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VVan de redactiean de redactie  
Eigenlijk is het te heet om een Belboei te maken, het 8 uur journaal vermeldde van-
avond een temperatuurrecord, sinds 1837 is het niet zo heet geweest op 19 juni, wel 
34 graden.Dit zijn vakantietemperaturen, dus wij zijn al een beetje in de vakantie-
stemming.  
Hopeljik krijgt iedereen op zijn/haar vakantie of kamp ook dit soort weer, hoewel ietsje 
minder warm mag natuurlijk ook.  
 
Kennelijk zijn onze vaste copy-aanleveraars al op vakantiestemming, want het is geen 
hele dikke Belboei geworden. Maar toch kun je nog iets lezen over het Underground-
feest, de Hit Kortenhoef en natuurlijk gipsgieten bij de Ankerwacht.  
 
Wij konden onze oren bijna niet geloven. Een clubje van de Zuiderkruis heeft meege-
daan aan de Districts Scouting Wedstrijden (DSW) en is niet als laatste geëindigd 
maar dik in de top tien! Lees een daverend verslag op pagina 10.  
 
Effe niet vergeten: we verwachten van iedereen een kampverslag voor 2 september, 
dan wordt de volgende Belboei weer lekker dik. Hele fijne vakantie toegewenst!!  
  
Liefs, je redactie 
 

  

  

  

  

  

CopyCopy-- en verschijningsdata en verschijningsdata  
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
 
132                         2 september                                  + 18 september 
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Van het bestuur, Jantje BetonVan het bestuur, Jantje Beton  
Het is alweer een tijdje terug, maar we willen jullie de uitslag van de Jantje Beton 
collecte niet onthouden. Als ik dit schrijf is het 34 graden buiten, maar zo halverwege 
maart, toen het nog hartje winter was gingen iedere avond de verkenners en wilde 
vaartleden de straat op voor de huis aan huis collecte. De opkomst was iedere avond 
weer prima en dus verwachtten wij ook een goede opbrengst. En dat was ook zo, maar 
liefst fl 5893,40 werd er opgehaald. Er waren diverse kinderen die een tientje kregen 
en zelfs één iemand had een briefje van vijfentwintig gulden.  
 
Zaterdag’s op straat viel de opkomst wat tegen, maar het resultaat mocht er toch 
nog zijn: fl 3774,80 werd er opgehaald. In totaal werd er door onze groep fl 9668,20 
bij elkaar gecollecteerd, waarvan, na aftrek van de onkosten, fl 4639,08 op de 
rekening van de Zuiderkruis wordt gestort. Al met al een prima resultaat, want vorig 
jaar was dit ongeveer fl 4300,—. 
 
In heel Hilversum is de opbrengst omlaag gegaan, maar die van ons is dus gestegen!  
 
Voor degenen die van cijfertjes houden nog even een tabelletje: 
                                                                  1999            1999                20002000 
totaal opbrengst Hilversum             36.134,10          33.837,20 
 
Zuiderkruis 
Huis aan huiscollecte                                                      5.893,40 
Straatcollecte                                                                 3.774,80 
Totaal                                                  8.961,65           9.668,20           
 
Iedereen heel hartelijk bedankt maar weer en tot volgend jaar!! 
 
Sandra 
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AnkerwachtAnkerwacht  
Het was 1 april. Een normale opkomst, dachten we. Maar later bleek dat we een 
speciale opkomst voorgeschoteld kregen.  
 
Het bleek dat we gips gingen gieten. Maar dan moesten we natuurlijk eerst iets 
hebben waar we een afdruk van konden maken.  
 
Dus moesten we eerst van echte boetseerklei een vorm maken. In het begin lukte dat 
voor geen meter want de klei was bijna letterlijk keihard. Maar na een tijdje kneden 
kon je er wel redelijk wat van kleien. Maar ja... toen was de vraag nog: wat? Dat bleek 
best een moeilijke vraag te zijn, maar het lukte toch wel iedereen wat te bedenken. De 
meeste mensen kozen daarom voor hetzelfde: een handafdruk. Mark bedacht 
daarentegen de letter M te maken die uit eindelijk best wel mooi bleek te worden (ja, 
er werd toch nog iets door Mark bedacht!). En Ellen, niet te vergeten, die een zeilboot 
maakte. Maar toen had Anne nog niets bedacht en zij kwam op het heel originele idee 
een fles te maken (ja, je leest het goed, een fles)!!!  
 
Toen de vormen klaar waren en een beetje hard waren geworden konden we het gips 
erin gieten. Na een half uurtje wachten was alles hard geworden. Het kan eigenlijk niet, 
maar het was nog tamelijk goed gelukt allemaal. Behalve mijn handafdruk, want de 
vingers waren afgebroken, en natuurlijk die van Anne want dat kon al niks worden. Het 
leek niet eens op een fles, maar meer op een knuppel. 
Maar we hebben een heel leuke dag en uiteindelijk heel wat plezier gehad. 
 
Jelmer 
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(advertentie)(advertentie)  



prettige
vakantie
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Ellen’s flashbacks: dodenherdenkingEllen’s flashbacks: dodenherdenking  
Het is nu bijna 5 mei en amper 24 uur geleden dat Ronald mij belde met een vraag 
(wat anders?). Hij vroeg mij of ik samen met hem en 4 verkenners de vlaggen wilde 
hijsen tijdens de dodenherdenking in Loosdrecht. Meteen kreeg ik een flashback van 
zo’n tig jaar geleden en ik krijg dat weer als het niet uitkomt. 
 
Terwijl Ronald in mijn oor schreeuwt en zich afvraagt of hij nog wel een verbinding met 
mij heeft, ben ik weer dat net 2 weken 11 jaar oude verkennertje (ja, ik was 10 toen ik 
verkenner werd). In volledig uniform met tok (dat is een soort matrozenpetje), stapte 
ik de trappen van ons gemeentehuis op en viel daar net zo hard weer af. Er kwam een 
man en die vertelde dat we naast hem moesten lopen, een krans de hele weg dragen 
en deze NIET los mochten laten, maar vooral niet praten! Voor de mensen die mij 
kennen, dat was inderdaad een hele opgave!  
 
Voor mijn gevoel hebben we kilometers gelopen met een loodzware, maar mooie krans. 
Dat ze afgaven en dat je dat nooit meer uit je kleren kreeg wisten we toen nog niet. 
Als 11 jarig ukkie had ik niet echt lange benen en het tempo van de man met de 
paraplu was veel te hoog. Zie je me al rennen in uniform, met mijn ene hand mijn tok 
recht zetten en de andere om de zware krans. De man met de plu is een verhaal 
apart, stel je weer even voor; net 11, zware krans, veel kilometers, hoog tempo, niet 
praten en steeds als we linksaf moesten een klap van een paraplu.  
 
Uiteindelijk eindigden we in een parkje waar de ceremonie begon. Keurig stonden wij 
twee aan twee met onze kransen, echt een plaatje om trots op te zijn. Uitgerekend ik 
liep met de krans van de gemeente Hilversum, welke de burgemeester bij het 
monument zou leggen. Voelen jullie hem al aankomen? Ellen had de opdracht de krans 
vast te houden en dat deed ze ook (ik luisterde soms wel naar mijn leiding en andere 
belangrijke mensen). De volgende dag wist heel Hilversum dat ik niet los wilde laten en 
dus samen met de burgemeester de krans heb gelegd, ik stond erg duidelijk op de 
voorpaginafoto. Dit is me altijd bijgebleven en of het toeval is of niet ik ben nooit meer 
voor zo een ceremonie gevraagd. 
 
Tot nu toe dan, tot RONALD! Oké, hij kende mijn verleden niet en hij heeft vertrouwen 
in mij (bedankt). Ik ontwaakte weer uit mijn flashback en zei Ronald dat ik hem wel 
wilde helpen. De verkenners stonden al keurig te wachten, toen wij er in de auto 
aangereden kwamen. Maurice, Anke, Nienke en Sebastiaan kregen een laatste 
inspectie en een spoedcursus vlaggenprotocol. Blouse in de broek, bovenste knoopje 
dicht, das goed met dasring, telefoon uit, handen uit je zakken en niet lachen (+ 
proberen niet te praten buiten de 2 minuten).  
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Ondanks de laatste moment instructies, wisten we dat alles goed zou gaan. Ik 
verbaasde me over de hoeveelheid mensen en vooral de hoeveelheid jongeren/kinderen 
er waren. Zelf hecht ik veel belang aan de dodenherdenking en weet nog wel dat er hele 
discussies in de politiek waren of het niet afgeschaft moest worden. Nu 55 jaar na de 
bevrijding beseffen of staan we in ieder geval weer stil bij alle oorlogsslachtoffers, de 
slachtoffers zelf hebben er niet veel aan, maar voor de nabestaanden moet het toch 
wel een goed gevoel geven. Tijdens het eerste couplet van het “Wilhelmus” gingen de 
vlaggen langzaam omhoog richting de top, alwaar een windvlaag de vlaggen liet 
wapperen, alsof de wind ook twee minuten was gaan liggen. Een halfuur later waren we 
klaar en trots op onze kinders.  
 
Maurice, Anke, Nienke en Sebastiaan, petje af! Jullie hebben het perfect gedaan en 
een complimentje namens de burgemeester van Loosdrecht. Dodenherdenking 2000 
was weer voorbij en alles was goed gegaan, ik ga er vanuit dat bij de WVA in Hilversum 
ook alles goed ging. Als laatste wil ik (of ik kan beter zeggen WIJ) de verkenners 
bedanken voor hun inzet en vrije tijd, “maar dat is toch vanzelfsprekend”, zoals 1 van 
de verkenners zei. 
 
Ellen 
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DSW 2000DSW 2000  
Hier een verhaaltje over het hele coole kamp DSW! 
 
Vrijdag 12 mei kwamen we om ongeveer half 7 eindelijk aan in Baarn. Daar pakten we 
een karretje en reden al onze spullen naar de plek waar we moesten gaan staan. Toen 
het ongeveer kwart over 7 was gingen we openen, en daarna naar de kampvuur kuil 
waar we het eerste deel van het thema (Indiana Jones) verhaal te zien kregen en waar 
we ook wat uitleg kregen! Daarna was er een spel onderverdeeld in allemaal posten, 
waar je geld mee kon verdienen. Vooral de post waar je kratten moest stapelen was 
wel leuk: je zat aan een touw en moest met kratten die naast je stonden een zo hoog 
mogelijke toren maken.  
 
Verder waren er nog wel wat andere posten, maar dat was allemaal niet zo boeiend. 
Omdat die spellen niet zo boeiend waren en wij niet zo heel veel geld hadden, hadden 
we maar van een andere groep een hele enveloppen met geld gejat! (en ze hadden het 
niet eens gemerkt) Dat was wel goed! Na het spel moest je naar je kampterrein, waar 
je zelf gewoon nog een beetje mocht zien wat je ging doen, en je mocht zelf bepalen 
wanneer je wilde slapen. De volgende dag moesten we om half 8 op, wat echt 
veeeeeeeeeeeeeel te vroeg was. We moesten gaan eten en alles netjes opruimen en 
daarna was er weer een kampverhaal (het vervolg)  
 
Ongeveer een uurtje later begon de dagtocht. Eerst gingen we naar een veldje waar we 
allemaal puzzels moesten maken, waar we allemaal niets van snapten. Daarna was 
dan eindelijk de tocht...Tussendoor zaten er nog allemaal posten waar een opdracht 
moest doen en ook even een uurtje (je moest ongeveer een uurtje bij elke post 
wachten voordat je het spel kon doen) rust had.  
 
Over die posten ga ik weinig vertellen alleen dat bij post 2 Ankje werd afgezet die iets 
later was gekomen omdat ze zaterdag nog tenniscompetitie had. Na een hele tijd 
kwamen wij als één van de eerste weer aan op het kampterrein. We konden dus redelijk 
snel aan het eten beginnen wat goed moest zijn, want een paar leiding zouden het 
gaan jureren. Voor het eten hadden we hele goeie cijfers, maar dat kwam ook heel erg 
door Maurice (S) want die had een hele mooie apenkop gemaakt wat iedereen heel 
origineel vond. Na het eten was er een spel (waar je geld voor kon krijgen, nou ja, 
stickertjes, maar dat was hetzelfde als geld) wat je eigenlijk voor had moeten 
bereiden, en waar eigenlijk een verhaal in had moeten zitten...Dat hadden we niet, 
maar we zagen opeens een taart staan waar de slagroom al bijna vanaf was en toen 
dachten we: Die gaan we proberen te verkopen! Nou ja, Maurice (T) had gezegd dat hij 
wel in z'n zwembroekie zou gaan staan en dat ze dan taart op hem mochten gooien en 
ik (Nienke) zei dat dus ook maar, (alleen stond ik dan natuurlijk in een bikini) want dan 
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konden we eindelijk douchen (dat was de voornaamste reden). We hadden dus nog 
geen verhaal maar wel een idee, en daar hadden we de meeste stickertjes van 
iedereen mee verdiend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En de leiding vond het ook wel origineel, waar het 
natuurlijk ook omging. Na het spel was weer zo'n kampverhaal en ook dit keer was het 
weer heel leuk!  
 
Daarna moesten we weer naar ons kampterrein en mochten nog wat kletsen enzo. De 
volgende dag weer gewekt, maar dit keer om kwart voor 8...jaja, toch wel weer een 
kwartiertje later dan die ochtend ervoor. Er was weer een kampverhaal en daarna was 
er een uitleg over zinloos geweld. Na dat 'interessante' onderwerp was er een heel leuk 
spel waar je weer heel veel punten mee kon verdienen. Dat hadden we best goed 
gedaan... Om ongeveer 12 uur was dat spel afgelopen en mochten we ander half uur 
wat voor onszelf gaan doen en de tent opruimen enzo. Om half twee kregen we een 
startsein dat je de tent en de gepionierde keuken mocht afbreken. Daar waren wij als 
eerste klaar mee en ons tijd was rond de 12 minuten Als je klaar was kreeg je een 
kampboekje waar Maurice (T) zijn advertentie in stond over dat hij een date wilde voor 
een avondje. (dat was trouwens niet gelukt) Verder stond er nog in dat op de eerste 
avond geld zoek was geraakt (wat wij dus gejat hadden) De rest was niet zo boeiend...  
 
Toen alle groepen eindelijk klaar waren, gingen we weer naar de kampvuurkuil om daar 
het laatste thema verhaal te zien, om de prijsuitreiking te horen en om daar af te 
sluiten. En we zijn dit jaar heeeeeel goed geëindigt, namelijk als ZESDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Jaaaaaa, goed hè? Na de afsluiting en een paar mensen gedag te hebben gezegd, 
werden we door Pim naar de diep gebracht. Daar hadden we de spullen weggelegd en 
toen gingen we echt naar huis... Het was echt een KEI leuk, gezellig kamp!!!!!!!!!!! 
HOUDOE...      Groetjes van  Maurice T en Maurice S, Ankje, Martin en Nienkje  
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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)  



 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Onderdeel: 
 
Datum:  
 
In deze ruimte kun je opschrijven wat je aan ons kwijt wil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Als je meer ruimte nodig hebt, dan kun je op een apart vel doorgaan.) 
 
Wanneer is dit gebeurd of hoe lang is het al aan de gang? 
 
 
Wie zijn er bij betrokken? 
 
 
Heb je er al met iemand over gepraat?   JA/NEE 
Zo ja, met wie? 
 
 
Hoe kan de vertrouwenspersoon contact met je opnemen, per telefoon of per e-mail: 
 
 
Alles wat je hier hebt geschreven blijft tussen jou en je vertrouwenspersoon!Alles wat je hier hebt geschreven blijft tussen jou en je vertrouwenspersoon! 
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HIT 2000HIT 2000  
Dit jaar heeft een delegatie van de Zuiderkruisgroep de beginnershike van de HIT 
Kortenhoef georganiseerd.  
 
Leiding en oud-leiding van de Bakboordwacht en een groot deel van de Matanca stam 
waren hierbij van de partij. De deelnemers waren voornamelijk landverkenners uit alle 
delen van het land.  
 
Het thema was Goudkoorts! De deelnemers startten bij station Hilversum Sportpark 
op zaterdag 22 april. Vanaf daar ging de tocht naar Baarn langs diverse obstakels 
waaronder een goudmijn. Onderweg was er veel goud te verdienen. Op Buitenzorg 
zetten de deelnemers hun eigen tentje op en kookten ze hun maaltijd. Na een laaiend 
kampvuur ging iedereen te kooi.  
 
Zondagmorgen op eerste paasdag direct gestart met knikken en knakken. Dit hield in: 
een half uurtje Tae Bo les van Erik in de stromende regen. Hiermee was dan ook heel 
wat goud te verdienen! Dan snel ontbijten en wegwezen. Vanaf Buitenzorg naar 
Kortenhoef met strippenkaarten, kompasdoorsteken, enzovoort. Onderweg waren er 
weer verschillende posten waar goud te verdienen was. Bij het kampvuur hebben we 
een bonte avond gehouden en... marsmellows gegeten.  
 
Maandagmorgen tweede paasdag eerst knikken en knakken. Dan ontbijten en in de 
kano's. De kanotocht was een rondje Kortenhoefse plassen. Op een eilandje hebben we 
afgesloten en de prijsuitreiking gedaan. Daarna was er voor alle kampen een barbecue. 
Na het uithangen van de natte tenten hebben we met de staf gezellig bij de Griek 
gegeten. 
 
De Beginnershike 2000 van de HIT Kortenhoef was zeer geslaagd! Antoon, Femke, 
Heleen, Johan, Karel, Maarten, Nienke, Pieter, René, Wouter, Dries, Jurrit, Erik en 
Teun, bedankt voor jullie inzet en graag tot de volgende keer.  
 
Groeten,  
 
Johan Verlaan 
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Te koop 

Een surfplank, maar met normaal tuig, stormtuig, trapeze. voor wat de  
liefhebber er voor geeft. Bel 035-6217017 

Complete, zo goed als nieuwe kinderkamer: ledikant, commode en plank voor erboven 
en hangkast in hout met blauw. Op 2 kinderen getest en goed bevonden. Prijs 
Fl. 1.000,=. Tevens 2 autostoeltjes en een draagzak (“babybag”) in de aanbieding.  
Bel 035 - 6236766 of 0653 - 433281. 

Gevonden 

Na het groepszwemmen is een zeer sterke kinderbril blijven liggen, kan bijna niet ge-
mist worden, wordt het waarschijnlijk toch. Bel 035 - 6217017 

ZuiderkruizertjesZuiderkruizertjes  
Zuiderkruizertjes zijn kleine advertenties die gratis worden geplaatst voor leden, mits 
niet commercieel. Opgave via de redactie. 
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StamfeestStamfeest  
Het is zaterdagavond 17 juni, een uurtje of tien en ik ben op de fiets op weg naar de 
Schuttersweg. Naarmate ik dichterbij kom hoor ik al wat meer muziek. Eenmaal ter 
plekke is het eerste wat opvalt een enorme hoeveelheid fietsen en mensen buiten.  
Binnen wordt m'n jas aangenomen en netjes in de garderobe gehangen en kan ik een 
barkaart kopen. Ik loop door naar wat normaal het welpenlokaal is en ontdek dat dit 
omgetoverd is tot een heuse feestzaal. De discolichten in combinatie met de muziek 
en de aankleding zorgen voor een leuke sfeer. Het thema van het feest is 
"Underground" en de muren zijn dan ook vol gespoten met graffiti teksten en 
tekeningen. Ook van de mensen die rondlopen zijn sommigen compleet verkleed. 
Sommigen zijn bijna niet te herkennen, zien er ineens een stuk onaardiger uit. Het 
thema "Underground" is zo te zien voor velerlei uitleg vatbaar. Van de Londense metro 
tot duistere figuren en mijnwerkers, vanalles loopt er rond. Het is een erg leuk feest. 
Veel verschillende scoutinggroepen zijn aanwezig en gelukkig is het Zuiderkruis ook 
behoorlijk vertegenwoordigd. Het is de ideale gelegenheid om onder het genot van een 
drankje te kletsen met goede vrienden, vage bekenden of volslagen vreemden. Ook de 
dansvloer is geen moment leeg en er wordt flink gezweet want al die feestende 
mensen samen geven een hoop warmte. De sfeer is goed en het is behoorlijk druk, 
zowel het welpenlokaal als de soos zijn aardig vol en dan staan er ook nog eens heel 
veel mensen buiten in de frisse lucht. Kortom het feest is een succes! Leuke mensen, 
goede muziek, toepasselijke aankleding en genoeg te drinken voor iedereen.  

 
Het is niet het eerste stamfeest dat zo georganiseerd wordt en eigenlijk is het altijd 
zeer geslaagd. Er wordt door een aantal mensen van te voren wel heel veel tijd 
ingestoken maar het resultaat mag er dan ook wezen. Ik ben niet goed in het 
schatten van aantallen maar ik weet zeker dat in ieder geval veel mensen een top 
avond hebben gehad. Matancastam bedankt!! Ik denk dat ik dat wel kan zeggen 
namens iedereen die op het feest is geweest. En ben je niet geweest: stom van je 
want je hebt een erg leuk feest gemist en had een hele leuke avond kunnen hebben.  
 
De volgende grote activiteit voor de leiding en bestuur van het Zuiderkruis is de 
autoralley georganiseerd door de rimpelstam. Een verslag daarvan staat ongetwijfeld 
in de volgende belboei want ook dat wordt bijna zeker een succes.  
 
Tot gauw, Ester 
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Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Pieter is verkast! Pieter is verkast! Zijn nieuwe adres is:  
Pieter Dwarshuis 
Lopendediep 20A 
9712 NW Groningen 
Telefoon: 050 - 312 61 65 
Draagbaar: 06 25 - 40 1794 

(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  
 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan: 

 
 
 
 

8 juli 
in augustus slaan we een maandje over 

 
 
 
 
 

In de Belboei van september 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 

Voor de liefhebber hebben we
2 grote tractorbanden liggen. 

Daar kan je een leuke zandbak
of zo van maken. Interesse?

Bel Joke de Jong, 035-6232564



Belboei 131, april 2000, pagina 19 

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 
Materiaalmeesters                       John de Jong                                     035-6858045 
                                                         Ronald Sloof                                      035-6239994 
Vertrouwenspersonen (intern)    Danny van der Linden                       035-6839850 
                                                         Ellen Reurings                                    06-50966511 
                                                         Maud Pellen                                       035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern)     G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie                      Gerda Kooger                                    035-6915117 
                                                         Mossenmeent 9 
                                                         1218 AT Hilversum 
 

Telefoonnummers teamlTelefoonnummers teamleidingeiding  
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                                     Ellen Reurings                                    0650-966511 
Bakboordwacht                              Pim van Os                                         0294-484856 
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 



 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
3e maandag van de maand            spelraad 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
2e maandag van de 2e maand        welpenraad 


