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VVan de redactiean de redactie  
Op deze regenachtige zondagmiddag proberen we weer een spectaculaire Belboei in 
elkaar te draaien. Spectaculair is-ie zeker, de speculaaspoppenactie is een groot suc-
ces geworden. Zowel onze voorzitter, als de Bep (speculaaspoppenbaas) en topverko-
per Wendie verhalen over de actie  der acties.  
 
We wensen iedereen een heerlijke kerst en een bijzonder gelukkig 2001 toe.  
 
Goede voornemens hebben we als redactie ook maar even gemaakt. Vanaf deze Bel-
boei zullen we geen enkel stukje meer kwijt maken. Bovendien zullen we er meer werk 
van maken om leiding, bestuur en leden te motiveren om eens het scoutingleven te 
delen met de redactie. Vol verwachting zullen we op de digitale deurmat liggen wach-
ten tot de e-mails binnenstromen... 
 
Liefs, je redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CopyCopy-- en verschijningsdata en verschijningsdata  
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
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. 



Belboei 134, december 2000, pagina 4 

VVan het bestuuran het bestuur  
 
We naderen alweer het einde van 2000. Het is voor de groep een rustig jaar geweest 
zonder al te veel problemen. Alleen werden we de laatste weken geconfronteerd met 
een besluit van burgemeester en wethouders dat er naast ons pand aan de Diepen-
daalselaan een afval scheidingsstation is gepland. We wisten van niets en moesten 
dit uit de krant vernemen.  
 
Uiteraard hebben we daartegen geprotesteerd en zeker tegen de verkeersonveilige 
situatie die we daar gaan verwachten. Op zaterdag 800 voertuigen die daar hun af-
val komen lossen. Er is op dit ogenblik nog geen verkeersplan gepresenteerd, maar we 
zullen de situatie uiteraard kritisch blijven volgen.  
 
Hoe vond u onze eigen speculaasdoos? We hopen met deze doos nog meer bekendheid 
te bereiken, want hij is dit jaar in veel gezinnen terecht gekomen. We hebben dit jaar 
7005 speculaaspoppen verkocht. Hulde aan al die verkopers, die dit resultaat weer 
gestalte hebben gegeven. Zeker Wendie, die de directie van ziekenhuis Hilversum over-
vallen heeft met de actie en daar de megaorder van 1350 poppen in de wacht sleepte. 
Maar het totaal had nog hoger kunnen uitvallen, wanneer echt iedereen poppen ver-
kocht zou hebben. Het moet me toch echt van mijn hart, dat er ouders/kinderen zijn 
die niets gekocht of verkocht hebben. Met een klein beetje moeite is het toch mogelijk 
om wel wat te verkopen, want deze actie is in het belang voor alle leden van de groep.  
We hebben dit geld hard nodig om de groep draaiende te houden.  
 
Bij deze wil ik u ouders, leden, leiding en bestuur prettige feestdagen toe wensen en 
een zeer goede en gezonde jaarwisseling.  
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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SSpeculaaspoppenactie 2000peculaaspoppenactie 2000  
Bijna iedereen is weer enthousiast  bezig geweest met het verkopen van speculaas-
poppen, en voor het eerst kwamen we boven de 7000 uit, maar dat lag wel aan Wen-
die. Zij verkocht er maar liefst 1350 aan ziekenhuis Hilversum. 
 
Hieronder volgt de specificatie:         
                                     2000     1999 
Bevers Loosdrecht          -          (31) 
Bevers Hilversum         317      (325)      fl.  1.203,35    Jordi Schouten                         79 
Alb.Schweitzer             240     (482)      fl.    909,10     Wouter Schouten v.d.Velden   36 
Pieter Marits               728     (667)      fl.   2.712,15     Milou Vogel                                 118 
Neuweg                          535    (1064)     fl.   2.012,80   Loes de Bruyn                           115 
Sionie                             705     (576)      fl.  2.670,90   Anne van Ekeren                       172 
Pocahontas                 1036     (774)       fl. 3.859,20    Peter Blase                               166 
Ankerwacht                  2010    (587)      fl.  7.409,80   Marijn Hop                                 76 
Bakboordwacht            572     (349)      fl.   2.175,80   David Robertsen                       67 
Wilde Vaart                   714      (944)      fl. 2.638,85    Linda Westendorp                    134 
Bestuur                           110        (44)        fl.     403,90 
Diversen                         38        (33)       fl.             
  
TotaalTotaal                                        70057005    (5876)(5876)        fl.fl.25.995,8525.995,85  
 
Bovengenoemde kinderen kregen een cadeautje of cadeaubon.  
 
Ieder jaar houden we een loterij. Iedereen  die 25 poppen of een veelvoud daarvan ver-
kocht 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 37 kinderen 
mee met 59 lootjes. De gelukkige hier was  Anne van Ekeren van de Sioniehorde.  
Bij de verkenners/wilde vaarters deden er 37 mee met 68 lootjes. Hier was Michiel 
van Tol van de Pocahontas de winnaar. Beiden gefeliciteerd! Ze kregen elk een kadobon 
van fl. 25,=. 
 
Zoals U ziet is de  Ankerwacht dit jaar koploper wat betreft de verkoop, maar dat 
hebben ze wel te danken aan de actie van Wendie, die 1350 poppen aan Ziekenhuis 
Hilversum verkocht. Tot Superverkoopster  wordt dit jaar benoemd Anne van Ekeren 
van de Sioniehorde. 
 
Er zijn enkele ouders, waarvan de kinderen om principiële redenen geen speculaaspop-
pen mogen verkopen. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar ik zou hen wel in overwe-
ging  willen geven een extra donatie van zeg fl. 50,= tot fl. 100,= aan de Zuiderkruis te 
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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 profite-
ren. 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                      1995          1996          1997          1998          1999         2000 
Bevers Loosdrecht          21               16               17                25                8                 - 
Bevers Hilversum            11                16               16              20               14              20 
Albert Schweitzerhorde22              27               24              39               34              30 
Pieter Maritshorde        23              24              17                27               37              56 
Sioniehorde                     23              38              41               23               17               30 
Neuweghorde                  40              35              29               47              36              26 
Pocahontaswacht          24              30             50               32              39              42 
Bakboordwacht               23              23              22               27              20              30 
Ankerwacht                      16               41               37              46              33              134 
Wilde Vaart                     29              25              29               52              50              38 
 
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 
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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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WWendie, speculaaspoppenkanon, een verslag...endie, speculaaspoppenkanon, een verslag...  
Ja, ook dit jaar was het zover. De maand november was begonnen en we gingen onze 
bekende speculaaspoppen verkopen. Meteen had ik een briljante inval, ‘t was wel een 
beetje eng, .......... maar goed. Waarschijnlijk weten jullie het bijna allemaal al, maar voor 
diegene(n) die het nog niet weten: het ziekenhuis van Hilversum heeft dit jaar van de 
Ankerwacht dertienhonderden vijftig speculaaspoppen gekocht ... het begon allemaal 
zo: 
 
‘t Was maandag 13 november (dit keer was de 13e geen pechdag, maar dat wordt zo 
wel duidelijk) en het was zo’n gewone werkdag op het baclab van het ziekenhuis.  
Die zaterdag ervoor had ik, net als de rest van de Zuiderkruisgroep, mijn speculaas-
poppenlijst gekregen en natuurlijk was ik net als iedereen direct heel enthousiast. In-
eens was daar mijn briljante inval (KNAL).  
 
Waarom ga ik niet eens proberen om in het zie-
kenhuis ook wat speculaaspoppen te verkopen? 
Wàt ? Ik trek gewoon mijn stoute schoenen aan 
en stap naar de directeur! 
Nou gaat dat niet zo gemakkelijk. Ik moest eerst 
een afspraak maken via een van zijn directie-
secretaresses (ja, zo’n belangrijk (met de nadruk 
op rijk) iemand heeft er natuurlijk meerdere). De 
directeur bleek de hele dag vergaderingen te heb-
ben, maar als ik even voor elven op de vierde ver-
dieping van het ziekenhuis bij de directie-
secretaresse zou zijn, dan zou hij wel even tijd 
hebben om naar mij (eenvoudige laboratorium-
analiste, maar ook zeer actief scoutinglid) te 
luisteren. 
 
Dus ik holderdebolder naar mijn chef, onder het mom van ‘ik moet éven naar het zie-
kenhuis, éven iets belangrijks doen”, een half uurtje vrij gevraagd en met gierende ze-
nuwen naar het ziekenhuis gesjeesd om daar te vinden: NIKS! De directeur had om elf 
uur wel een vergadering, maar dat was helemaal beneden in het ziekenhuis en niet op 
de vierde verdieping, waar ik dus stond. De directie-secretaresse die ik had gesproken 
zat zelf op dat moment zwaar in gesprek en kon daarom niet gestoord worden en de 
andere directie-secretaresse wist van niets. Kortom: LEKKER CHAOTISCH, ja het 
loopt allemaal prima op rolletjes. Maar Wendie is niet zomaar uit het veld geslagen, ik 
hield gewoon vol en na wat Wijze-Wendie-Woorden ging ook deze directie-secretaresse 
om en mocht ik mijn verhaal gaan doen bij Public Relations (moeilijke woorden ... ge-
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woon publieke relaties of PR).  
 
Dus ik naar die mevrouw toe, weer verteld wie wij zijn, wat we doen, dat wij geen subsi-
die krijgen van de Gemeente Hilversum en dat we daarom onder andere oude kranten 
verzamelen, collecteren voor Jantje Beton, houthakken èn dus speculaaspoppen ver-
kopen, etcetera. Het leek mij daarom een leuk idee om op 5 december iedereen die 
werkt voor Ziekenhuis Hilversum een gratis speculaaspop cadeau te geven (op kosten 
van het ziekenhuis natuurlijk). Zij vond dat natuurlijk meteen een geweldig leuk idee en 
zou het voorstellen aan de directeur. 
 
Dezelfde avond werd ik nog gebeld door Conny Rijbroek (zo heet namelijk die PR-
mevrouw). Ze had het gevraagd en ja hoor, de directeur vond het ook een goed idee. 
Hij zei: “Ja, dat is een goed idee!” En zo gebeurde het. Wendie verkocht “even” dertien-
honderdenvijftig speculaaspoppen.  

 
Maar hoe kregen we al die poppen naar het ziekenhuis en hoe 
gingen we die verdelen zodat iedereen ook echt zo’n over-
heerlijke speculaaspop zou krijgen? Nou, dat eerste bleek 
niet zo’n probleem, want zoals inmiddels al mijn verkenners 
al weten werkt John (vriend en geen “de manager”) bij Daim-
ler Chrysler (importeur van Mercedes Benz vrachtwagens 
enz.) en kon hij van zijn chef Harold Buitenhuis de bedrijfs-
bus lenen. En in die Sprinter passen een heleboel speculaas-
poppen, geloof me. Dus meneer Buitenhuis, bij deze: hartelijk 
dank voor het vervoer. Ook John en zijn ouders Joke en Sies: 
bedankt voor het sjouwen, want die zijn nog op hun vrije 
avond komen helpen om de berg poppen in de bus te krijgen.  

 
Tja, en toen moesten de speculaaspoppen nog verdeeld worden. De actie zou plaats 
vinden tussen 10.00 en 16.00 uur. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik kan je vertellen 
dat er rasechte Nederlanders werken in het ziekenhuis, want als er iets GRATIS is, 
berg je dan maar ..... Het liep storm en ongeveer om twaalf uur gaf ik de laatste spe-
culaaspop weg. Maud en Loes (moeder van Maud) kwamen nog net op tijd voor de 
laatste poppen en de fotograaf kon nog net een paar foto’s van ons drieën maken 
mèt wat poppen op onze uitdeeltafel, anders staat het ook zo stom zo zonder die 
speculaaspoppen.  
 
De rest van m’n hulp (Joke (alweer? ja alweer!), Miranda en Jetske) kwam nèt te laat, 
alle dertienhonderdenvijftig poppen waren binnen twee uur weg. Maar desondanks, 
voor alle vijf ook twee duimpjes op, fijn dat jullie wilden helpen: bedankt!  
Het is ongelofelijk, maar ik was toch bijna vergeten om de man te bedanken waardoor 
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dit alles mogelijk was. Ik heb u dan misschien niet persoonlijk kunnen spreken, maar 
hier komt ie dan: meneer Huffmeijer, namens mij en de hele Zuiderkruisgroep, heel har-
telijk bedankt. U beslist in uw werk dagelijks over veel grotere bedragen en dit was 
misschien voor u zomaar iets leuks om te doen, maar voor ons is dit geweldig.  
 
En zo was het toch allemaal weer gelukt en had de Wilde Vaart Antartic nog eens 90 
kartonnen dozen voor het oud papier, dat tikt lekker aan. 
Hier volgen nog een paar wijze-Wendie-woorden: 
• doe niets wat ik niet zou doen (probeer ook eens die speculaaspoppen te verkopen 

bij grote bedrijven. HINT: KPN-telecom of het NIKE-gebouw op het Arenapark of de 
Rabobank of de Philips etc. etc. Ik bedoel, nee heb je en ja kùn je krijgen) en 

• kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper ......... 
 
Groetjes,  
 
Wendie 
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Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Pim Dorrestijn Pim Dorrestijn zit nu echt in Groningen, zijn nieuwe adres is:  
Esdoornlaan 838 

9741 ML  Groningen 
06-24284220 

 
 

Wendie en John Wendie en John gaan binnenkort (voor 
het einde van het jaar) verhuizen naar hun villa aan 
de Lorentzweg:  
Lorentzweg 68 
1223 HR  Hilversum 
035-6858045 

(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: 

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

 
 

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                035-7720131 
Rob van Loo                 035-7726116 
Pim Dorrestijn            06-24284220 

(advertentie)(advertentie)  
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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 
                                                         Martijn Haringman                              0650-640445 
Beheer Diependaalselaan                 Joke de Jong                                        035-6232564 
Beheer Schuttersweg                       Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Groepsbegeleiding welpen                  Gido van der Linden                             035-6216925 
Groepsbegeleiding bevers                 Dorien Meester                                    035-6215361 
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 teamleTelefoonnummers teamleiidingding  
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                                       Bastiaan Verbeet                                035-6852745 
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                                  Rutger van ‘t Klooster                         035-5825540 
Rimpelstam                                      Niels Brügemann                                  0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                                035-6219965 
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg                                                     035-6237336 
 
Website Zuiderkruisgroep                 http://come.to/zuiderkruisgroep  
Webmaster                                       Danny van der Linden                           035-6839850 



 
 
 
26 december                                 Kerstinstuif Turtlesoos 
 
1 januari 2001                               Nieuwjaarsinstuif Turtlesoos 
 
20 januari 200120 januari 2001                              Boerenkoolfuif in de Boerenkoolfuif in de   
                                                                      GrooGroot Goylant MAVO aan de t Goylant MAVO aan de 
                                                                      Van LinschotenlaanVan Linschotenlaan  
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
2e maandag van de 2e maand        welpenraad 


