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Van de redactie 

Wat had er allemaal in deze Belboei kunnen staan? Een verslag van de diverse 
kerstkampen, een boeiend overzicht van de succesvolle videomarathon die door de 
Matancastam was georganiseerd, spannende reisverhalen van de groepsleden die 
naar de Wereld Jamboree zijn geweest, een spetterende weergave van het te gekke 
WWW-kamp (wat ook voor Winter Wandel Weekend kan staan) en nog veel meer� 
 
Maar helaas, de winterslaap is nog niet voorbij en de razende reporters zijn allemaal 
op vakantie/pensioen/uitgezwaaid. Gaat het er in de geschiedenis van deze 
redactiebezetting toch van komen dat we om kopij moeten zeuren? Nee toch. Laat 
het een boze droom zijn en laat ons daar vóór 27 maart wreed uit ontwaken. 
 
Wat treft zelf de niet oplettende lezer aan in deze Belboei? Een bijdrage van de 
Albert Schweitzerhorde, de beverleiding verhaalt over de boerenkoolfuif en het spel 
wat daaraan vooraf ging en een aanzet van oud-lid (oud?) Teun voor een nieuwe 
rubriek: “Uit de oude doos”. Of toch niet? Ach, met deze hoeveelheid kopij kunnen we 
best wat verhalen uit de oude doos gebruiken.  
 
Liefs, je gefrustreerde redactie 
 
 
 
 
 
 

Copy- en verschijningsdata 

Nummer Datum inleveren copy Verschijning Belboei 
 
124  27 maart   + 12 april 
125  5 juni    + 21 juni 
126  28 augustus  + 13 september 
127  9 oktober   + 25 oktober 
128  11 december   + 20 december 
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Van het bestuur 

Het jaar 1999 is voor de groep een kroonjaar, want we bestaan in september 80 
jaar. Op 18 september komt er op de groepsdag een speciaal programma, door de 
bever- en welpenstaf bedacht, om aandacht te schenken aan dit jubileum. We willen 
dit feest met de hele groep vieren. 
 
Hoera, hoera we hebben eindelijk een huurovereenkomst met de gemeente over de 
grond op de Diependaalselaan. We hebben volledig onze zin gekregen en we zijn tot 
2024 uit de zorgen. In 15 jaar zijn er heel wat brieven en gesprekken hierover 
geweest, maar gelukkig is de balans naar onze kant uitgevallen. 
Aan allen die hier aan hebben meegewerkt mijn hartelijke dank voor het volhouden. 
 
In maart is weer de jaarlijkse JANTJE BETON collecte. Deze wordt gehouden in de 
week van 8 t/m 13 maart. 
Voor de verkenners en wilde vaart houdt dit in, dat zij minimaal 2 avonden moeten 
komen om huis-aan-huis te collecteren en de welpen, bevers en verkenners doen op 
zaterdag 13 maart mee aan de straatcollecte. 
 
Voor de bevers en welpen is alvast het volgende schema vastgesteld: 
Bevers en welpen Loosdrecht 's morgens in winkelcentrum Kerkelanden. 
Welpen Pieter Marits 's middags winkelcentrum Kerkelanden. 
Bevers Hilversum en welpen Sioniehorde 's morgens centrum Hilversum. 
Welpen Neuweghorde 's middags centrum Hilversum. 
De verkenners en wilde vaart collecteren ook in het centrum. 
Nadere informatie ontvangt u via de leiding. 
 
In de vorige Belboei deed ik een oproep voor adverteerders die in ons blad een 
advertentie willen plaatsen. 
Maar helaas niemand heeft hier gebruik van gemaakt. Een NIEUWE kans: Neem 
contact op met Ben van Hengstum, telefoonnummer 035�6236766, Email: 
Belboei@hengstum.nl 
 
Gelukkig zijn onze Chiligangers weer terug. Hun verhalen over wat ze meegemaakt 
hebben en gezien zijn boeiend. Ik ben benieuwd of we er wat van te lezen krijgen in ons 
blad.  
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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Op 3 januari 1999 is geheel onverwacht overleden 
 

Herno Visser 
 

Hij werd maar 37 jaar. 
 

Hoewel hij enige tijd geleden naar Lelystad is verhuisd kon de Zuiderkruisgroep 
nog altijd een beroep op hem doen. 

 
Wij wensen zijn vrouw Ageeth, zoontje Jarik en familie alle kracht om dit enorme 

verlies te kunnen dragen. 
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(advertentie) 
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Boerenkool 9 januari 1999 

Na een welverdiende (en vééél te korte!) kerstvakantie begonnen we weer met frisse 
moed aan een nieuw seizoen bevers. Dit deden we, uiteraard, met de traditionele 
boerenkoolmaaltijd. 
 
We begonnen samen met de welpen aan een vossenjacht in het bos. In het bos liep 
een internationaal gezelschap met o.a. een Spaanse stierenvechter, een leuke 
Française, een lollige Belg, een Zwitserse bergbeklimmer enzovoorts rond. 
Deze personen moesten dan getikt worden. Dan moest de nationaliteit geraden 
worden, en nog een vraag beantwoord worden. Als dat allemaal goed gedaan werd, 
dan had je weer een handtekening verdiend. 
Helaas liepen er ook twee duivels rond (of zoals de bevers ze noemden, “pikkers”) die 
één van de handtekeningen kon wegstrepen, zodat je die weer opnieuw moest tikken. 
Dat was dus heel hard rennen. 
 
Na dit vermoeiende spel was er limo voor iedereen, en werd de uitslag bekend 
gemaakt. En natuurlijk, u begrijpt het al: een groepje bevers werd eerste. 
 
Kort daarna zijn we naar het Roland Holst College gegaan waar we met de gehele 
groep boerenkool met worst hebben gegeten. Iedereen had net zijn boerenkool op, 
toen Ellen en Herma even op bezoek kwamen, helemaal uit Chili! Na een groepsknuffel 
konden we weer aan tafel voor het toetje: een mandarijntje. 
 
Na dit mandarijntje stonden de eerste ouders al weer te wachten op hun kinderen. 
Na een zeer vermoeiende, maar leuke dag konden ze dan toch weer naar huis. Daarna 
was er nog een film voor de verkenners en de wilde vaart. 
 
In het bijzonder willen we Maaike en Gido even bedanken voor het helpen begeleiden 
van de bevers tijdens deze speciale opkomst. 
 
De beverleiding. 
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Albert Schweizerhorde 

Ik ga jullie vertellen wat de Albert Schweizerhorde de afgelopen weken zoal heeft 
gedaan. 
 
Vlak voor de kerstvakantie hebben we met z'n allen heerlijk gebruncht. Er waren 
broodjes, jus d'orange, zo'n beetje alles wat een brunch lekker en gezellig maakt dus. 
 
Na de kerstvakantie was er natuurlijk de boerenkoolmaaltijd. We hebben 
vossenjacht gedaan. Er waren allemaal vossen uit verschillende landen: een Belg, een 
Zweedse, een Française enz. En voor iedereen die hem niet herkend heeft: onze 
eigenste Akela was mr X! 
Na het spel hebben we de boerenkool gegeten die, zoals gewoonlijk, erg lekker was. 
 
De week daarna hebben we een smokkelspel gedaan. Je moest kaartjes van de ene 
naar de andere kant van het bos brengen. Om je arm zat een touwtje dat je leven 
voorstelde. Als je iemand van de tegenpartij tegenkwam, moest je zijn touwtje eraf 
trekken voordat hij jouw touwtje eraf trok. Degene die won kreeg de smokkelwaar 
van de ander. 
 
De week daarop deden we Twister. Dat is een spel waarbij je je handen en voeten bij 
iedere worp met een dobbelsteen op een andere cirkel moet zetten. Die cirkels 
waren op een laken geschilderd. Je raakt er aardig van in de knoop! Toen hebben we 
een spel in het donker gedaan. Eén welp ging op de gang terwijl de anderen afspraken 
welk diergeluid ze zouden laten horen en zich moesten verstoppen in het lokaal. Toen 
diegene terugkwam moest hij in het donker raden wie welk diergeluid maakte. 
 
Binnenkort gaan we op weekend en dan mogen alle vaders mee! Dan krijgen jullie vast 
weer een berichtje van ons. 
 
Groeten, 
 
Hathi 
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Uit de Oude Doos 

Leek mij in eerste instantie een goede titel voor een nieuwe rubriek. Of 
"Kampvuurverhalen". Vroeger waren golven immers hoger en kampdopen zwaarder. 
Prachtige sterke verhalen zijn er te vertellen over hoe wij vroeger onze leiding tot 
wanhoop dreven door de zeiltocht waar de leiding al maanden van te voren druk mee 
bezig was geweest, slepend af te steken naar het Brasemermeer, alwaar we op de 
steiger van de Jachthaven luidruchtig de rest van middag doorbrachten, terwijl de 
leiding rillend op post zat te wachten, om vervolgens ongerust naar ons op zoek te 
gaan. Of hoe wij tijdens het NaWaKa '85 de tweedaagse tocht met uiterste 
inspanning in 1 dag wisten af te leggen, zodat de geplande BBQ van de leiding er 
toch wel ietjes anders uit zag.  
 
Of lugubere verhalen over Manusje van alles Maurice die op de tweede dag van zijn 
eerste kamp met z'n hak op de rand van een pas leeggesmikkeld blikje Smac stond 
te timmeren en op de eerste dag van zijn tweede kamp met zijn voet op een enorme 
spijker inhakte. Je begrijpt hoe wij hem het derde kamp allerlei ander gereedschap 
toeslingerden, terwijl wij dachten: "Inkoppen, Maurice!" 
 
Zo begint de 1 dan te vertellen en komt de ander met een nog sterker verhaal over 
houthakkerskampen, waar het Zuiderkruis vriendelijk werd verzocht de volgende 
keer zich iets beter te gedragen, door zich maar helemaal niet in te schrijven. Of 
over bakswedstrijden in Harderwijk waar wij ons als verkenners uitstekend hebben 
vermaakt maar waar we ons ook vreselijk hebben misdragen. Stoere verhalen 
worden dat natuurlijk, die uiteraard ook schromelijk overdreven worden, maar deze 
verhalen zijn toch niet voor niets verhalen voor rond het kampvuur. 
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Het gevolg van deze rubriek zou dan zijn dat deze verhalen van vroeger, werkelijkheid 
worden tijdens de huidige opkomsten. Een andere mogelijkheid is dat de rubriek zou 
uitmonden in vergeelde zwart-wit verhalen die op zolder in een oude doos zijn beland, 
omdat er eigenlijk toch niets aan was. We kunnen die zolder dan ook maar beter op 
slot doen, en dan spreken we elkaar wel weer rond het kampvuur. 
 
Teun 
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(advertenties) 
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 (advertenties) 
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Verhuisberichten en cyber-info! 

Pim zijn telefoonnummer in Naarden (6952986) doet het niet meer... 

Maar dankzij Rob is hij nu in het weekend bereikbaar op 06 - 22870137. 
Het apparaatje doet ook voicemail, alleen Pim niet. 
 
Verder woont hij nog steeds op: 
Admiralengracht 279 hs 
1056 EA  Amsterdam 
020 - 6161385 
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Oude kranten, Wilde Vaart 

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

13 maart 
10 april 
8 mei 
12 juni 

In juli wordt er GEEN oud-papier opgehaald 
21 augustus 
11 september 

9 oktober 
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Telefoonnummers bestuur 

Voorzitter Jos Spaanjaars 035-6217315 
Secretaris Ruurt Stapel 035-6242471 
2e Secretaris Ellen Brouwer 035-6216022 
Penningmeester Zuiderkruis Harry Rörik 035-6945263 
Penningmeester Pieter Marits Bep Spaanjaars 035-6217315 
Onderhoud gebouwen Hans de Ruiter 035-6285015 
Beheer Diependaalselaan Joke de Jong 035-6232564 
Beheer Schuttersweg Ester van Leeuwen 030-2715001 
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117 
Groepsbegeleiding welpen Gido van der Linden 035-6216925 
Groepsbegeleiding bevers Ineke Rörik 035-6945263 
Groepsbegeleiding verkenners Nico van Leeuwen 035-6231913 
 
Ledenadministratie alle onderdelen: 
Gerda Kooger 
Mossenmeent 9 
1218 AT Hilversum 
Telefoon: 035-6915117 
 
 

Telefoonnummers teamleiding 

Bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Bevers Loosdrecht Liesbeth Rörik 035-6946473 
Pieter Maritshorde Erik Rosendal 035-6857196 
Albert Schweitzerhorde Maarten Prins 035-6217017 
Neuweghorde Ester van Leeuwen 030-2715001 
Sioniehorde René Kuyer 035-6212273 
Ankerwacht Niels Brügemann 0653-434473 
Bakboordwacht Johan Verlaan 0347-321353 
Pocahontaswacht Pim Dorrestijn 020-6161385 
Wilde Vaart Antarctic Rob van Loo 035-6835575 
Matancastam Wouter de Jong 035-6217398 
Rimpelstam Niels Brügemann 0653-434473 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg 035-6237336 


