or4igd. lateE ;aarn, Logsdlecht
en I s -Grav eland -l{rrienho e f alitnaal ook aanyezig zijn,

I4slE:]e-beorr.lel inA oo "Beukendoud, I
r-( ht ren verkanners r rkten on , novenbcr jl.
beo,?ieling van ne insigres (ai0peerier, Xok en
certiflcaten "rerC er uitgereikr:
Iienpe erd er I l{eideoarli-te4 3)on

cen. r:,inkelrnan 4,
Kok: Heidelark-ten loon
Pi,,nier I lleialeps.rk- ten loom
In het v.i,.rja3r lan 1951 zal eer,

op rrBeukenr.roud't voor C1e

Pir,nier. De v(ll6eide

2, Cetrllors 1, De r'.rgonauten 1,
l,fgevrezen ! 1 kandidaat,
2. 3el1iers r, D- .-gonarten 1.
1, i[aerdinclant 1,
dertel i jke b€oJrdelings.la€ rorden herhaald.

VRIJ).ll 9 ri4Vi:t!!i e.s. Vr',i{r.tr, K,{tit V'ar Z:S

CiIINX:Sa?JSTrlr;UliT ',lL',.-!- ir,,E n , IE:U'M{STR;;i,,T 49, EIT,y:i.rst't;.
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oude Wolveru.aad'
lle e.v.oude Wolvenraad !,ordt gehouden op 14 Nol/eDber 1962 od 20.00 uur.
We zljn te gast blj d.e Witco Jiskoothorde, Ilet prog?a.dlla voldt vel.zot'gal
door ale Axgonauten en Albert SchweL!26r.
i{et zal een bljzondete avond troiden. €rders alan a,]lilerg I
3as& kont altiJd trour.r naar IlilversuE, dus Hihrele'unmers nu allenaa,1 naa,r
-6aaxn,
Verz&aelen lij de benzi.r1epoop Soestdijkerstraatveg, va.nl,raar lre on 19.r0
uu! vertrekken.

zijn is het volgenale nigschlen odc
dit jaax 5 Olrale Wolvet]raalea. Eoe re
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Ex nu re toch net statistieken bezlg
vel aardig ell nerkwasxalig I h waren
bezocht r.eraler: hmt U zelf aflezen.
Oude wolvenraden:

t-o/r
ma-n8o Kvane 2
l,lilco Jiskoot 2
rra8 darnar6KJol q

-Jie Gooische Tr.eckerr
Zulderkruis -
Heialepa.rk ren Boor
Pieter Max.i!s
ee-Ilfere
llaerdinclart
Athabasca!
de .Argonauten
Gen. WiDkeLoan
Albert Schweitzer
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get rlieuwe bloed bij de C,ooische lreckers Coet het gged. Iloualen zo t
Kon Zuiderkruis. 5 -{vond-en 1n 10 eaanden is nog Eiet te veel I
En vaa? blijver ale assisterten ?
Heidepark ten Boon is ook onder ale naat. Vlnden jullie niet ?
Dat k\nDen re ook zeggen van Naerdinclant en Athabascan,
!e Dag Eanlma,xskjijld-horde was nog niet eens begorulen o! , octobe!, naaf
,Akela v.al. 3aa-n kvan als altijd trou\at.
Een compllroent voor Beafn di.e altiJd zeer trouv naar llj.l\|elsu.E koben.

ADC-en W,

3ij dle sanenstellers van deze nededeliiEen tigt een pracht ove?zicht
van €rl]e borden ii 0116 district; Ilet is sanenaesteld door de -iiDo-€n
Ta.lpen net behulp van de geaevens, dle de lielpenleid(st)ers hebl,enverstrekt. Eelaas, de bijzonalere onstandigheden, waaronaler d.eze
" Districtsmedeaielingen" noesten ontstaan, zij4 de oorzaak ilat ait
overzicht noet bljjven Ii€iten tot de volcende editie. Onze ver.ontschul-
di Jin'e n:

Afi{ezig Eet kerulisae!-inq Dag EadroalskJiild er1 Wilco Jiskoot.
h welden weer heel wai lunter, besproken, o.a. ile Oudercontributle, event.
curaussen, creatieve hanalenarbeial, hoe vinalen jullie W.P? l,Iat zouaetr ju.llie
8ra€A in W.P. hebben ? Wat vinden Jutlie van .en geza.denLljk Bpel(6tadb- I
8pef, olJmpiad€, een tocht nas]' ,4.r:tis),  
lle birner€ekomen kamifo-rmulieren lrcralen bekeken en besproken.

25 Septenber ies ae eerste lritzending van het lrograDna rrDe Tover-
cirkel", \raarvan I'tt Welperrestrr een on.Ier'deel is, l,Ie1?en- en de kabouter-
in€lgres !.orden hierin beslroken. I{et proglamna j.s om de 14 d.agen.
oraag hs.d nen een ove]:zicht vaLl de gegevens die de -A)Crn-i,I hebben eestuuxd;aar het N.H.K. (volg"t irieronder). -
l,Iillen jul]ie nog even de r,anen, adrossen en geb, d-ata sture4 vsi ju.1lLe
niet-geinstalfeerde leid(sr)ers ? Hartelijke dark I
Ea-rtelijk clalk neer gaslvtouve, voor je g;stvrijheid.
Dsr* ook aan alte leid(st)els, dle op ileze ayo4al aanrreziB wa!e!r.

de ADC tn-W


