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VVan de redactiean de redactie  
De groep heeft betere tijden meegemaakt, Dat kan bijna niet anders. 
Moeten we bijna de hele Belboei zelf voltiepen. Onze cybermailbox bleef 
bijna helemaal leeg. Anderhalve adreswijziging viel ons ten deel. Maar 
genoeg gezeurd, er gebeuren ook hele leuke dingen. Zoals het eerste 
Winter Fiets Weekend voor verkenners en wilde vaart. Heet van de 

naald tref je een verslag van dit kamp geschreven door onze reddende engel in kopijlo-
ze dagen. Ellen, we houden van je. 
 
We doen het vandaag even zonder Joke. Die is haar heil zoeken bij de 
Lama van Nepal, maar ze heeft beloofd terug te komen. Joke, we mis-
sen je.  
 
Gelukkig belde Ruurt nog om 22.28 uur om te vragen of er nóg een 
stukje geplaatst kon worden. Kon nog nèt. Scheelde niks. Zie pagina 16.  
 
We hebben nog 4 pagina’s vol gekregen door een inleg-bewaar-vel-met-alle-adressen-
en-belangrijke-info-pagina te maken. Service van je redactie zullen we maar zeggen.  
 
Doe jezelf een lol, schrijf ‘s wat. Laat ons 
redactiebureau er weer zo uitzien.  
 
Liefs, je redactie 
 
 
 
 
 
 
 

CopyCopy-- en verschijningsdata 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 



Belboei 129, februari 2000, pagina 4 

VVan het bestuuran het bestuur  
Het nieuwe jaar is al weer een tijdje bezig. Zal dit jaar voor de groep ook een goed jaar 
worden, net zoals 1999? Het millenniumfeest, dat de stam had georganiseerd is zeer 
geslaagd. Er was ook veel oud-leiding. 
 
2000 zijn we gestart met een uitgebaggerde haven. Het heeft vele jaren geduurd 
voordat deze klus werd aangepakt door de gemeente, maar nu zijn we blij dat het ge-
beurd is. We hebben weer een haven in plaats van een modderpoel. 
We gaan beginnen om het terrein en de steigers weer in optimale conditie te brengen.  
 
De derde zaterdag in het nieuwe jaar is traditioneel de boerenkooldag van de groep.  
De bevers en de welpen werden getrakteerd op een spannende film en de verkenners 
hadden een fietsspeurtocht en na het eten ook een film. 
Om zes uur  werd de boerenkool rondgedeeld . Hoe zou deze dit jaar smaken????? 
Voortreffelijk, koks bedankt. 
De kookstaf  begon om twaalf uur aan deze klus en om zes uur  was het eten  gloeiend 
heet op het Roland Holst.  
 
Dit jaar doen we weer mee met de collecte van Jantje Beton.Jantje Beton.  

Deze collecte wordt gehouden in de week van 13 t/m 18 Maart13 t/m 18 Maart. 
We hebben dit geld hard nodig om de groep draaiende, en het lidmaatschap voor ie-
dereen betaalbaar, te houden. Daarom doe ik een beroep op u, ouders, om uw kind te 
stimuleren aan deze collecte mee te doen. De verkenners en wilde vaart worden mini-
maal twee avonden verwacht om te collecteren bij de huis-aan-huis collecte. Via de 
leiding van hun onderdeel ontvangt u hierover nader bericht. De bevers en de welpen 
doen alleen de straat collecte. Ook hier ontvangt u bericht over. 
  
Zaterdag 25 maartZaterdag 25 maart  gaan we weer zwemmen met de groep in het zwembad de Trits in 
Baarn. 
 
Hebt u al onze website bezocht? Het adres is: users.scoutnet.nl/~zuiderkruisgroep.  
                                                         
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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Kleur mij!Kleur mij!  
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(advertentie)(advertentie)  



Belboei 129, februari 2000, pagina 7 

WW.F.W.F.W  
Het lijkt op een afkorting van een goed doel, maar dat is het niet. Ooit is er begonnen 
met Kootwijk 1 t/m …, vervolgens kwam er W.W.W. (Winter Wandel Weekend) en nu 
hebben we net de eerste W.F.W. achter de rug.  
 
W.F.W. staat voor Winter Fiets Weekend en zoals de naam al 
doet vermoeden, de verkenners en de wilde vaart hebben een 
enorm stuk moeten fietsen. Het kamp stond in het thema van 
Millennium 3000, dit is geen type fout, maar wij hebben dit 
afgelopen weekend een kijkje in de toekomst mogen nemen. De 
verkenners en wilde vaart kregen de opdracht mee om achter 
de kaart te komen op welke plaats wij ons in 3000 in het zonnestelsel zullen bevinden 
(snapt u het nog?).  
 
De eerste cijfers konden tijdens de boerenkoolmaaltijd verdiend worden en een deel 
kon verdiend worden tijdens de fietstocht van afgelopen zaterdag. De meeste kinde-
ren hebben veilig gefietst en zijn heel op de posten aangekomen (mijn complimenten!). 
Het heeft mij goed gedaan om te zien dat de spoedcursus Kaart en Kompas zijn 
vruchten heeft afgeworpen, niemand is verdwaald. Alleen jammer dat de kaarthoek-
meters aan de verkeerde post waren meegegeven en dat een andere post er pas later 
achter kwamen dat de Oleaatjes door hun uitgedeeld hadden moeten worden.  
 
Gelukkig zijn deze problemen op een creatieve manier opgelost en heeft niemand er 
echt last van gehad. Ruim 3 uur later dan gepland kwam ook de laatste groep binnen 
in het clubhuis in Bussum en kon er meteen aan tafel gegaan worden. Maud, Cora en 
Cindy bedankt voor het koken, de koffie en de eitjes, jullie zijn vaker welkom! Razend 
snel waste de w.v.a af en werd er een heus podium gebouwd. De bonte avond kon be-
ginnen. René en Martijn waren onze gastheren voor deze bijzondere avond. Er kan van 
alles voorbij van Aliens tot een soepquiz, van de Chippendales tot Judge Judy. 
 
Ik vond het een geweldige avond en met mij vele anderen, dus iedereen bedankt voor 
jullie inzet. Na een kort nachtje en een lekker eitje, was het tijd voor het laatste spel; 
een combinatie van stratego, memorie en mastermind. Bij dit spel konden de laatste 
cijfers verdient worden en moesten ze in de goede volgorden gezet worden. Terwijl er 
op de posten fanatiek geknipt en voetbal gekeken werd, renden de kids op en neer van 
post naar centrale post en onderweg ook nog andere kids tikkend (snappen we het 
nog!). Het was een ingenieus bedacht spel, maar jammer genoeg niet helemaal vals-
speel-bestendig. 
 
De bak van Anke (Poca) was de uiteindelijke winnaar en sleepte de taart in de wacht. 
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Tip: eet hem voortaan en gooi er niet mee, dit was namelijk wel een lekkere taart. Hier-
mee eindigde het weekend en vertrokken we naar de Diep. Terwijl de kinderen moe maar 
voldaan in hun bedjes lagen, sloot hun leiding af in een restaurant.  
 
Bedankt; Alle leiding voor jullie inzet, Schrompelstam voor de organisatie, kookstaf 
nogmaals en alle kids voor jullie aanwezigheid. 
 
Jullie last minute reporter Ellen.  



Namen en adressen ZuiderkruisgroepNamen en adressen Zuiderkruisgroep  
 

Neem dit vel uit en bewaar het als naslag.  



Namen en adressen bestuur 
Jos Spaanjaars, voorzitter 
Hobbemalaan 10, 1213 EZ, Hilversum, 035 - 6217315 
 

Ruurt Stapel, secretaris 
Lage Naarderweg 81, 1217 GN, Hilversum, 035 - 6242471 
 

Ellen Brouwer, 2e secretaris 
Diepeweg 15, 1211 AE, Hilversum, 035-6216022 
 

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 
 

Gido van der Linden, groepsbegeleider welpen 
Orchideestraat 11, 1214 BG, Hilversum, 035 - 6216925 
 

Nico van Leeuwen, groepsbegeleider verkenners 
Lijsterbeslaan 20, 1214 LS, Hilversum, 035 - 6231913 
 

Beheer/verhuur gebouwen Diependaalselaan 
Joke de Jong 
Bodemanstraat 60, 1216 AL  Hi lversum, 035 - 6232564 
 

Ledenadministratie 
Gerda Kooger 
Mossenmeent 9, 1218 AT, Hilversum, 035 - 6915117 
 

Contributie per 1-1-2000 
Bevers en welpen:                     fl. 213,— per jaar 
Verkenner en wilde vaart        fl. 297,— per jaar 
Stam:                                         fl. 234,— per jaar 
Rimpelstam                              fl. 80,— 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 



Adressen teamleiding 
Herma van Ouwerkerk, teamleider Bevers Hilversum 
Loosdrechtseweg 43, 1215 JM, Hilversum, 035 - 6215533 
 

Liesbeth Rörik, teamleider Bevers Loosdrecht  
Generaal de la Reylaan 14, 1404 BS, Bussum, 035 - 6946473  
 

Maarten Prins, teamleider Albert Schweitzerhorde 
Sophiastraat 8zw, 2011 VT, Haarlem 
 

Antoon van ‘t Klooster, teamleider Neuweghorde 
Oud Loosdrechtsedijk 71, 1231 LR, Loosdrecht, 035 - 5825540 
 

Erik Rosendal, teamleider Pieter Maritshorde 
Erfgooierstraat 81, 1222 AE, Hilversum, 035 - 6857196 
 

Anne Gerdien Prins, teamleider Sioniehorde 
Haarweg 283-215, 6709 RX  Wageningen, 0317 - 421918 
 

Hans de Ruiter, teamleider Ankerwacht  
Heidestraat 31, 1216 CK, Hilversum, 035 - 6285015 
 

Pim van Os, teamleider Bakboordwacht 
Zandhofsestraat 31, 3572 GB, Utrecht, 030 - 2710945 
 

Ronald Frank, teamleider Pocahontaswacht  
Hyacintenlaan 46a, 1215 BD, Hilversum, 035 - 6218383 
 

Rob van Loo, teamleider Wilde Vaart 
Herenstraat 116, 1211 CC, Hilversum, 035 - 7726116 
 

Wouter de Jong, stamleider Matancastam 
J.H.B. Koekoekstraat 5, 1214 AB, Hilversum, 035 – 6217398 
 

Niels Brügeman, stamleider Rimpelstam 
Eemnesserweg 157, 1223 GT, Hilversum, 0655 - 732860  
 

Telefoonnummers clubhuizen 
Diependaalselaan 351a, telefoon 035 – 6219965 
Schuttersweg – hoek Sterrenlaan, telefoon 035 - 6237336 
 
 

februari 2000 
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TThe making of the ………………. Boerenkoolhe making of the ………………. Boerenkool  
Al vele jaren wordt het Zuiderkruisjaar traditioneel geopend met de Boerenkoolmaal-
tijd. Dus het 3e weekend van dit millennium was het ook weer zover. Zaterdag 15 ja-
nuari verzamelde de kookploeg om 12.00 uur op de Diependaalselaan. Gasflessen wer-
den aan branders gekoppeld en alle grote pannen en gamellen werden vanuit de diver-
se clubhuizen en zolders verzameld. Stampers van 1 meter lengte werden uit het vet 
gehaald. 
 
Eerst nog even langs de groenteboer. Een stationwagen vol aardappels en boerenkool 
was het resultaat; t.w. 75 kg piepers en 32 kg gesneden boerenkool. Daarnaast nog 
zo’n 200 eenpersoons worsten, 20 pakjes smeltjus en nog wat geheime ingrediënten. 
We kunnen beginnen.  
 
De aardappels zijn gelukkig al geschild, deze gaan in 4 grote pannen. Om 14.30 uur 
gaan de pitten aan. In drie andere pannen gaat de boerenkool. Eerst past dit van 
geen kanten, maar na een uur is het eerste deel zover geslonken dat de rest erbij kan.  
We kunnen even rustig wat drinken. Alles pruttelt gezellig, en het clubhuis begint op 
een stoombad te lijken. Ondertussen zetten we vast de worsten in warm water op en 
laten we de jus smelten.  
 
Om 17.00 uur wordt het spannend. We gaan stampen. Dit jaar is Hans de gelukkige. 
Hij mag met zijn blote voeten in de speciekuip. In de ruimte waar we alles afgieten zie 
je geen hand voor ogen meer van de stoom. Brillen en zelfs contactlenzen beslaan. Al 
vriest het 10 graden, zelfs de T-shirtjes (van de heren dan) gaan uit.  
 
Na een half uurtje prakken, stampen, mengen en het toevoegen van de geheime ingre-
diënten staat het resultaat in de gang. Drie pannen met ieder 50 liter boerenkool, 
goed voor ongeveer 200 personen.  
 
Alles gaat weer achter in de auto, boerenkool, worst, jus en niet te vergeten de man-
darijntjes als toetje. Op naar het Roland Holstcollege, waar de Zuiderkruisgroep al 
hongerig zit te wachten.  
 
Als je de hele middag al in de lucht hebt gezeten, heb je zelf niet zo’n honger meer, 
maar overal om ons heen wordt flink gegeten. Zo te zien vinden ze het lekker. Mooi, 
dan doen we het volgend jaar maar weer.  
 
Sandra 
 
PS. Kijk voor wat sfeerplaatjes op de volgende pagina. 
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het traditionele stampen van de pothet traditionele stampen van de pot  

Frank verdeelt eigen werkFrank verdeelt eigen werk  

het resultaat van dichtbijhet resultaat van dichtbij  
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

Vaartweg 43a - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80  (uitsluitend tijdens openingsuren)

(advertenties)(advertenties)  
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ZZilveren Draaginsignesilveren Draaginsignes  
In het oktobernummer van de Belboei meldde ik het al, en tijdens de groepsdag hebben 
jullie het allemaal zelf kunnen meemaken: sinds dit siezoen kent onze groep “Zilveren 
Draaginsignes”. Dat zijn fraaie eretekens die aan mensen kunnen worden uitgereikt 
die zich wel erg lang voor de groep hebben ingezet.  
Inmiddels heeft het Bestuur officieel het “Reglement Zilveren Draaginsignes” vastge-
steld in de bestuursvergadering van December. De belangrijkste artikelen uit dat re-
glement luiden:  

Art 2.       Het Insigne 

a. Jaarlijks bepaalt het bestuur aan wie een insigne wordt toegekend. 
b. In aanmerking voor een insigne komt eenieder die zich belangeloos heeft ingezet voor de Groep, 

anders dan als lid van een onderdeel. 
c. Voorwaarde voor toekenning is dat de periode van inzet, anders dan als lid van een onderdeel, 

langer heeft geduurd dan 10 jaren, en dat van een zekere continuïteit sprake is. 
d. Voor toekenning is lidmaatschap van de groep geen vereiste. 

Art. 3.      De uitreiking 

a. De insignes worden éénmaal per jaar uitgereikt tijdens de Groepsdag. 
b. De insignes worden uitgereikt door een lid van het dagelijks bestuur. 

Art. 4. Bijzondere gevallen. 

a. Het bestuur kan bij zijn toewijzingsbeslissing afwijken van alle artikelen van dit reglement. 
 
Dat wil in gewoon nederlands zeggen dat iedereen die zich al meer dan tien jaar voor 
de groep inzet (als leiding, bestuur of wat dan ook), zo’n insigne kan krijgen, en dat ze 
op de groepsdag worden uitgereikt. De jaren dat je gewoon lid was van een onderdeel 
tellen voor die tien jaar niet mee (anders staan zowat alle wilde vaarters morgen bij 
me op de stoep…). Als je meent ervoor in aanmerking te komen (of je weet iemand die 
al méér dan tien jaar voor de groep bezig is), meld het me even, dan kijk ik of jij of hij of 
zij er ééntje kan krijgen.  
 
Er zijn al dertien mensen die er één hebben ontvangen. Zie je iemand met zo’n ding op 
z’n trui rondlopen (het is een soort kwartje met het Zuiderkruis-bootje erop), vraag 
dan maar gauw of je z’n schoenen mag poetsen, want dan is het een echte oude rot! 
 
Ruurt Stapel 
Secretaris 
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VVerhuisberichten en cyberinfoerhuisberichten en cyberinfo  
Tot onze grote schrik en schande zijn we vergeten in de vorige Belboei het verhuisbe-
richt van De Ellen te plaatsen. Laten we het nu alsnog eens proberen:  

Dé EllenDé Ellen is inmiddels verhuisd naar haar nieuwe paleisje. Dit optrekje staat aan 
de 
Neuweg 245-2 
1214 GR  Hilversum 
Telefoon: 035-7721852 
Of: 0650-966511 
E-mail: De_Ellen@Yahoo.com 

MaartMaarten Prinsen Prins  is uitgevaren, zijn nieuwe haven is:  
Sophiastraat 8zw  

2011 VW Haarlem 

Ook de Pieter Maritshorde Pieter Maritshorde is digitaal bereikbaar: 
pieter_maritshorde@apenstaartje.com 

(advertentie)(advertentie)  

F I N A N C I E E L  A D V I E S B U R E A U

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091
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OOude kranten, Wilde Vaartude 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 Diependaalsel-
aan: 

 
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 bestuurTelefoonnummers 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 teamleidingTelefoonnummers 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 




