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Van de redactie

Zo lieve lezers, misschien denken jullie wel dat je naar de allerlaatste Belboei zit te
kijken, omdat ons redactie PC-tje niet millenniumproef zou zijn… maar nee,.zij (een
PC is toch een beetje een meisje hè) is getest en goed bevonden. Dus ook in het
Y2K treffen jullie weer je vertrouwde blaadje op de mat!

We hebben er weer een dikkertje van gemaakt. Hoewel, wij, jullie hebben het gedaan.
Bravo voor jezelf. Vooral doorgaan zo (hoe schrijf je met een Engels accent?).

Wat hebben jullie zoal ingetiept? Vrijwel alle onderdelen hebben van zich laten horen.
En Bep natuurlijk, want er was weer wat te vertellen over de speculaaspoppenactie.
Een actie overigens met een minder resultaat dan vorig jaar, maar niettemin heeft
een groot aantal leden zich weer flink uitgesloofd. Wederom: bravo voor jezelf!

We kunnen over de rest van de inhoud nog wel een paar alineaatjes volschrijven,
maar we zullen je niet verder ophouden…

Liefs, je redactie.

Copy- en verschijningsdata

Nummer Datum inleveren copy Verschijning Belboei

130 25 maart + 10 april
131 10 juni + 26 juni
132 2 september + 18 september
133 7 oktober + 23 oktober
134 9 december + 18 december
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Van het bestuur

Dit is alweer de laatste Belboei van 1999.

We hopen dat het jaar 2000 net zo goed zal worden als het afgelopen jaar.
1999 was een vreugdevol jaar, met een huurcontract voor de Diependaalselaan en
natuurlijk ook het 85 jarig bestaan van de groep.

De speculaaspoppenactie was weer een succes. Helaas wat minder dan vorig jaar.
Enkele onderdelen verkochten dit jaar minder dan vorig jaar en we misten helaas
een paar grootverkopers. Het is ook jammer dat er enkele leden niets of weinig
verkocht hebben. (zie voor een uitgebreid verslag blz 5 van deze Belboei)

Met ingang van het nieuwe jaar openen we een eigen website op internet.
Het adres is: http://scoutnet.nl/~zuiderkruisgroep/.
We hopen ons hiermee  als groep beter te kunnen profileren en meer informatie te
kunnen verstrekken aan potentiële leden.
Veel dank zijn we verschuldigd aan de makers van deze website te weten Wouter
Klein, Danny v.d. Linden en Imar Spaanjaars, die veel van hun vrije tijd beschikbaar
hebben gesteld om deze website op professionele manier op het internet te krijgen.

Bij deze wens ik iedereen een goede jaarwisseling en een fantastisch 2000.
Ook wil ik mijn dank uitspreken aan alle leiding en bestuur die het afgelopen jaar
zoveel vrije tijd hebben gegeven om te zorgen dat de leden een gezellige tijd bij de
groep hebben gehad.

Jos Spaanjaars
Voorzitter
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Speculaaspoppenactie 1999

Bijna iedereen is weer enthousiast bezig geweest met het verkopen van speculaas-
poppen, maar voor het eerst in 17 jaar verkochten we er minder in plaats van méér
en wel 469 poppen.

Hieronder volgt de specificatie:
1999 (1998)

Bevers L’drecht 31 (97) f 120,00 Pieter Mol 17
Bevers Hilversum 325 (534) f 1.222,55 Pepijn Stoffers 61
Alb.Schweitzer 482 (389) f 1.811,55 Kelly BaK 143
Pieter Marits 667 (485) f 2.535,10 Florine Vogel 92
Neuweg 1.064 (1552) f 4.044,70 Bart de Bruyn 84
Sionie 576 (550) f 2.189,50 Anne van Ekeren 56
Pokahontas 774 (744) f 2.896,95 Nienke Loois 114
Ankerwacht 587 (782) f 2.166,10 Signe Prins 48
Bakboordwacht 349 (507) f 1.320,85 Frank van Rooyen 64
Wilde Vaart 944 (632) f 3.511,30 Sander Blase 95
Stam -- (10) f
Bestuur 44 (32) f 162,85
Diversen 33 (31) f 100,00
 -------------------------------------- ----- ------------------------------------------

Totaal 5876 (6345) f 22.081,45

Bovengenoemde kinderen kregen een kadootje of kadobon.

Ieder jaar houden we een loterij. Iedereen die 25 poppen of een veelvoud daarvan
verkocht heeft, krijgt één of meer lootjes. Sint Nicolaas zelf trekt tijdens zijn
bezoek aan welpen en bevers de winnende loten. Bij de bevers/welpen deden 46
kinderen mee met 71 lootjes. De gelukkige hier was Jocelyn Bruyns van de Albert
Schweitzerhorde.
Bij de verkenners/wilde vaarters deden er 38 mee met 49 lootjes.
Hier was Danny van Beekum van de Wilde Vaart de winnaar. Beiden gefeliciteerd.
Ze kregen een kadobon van f 25,=

Zoals U ziet is de Neuweg horde dit jaar  weer koploper wat betreft de verkoop.

Tot Superverkoper wordt dit jaar benoemd Kelly Bak  van de Albert
Schweitzerhorde.
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Er zijn enkele ouders, waarvan de kinderen om principiële redenen geen speculaas-
poppen mogen verkopen. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar ik zou hen wel in
overweging willen geven een extra donatie van zeg f 50,= tot f 100,= aan de
Zuiderkruis te geven. Het is namelijk wel zo, dat bijna alle leden veel energie in de
verkoop steken en zo een groot bedrag verdienen voor de groep, waar ook hun
kinderen van mee profiteren.
Vorig jaar hebben we deze oproep ook gedaan en U begrijpt het wel er kwam niets
extra binnen.

Ik heb uitgerekend, speciaal voor die mensen, die daarin geïnteresseerd zijn hoeveel
poppen er gemiddeld door ieder lid verkocht zijn.

Onderdeel 1996 1997 1998 1999

Bevers L 16 17 25 8
Bevers H. 16 16 20 14
Albert Schweitzer 27 24 39 34
Pieter Marits 24 17 27 37
Sionie 38 41 23 17
Neuweg 35 29 47 36
Pokahontas 30 50 32 39
Bakboord 23 22 27 20
Ankerwacht 41 37 46 33
Wilde Vaart 25 29 52 50

Ik wil iedereen graag van harte bedanken, ook vooral de ouders, die geholpen hebben,
voor de juiste afwerking bij het bezorgen. Ik heb slechts 5 telefoontjes gehad van
mensen, waarbij even iets fout was gegaan.

Iedereen heel prettige feestdagen en tot volgend jaar.

Bep Spaanjaars

P.S.
Voor de liefhebbers heeft de redactie een en ander inzichtelijk gemaakt met
grafiekjes. Bovendien wordt hiermee de Belboei weer een beetje opgeleukt, toch?
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Statistieken speculaaspoppenactie

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

19
82

198
3

198
4

19
85

19
86

198
7

19
88

19
89

199
0

19
91

19
92

199
3

19
94

19
95

199
6

19
97

19
98

199
9

(totale verkopen per jaar)

0 10 20 30 40 50 60

Bevers Loosdrecht

Bevers Hilversum

Albert Schweitzerhorde

Pieter Maritshorde

Sioniehorde

Neuweghorde

Pocahontaswacht

Bakboordwacht

Ankerwacht

Wilde Vaart

1999

1998
1997
1996

1995

(gemiddelde verkopen per lid per onderdelen)



Belboei nummer 128, december 1999, pagina 8

Bevers Hilversum

Hoi kennen jullie mij nog?

Ik ben Frederik Scheuremaar.

Zaterdag 6 november zat ik nog lekker te luieren
in de voorraadkast van de Bevers in Hilversum.
Wat hoorde ik nou? Ik hoor bevers zingen.
Wat is er aan de hand???
Aahaaa het is natuurlijk zaterdag ochtend en dan
komen de bevers naar hun clubhuis om van alles te
gaan doen.

Laat ik een kijkje gaan nemen.
Grappig ze staan allemaal in een halve cirkel.

WIE IS DAT……. in de kast??? riep een bever.
 Héééé dat is Frederik Scheuremaar riep een andere bever.
Gelukkig die kende mij nog wel, vast een wat oudere bever.

Ik werd voorgesteld maar toen moest ik stil zijn want er werden 4 nieuwe bevers
geïnstalleerd.Oké dat kan ik ook, maar ik kan het niet weerstaan om te gaan
scheuren als ik papieren zie.Rode Papieren lagen er op tafel. Geweldig, ik begon dus
maar zo stil mogelijk te scheuren, helaas niet stil genoeg. NEEEEEEEEEE niet doen
schreeuwde een bever.
Wwwaarom niet? Dat zijn de installatie platen voor de nieuwe bevers en die moeten
heel blijven. Nou oké dan maar ik zal er afblijven.

Na de installatie zijn we de regen ingegaan. Dat was niet zo leuk. Mijn papieren
hoedje was zeker niet waterdicht en al snel hing hij helemaal over mijn gezicht.
Ondertussen waren we bij de Beverdam aangekomen en het was zeker geen kleintje.
Jullie denken misschien ook kleine bevers maken kleine beverdammetjes, nou vergeet
het maar.

Het werd natter en natter dus zijn we maar snel naar binnen gegaan waar het
warm was en waar de kranten waren. Na een lekkere beker limo en een snoepje
gingen we papieren hoedjes maken. De mijne was stuk en de bevers wilde er ook wel
één.
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Na veel vouw en denk werk is het iedereen gelukt en liepen alle bevers met een mooie
hoed.
Na het vele denken en knutselen zijn we kartonnendans gaan doen. Dat is
stoelendans maar dan met kartonnetjes.

Jaa het was scheur en proppen tijd geworden.
De groep werd in tweeën gesplitst en iedereen ging propjes maken.
Er werd een lijn in het midden gehangen FFFrrrtt de fluit.
Overal vlogen de proppen papier heen. De ene partij gooide het naar de andere partij
en de andere partij naar de ene.
Er werd ook nog gekeken waar de meeste proppen lagen en die partij had gewonnen.
De winnaar was de ene partij, maar welke dat nou was ??? geen idee het kan ook de
andere partij geweest zijn.  Ach wat maakt het uit het was een grote proppen
bende. HEERLIJK.

Het was erg gezellig, maar het nadeel van gezellig is dat de ochtend dan altijd
tekort is.
Alle bevers zijn weer lekker naar huis gegaan en wij…………… wij zaten nog tot
ons nek in de proppen.

Wilt u uw huis ook eens versieren vraag het aan een bever.
Ze doen het heel graag en erg goed.

Groetjes, Frederik Scheuremaar
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Neuweghorde

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden en als ik het aantal weken ga tellen komt het
ook aardig in de richting: op 23 en 24 oktober had de Neuweghorde een
weekendkampje. Dit keer was het voor mij anders dan alle andere keren want het
zou mijn laatste zijn bij de welpen. Dus deze zaterdag de verkenners alleen gelaten
met hun oude leiding en op naar de Diependaalselaan.

Als de welpen met hun ouders en hun bagage langzaam binnendruppelen merk ik
opgelucht dat ik alle namen nog weet en al snel voel ik me weer helemaal "thuis".We
beginnen met de installatie en als Bagheera door mij tot Akela is geïnstalleerd kan
hij daarna alle nieuwe kinderen omtoveren tot echte welpen. Zodra de ouders weg
zijn wordt bekend gemaakt dat we een muziekthema hebben en de welpen worden in
groepjes verdeeld. Ieder groepje moet een aantal opdrachten uitvoeren en hoe
langer ze het volhouden, hoe meer tijd ze hebben om een puzzel op te lossen. Eerst
wordt bekeken wie wat het beste kan doen en dan begint het opnemen van de tijd
van het hoelahoepen, hinkelen, touwtje springen, aaaaa zeggen en nog wat moeilijke
dingen. De puzzel is het invullen van de ontbrekende woorden uit een songtekst.
De middag wordt verder gevuld met een uitgebreide stoelendans op radiomuziek,
levend kwartetten met zangers, bands etc. en tussendoor limo met iets lekkers.
Als avondeten kregen we rijst met een prutje (kookstaf bedankt!) en daarna jassen
aan en naar buiten voor het avondspel. In het bos gingen de welpen op zoek naar de
geluiden van verschillende muziekinstrumenten. Best wel spannend in het donker.
Daarna uitkleden en naar bed maar nog niet slapen want er moest natuurlijk nog
gekeet worden!
De (ex)-welpen die afscheid namen mochten nog even bij de leiding zitten maar na
een tijdje was het ook voor hen bedtijd.

De volgende ochtend: opstaan, opruimen, ochtendgymmen en ontbijt, het
gebruikelijke ritueel. Wat toen volgde was iets nieuws en iets waar de nieuwe Akela
stiekem toch wel een beetje tegenop zag: de Akelatest. Aan hem werden
verschillende meer en minder voor de hand liggende situaties voorgelegd en hij
moest dan steeds het beste antwoord kiezen. Aan het begin ging het moeizaam en
scoorde hij niet veel punten (zenuwen of kwam het door de vreemde situaties?).
Maar het bewijs dat hij wel degelijk een goede Akela kan zijn is uiteindelijk geleverd
want de test werd afgesloten met een eindstand van plus 16 punten, zeer goed!!
Het laatste programma-onderdeel alweer was het vormen van een Neuweghorde
orkest. Alle welpen hebben hun eigen muziekinstrumenten gemaakt van alles wat ze
maar in het clubhuis konden vinden. Sommigen maakten vooral veel kabaal terwijl
anderen ook echt een soort van melodietje konden produceren. Met z'n allen hebben
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we toen twee zeer bekende liedjes gespeeld en gezongen en opgenomen op een
bandje. Als je goed luisterde was het zelfs te herkennen bij het afspelen!!

En toen naderde toch echt het einde van dit weekend. Terwijl er al wat ouders
stonden te wachten kreeg ik als afscheidscadeautje een hele stapel tekeningen van
de welpen en een paar doosjes heerlijke smaakjes-thee. Ik heb een boel handen
geschud en ineens was ik dan echt Akela-af.
Lieve welpen: bedankt voor 6  hele leuke jaren leidinggeven en een gezellig weekend, ik
zal jullie missen maar zie jullie ongetwijfeld nog vaak terug!!
Leiding: ook jullie bedankt voor alle toffe dingen die we samen meegemaakt hebben
als leidingteam. Gelukkig kom ik jullie nog regelmatig tegen.
Akela, Lowie, Baloe en Raksha succes!!!

Nu ben ik leiding bij de verkenners van de Pocahontaswacht en tot nu toe is het erg
leuk en ik heb er zin in. Ook daar ga ik samen met Ronald, Jasper, Rene en de
verkenners een leuke tijd organiseren.

Tot gauw allemaal,
groetjes van ex-Hathi, ex-Akela, Ester.
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(advertentie)



Belboei nummer 128, december 1999, pagina 13

Welkomstweekend Pocahontaswacht

Hallo, ik ben Marloes van de nieuwe poca's. Ik werd geïnstalleerd net als de anderen,
en kreeg een opdracht: ik moest een petje breien (bedankt Ronald….).

Maar, oké, ik had dus een welkomstweekend. Als eerste moesten we een speurtocht
doen op de fiets, en ik was groep 1. Wij moesten dus als eerste weg. Na een tijdje
kwamen we de tweede groep tegen, en daar hebben  we de fietstocht verder mee
gefietst. Wij kwamen als eerste bij de Schuttersweg aan. De leiding was er nog niet,
dus wij gebeld. Daarom moesten we wachten, maar een tijdje later kwamen ze
eindelijk. En toen de hele groep er was hebben we gegeten en film gekeken. De
volgende dag hebben we iets van stokjes hout gemaakt. Ik zou een vlot maken, maar
dat is mislukt. Nou ben ik klaar met mijn verhaal.

Groetjes, Marloes
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Grote veranderingen bij de Ankerwacht

Een nieuw seizoen en nieuwe leiding. In het leidingteam van de Ankerwacht is veel
veranderd; Niels & Astrid gingen weg en Hans, Wendie & ik (Ellen) kwamen er voor in
de plaats. Ferika “moest” naar de WVA, Danny & Alwin gingen zich op basketbal
storten en mijn Betske, voor jullie Jetske blijft in het water om met ballen te gaan
gooien (lees: waterpolo).

We begonnen met zeilen, maar helaas houd het vaarseizoen eens op en zijn we nu
druk bezig met het onderhoud van onze stalen schepen. Ineens was het tijd om een
weekend te organiseren en wat voor een weekend! Na jaren trouwe dienst werd het
tijd dat de Ankerwachters afscheid moesten nemen van Niels en Astrid en dit
gebeurde tijdens, jawel, het afscheidweekend.

Tijdens dit weekend kwam ook Ferika weer even terug van de WVA om ook afscheid
te nemen en natuurlijk Danny, Alwin en Jetske. We begonnen zoals elke zaterdag
met het botenonderhoud en intussen werd er druk gerekend om het
speculaaspoppen geld weer kloppend te krijgen (het is gelukt!).

De middag werd gevuld met rugby en mini-pionieren. We aten goddelijke nasi met
saté en toe vla. Na dit avondmaal was het tijd om de Diep spik en span te maken
en natuurlijk af te wassen. Dit laatste deden de auto-meerijders, de rest klom op
de fiets richting schuttersweg. Het bekende avondritueel kon beginnen; van het vals
beschuldigen van ouders dat het luchtbed niet meegegeven is tot het “vechten” van
wie waar mag liggen.

Inmiddels druppelde de stam binnen, deze helden zouden ons gaan helpen met het
licht-en -geluiden-avondspel. Namens de verkenners en de leiding; stam bedankt!

Na de nodige waarschuwingen viel er eindelijk (na tweeën) een slapende stilte over
het clubhuis.

Zondag uitslapen tot 09.30 uur! Dat lijkt dan misschien niet lang, maar als je de
Bevers gewend bent (als je mazzel hebt om 4.30 uur wakker) dan is dit een genot.
Na een gebakken ei en andere boterhammen, renden we naar het veld voor o.a. wc-
tikkertje (een aanrader) en stand in de mand. Het appeltje ging er dan ook als koek
in. Het weekend was nu echt bijna afgelopen en dat betekent even met z’n allen
schoonmaken. Gelukkig waren we hier snel mee klaar en hadden we nog tijd voor een
South Park filmpje. Vol verbazing keek de leiding (die Disney tekenfilms gewend zijn)
naar deze aparte tekenfilmserie. Al met al hebben we veel lol gehad en is het
weekend voorbij gevlogen.
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Niels: bedankt voor alles en kom nog eens langs.
Astrid: jij krijgt een waardenbon (tot 2002) voor een weekend of kampje AKW.
Ferika: ik ben echt niet leiding geworden omdat jij wegging en gedraag je als een
echte AKW-er bij de WVA.
Jetske, Danny & Alwin: succes met sporten.

Dit was De Ellen vanuit De Diep met een verslag van De Ankerwacht.
(PS. Wie schrijft het volgende stukje?)
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WC-Privé project

Uit een grondige analyse is gebleken dat er bij de leiders en bestuursleden behoefte
bestaat om ook thuis naar de WC te kunnen gaan. Daarom is besloten alle leiders
en bestuursleden met een vast dienstverband in de gelegenheid te stellen om onder
gunstige voorwaarden een PERSONAL WC aan te schaffen.

Gekozen kan worden uit een drietal standaard configuraties en een tweetal AT's
(Automatisch Toilet). De standaard configuraties kunnen naar keuze worden
geleverd met een 3.5 en/of een 5.25 meter floppy pot. De AT’s zijn standaard
uitgerust met een harde pot, een snellere doorspoeling (met turboschakelaar) en
een ruimere opslagcapaciteit. U zult dan ook begrijpen dat deze AT versie bedoeld
is voor de meer professionele gebruiker. Alle configuraties worden geleverd met een
monochrome bril, maar de mogelijkheid tot aanschaf van een kleurenbril bestaat
(uiteraard tegen een meerbetaling). De prijzen varieren van f 2190,- tot f 4599,-
ineens, of f 0.25 per keer. Bij termijnbetaling wordt een schoteltje geleverd.

Als uitbreidingsopties worden aangeboden: joyborstels, muizen, een 32 speed bidet
en twee typen papierrollers. Het gewone type papierroller kan alle soorten papier
aan(ook extra soft) en kost f 500,- ineens of f 0.05 per keer. Het luxe type heeft
twee scheursnelheden en kan ook extra breed papier aan  (van keukenrol tot zelfs
behangformaat). Deze roller kost f 1000,- ineens of f 0.10 per keer. Beide typen
worden geleverd inclusief muurschroeven en twee (nieuwe) papierrollen.

Tevens worden al onze PERSONAL WC's geleverd met de volgende software:
Shitperfect 6.0
C plasplas
Wind hoos 95
DireeBase V

Overigens dienen leiders en bestuursleden zelf goed te overwegen of zij behoefte
hebben aan een WC. Zij die toepassingsmogelijkheden in de prive-sfeer zien, zijn van
harte welkom op de demonstraties. Men kan aldaar zien wat de mogelijkheden zijn
en men is vrij om zelf ook iets te proberen

Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht,

Namens de WC-Privé commissie
Kawouter
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(advertenties)
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Strandwandeling

Dit leuke stukje gaat over de strandwandeling!
We hadden er weer zin in.
In de jaarlijkse Strandwandeling.

Het begon om 10:00 uur op de Diep. En ik had net een feest gehad, dus dat was
dan wel erg vroeg.Ik was dus te laat!!!
Toen iedereen er eindelijk was gingen we weg naar het strand van Bloemendaal.
De Poca had redelijk wat verkenners en de Ankerwacht ook en er waren veel Wilde
Vaarders, maar van de Bakboordwacht was natuurlijk alleen de leiding er. Toevallig
konden al die jongens niet. Heel toevallig!!!
We vertrokken, de populaire Jasper reed ook mee, dus iedereen wilde met Jasper
mee en de gelukkigen waren Maurice, Bas, Ik en Ik.
Het was Peter bijna gelukt om er ook bij te komen, maar nee de auto was echt vol.
We vertrokken en we praten over hele boeiende onderwerpen. Oké, eindelijk
aangekomen na +/- 5 kwartier waren we op de parkeerplaats, we konden gaan
wandelen.
O, nee er misten nog een  auto.
De auto van Pim waar Dries in reed. Oké een kwartier later was Dries er ook, nu
kunnen we echt gaan lopen.

De wandeling:

In het begin hadden ik en ik zo iets van O NEE de strandwandeling, maar naar een
tijdje was het toch wel leuk.

-naar de zee rennen en nat worden
-naar een kunstgebit zoeken. Jammer genoeg dit jaar niet gelukt
-natuurlijk heel veel kletsen
-en we gingen op elkaars hoofden stampen!!!???
Niet echt natuurlijk, maar op schaduwhoofden van anderen.
Van je zelf lukt namelijk niet.

Na een tijdje gelopen te hebben kwamen we wat surfboten en vliegerkarretjes tegen.
Wij weer helemaal balen dat wij moesten lopen en zij voor de lol in zo’n ding heen en
weer aan het racen waren. Omdat we zo baalden wilden ik en ik natuurlijk de
strandwandeling af geschaft hebben, daarom gingen we een turflijst maken (maar
niet op papier maar in onze gedachte)
We vroegen aan een paar verkenners of ze de strand wandeling leuk vonden en ook
aan de leiding.



Belboei nummer 128, december 1999, pagina 19

Eind resultaat verkenners willen het afschaffen en de leiding vinden het heel leuk en
willen dat  het erin blijft.
Reactie van de leiding: Waarom lopen er dan zoveel verkenners en Wilde Vaarders
mee???
Ietsjes later waren we eindelijk bij een strandtentje paviljoen “Noordzee”.
We kwamen daar binnen en zagen een  schaal met heerlijke Skittels en Bounty’s
staan.
Laten ik en ik straks daar straks maar eens wat van kopen. (Verkeerd gedacht dus)
We kregen een heerlijk drankje van de leiding.
Ik kreeg niet eens warme chocomelk MET slagroom! Dommm!
Na de chocomelk hadden ik en ik zin ineen ijsje, maar ze hadden niet veel ijs.
Ik nam een Magnum Almond en ik een Jive bosvruchten.
Maar dat hadden ze weer niet dus we moesten maar een Magnum white en een jive
sinasappel nemen. Dat was ook lekker hoor. Toen ik en ik daar in de rij stonden
zagen we tot onze grote verbazing geen snoepschaal meer staan. Wat een **k*ls
dat ze hem weg hadden gehaald.
Ik en Ik gingen nog even een patatje jatten bij Bas, maar toen we wisten hoe ranzig
hij deed met die patatjes hoefden ik & ik geen patatjes meer. Ik en ik zijn toen bij
Linda en Ferica patatjes gaan jatten.
We werden hierdoor Sloebers genoemd.
Na al dit lekkers gingen we eindelijk weg. Het was er niet om uit te houden. Er stond
namelijk een puffende kachel naast ons. Buiten zagen ik en ik een soort rolstoel of
zo. LEUK daar hebben ik en ik nog maar even mee gespeelt. Dat was errug lachuhhh
hi ha ho ha hi.

Oeps ze zijn al vertrokken snel rennen, we zijn weer bij.
Gezellig bij Rob lopen. Rob heeft Masha op zijn nek en dat willen wij natuurlijk ook,
maar op zijn rug lukt niet.
Hij tilde mij wel op zijn schouder maar dat ging niet geweldig.
Later kwamen er twee crossmotoren aan. De ene vond het nodig om ons bijna aan
te rijden en wat zat erop? Wat denk je, twee jochies van een jaar of 8. Eigelijk waren
ze best aardig, want ze wilde ons wel een liftje geven. De ene met de kleine
crossmotor (4 wiel) maakte een hele scherpe bocht en reden toen op zijn kant (2
wielen)
Echt Cool !!! toen met zijn tweeën op de rode crossmotor. Ik zat er nog niet op of hij
begon al te rijden gelukkig hielt ik mij vast en kon ik nog net blijven zitten. Daarna
mochten we nog een keer op de gele maar ik kon er net niet goed opkomen dus ik viel
eraf. Er mochten ook nog een paar andere verkenners mee.

Toen gingen we gezellig met Ronald, Jasper en René lopen. Nou het was toch niet zo
gezellig. Ze waren een beetje irritant, René zat ons te duwen en toen gingen ik & ik
natuurlijk terug duwen tot dat René ging janken. Toen vonden ze het leuk om ons ik
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en ik in de zee te hangen op onze kop. Onze handen waren helemaal vies, maar dat
konden we wel weg krijgen in Ronald’s haar. Toen waren we er bijna, nou bijna.

Ik had twee milky ways mee één voor ik en één voor ik zelf. Dat was wel lekker en die
hebben we opgegeten.

Toen dachten we opeens “hé we hebben niets te doen” en wat ligt er altijd op het
strand???
Inderdaad schelpen. Dus ik & ik zijn gingen maar schelpen zoeken, maar op het
stand waren geen leuke schelpen dus we hebben er geen één mee genomen. Eindelijk
zagen we de weg terug naar het parkeerterrein.

Toen we terug waren van de geweldige terugweg gingen ik en ik op een hekje zitten.
De leiding zat er ook al en waren een beetje aan het klooien met dat hek. Na een
hele tijd kwamen eindelijk de achterblijvertjes. Peter de Wolff moest mij natuurlijk
weer pesten. Hij pakte mij bijzondere geweldige Poca mutsje af.
Hij ging ermee vandoor en legde hem uiteindelijk in de dakgoot. Errug leuk hoor
Peter, maar gelukkig kon ik erbij en haalde hem eruit. Ja Ja die muts maakt heel
wat mee.

We konden naar de auto’s. Bas, Maurice, ik en ik zaten weer bij Jasper in de auto.
Er volgden weer leuke gesprekken en Bas geloofde mij niet. We hebben om een geeltje
gewed.
O, ja Bas, ik krijg nog een geeltje van je!!!

Toen we eindelijk gewoon op de weg reden viel het ons op dat iedereen ons inhaalde,
zelfs bussen, of eigenlijk, Jasper rijd errug langzaam, maar ja uiteindelijk zijn we
toch nog aangekomen.

Het was een hele gezellige dag.
Met veel zon maar toch ook nat.

Groetjes ik en ik

Ik = Nienke
Ik = Anke
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Zie ginds kwam de stoomboot...

De goede Sinterklaas was in het land, en de bakboordwacht viert dit
traditiegetrouw met het trekken van lootjes en dan..... Het maken van de surprises!!
En sinterklaasverzen natuurlijk. Zaterdagochtend 4 december was het zover, de oh
zo "goede" Sint had in het bakboordlokaal een hele stapel surprises
"achtergelaten".

Sommige kinderen waren waarschijnlijk wat minder zoet geweest, want er zaten
zoals vanouds zeer ranzige surprises tussen. Om enkele voorbeelden te noemen: er
waren weer verpakkingen met gaten waar in gegraaid moest worden om het
sinterklaascadeau te vinden (daarin natuurlijk de meest leuke
"papiersnipperetensrestwattenstroop-mengingen). Een grote ton met zogenaamd
chemisch afval. Allerlei eetbare surprises zoals een heerlijke gelatine pudding en een
keiharde chocoladetaart.

Natuurlijk waren er ook hele mooie surprises zoals een robot, een zeer mooie boot
en... zoals altijd weer de sigaret surprise voor Dries. Tijdens het uitpakken werd het
lokaal, welke de avond daarvoor nog zinloos gedweild was door de leiding, dan ook
gemetamorfoseerd in een heuse vuilnisbelt. Maar de gedichten en de cadeaus
waren leuk. De pepernoten werden verzorgt door Zwarte Piet die binnen kwam vallen.
Nadat alle cadeaus uitgepakt en bekeken waren was het nog wel even opruimen!
Maar de kinderen bleken nu wel allen zoet en in een mum van tijd waren enkele kliko-
vuilnisbakken vol en de vloer gedweild.

Dank u wel Sint en Piet voor de leuke ochtend en hopelijk tot volgend jaar......

Jurrit Zeilstra
Bakboordwacht
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Problemen met de Diep???

Ik heb geruchten opgevangen dat de Diep toch verkocht zou gaan worden. Er
zouden studio's komen van het nieuw op te richten TV-station ATC11.
Hoe kan het dat de plannen ineens gewijzigd lijken????
Is het allemaal wel gegaan zoals het hoort????
Valt er nog wat aan te doen????
Of hebben mijn bronnen het toch bij het verkeerde eind????

Ik beloof hierbij alle Belboei-lezers dat ik het tot op de bodem uit zal zoeken, ik hou
jullie op de hoogte in de volgende Belboei.

ANONIEM (wie ik echt ben maak ik liever nog niet bekend)

(advertentie)
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Perikelen bij de Pinguïns

Zoals ik vroeger ooit eens beloofd heb, zal ik mijn bijdrage leveren aan ons
groepsblad als de leden het programma maken. Nu de IJsschots van de Wilde Vaart
bijna overbevolkt raakt met pinguïns is het dan zo ver en hoef ik geen programma
meer te maken en rest mij niets anders dan jullie allemaal op de hoogte te houden
van de perikelen bij de pinguïns.
Voor diegenen die het nog niet weten: onze mascotte is een pinguïn. En wel omdat
wij de “Wilde Vaart Antarctic” zijn en pinguïns alleen op Antarctica voorkomen.
OK, tot zo ver de inleiding, waar hebben wij ons na het afscheidsweekend (zie vorige
Belboei) nou zoal mee bezig gehouden:

Allereerst zijn we begonnen met een MEGA-opknapbeurt van ons clubhuis. Hier was
de afgelopen jaren niets aangedaan en je kon dan ook naar binnen toe komen
zonder het raam open te doen.

Alles is geschuurd en het wachten is op iets beter weer zodat we het weer allemaal
een mooi kleurtje kunnen geven.

Tegelijkertijd hiermee zijn we begonnen met het renoveren van de keuken. Na het
sloopwerk door de jongeren (goed hè Maud) was het de eer aan de kindjes:
Kawouter en Robje, om het geheel weer op te bouwen. Dank zij overtollige inventaris
(dank je wel Ronald) zijn wij als enigen in het bezit van een inbouwgasfornuis en een
inbouwoven. (zie foto) Aan de overzijde hiervan is het aanrecht. Dit is nog niet
geheel klaar maar we houden jullie op de hoogte.

Nu is een mooie buitenkant en een luxe keuken één, maar wat moet je zonder entree.
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Nu zijn we dus druk bezig om onze entree te verfraaien met ons logo in een mozaïek
op de vloer.
De start hiervan kunnen jullie op de foto zien. Als dit allemaal af is zullen we jullie
zeker het eindresultaat laten zien. Of nog beter: voor diegenen die nog geen 15 zijn:
gewoon naar de Wilde Vaart komen dan kan je er zelf overheen lopen.

Maar behalve creatief met tegels houden we ons ook nog met andere zaken bezig.
Even een korte samenvatting van de rest.

Allereerst hebben we 12, 13 en 14 november een oudPapier-helpSint-feest-en-
uitslaap-weekend gehouden. Na op vrijdagavond onze vaste verplichting (ophalen
van oud papier) voldaan te hebben dachten we op onze (alweer gekregen) TV een
filmpje te gaan kijken. Helaas bleek na een half uur dat de TV dit niet vol hield en
bleef ons niets anders over dan gewoon nog wat te praten en bijtijds in onze
slaapzakje te kruipen. Het was de volgende dag namelijk weer vroeg dag om de Sint
te helpen. Nadat we ons hiermee de hele dag hadden zoet gehouden en de maaltijd
hadden genuttigd was het tijd voor het feest-deel van het weekend. De stam
organiseerde een Glamour-party waar ook wij voor uitgenodigd waren. Een aantal
WV-ers hadden hun uiterste best gedaan om dan ook in Glitter en Glamour naar
voren te komen waardoor onze aanwezigheid op het feest niet onopgemerkt is
gebleven. Na het ontbrekende deel van de film gekeken te hebben (tenminste, toch
zeker 10% is wakker gebleven) rolde iedereen zijn slaapzakje weer in en konden we
eindelijk aan het laatste deel van het weekend gaan denken. Om 11 uur de volgende
morgen was zo ongeveer iedereen wel wakker en hebben we met koffie op bed een
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tweede film gekeken. (Ik weet niet hoe dat trouwens komt maar elke keer als onze
dames een film uitkiezen, speelt Brad Pitt er in mee??)

Natuurlijk was dit niet alles en zijn we ondertussen van start gegaan met het
maken van onze eigen film. Het script is al af en de eerste voorbereidingen zijn ook
al getroffen. Hier zijn we nog wel de nodige zaterdagen mee zoet maar wees vast
voorbereid op: “D-mail” (dat was de Titel toch Mark?)

Afgelopen zaterdag hebben we tenslotte een ouderuurtje gehad over het
zomerkamp. Ja, het lijkt nog ver weg maar we gaan dan ook ver weg dus moeten we
bijtijds beginnen met de voorbereidingen. We gaan dit jaar dan ook weer naar het
buitenland, of moet ik zeggen buitenlanden want behalve Duitsland en Denemarken
op doortocht bezoeken we uitgebreid Noorwegen en Zweden. Hier zijn een aantal
WV-ers ook al erg druk mee en we hebben zelfs als uitnodigingen van twee groepen
binnen om kennis te maken scouts in Zweden.

Een kamp als dit is natuurlijk niet echt goedkoop maar door het ophalen van het
oud-papier kunnen we de kampprijs beperkt houden. Verzamel dus allemaal mee, elke
tweede zaterdag van de maand staan de containers op de Diependaalselaan (zie
ook de data in deze Belboei)

Tot slot wil ik Danny nog even bedanken voor ons eigen Logtopje. Behalve de luxe
inbouwkeuken hebben we sinds kort ook de beschikking over een laptop zodat we
iedereen nog beter op de hoogte kunnen houden van de perikelen bij de pinguïns .

Allemaal fijne kerstdagen en tot in het nieuwe jaar,
Namens de pinguïns, Robje

P.S. wij zijn nog op zoek naar een radiator voor in de keuken die iets kleiner is dan de
huidige. Heeft u nog een radiator van ongeveer 150 x 50 (bxh) cm neemt u dan even
contact op met mij (zie laatste pagina) of stuur een E-mailtje naar
WVA@scoutnet.nl

Bedankt, Rob
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Oude kranten, Wilde Vaart

Geheel millenniumproef zal er ook in het jaar 2000 weer elke tweede zaterdag van
de maand oud papier opgehaald worden.
Wij willen graag iedereen bedanken die het afgelopen jaar voor ons heeft gespaard
en we hopen op nog meer oud papier het komende jaar. U steunt hiermee het milieu
en houdt ons zomerkamp betaalbaar. Wij zullen dan ook uitgebreid verslag doen van
onze avonturen in Zweden.

Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de
Diependaalselaan:

8 januari
12 februari
11 maart
8 april
13 mei
10 juni
8 juli

in augustus slaan we een maandje over

In de Belboei van juni of juli volgt weer een overzicht voor de rest van het jaar. Wilt u
een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wouter Klein 035-6243461
Rob van Loo 035-7726116
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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 Diederik de Bock 035-6240334
Groepsbegeleiding welpen Gido van der Linden 035-6216925
Groepsbegeleiding bevers Ineke Rörik 035-6945263
Groepsbegeleiding verkenners Nico van Leeuwen 035-6231913
Vertrouwenspersoon (intern) Danny van der Linden 035-6839850
Vertrouwenspersoon (intern) Ellen Reurings 06-50966511
Vertrouwenspersoon (extern) G. van Voorst Vader (huisarts)
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117

Mossenmeent 9
1218 AT Hilversum

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 Antoon van ‘t Klooster 035-5825540
Sioniehorde Anne Gerdien Prins 0317-421918
Ankerwacht Hans de Ruiter 035-6285015
Bakboordwacht Pim van Os 030-2710945
Pocahontaswacht Ronald Frank 035-6218383
Wilde Vaart Antarctic Rob van Loo 035-7726116
Matancastam Wouter de Jong 035-6217398
Rimpelstam Niels Brügemann 0655-732860

Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg 035-6237336


