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VVan de redactiean de redactie  
Het is weer hollen of stilstaan met de Belboei. Deze keer hebben we wel 16 pagina’s.  
De inhoud is echter niet minder spectaculair dan de dubbel dikke nummers van weleer. 
De hot items van deze Belboei concentreren zich rondom twee gebeurtenissen: het 
leidingweekend en een onfortuinlijke zeiltocht van de Wilde Vaart begeleiding.... 
 
We houden jullie niet langer in spanning...  
 
Liefs, je redactie 
 
 
 

!!  
Nog even speciale aandacht voor de speculaaspoppenactie. Lees in het stukje van het 
bestuur de details van de actie. 

!!  
 
 
 
 
 

CopyCopy-- en verschijningsdata en verschijningsdata  
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
 
134                    9 december                                    + 18 december 
135                    3 februari                                       + 12 februari 
136                    7 april                                              + 17 april 
137                    16 juni                                              + 25 juni  
138                    1 september                                   + 17 september 
139                    13 oktober                                      + 22 oktober 
140                    8 december                                    + 17 december 
 
Let op! Voorheen zat er nog een week tussen de kopijdatum en de maakdatum. Van-
wege de snelle communicatie van tegenwoordig hebben we deze week laten vervallen. 
Dan kan je dus niet meer een paar dagen te laat aankomen met kopij... 
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VVan het bestuuran het bestuur  
Het is al weer bijna november, dus de speculaaspoppentijd komt er aan. De gesprek-
ken met de bakker hebben plaatsgevonden en de verkooplijsten zijn door Willem, onze 
huisdrukker, weer klaargemaakt. We zijn bezig om onze eigen doos te krijgen, maar de 
prijs ervan valt erg tegen. De grondstofprijs van het karton is hoog. Maar hopen dat 
de bakker toch iets kan bereiken bij de dozendrukker.  
De aktie start op zaterdag 11 november. Zaterdag 18 november aan de leiding doorge-
ven hoeveel poppen uw kind tot dan heeft verkocht. Op zaterdag 25 november de be-
stellijsten en het geld inleveren bij de leiding. S.v.p. zoveel mogelijk groot geld inleveren 
of cheques (maar alleen het bedrag en pasnummer invullen en uw handtekening zet-
ten) daar het anders voor de leiding nog meer werk is om alles goed te verwerken. Op 
vrijdagavond 1 december worden de poppen bij u thuis bezorgd (tussen zeven en negen 
uur, de bezorgers rekenen erop dat u thuis bent om de poppen in ontvangst te ne-
men). 
 
Uw kind heeft dan het weekend de tijd om ze bij de verkoopadressen te bezorgen.  
Ik ga ervan uit dat u uw kind wilt enthousiasmeren om veel poppen te verkopen, want 
wij hebben het geld van deze actie hard nodig om de groep draaiende te houden, aan-
gezien wij geen subsidie ontvangen. Ik hoop dat we het record van vorig jaar dit jaar 
weer gaan breken (5850 poppen). Veel succes! 
 
De perikelen met de gemeente Loosdrecht zijn ook nog steeds niet opgelost. Men wil 
het onderkomen van de WVA mede gaan gebruiken voor hangjongeren van 12 tot en 
met 17 jaar. Er zijn al diverse telefoontjes aan gewaagd en gesprekken geweest, maar 
het eind is nog niet in zicht. Maar hopen dat het goed voor ons afloopt.  
 
Hierbij een oproep aan de ouders om ons onderhoudsteam te komen versterken. We 
hebben dringend behoefte aan een paar vaders en/of moeders om mee te helpen aan 
het onderhoud van onze gebouwen. 
 
Dit is natuurlijk geen dagtaak. Het gaat meestal om kleine reparaties en het bijhou-
den van het gebouw. De meest ideale situatie is als er voor ieder gebouw één of twee 
personen zouden zijn, die deze taak op zich zouden willen nemen. 
 
Wilt u wat extra doen voor uw kind en voor de groep dan kunt u zich melden bij Hans Hans 
de Ruiter de Ruiter telefoon 0303 55--6285015 6285015 of bij de teamleider van het onderdeel van uw kind.  
Ook voor meer informatie kunt u bij Hans terecht.  
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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!!!!!!!!!!!!!!!Extreem nieuws !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Extreem nieuws !!!!!!!!!!!!!!  
Je zult het niet geloven maar het is er dan toch echt gebeurd. Zaterdag 30 septem-
ber. We waren lekker aan het zeilen er stond een matig windje. Prima zeilweer dus, aan 
het einde van de dag (we waren net van plan om van de plas af te gaan) gebeurde er 
iets wat wij altijd al wilden meemaken. Alleen onze boot en die van onze voormalig 
goed voorbeeld gevende begeleiding waren nog op de plas. We waren elkaar net voorbij 
gevaren toen wij een noodkreet hoorden à 'Piiiiiiieeeeeep!'  
 
Wij keken om en wat zagen we daar?! De onderkant van een lelievlet met Wouter erop 
die met blauw paarsige handjes naar ons zat te zwaaien. 'Help, help!' Wij als ervaren 
zeilers voerden natuurlijk meteen een perfecte man-overboord-manoeuvre uit. Bij de 
omgeslagen boot aangekomen troffen wij een in het water spartelende Rob, een in 
schok toestand, maar met droog hoedje, verkerende Pim en een Wouter die boven op 
de boot een nog redelijk droge rugzak omklemde en zwaar onderkoeld voor zich uit 
keek, aan.  
 
Natuurlijk boden wij meteen alle mogelijke hulp aan en evacueerden we Wouter en de in 
het water drijvende spullen.  Nadat Pim en Rob de boot overeind hadden getrokken, 
werden alle emmers en putsen bij elkaar gevist en werd de boot leeggehoosd. Het ge-
vaar was geweken en wij vroegen of wij ze even heel hard uit mochten lachen. Wouters 
antwoord hierop was: 'ja, doe maar, anders wordt het ook zo'n droevige boel.'  
 
Dus nadat wij even een half uurtje heel hard gelachen hadden werd de nog steeds half 
onderkoelde Wouter weer aan het werk gezet en werd de boot weer ingeruimd. Natuur-
lijk konden wij het niet laten om uit het tonnetje van Rob z'n fototoestel te pakken om 
dit gebeuren vast te leggen. En natuurlijk werd het nieuws door de leden van de mo-
biele WV meteen doorgebeld naar het haventje. Eindelijk konden we terug naar vaste 
wal, de bodem van 't Wijde Blik verrijkt met een bakskist, anker, dollen, WV trui van 
Wouter en boekje van Margot achterlatend. 
 
Heel veel groetjes,  
Laurens, Maurice S., Margot en Linda. 
 
 
 
Van de redactie: 
Verzoeke de foto alsnog op te sturen...  
Wij willen ‘m graag zien en de lezers natuurlijk ook.  
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(advertentie)(advertentie)  
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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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SStom, stom, stom tom, stom, stom   
Daar lig je dan in het water: Al 15 jaar leiding en met zijn drieën bijna 50 jaar vrijwel 
ongeschonden zeilervaring en door een ongelofelijke stommiteit sla je dan om. En 
niets of niemand die dit goed kan of wil praten want we zijn gewoon zelf ongelofelijk 
stom geweest. In een vlaag van verstandsverbijstering klom één van ons in de mast 
en een ander begon te schommelen. En iedere verkenner kan je vertellen dat je dat 
nooit moet doen: ten eerste al nooit in de mast klimmen en ten tweede ook niet gaan 
schommelen met een boot want dan sla je om. En van die les die wij al jaren aan de 
verkenners hebben geleerd hadden we zelf ook iets meer op moeten steken.  
 
Ondanks dat het er voor sommigen op dat moment misschien op leek dat we geen 
spijt hadden van wat er gebeurd is, kan ik vertellen dat we alle drie vreselijk balen van 
ons ongeluk en dan met name van de kwijt geraakte spullen. Gelukkig is er geen per-
soonlijke schade geweest, is de materiele schade beperkt gebleven en hebben we er 
voor kunnen zorgen dat de boot twee weken later gewoon weer gebruikt kon worden 
(met dank nog aan onze WV-ers die geholpen hebben met het schilderen van de baks-
kist). Maar toch….. dom blijft het.  
 
Hopelijk is dit voor iedereen een les zodat het niet nog een keer gebeurt, want dit keer 
is het allemaal wel goed afgelopen maar ik moet er niet aan denken dat het anders 
afloopt. 
Dus bij deze nogmaals een waarschuwing aan iedereen:  
Ga nooit, maar dan ook nooit in de mast klimmen want er hoeft maar iets te gebeu-
ren en voor je er erg in hebt ben je om-
geslagen.  
 
Namens de Wilde Vaart begeleiding, 
Rob 
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LLeidingweekendeidingweekend  
De datum stond al heel lang vast maar wie het zou organiseren was nog niet duidelijk. 
Gelukkig besloten René en Antoon dat ze ons éénjaarlijkse, altijd gezellige leidingweek-
end dit keer wilden regelen. En dat is ze gelukt. Voor al diegenen die het gemist heb-
ben zal ik proberen een idee te geven van wat we dat weekend van 7 en 8 oktober alle-
maal meegemaakt hebben.  
 
Er was al verklapt dat we naar België zouden gaan, maar dat het doel van ons uit-
stapje Antwerpen was hoorden we pas op zaterdagochtend. Gewapend met een rou-
tebeschrijving gingen we op weg naar het zuiden. Bij de grens hielden we een gezamen-
lijke koffiestop om vervolgens door te rijden naar een bierbrouwerij. Het duurde even 
voordat iedereen de routebeschrijving had ontcijferd en 
op de juiste plek aankwam. Wat dat betreft zijn we toch 
een beetje nep-padvinders! Toen iedereen er was kregen 
we een kleine rondleiding met uitgebreide uitleg hoe bier 
nou eigenlijk gemaakt wordt. We mochten ruiken aan een 
beetje hop en gelukkig smaakt bier beter dan dat dat in-
grediënt ruikt. Op het moment dat wij daar waren werd er 
niet gebrouwen maar we konden wel de enorme tanks zien 
waar het allemaal gebeurt. Nadat we het hele proces 
doorlopen hadden konden we een daar gebrouwen biertje 
proeven. Het was zeker geen licht biertje en zo vlak voor 
lunchtijd merkte je dat wel. 
 
Die lunch nuttigden we in het park met speeltuin tegenover de brouwerij. 
 
Terwijl de glijbanen, wipkippen en klimtoestellen werden uitgetest, werd de tomaten-
soep opgewarmd en al snel kon iedereen genieten van een beker soep en broodjes. Het 
zonnetje scheen dus zaten we daar prima. 
 
Voor het volgende onderdeel stapten we weer in de auto, op weg naar een enorm par-
keerterrein aan de Schelde. Vanaf daar mochten we ruim een uur onszelf vermaken, 
als we maar op tijd terug waren. De meesten gingen op zoek naar een pinautomaat 
waar dan ook opvallend lange rijen voor stonden. Verder een beetje rondgelopen in een 
erg gezellige stad. Terug op de afgesproken plek konden we aan boord gaan van een 
grote boot die ons meenam op een tochtje over de rivier de Schelde. We voeren flink 
door en in de wind was het best koud maar in de luwte met de zon op je rug was het 
genieten van het uitzicht en de frisse lucht. Vanaf de boot hadden we al het clubhuis 
gezien waar we zouden slapen, aan de andere kant van de rivier, en daar reden we 
door de tunnel vervolgens naar toe. Bedden neergelegd, even lekker gezeten en toen 
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naar het restaurant wat bijna naast het clubhuis lag. 
Daar kregen we een heerlijk 3 gangen menu voorgescho-
teld. Soep vooraf, een erg lekker en goed verzorgd 
hoofdgerecht en een uitgebreid toetje met ijs en verse 
vruchten. Ook de thee en koffie na afloop zaten in het 
budget en doordat het bestuur het eerste rondje 
drankjes trakteerde waren we niet eens veel geld kwijt 
terwijl we goed gegeten hadden. Blijft knap hoe ze voor 
33 mensen tegelijk zul k lekker eten kunnen serveren. 
 

Toen iedereen voldaan was volgde het avondprogramma: ontdek Antwerpen bij nacht. 
We liepen nog wel met z'n allen door de voetgangerstunnel naar het centrum van de 
stad aan de andere kant van de Schelde maar daar splitste de groep zich op. Ik kan 
dus alleen nog maar vertellen wat ik zelf gedaan heb maar volgens mij heeft iedereen 
wel een goede avond gehad. We hebben eerst in een kroegje wat gedronken en een echt 
Belgisch biertje geproefd, dat hoort er natuurlijk bij. Daarna met een vrij grote groep 
een flink stuk gelopen op weg naar de grootste discotheek die ik ooit gezien heb.  
 
Verschillende ruimtes met verschillende muziek, heel veel personeel waardoor alles 
heel soepel verliep en vooral heel groot. Verder een hoog gehalte aan rijke Antwerpers 
en schaars geklede meisjes.  
 
In de vroege uurtjes druppelde het clubhuis langzaam vol met vermoeide mensen. He-
laas zat uitslapen er niet in omdat om 9 uur een honderdtal welpen voor onze deur 
stond te schreeuwen en zingen. De een was wat eerder z'n bed uit dan de ander maar 
na een ontbijt met gebakken eieren zijn we toch redelijk op tijd weer in de auto's ge-
stapt op weg terug naar huis. Onderweg weer bij een wegrestaurant gestopt voor wat 
te drinken en eten en toen echt naar Hilversum. Iedereen was heel moe maar wel vol-
daan van een leuk weekend. 
 
Ik denk dat ik namens iedereen kan zeggen: René en Antoon, bedankt voor het regelen 
van een ontzettend geslaagd weekend, we hebben ons allemaal prima vermaakt. 
 
En.... voor degenen die het volgend jaar regelen ligt er weer een uitdaging klaar! Hope-
lijk gaan er dan weer zoveel (of nog meer?) mensen mee. Ik ben in ieder geval weer van 
de partij. 
 
Tot dan,  
Ester. 
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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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Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Danny van der LindenDanny van der Linden is eindelijk verhuisd. Na 5 maanden klussen is 
zijn adres nu:  

Cornelis Drebbelstraat 8 
1222 SB  Hilversum 

Telefoon:  6839850 
PS. Cora woont daar nu ook!  

 
 
 

(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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Oude kranten, Wilde VaartOude kranten, Wilde Vaart  
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de  
Diependaalselaan: 

9 december 
13 januari 
10 februari 
10 maart 
14 april 
12 mei 
9 juni  
14 juli  

 
 
 

 
In de Belboei van december 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 
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 
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 



 
 
 
11 november                                   Start speculaaspoppenactie 
18 november                                  Tussenstand verkopen doorgeven 
25 november                                 Lijsten en geld inleveren 
 
1 december                                    Afleveren speculaaspoppen bij leden 
2 december                                   Sinterklaas op bezoek! 
26 december                                 Kerstinstuif Turtlesoos 
 
1 januari 2001                               Nieuwjaarsinstuif Turtlesoos 
 
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 


