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Het jaar 1958 was het iaar van het ui-tbouwen van de nu zelf-
€tandlg gerr'orden Voortr ekkersgio ep, ZiJ kont op de inschrijvlngs-staat voor lxet 12 nan, waarvan 4 gevoleachtigd leider warei in Hil-
veISu.rIIg e groepen,

Bezi-en uit het trainlngsoogpur t wijst een aantal van zevenVoortrekkers (YT,s) _waaronder ir,ree-Senior ioortrekkers (SVI's), drie
Voortrei(kersgasten (VTc,en) en drj-e adspj-rant-l eden op een gezonde
verhouding.

Irulers elke V[e of toekornstige VTG heeft zo zijn borg diegeinstalleerd VT uoet zijn. Een Stan staat of valt xoet z'n borgen.Zii zf in het, die net de nleuvreling in het VT-land, de individueelgerichte traj-nlng verzorgen, Zii zi.ill het ook, die de tradities en.
de geest van de Stan, maar bovenal van het Voortrekk ersid eaal rrBroe-
derschap van Suitenspoor en Dienen" aan hun jongere broeders doolrge-
ven ,

Jongeren in deze leeftijd (17 tot 21 iaar) staan bij uitstek
open voor irlvfoeden en indrukken uit hr.u,! eigen ongeving en verwerken
deze treer of ninder spontaaJr, naar aard en aanleg, in hun uitingen.
- Door nu in her "Spel van Verkennenrr voor de ^,).ra?a i^hdah
cteze er.sen onsevins lvrienJlnkiingi- J"li'iJ"t""i-" ;i";;;';; E""E""inde vgrroing val.. d.eze jongen, net als achtergrond eelr "erecoderr die
doet herinneren aa-n dj-e van de oraalridders. trachten we uiteinde-
lijk nee te vJerken aan de vonning van Dannen die hun plaats i-n de
geneenschap weten te vinden,

onze aktiviteiten hebben deze tralning gesteund.
Regel-x0atig werden er door borgen en VTG-en weekend kanljeg

gehouden. ook de praktische tlaining van gaGten in txoep en horde
werd geheel door borg en gast geregeld,

Lat betreft de aktiviteiten in sroter verband t.erd er deel-
genonen aa.rr het Di Etrikt swint erlaer op i1 en 12 januari te ri,Ester-
da&, dat geheel in het teken stond. van de cultuleIe votuing en de
historie van een oude koopnanstad,

Voorts noge niet onverneld blijven de deelnare aan het paas-
werkkanp en het Boouplant week-end (beiden te Moergestel), de N8tj.o-
nale Staupede te Aueterlitz en het Najaars weekend Det de oudere
Verkenners op Beukenwoud,

Ook over de grenzen yrerd gekeken en kontakt gezocht net
broed.ers-padvind er getuige de trektocht naar Brusse]-net natuurlijk
een 4-daags bezoek aan 81C0,58.

l6et genoegen zien we nog terug naar het entree-weekend van
nj-euwe stanleden te Ansterdaxo waaxvan we hopen een traditle te kun-
nen Daken.

Indivi-duee1 weral er doox leden van de Stan seassi€teerd als
Ke.npwacht op ons buitencentruro Moergestelpin zoner[anpen van diver
6e troepen en horden.
_ Individueel ,xerden er zwerftochten genaakt door Henk vanVe€sel die Scandinavid in de ?aaavakantie vErkende en IliD Bimen-glJk d1e eind irmi naar aleze Etreken trok. triaar nlet a1leen Scan_dj.navl€, ook D?geland werd verkend en we1 door Ben Scholten€ dleasn ziin studietijd in dit land tevens zi.jn vakantj-e koppelde.

In 1958 werden Henk Cloo, Win Binnendijk, W1!0 van Kootenen Her&an_ ale Jong, later nog gev6tga door ltj.n ftijhof ats vtc inoe Sl8.Iltgelederen Opgenomerr.
Yervolgens.werd op 22 Eaart Cors v.d.Burg op het !-V ka[p_terrein te Soestduinen tot-_Vf geinstalleerd, l-at;r in het jaar '

volgde de instal-latie vaJI l/im Binnendijk in het "National-e park
!e Hoge Veluwe"(22 november), direkt trierop gevota door Henk Cloo,7 decelober in onze voorealige Stanhut aan -de'GeliEnwer.

Van de sterktestart werden in de loop yan 1959 afgevoerd
Ill?1l.Bult cerd en Cors, waarvan het eerste drietai ingelchrevenwero afs -E;retlct van onze staB, .waar[]ee het aantal Xreleden gebracht1s op vietc,
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J. Jongbaas
6 v.T's

^ dienst t hlervan is in alecenber
- vertrekt in januari naar Nieuw
, Nietrwelingen 4 Ereledlen.

JAARVERSLAG 1960

2 V t cr6
2 Nieuwelingen

naar Nieuw Guinea vertr.okkea en nunner 2
Guinea. 4 voortrel.-kersgast en.

Hi1ve.6uro,rl dec.Eber 1960
S t anr.aad
Inhlala Palrzi Staft.

Imhlala Panzi-Stan.

In dit jaarverGlag kijken we, at pijp ].orkoad, terug op een veel-
bewogen jaar.

Het nieuwe jaar. ving aan net een d.uk bezochte Nieuwj aa-r s - instuif
ln deriBurgti'. )e statasterkte zag er toen als volgt uit,

alu6 eeD actieve sterkte van 12 aan waalvan er 2 de waFenrok clr:agen. De vrj.jrustige aaand januari werd besfoten det een werk_weekend in de Sta[hut.
Februari had als boogte lunten een instaLlatie van een V,T. o! de

21 ste en de op 27 februari gehouden stanf\rif,dle regelDrati8 telugkeert. Innaart was voor ons het bclangrijk6te evenenent de organisatie van een keln_
.- !-! ao bijeenkonst. Op deze avond verden velschj.l1ende 6tudie objecten behan-
,^ -)l.d, die de 6ta-dmen in de loop van het vorige jaar gekozen hailde!. De

.rdhlafa Panzi behandelde het hedendaagse jeugdpr"obleem. Begin alrif vertrok
weer_een\van de stamleden on het fand te dieneh . 16,1?, e\ 18 aprif bezoch_ten 5 madnen het traditionele weekend te Moelgestel. Intussen v,aren we bezigoet de voorbereldin8en van de St.Jor.is viering alie dit jaar. een speciaal k;_ral<te! had. Ook de 29 ste aprj.l najo de sta-m actief deel aan de oDenin. vsnhet 50 jariA jubiLeun van de padvinderij. 14 en i5 llei werd deellenomfn aaa
een. hike-reekend te Lunter.en. Tevens hadden in deze Baand de disar.icts pa_
tiouille a.dstrijden onze volte aandacht.

ceilurende de Pinksterval(antie a66i6teerden di-verse leden 1n wel_penkall)er als leider of in de keuken. 8 Juti 61oten nij het €erste jaar-Ae_
deelte af in sta.&verband, 8016 en Borgeting I(regen een aitikeL van cle wet' ter discussie aangeboden. Later kwanen we dan bij het houtvuur bijeen olu te
l.e6uneten.
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Zomelvakar1tie is de tijd van ka-Inperen el1 zwelveir, zo gebeurale het
ook weer itr de stam,Enkele lndivj.duele zwerftochten werdeh genaakt, A6si6ten-tie werd verleend als kampwacht o? Be uLenwoual, ge clur ende cle hele zoraelvakaDtie.
Kont8kten oet troelelr uit Wales, Bi.@inghau en londen weril€n gelegcl.Tevens

; tj.ok](en 6ta-d1l eden- roet welpenkanpen en trocpkanpen op.

^ , seprenber ving aan met een weekend, dat we georganiseerd hadden-?oor een jongenstehui6 uit Adsterda_o. d€t stanleven begon echter lset een
Staloraad waarin we te hor.en kregen dat Oobaas Tieneloan er nee oDhielal.Dit was een zware 61ag voor de stan, we &issen hier een priro6, kr;cht.Hij
neende,echter er oee op te rdoeten houdlen i.v.a. zijn werizaa.oheden in Arn6ter-dar. 24 en 25 septeaber weekend voor ouclere verkenners. 2 oktobei wet:d er
wee! een V.T. geinstalleerd. eb ?/9 oltober bezocht ale sts.o! het V.T la-at. teRotterdam net zijn diver'6e actualiteiten.'15 oktober: pivo avond j.n Bu6susen on d€ze dlukke aaand af te ronden dropteh we 29 oktobe! .1, nan 1n ale 06r_
Bevlhg van de Loosdrechtse pLas6en. 26 noveober vond er we€r een installa_tle plaats en werden aaD , nieuwelingen de V.T.G. onalelscheiiu.ngeD uitge_
I9*!: I decenber vielden we in geoengal gezelschap ! de verjaardtag van onzekwi6tige en net guffe hand rond ltrooiende p"p""rr-ooi Dintrenale st.Nikolaas.Dit was tevenE cle laatste activiteit van 1950. Ilet jaa.r weral af_ge6loten aet een staelaad, waatin door de stasleide! werd neegealeefd clat ookJongbaas Kraan zj.jn functi€ in ale stam zou neer:leggen en wel per ,1 decen_ber 1950 41 resurerende zj-en we clat ate sta-o geen teialng neer Lezit, rnaar J.n_tusaen zijn er reeds kontakten gelegal voor een nieuwe feicler,Zo eindigt a6fnhlala panzi eet de volgende stalrsterkte. 9 voortrelckers waarvan + nan in
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,..n.r.I.a l97f rur d. Irhl,rl l.!tl, gtI.

f!9- bat b.alr rln bat Dlaur. J.a.r, r.irln r. rov..:, Afuta.B r|It lllan tlts,rllla! r. toob lsa.va! tatta liJ.k.rr oD bat l..n r. b.t tt3rl,oD.tl ,ur -a.da.!
babbaD.
OD al.utJ.rt.drt t9?4 lrbbeu r. r..! yoor hat srbrr.ti atrt al. Clrtrlotr tDrtull
oD loat flauaraa, aatorll. Dlt tar, arrr r. uit rarrobll]'arrl Ca raattlar
oD babban InDna|r [La, aan ruc9aa. la habba[ al|! ool aar {rlhoAlalaa
oBtra!3a! or oD la tradaD yoor ala rirtaautr fr|r d,a r rolaarar trtr la
Ov.rrrra1t.
Zrt.rdaa a r|rrt rll|l r. b..rllrl Jrr.a borl.a ta b.t ltru|lacatttrur l|r lrlur.
Zrtardra al r.rrt r{ts ro !|cr gba.r ln L$ra 3rrIrt, rl|r s.tb (bitra
oDtrr0.Zrt.rita 11 r.1 r.r d. Ja8rlirlr. !l.tr.r[I]..y, r.d.ro. r.t ..n troot .rtt.lrlaaUatarr, al,a baleaarh3 itsta da I.P. atlotar, rr lr'olda rta ar voorl.lartara rD lalalafr aan brtul,t 1:l d. .tarbut, trar raD.Il.r1al aD.lt.tJ.r
Ioa dc.a, ool' LoD r.r l1r1.|1 .tr lul.t.r.D Drrr !.t I.P.V. oabuat8rorg, dlr
aa|l aa|l.nl. raDatltr,a hlalal.

-.. bt.rdt3_ 10 !.1, b.t oDtrrd.a trlr ala oab.rataroaD tt Or.ra3aaLt. lr {p .r ^tt ..! bu.J. .a C. .odl,la a.IulalrrDl).8.tuur b...!a.tr.!.
OoI dtt oDtradan rrr raat a]l ruocal.

,. h da ro|.lra!.|rtla habbor ra ala atarlut aa& oDhrt baurt Salavanr ar trlauta
Iarlrullaa atraaro!.tt, yarAor vaal blDna|lDroar.]la. I toa].a.o.r.bulat[rbala, ort]rrn an ia&ataa aobruvu voor bat alauia orb.tat.lat farat rrt d. iBdltloaa:,a l.rrtndil,l.l .! o, oualajrrrrirl aerobln.r. rr8:,trJd, ol bai oud. ,rrr ao.d It t. .Iultaa.

da rtaraobrurar.
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