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Hilver3um, 1, tecenber 1962.
Di€p!nd..ir. Ddtt 16

VAN DE DISTRICTStEIDING - no. bl,

Oobazenraeal, Gi jsb!,van Aostel-
gIl'aal, )-12, Ililver€u'l.
Seoorii.elerl inslgtles Vaterrat en
Znrenne!. Z1./emlad Kapel€traat te
llilve!eum.
Nieuwjaarsinstuif, Di6tTict rt
Gooi-Zuid, da Costaschool, l,ievcn
alc i(eylaan te Hilversu.o.
Feoor4elen insigne Veilig Ve?kee!
l,trel.!€n, Veilig Verkeer-centrun,
l,angestraat, IIilversun.
fn8tulf Chinees Restaurant "Maar
lta.h'!, l,eeur,renstToat 49, H'sun.
Ouile'.rofvenraadl, lboephuis'iPleter
lvlaritsrr, SchutterBweg 14, g'sun.

Voortrekkers-llinterLae! van de
)istricten tt oooi-Noord en Zdd.
Het Dist"ict rt Ccoi-Zuld :leent
officieel afschei4 vsl| tC, IIoIF
man G.Huis in rt Ve.ld.

i)istrictskoeEpoelan Kf en NPV,

Dtst"ictspatrouille1\'edstri jden.

leg'ionale patrorille weAstri jde!!.

MEDEDETINGEN

#3i, u :recenrer 1963

XaandaA. 24 ,ecember 1062

DinsdaA, 1 Jarluari. 1951 varr
tot

jioensda{, 9 JP: ,ari 7951

19.10 uur -

8, r0 uur -

11, r0 utrr
l,,00 uu.?

14.00 uur -

Vrij4aa. 11 Jar,ua!1 1961 van 17.10 uur -
toi 19.15 uun

uoensda{. 15 Jariuari f96t 2O.OO uur -

Zaterlas/Zonoae. lg f 20 J ay-usx! I96t

Ea!er4a*, 26 Januari I96t

vri jdaa/zaterdas, 19/ 2a Arr.i:. I96t
latoensde.q/Jonderdag. 22/23 t{ei 196,

Nobeert U R.Lva6L ieze datun. Nadere bljzonderhelen

4lgemeen!
Zoals U allen we111cht iD-srid./te1g hebt vernomen, zal onze )C bi nenkort zijn func-tie neerlegger. Naast ,le vele functies, d.ie Holaan Huis in tt Veld bek1eed., ie
het Dc-schap uel een zeer oDval€Tijke eo yeefeisende taak. Na tien jaten deze
taak op zorn uitstekende vijze te hetben vervufd, ooeten i,ij el1en bovenverneLC\esluit, zee! tot onze spijt, eerbiedigen,
Eet slr"eekt yanzelf, dgt alfen il1 ons C.istrict, gaarne op ?assqrale yijze afscheid
willen nenen van Hotman Huis in 't Ve1d,
Afs datun is hiervoor gekozeri Zaterda8, 26 Januari r96t,

zullen bitlnenkolt volgen.
ll )C e'l Ato'e.r - rt Gooi-ZuiC.

Mtekenen insignes',raterrsl, cn ZvenEer:
J.laandagr,orgen, 24 necenber a.s. on half negen in het Zvenbad, Kapelstraat te
I{i l"versruo.
Certificaten (zoals gebruikelijk) raeebrengen I

Februari 196



oelukklg Kerstleest I

I

KERSTTOODSCHAP

StralE iE het Keratfeest.
Kerstfee6t 1952.

llat hoeten 1re etran zeggen? Zu.llen ue, zoals l'aak gebeurt, ga€rr pldten over het
kird.Je Jezu.s itt de K!.ibbe ? Uaar e]e !!gL heleDa€,l geea kindje nee! 1n de Krilbe.
f,et k1nd. is gloot Seworden, het i6 zelfs alla.rB dood. tfaa! er i6 letg blJzoude!€
ldee 8€!eurd: het iB 6tr)gestaan uit de dood en zaL or|s noolt ln de gteek laten. Eet
kind Jezus is d.e eeuyige Konl.Dg va.tr het heelal,
Trouu€ag: ale vraagr wat doeten ire ervan zeggen?, l1gt ons padyind.els heler0aa:L det.
Fet ka! ons niet scheLen, wat er ger6gd rordt r er hoet r,at gedrdr. worden. Ik ge_
loof, dat we zo ptaecies lD de LiJa v6n de bijb€l konen. Toen Jezu€ op aarale kwa.o,
en JobaDies de Doper heD a€utwees als ale Verlosse!, heeft hiJ 66k geen antroord.
gegqvea op de yra.ag: wat lDeten we z6ggerl? Eij gaf atfeen srtyooral op de y!a3g,
rat ldoeten r€ d.66n? Wie een dubbeL steL kleren heeft, Eoet ze delen raet een a,naler.
lfle eten genoeg heeft! net zo t Belastlnganbtenaren noesten Fecied wezen, dlli-
tairen terreden taet hu1 soldlJ.
Zo !E het nog steeds, ook oI) Kexstr0i6 1962.
.Afs je het Lird in d.e kribbe d.e Ibnlng van Je ha.rt laat zLJn, gaat dai C11es vgor
Je tetekenen. Je gaat diet andels prdten, andere beachouviDgqr ercp na houden.
Je 8a-at Btrdet€ d66nr je levea ateLl€n Ln d.ie!6t ran ale analer, uat EiJ gaf ziJn
leyen vogr Jou.

D6.E.onstei! - AIC-X
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Srleekrrr DCr
qlerdoor wordt U eraan het innerd, dat de DC op l,laandag, 24 Decedber (feretavond)
en l,leanda€ Jt Deceober (Oud.e;aarsavond) geen opreekr.rur heeft.
SliJft alleen het spreei{uur op ltaandae., l7-5E.iffii-ig-62.
Wlit U zo yriendelljk zijn zlch zoveel nogeliJk aan deze l4aandagayond te horden ?

Nleuwjaarsingrulf - 1 Januari 1S6l:
@ alle leid(sr)ers, Leden van ptaatgeflJke cJD-
Diaalea en croepe(.olorcissies en relaties Raarne uit oo op Nleur,rJaarsal 196, tusselr
ha.lf tlraaLf en 66n uu.l een bezoek te blengen aan de "da Costaschoolri, Lieyen de
Keylaan te llLlversuro, was.I' de Nleuwjaarsinstuif zal ?laatg vind.en.
OD on€eyeer 12 uur zal de DC zijn Nleuwjaarstoesplaa.k u:itspreken.
.Al-le lezera van deze mededell.ngen ziJn haxtelijk ,^'e1kod.

lsveoua 1962:
otrs district i.erd op bet jaarfijks landelijk padv-inilerswetelfestiJn verteg€&roor-
digd door ale Athabascangroep en ale lorsoonlijke districtsksllpioenen. !e vedstrlJ-
den vodalen flaats in hei zuembaal rle HoDnel,' te Utrecht op Zaterd.ag, lO Novedb€r

0o J ur-r preciee werd met ale lndirriduele nLEDels begoiiea, clie in een bijzonde"
vl.ot teBpo afgeverkt werden, evenals de estafettes. Na de lauze kean de hinderdis-
rane aal1 de beurt. Deze was veel te ingen-ilC.eld geroaakt ell viel daarcloor volkoden
in het Hatel. Na de tweede serie lrerd dit 4ulDer dan ook verv€rEen aloor e€n iledoh-
gtretieduiken. Hlerbij vexd. het &ebr'rrik va-n zuul.stofcilinderd en zelfs watelsooo-
tere gei;oondl. Na afloop nerden d.e prijzen uitgerei.kt. get l'isselschild bleek yer-
overd te ziJn aloor dle trlDpeeBa"-gToe! uit -Ameisfoort, Vataf deze pla.gt6 onze halte-
lijke gelukli'eno en.
De Verkelnerg Lit oDs dLstrict hebben erg hu! best gealaar, [eax ile tijden walen
helaae [iet vo]doenaie oe in en-lg klassenent te uorden opgenonetr.

i,rellen gelegenheid on het
de Heer v.d,Bijl, Veilig

5qiFriR Fadv-inders.lubileum IC J,N.Kwant !

ffi in bet n&briige dist.ict tt Gool-l{oord.
00baa6/Schlppe! J.N.Kwa.nt !€rd n.1. gehufdi€d ln ve?banal net het feit, dat hlJ
viJftig jaar gelealen tot de paalyinalersbelregang in Nederle-nd toetrad..
ook ols Distlj.ct lras vertegenwoordligd bij deze hulclebetulging. fijdens d.e reoep
tie valen vele! eekonen or0 Schipler en ltevrouw Kwant de hartd te 'lrul<ken.DetI hoogtepunt was o.ra. ale ultreiklng van de hoo{lste pailvindersonderscheldiig
rrile Zllveren 0aa1 d.oor HoofdconrtriesariB OAbaas J.Vo1kdaa.s.
ook vanaf deze p1aats nog onze bijzonclere gefukwen€en.

Afe.heid Eopr6.a I'ful-ler :
Op Zatetdag, f lecembe? J.1. heeft ilolnan lfuller afscheid geEonen als Groe?s-
leide! valr ale [,{.rgonautengroep'r.
Beallet geen afscheidlit stlltet'.Het troephuig was lijaa te kLeln oto s.1le leden
van de g?oep en befa-n€Etellenden te bevs.tten.
[a-rteujke lroordea serden op deze plaats geze€d rlanleus ]istrj.ct, groelgco@lsgie
en 8roep. ,langezien Eoproar1 Mu.1ler benoenal 1s tot be Hopnan en tot Voorzitter
v6.n d.e Kring vsl1 Vlienalen van de 'rA!g!nauter1", zal de ba.nd oet de aroep b1j.Jver.
l6staar.. Onle hartelijke gelukwensen llopna4 Mu1ler net deze benoeEing a1s Eie-
Hoi)n€ln.
Tevens l{-illen rij U ook heel veel auc^es toe{enaen in Ue nleurre functie als
UKC-Voo"l ichtinr.
.A1s opvoleer/Groepsleidei l'erd diezelfde dag Vaandrig R.Kok gelnstalleerd. Hopna!.
Kokr een goede en behouden vaart gewenst net d.e r'.Afgo".

@-vJelpen!uoEnactagnid.da€, , Januaxi 7951 on Z uu_r bFstaat voor
insigne ileiLig Ve?keer te behalen bij de leooraleia3-!,
Ve1.keer-centru!, Lar€estt'eat, Hilversun,
^analidaten dienen uitgrlllk 4 J ur.i opgegeven te urorden a"e-n Akela A.8or6t-var
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9!49-wofE+rgrq;=!rqsqs, 16 J."u,rlt 196n
De, eers te. Ou@gdag, 16 J&nuari gehoud.en ro?alenhet T?oephuis vs.t: ale ',?ieter l4aritsg?o€p,,, Sthlrtiersvea ,l te ;ilveLEun, (teleIken 1r6-ri Station Eilversult net bu; ! - vertrektijd 4 arin. over het heel enuur - Uitst4pper- bjj N.C,lr.v.-stJdjo),
Nokr poLlood en [ ,Ji-r meln!!le...
Alle? olkorlst wo?dt zeer op frijs gestefd.

.1n
be-
hal.

DT]!l4s-Jss!9rss--s!!!4f:44:
lot clusverr zijn €If verkennexs .rit ons distrlct gepleatst o! de liJst va.]r dleel_
lrenelsvo.r-,de Jafdboree in Grieken]and, ternijl l" verkenner op de reEervelijst is
6eplaatst.
Arre flgegadigder,, hebb n bericht ont*ugen. Naarexe bijzrncerhealer zu-1len in ate
koDende xiaanalen nog -ro]gen.

Voor gebruik ir. U\,r horde, troef en st.Lo i.s
schap olgenonen.

.A.DCren - Wellen.

in d€ze rdedledelln€en een Kerstbood-

Ket stviidinasdiensten:
6 1..sen sTetlfG-Tor \.oriBe ja-ren zu-l1en dit j&ar Feen padvind,( at ) ersdienst trllaatshebben, in verband rcet de konenale Kerstilagen. In d.e ztgelopen J'aren is n.t. getle_ken, dat de Eeeste groepen het Kerstfeest in eigen Kri4g vieren, vaardoor niet
zoveel ariro besteE-t voor een gezanenl.ijke Kerkdienst.
Aengezien ik mcen, dat jrlist in kleLne k"ing.het Kerstgebeuten beler en lntenserdoor leiding el: jonA€ns beleofd kan woraLen, leek het lLlj juist aan verschLllende
verzoeken allaxtoe teg;Boet te korcen, door dit jaax de dieDsten in ale Kerk niet

' te houcteE-

Tijdens d3 op 14 ],loveEber J.l. g€bouden Leid( st ) ersbij eed<onst in het troe?hrf.s
Yan de Wilco Jiskootgroep tc Ba"lxn ve?d aan srnd. stamleirlcr W,M.Binnend.ljk vande Ih:llala ?anzlstao te Hlfversw!, het ceriif:ica.ot yan heb practische ged.eolte
van de Wooclbridgecursus voo! Voortrekkers uitaereikt.
Onze haitelijke gelukhrens enl

@wlilen alle Groeps.Leiders hun &edewerking zerlenen oro de fot'nu-lieren ?oO! de
Jaarlijkse insohfijlaing varr groepen, die in Deceober s^rn U zullen uord.en toe_. gezonalen, besli6t v66r 5 Jalruari l96i To11edi6 ingenjlC toe te sturen i;; -ODC

T,van MEnei, Kortenaerlr,s"n 10 te l{ilversum.
Uw nede$erking za1 ten zeelste op prijs woxden ge6teld.

Iee6teli.jke ceb Gur t er,i s s cr, r
Ceboren, 0t 12 Novcnber 1952
H<. Voor Yelen is de Hee? de
betrof oet de lL?gonaut errgro cp
Ea?telijk gelukg.irensl: en l/Iij

I1o,r:-, dochter l_en de fieer en lvlel.rouw de Graaf-v 1

Graaf 6een o4bekenCe, specieal lnat zijn relaties
en de stan i'lje Peddelaars".
hopen, dat U beiden veel plezier zult beleven van

Uw dochter.
Gehuwd: tl]r 26

Ook v€r deze

NovF-nber 1952 zijn in het huwelijk gctleden Rob Jongena en E1s var
voor lioxt llelpenleid( st ) ers van dc 14.!ngo Kirare-horde te Baa&.
?f|l:'"ts nog onze ha^Ttelljkc g€lukwensen.

Ie gezanenlijke districrsst:.f v.1n rt Cooi_Zuid .rexst alle $etpen, verken-nera, v.rortrekke: s, I eidst.r:s, leiders, leden groepsconrissiei, iedenplaatselijl(e connissies en verder at1en, die orze tu,reging een r,/arrn haLttoedragen, bij?onder GiLU{j{rCt ;(al lTDAeiit ll m.r cOrln'jliRs \l{rs SIl,INc ! ! |

i;1Iwel.1-cursus s en:



Stand van de hor^den in rt Gooi-Zuid (ha]f Juli) t962.

Naam groep: T.
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Mrne^ T-r-,-F- ,1 ,1 I 24. a 1b 2 1 f0c
Wllco Jiskoot / L 2 v ,B 2 7 t 10c min.

Die Gooische Treckers 1 I 2A 14 B 4 2 ?.

-f-tC==
V+L

zuiderliauis 1 I 1 2A + 9 a 2 1 3

Heldepark - ten Booin 7 11 'J
3 1 2 3 10c |.

Pieter Marits t 2 l 2t 6 5 6 7 2 6 l.0c L 11,rr
v

Celliers l t 2T 1 1B P 4 3 ?
Naa-rdinclant I I I 2h ; I+ 1,7 E 1 4 3 I 25c
Athabascan I D 1g 6 B 1 1 I 1Cc K)
De Argonauten l & L t3 1p p l 11 2L 4 1Oc F 1{
Gen. Wlnkelnan t- 4 l 2+ 1 L2 b 6 t 1 4 i, lDa v
Alb. SchLre itzex 1 2 1 2A 2C 14 5 1 2 4 2Oc

Oud ercontributie ,
+V = + abonnement verkenner.
+K = + 1.10,-- kanpgeld. (uitzonder.ln8r bij de Axgonauten is het 1.2,!O kampgeld).

*_lrge l9lden,, die nog niet zo fang geleden overgegaar ziin in andere handen,
kunnen gaan opbouwen. succes hoD-r !


