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Van de redactie 

Blinde paniek. 
 
Wat is er met de Bevers Loosdrecht, Bakboordwacht, Ankerwacht en de Wilde Vaart 
gebeurd? Al tijden niks van gehoord. Wie meer weet mag het zeggen. 
 
Wat voor een spannende dingen vind je wél in deze Belboei? Een neem-uit-en-bewaar 
informatievelletje waar bestuur en teamleiding en contributies staan vermeld. Erg 
handig om te bewaren. 
 
Beestachtig is de Pocahontaswacht tekeer gegaan. Wel erg leuk. De verhalen lees je op 
pagina 22. 
 
Een voorproefje voor de volgende Belboei: van de Winterhike van de zeeverkenners zal 
uitgebreid verslag worden gedaan door�..wie o wie? 
 
Overigens hebben we als redactie gemeend ons jubileum iets te vervroegen, want we 
hebben zin in een feestje. Na wat speurwerk hebben we een manier gevonden om zelfs 
zonder de boel te belazeren gewoon met ons 25 jarig jubileum te kunnen komen. In de 
afgelopen jaren hebben onze voorgangers tweemaal verzaakt de jaargangentelling aan 
te passen. Dat was in de jaren 1983 en 1994. Dit jaar maken we dus een tijds- en 
vreugdesprongetje. Jaargang 25. Joepie. 
 
Felicitaties graag aan het redactieadres. Voor pakketten groter dan 1 x 1 meter en 
pakketten met bederfelijke inhoud even van tevoren bellen. 
 
Liefs, je redactie 
 

Copy- en verschijningsdata 

Nummer  Datum inleveren copy  Verschijning Belboei 
 
118  28 maart   + 13 april 
119  6 juni    + 22 juni 
120  29 augustus   + 14 september 
121  10 oktober   + 27 oktober 
122  12 december   + 21 december 
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Van het bestuur 

Het nieuwe jaar zijn we zoals gebruikelijk met de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd begonnen. 
Het was weer een gezellige happening, alleen jammer dat we wat laat in de school 
konden, waardoor het geheel wat uitliep en uiteindelijk de verkenners en de wilde vaart 
helaas niet het einde van de spannende film hebben kunnen zien. 
 
Voor de boerenkool van a.s. jaar hebben we een probleem. We kunnen  niet meer op de 
school aan de Vaartweg terecht. Er wordt vanaf januari niet meer verhuurd i.v.m. de 
verhuizing  van de school naar de nieuwe lokatie op het Expoplein. 
Wie kan ons helpen aan een nieuwe lokatie, waar we met ± 200 personen kunnen eten? 
Geef uw suggesties door aan de verantwoordelijk leiding en/of aan het bestuur. Ons 
clubhuis aan de Diependaalselaan is te klein voor dit aantal. De datum is 9 januari 
1999. 
 
Via, via hebben we vernomen, dat we een uitnodiging zouden ontvangen voor een gesprek 
met de gemeente Hilversum, over ons pand aan de Diependaalselaan. Dit was begin 
januari. Tot op heden is deze uitnodiging er nog steeds niet.  
 
Eind vorig jaar hebben we een gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente 
 ‘s Graveland i.v.m. het aanleggen van een parkeerterrein. We hebben daar gepleit om 
een avond te beleggen, door de gemeente, voor alle belanghebbenden,  zodat we elkaars 
standpunten konden leren kennen. 
Er zou aan gewerkt worden, maar ook daar draait de molen erg langzaam. 
Nu hebben de bewoners een avond belegd, t.w. 23 februari 1998. We zijn benieuwd. 
 
De haven in Kortenhoef is niet meer te gebruiken, want hij is volledig dicht geslibd. De 
gemeente Hilversum weet nog steeds niet wanneer het kanaal gebaggerd zal gaan 
worden. 
 
We krijgen dit jaar een leidingprobleem. Een verzoek aan u allen om uit te kijken en te 
ronselen in uw eigen omgeving: Zijn er jongelui  die leiding willen worden bij ons. 
Vanaf 17 jaar zijn ze van harte welkom. Ervaring is niet vereist, want ze worden door 
ons goed opgeleid. 
 
De strandwandeling wordt dit jaar in ere hersteld. Op 28 maart a.s. zal dit festijn 
plaats vinden voor ouders en leden. Zet deze datum alvast in uw agenda. Nadere 
informatie volgt. 
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De Jantje Beton collecte staat ook voor de deur. Deze wordt gehouden in de week van 
9 t/m 14 maart. 
Voor de verkenners en wilde vaart betekent dat, dat ze minstens 2 avonden aanwezig 
moeten zijn voor de huis-aan-huis collecte. Via de leiding krijgt u nadere informatie. 
Voor alle leden is de straat collecte. Deze is als alle jaren rond het pleintje van C & A. 
Ook hierover wordt u door de leiding geïnformeerd. 
We hopen dit jaar weer op een goede opbrengst. 
 
De avondvierdaagse datum voor dit jaar is bekend. Dit jaar loopt de groep ook weer 
mee. Wilt u de datum vast noteren, 8 juni t/m 12 juni. 
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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Bevers Hilversum 

Zo maar een zaterdagochtend in het leven van een bever. De wereld is koud, het is 
vroeg, maar dat deert de bever niet, alleen een eventuele ouder kijkt wat kreunend 
onder de rand van de deken uit als een kind vrolijk huppelend en springend de kamer in 
komt, aangekleed en wel: "Mag ik weer naar de bevers?"  
 
Om kwart voor tien is het dan eindelijk zo ver, de deur van het gebouwtje op de 
Schuttersweg zwaait open en het kind wordt voor twee uur overgedragen aan de 
leiding. De leiding die de kinderen opwacht heeft zich al zo'n drie kwartier geestelijk 
kunnen voorbereiden en koffie kunnen drinken.  
 
Na de opening, ons ‘beverlied', na de introductie van een nieuwe bever, die komt kijken of 
het allemaal wel leuk is wat er op zaterdag morgen hier gebeurt, gaat de deur naar 
buiten weer open, weer of geen weer, warm of koud. De jasjes worden uitgedeeld, nog 
voor de jassen goed en wel zijn aangetrokken staan ze allemaal ordelijk te wachten op 
de stoep. In het bos aangekomen gaat de kolonie als een radar geleidt projectiel naar 
de ‘beverdam’, een bos takken die werkelijk op een beverdam lijkt (op het water na dan). 
Er wordt druk gesjouwd, geklommen en gesprongen. 
 
"Heeft u de leiding over deze groep?" Klinkt het ineens; het is de boswachter. Oh jee, 
wat nu. "Hallo meneer, wat kan ik voor u doen?" En dan komt dit verhaal. 
 
In ons bos leven aardig wat reeën die van nature niet erg op mensen gesteld zijn. Reeën 
vluchten voor mensen weg, helaas rennen ze dan maar al te vaak de weg op, de kans dat 
ze dan worden aangereden is vrij groot! Het verzoek: "blijf met de kinderen op de paden 
en laat ze niet zomaar de bosjes in rennen." 
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De lijfspreuk van een bever is: "Een bever is vriendelijk voor zijn vriendjes en zorgt goed 
voor de natuur!" De bevers zijn heel snel van begrip en van nu af aan is alles behalve de 
paden en de beverdam, die mogen we gelukkig blijven gebruiken, verboden terrein. 
 
Terug in ons clubhuis is het tijd voor wat lekkers, limo en wat er bij. Bij een verhaaltje uit 
het grote Hotsjietonia boek over de helden Hippe, Frederik, Peen en nog vele anderen. 
Het verhaal is uit, al het lekkers op, wat nu? Gaan we naar buiten of blijven we binnen, 
het programma, dat eens zorgvuldig in elkaar gedraaid is, biedt uitkomst. Er gaat 
getekend en geknutseld worden, lang leven de lol, bijna alles mag, als je het maar weer 
opruimt. 
 
Kwart voor twaalf, er staan weer enkele ouders bij de deur, snel sluiten we af met ons 
beverlied, niet iedereen zingt mee, ze zijn al te moe. "Tot volgende week!" wordt er nog 
even geroepen. Leiding blijft achter, zich afvragend hoe 25 kinderen er in zo'n korte tijd 
zo'n zooitje van kunnen maken. Ach `What Ever' even schoonmaken en volgende week 
weer. 
 
Jasper 
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Neuweghorde 

Ook in deze Belboei weer een stukje over de belevenissen van de Neuweghorde. Het is 
buiten steeds erg koud maar dat hindert ons niet om een hoop leuke dingen te doen. 
Wat hebben we de laatste tijd allemaal gedaan : 
 
Zaterdag 17 januari was de eerste opkomst na de boerenkoolmaaltijd . We begonnen 
die dag  met een spannend smokkelspel. Zo smokkelden we onder andere hash, cocaïne, 
diamanten, goud, reptielen en pelsdieren. Het was nog een groot probleem om aan de 
douane te ontkomen want ze waren heel oplettend en snel. 
 
Na het smokkelen gingen we op de creatieve toer met het vouwen van vliegtuigjes. Het 
was niet zo makkelijk als het leek maar gelukkig waren er mensen die het wel snapten en 
het aan de welpen konden uitleggen. Na een tijdje vlogen de eerste “Neuwegmobiels” al 
door het clubhuis. Ook buiten werd druk geoefend, alleen de vliegtuigjes die op het dak 
belandden waren minder gelukkig. 
 
We deden een wedstrijd welk vliegtuigje het verst kon vliegen en dat was nog heel 
spannend. Na de limo konden we nog heel even meelsnijden. Het was wel heel toevallig 
dat twee keer dezelfde mensen moesten happen en een wit gezicht opliepen. 
 
Zaterdag 24 januari hebben we onszelf getrakteerd op eigen gemaakte pannekoekjes. 
Boven een waxinelichtje werden in een aluminiumfolie bakje de lekkerste baksels gemaakt. 
Het uit het bakje halen van de pannekoek ging niet zo goed maar met een hoop 
poedersuiker smaakt het ook heel goed als je hem gewoon uit je pannetje schraapt. 
 
Toen we genoeg gesnoept hadden gingen we naar het veldje voor een spannend potje 
vier-doelen-voetbal. Je wint niet als je de meeste doelpunten maakt maar als je de 
minste doelpunten tegen hebt. Hoewel de stand moeilijk bij te houden was ( 4 goals, 30 
spelers en 2 ballen ) kwam er uiteindelijk toch een winnaar uit de strijd. Voor het einde 
van de opkomst hebben we nog kom-mee-ga-weg gespeeld. Er waren de nodige 
botsingen en problemen met de richting maar we hebben erg gelachen. 
 
De laatste opkomst waar ik iets over vertel is van 31 januari. Toen begonnen we met 
het overbekende spel krantenmeppertje. Normaal doen we dit als er veel nieuwe kinderen 
zijn om de namen te leren kennen maar de welpen wilden het graag nog een keer doen. En 
zelfs als je de meeste namen kent is het nog lastig om op tijd een andere naam te 
noemen voor je op je knieën wordt geslagen en zelf in het midden moet. 
Vervolgens deden we een altijd populair spel: 4 velden trefbal. Van alle kanten kan je 
afgegooid worden en het is dus zaak goed op te blijven letten. Als je toch af bent kan je 
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altijd weer mee spelen als je eerst zelf weer iemand afgooit. Na de limo zijn we nog een 
keer gaan meelsnijden omdat we het vorige keer maar zo kort gedaan hadden. Na zo’n 
drie kwartier liepen bijna alle welpen met een bleek gezicht rond en lag er ook een hoop 
bloem op de grond. Als laatste nog een potje buskruit en toen was deze opkomst ook 
al weer afgelopen. 
 
In de volgende Belboei kunnen jullie lezen wat de welpen zelf van de opkomsten vinden 
want we zijn weer begonnen met een soort logboek. Iedere week schrijft een ander kind 
iets over die zaterdag en neemt de map de volgende week weer mee. Ik ben benieuwd 
naar het resultaat. 
 
Tot gauw,  
groetjes van Hathi. 
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Informatie Zuiderkruisgroep 
1998 

 
Neem uit en bewaar 
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Adressen bestuur 
Jos Spaanjaars, voorzitter 
Hobbemalaan 10, 1213 EZ, Hilversum, 035 - 6217315 
 
Ruurt Stapel, secretaris 
Lage Naarderweg 81, 1217 GN, Hilversum, 035 - 6242471 
 
Harry Rörik, penningmeester Zuiderkruis 
Lisztlaan 14, 1411 HP, Naarden, 035 - 6945263 
 
Bep Spaanjaars, penningmeester Pieter Marits 
Hobbemalaan 10, 1213 EZ, Hilversum, 035 - 6217315 
 
Hans de Ruiter, onderhoud gebouwen 
Heidestraat 31, 1216 CK, Hilversum, 035 - 6285015 
 
Ineke Rörik, groepsbegeleidster bevers 
Lisztlaan 14, 1411 HP, Naarden, 035 � 6945263 
 
Nico van Leeuwen, groepsbegeleider verkenners 
Lijsterbeslaan 20, 1214 LS, Hilversum, 035 - 6231913 
 
Beheer/verhuur gebouwen Diependaalselaan 
Joke de Jong 
Bodemanstraat 60, 1216 AL  Hilversum, 035 - 6232564 
 
Ledenadministratie 
Gerda Kooger 
Mossenmeent 9, 1218 AT, Hilversum, 035 - 6915117 
 
Contributie per 1-1-1998 
Bevers en welpen:  f 213,-- per jaar 
Verkenner en wilde vaart f 297,-- per jaar 
Stam:   f 234,-- per jaar 
 
Gironummer:  18 34 90 ten name van Stichting Zuiderkruis te Naarden 
Banknummer:  94 19 40 527 SNS bank te Amersfoort 

ten name van Stichting Zuiderkruis te Naarden 
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Adressen teamleiding 
Herma van Ouwerkerk, teamleider Bevers Hilversum 
Loosdrechtseweg 43, 1215 JM, Hilversum, 035 - 6215533 
 
Liesbeth Rörik, teamleider Bevers Loosdrecht 
Gen. de la Reylaan 14, 1404 BS, Bussum, 035 - 6946473 
 
Robin Nijveldt, teamleider Albert Schweitzerhorde 
Schakel 33, 1231 SV, Loosdrecht, 035 - 5824802 
 
Gido van der Linden, teamleider Neuweghorde 
Orchideestraat 11, 1214 BG, Hilversum, 035 - 6216925 
 
Ronald Frank, teamleider Pieter Maritshorde 
Hyacintenlaan 46a, 1215 BD, Hilversum, 035 - 6218383 
 
René Kuyer, teamleider Sioniehorde 
Van Wassenaerlaan 25, 1215 PA, Hilversum, 035 - 6212273 
 
Niels Brügemann, teamleider Ankerwacht 
Eemnesserweg 157, 1223 GT, Hilversum, 0653 - 434473 
 
Johan Verlaan, teamleider bakboordwacht 
Helsloitstraat 18, 4132 XM, Vianen, 0347 - 321353 
 
Rob van Loo, teamleider Pocahontaswacht 
Oosterengweg 299, 1212 CL, Hilversum, 035 - 6835575 
 
Danny van der Linden, teamleider Wilde Vaart Antarctic 
Goudriaanstraat 117, 1222 SG, Hilversum, 035 - 6839850 
 
Gido van der Linden, stamleider Matancastam 
Orchideestraat 11, 1214 BG, Hilversum, 035 - 6216925 
 
 
Telefoonnummers clubhuizen 
Diependaalselaan 351a, telefoon 035 � 6219965 
Schuttersweg � hoek Sterrenlaan, telefoon 035 - 6237336 
 
 

januari 1998 
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Pieter Maritshorde 

Hier een stukje over de Pieter Marits horde. 
24 Januari was een mooie dag, maar wel wat fris.  
Om 14:00 uur hadden we met de welpen in Utrecht bij de ijsbaan afgesproken. 
We gingen namelijk schaatsen. 
Voor sommige kids was het ploeteren omdat het de eerst of tweede keer was dat ze 
schaatsten, maar in de loop van de middag ging het steeds beter.  
We waren met een leuk groepje. Onze oud-welpen (nu inmiddels zeeverkenners) waren er 
en ook de ouders van de kids, de groepsbegeleiders en pa en ma Sluyk en Ferika. 
Wat was er toch aan de hand??? 
Ja, Marjanka heeft afscheid genomen van de Pieter Marits dus we hadden een 
afscheidsmiddag. 
Na een uurtje schaatsen hebben we officieel afscheid genomen. 
De welpen hadden mooie tekeningen en leuke verhalen geschreven en dat in een map 
gedaan. 
Van het bestuur kreeg ze nog een CD bon. 
Na een beker chocolademelk en koek zijn we nog even gaan schaatsen. 
Om 16:00 was het tijd om weer naar huis te gaan. 
Het was een gezellige middag op een paar blaren na. 
Sommige welpen hebben het ijs ook van erg dichtbij gezien. 
 
Marjanka bedankt voor je inzet het afgelopen jaar !  
We zullen je missen !!! 
 
Groetjes, Pieter Marits leiding. 
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WinTe
R 

 

FeEsT 
 

Zaterdag 7 maart 
Om 21.30h in het 
clubhuis aan de 

schuttersweg/hoek 
sterrelaan 



Belboei nummer 117, februari 1998, pagina 17 

Gepaste kleding = vrij 
entree 
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Sioniehorde 

En dan eindelijk, na een lange tijd weer, verovert de Sioniehorde weer een plekje in de 
Belboei. Veel trouwe lezers zullen zich misschien hebben afgevraagd of de Sioniehorde 
nog wel bestond. Daar kan ik natuurlijk kort op antwoorden: "Ja, natuurlijk". Na een 
grote leidingswitch in het afgelopen seizoen, hebben we weer een vers en misschien wel 
succesvol leidingteam, dat weer een nieuwe vloed van fantasierijke ideeën op de 
Sioniehorde zal loslaten.  
 
Wat voor een programma's er komende seizoen gaan komen houd ik nog even geheim en 
dat staat tegen die tijd wel weer in de Belboei, maar ik heb nog een grote achterstand 
in te halen van wat we allemaal hebben gedaan vorig jaar. Dus daarom zal ik proberen om 
in dit stukje zoveel mogelijk te vertellen van de bijzondere dingen die we de afgelopen 
twee maanden hebben gedaan. 
 
Ik zal beginnen bij 8 & 9 November 1997, het afscheidskampje van onze ex-welpen die 
naar de verkenners zijn overgevaren. Het thema van dit weekendje was luilekkerland 
voor de welpen (dus niet voor de leiding). Het kampje begon met een speurtocht naar 
luilekkerland, waarbij onderweg allerlei opdrachten  moesten worden uitgevoerd zoals 
een kauwgomballenrace, mikado met zoutstengels, het M&M-spel, dropveters naar 
elkaar toe eten enz.. Je kon in ieder geval lekker snoepen.  
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's Avonds heeft bijna iedereen pannenkoeken gegeten en na het opruimen en afwassen 
van alle bende die was ontstaan konden we verder met het motto van het thema: 
"lekker snoepen". Dus het was weer tijd voor een spelletje en wel het eet-zoveel-
mogelijk-spekjes-als-je-zes-gooit-totdat-iemand-anders-zes-gooit-en-het-spekjes-
eten-over-neemt-spel. Eindelijk kon iedereen zich een keer helemaal ziek eten aan 
spekjes, niet heel bescheiden 1 spekje per keer, maar gewoon je hele mond vol proppen 
met allemaal spekjes dat ze er bij je oren er bijna weer uit komen. Na nog een aantal 
spelletjes te hebben gedaan die ze in luilekkerland doen, hebben we de video 'de 101 echte 
Dalmatiërs' gekeken. Daarna was het eigenlijk bedtijd, maar het werd keettijd. 
 
De volgende ochtend was iedereen natuurlijk weer vroeg wakker, want uitslapen behoort 
niet tot het luilekkerlandthema. Na het ontbijt hebben we de rest van het programma 
afgewerkt zoals het ren-je-rot-spel, televisietikkertje en nog veel meer. Om twee uur 
werden alle welpen weer opgehaald door hun ouders en was iedereen verlost van de 
betovering van luilekkerland. 
 
Een aantal opkomsten na dit kampje hebben we helaas afscheid moeten nemen van 
onze Akela en heb ik de taak van Akela overgenomen. In ieder geval wil ik de oude Akela 
bedanken voor haar inzet, want ik heb zeker gemerkt dat dat zeker nodig is en dat het 
veel energie kost. Het duurde even voordat ik alles op een rijtje had, maar ik denk dat nu 
alles wel lekker kan draaien. 
 
Het stukje breidt zich al aardig uit, daarom zal ik de rest dat ik nog kwijt wilde maar 
nog verder inkorten.  
 
Op 29 november heeft Sinterklaas ons een bezoek gebracht. Dit was een beetje vroeg, 
maar de agenda van Sinterklaas zat heel erg vol, dus we waren al blij dat hij al even 
langs kon komen. Voordat Sinterklaas kwam hebben we ons vermaakt met het 
uitpakken van surprises om een beetje in de Sinterklaasstemming te komen. Het was 
zeker een hele gezellige opkomst. 
 
Na Sinterklaas is natuurlijk de Kerstman aan de beurt. Ook dit feest hebben we niet 
laten voorbij gaan en hebben een heerlijk kerstontbijt gehad met bolletjes, kerstbrood, 
allerlei soorten cake, mandarijntjes en nog veel meer. Onder het eten hebben we de film 
het 'Jungleboek' gekeken, om de nieuwe welpen ook alvast een indruk te geven hoe alles 
werkt en te beleven valt in het bos, waar we bijna elke zaterdagochtend spelen.  
 
En toen was het vakantie�   
 
Wat we dit jaar allemaal gaan doen dat zal vanzelf wel te lezen zijn in de Belboei. 
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Groetjes, Akela 
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(advertenties) 
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Puzzel 

 
S C G R C S J U D S C O U T I N G T R U I S C S S 
D S C O U T I N G S P E L G S Z F R S C S S C F S 
N E C D F R K L S C C T S C A S S F R T N O I C M 
O M X O F U Y K G D O S O S C D D O P C U S O S E 
B T R S U C A N U O Z U K X C H G S C T C U S F I 
G H C C S T I S B A T O T E S O O N I D T F N K R 
N C O U G T I G D I E N S C O D U N I I D G O S G 
I S K L U L N N N E A R O C S R G T N T N S U C N 
T G C O B I H G G R N U U C O I B G I T U G C O I 
U G C O T S G O K F T I O B N U B G O N A O S I T 
O S F U U E C G S I E U Z S G A T C N L G L C N U 
C S O L B T N O N C T E I A D N S I V I E F S S O 
S C S O M I I G U I O G S G G F I G N Z T C I P C 
S T U C T A U N N T N U E T E A N T Z G O U O L S 
S W E U O N A G G E I S T I S I M U U U L O O C M 
O A O W I U W N S T C N R I T E P G T O D E O C S 
C C P F G I T C G O E B G U N G M I N G C U D C S 
S H O G N N O I U N G N O V N G N G N I T S O E J 
W R H K N U I T N N I C T I E G G I N I T U E H N 
M W E P Y I I T I G S T T U K R T R N I S U R Y H 
A L I O I N T T U P B U U A L U H G O R T D O O L 
J O W K G P U U P O O O M O O I P A I E T U C C S 
S D T D K O M N O C C P E C C E T H A T P S O C S 
C R A S C U O C S C Q S S K T S C O U L K U O C S 
O S I S C O U U O C S Q T R I H S G N I T U O C S 

 
Er zijn 35 scouting-... woorden, kun jij ze vinden??? 
De oplossing staat in de volgende Belboei. 
 
Veel plezier. 
Ronald Frank. 
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Pocahontaswacht 

Het eetgevecht 
 
Toen we binnen waren werden we naar een hol gestuurd (daar gingen we eten). Toen 
kregen we fruit te eten (bah). We moesten met onze handen eten maar in plaats van 
eten werd het een gooipartij. 
 
Even later kregen we een hoofdgerecht dat was aardappelpuree met patat, mayonaise 
en erwten. Dat werd weer een lekkere gooipartij. 
 
Heel veel kinderen gingen naar de W.C. De mokken werden allemaal kapot gegooid. 
Daarna kregen we een lekker stuk sparerip. We moesten het met blote handen van het 
vuur halen. Dit deed best pijn, ik heb nu nog blaren. Na de soep kregen we een toetje, dit 
bestond uit gele vla. De leiding smeerde deze troep in ons haar. Ik was niet helemaal 
meer schoon. Wat wel logisch was: het werd ook steeds gladder. Toen gingen we in de 
troep glijden met een band of zonder band en deden we een wedstrijd met de bakken 
(hartstikke leuk). Dan was jij bowlingbal en moest je 10 kegels omschieten. 
 
Micha en Nienke 
 
 

Oude kranten, Wilde Vaart 

Op de volgende data staat een container voor oude kranten op de Diependaalselaan: 
 

14 maart 
11 april 
9 mei 
13 juni 

- in juli wordt geen oud papier opgehaald - 
15 augustus (letop!! 15-8-1998 = derde zaterdag) 

12 september 
10 oktober 

14 november 
12 december 
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Zuiderkruizertjes 

Te koop aangeboden

Welpenblouses: 1 x herenmaat 42, 1 x kindermaat 158 
Te bevragen bij: Ben van Hengstum, 035-6236766 

 
Gevraagd 

De Matancastam heeft voor één van de komende programma’s witte lakens nodig. Wie 
heeft er lakens over en wil die ter beschikking stellen? 

Reacties graag naar Bart Reints Bok, telefoon 035-6284892 
 
 

Verhuisberichten 

Pim Dorrestijn heeft weer een ander door-de-weeks adres� 

Pim Dorrestijn 
Weekend:  Week: 
Drossaard 22  Admiralengracht 279-huis 
1412 NS  Naarden 1056 EA  Amsterdam 
Post kan het best naar Naarden gestuurd worden. 
 

Astrid woont weer bij paps en mams thuis: 

Astrid van Leeuwen 
Lijsterbeslaan 20 

1214 LS  Hilversum 
035-6231913 

 

Judith Bark zoekt woonruimte in Hilversum of Amsterdam. 

In Hilversum durft ze best in haar eentje, maar in Amsterdam moet het toch ruimte 
worden voor twee personen worden. Nee, ze gaat niet samenwonen, maar wel samen 
wonen. Want dat is gezelliger. En veiliger natuurlijk. Weet je iets, heb je zelf ruimte in de 
aanbieding, alle suggesties zijn welkom. 
Telefoon: 035-6241380. 


