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VVan de redactiean de redactie  
Wat zijn we het jaar toch weer lekker begonnen. Boerenkool met worst! Ja, ja, soms is 
je eigen redactie vermomd als kok en staan ze in de kookpotjes te roeren om voor 
tweehonderd zoete kindertjes een prakkie klaar te maken. Helaas waren de topkoks 
Sandra en Hans verhinderd, maar ze werden vervangen door Danny en Martijn. Heel 
erg bedankt mannen, het resultaat (zie pagina 15, helaas niet in kleur) mocht er weer 
wezen.  
 
Over Martijn gesproken. Onze gekwalificeerde opperklusser gunt de lezers een kijkje 
achter de schermen van het klusteam. Over het klusteam gesproken. Die boys kunnen 
wel wat hulp gebruiken! Meld je aan bij Hans (6285015).  
 
Onze tweede secretaris (met éérste kwaliteiten) doet verslag van het uitzoeken en 
opruimen van het archief. Een helse klus, maar erg leuk voor ons nageslacht, toch. 
Ellen: toppie, sjappoo! En geef ook even aan haar oproepje gehoor: iedereen die nog 
wat in huis heeft wat voor het archief interessant kan zijn, bel Ellen (6216022).  
 
Over Ellen gesproken (maar dan een andere Ellen, namelijk De Ellen). Gaat ie toch ge-
woon naar de Wereld Jamboree in Thailand. Nota bene zonder steekpenningen te be-
talen als Welfare leader IST. What the hell is that? horen we jullie denken. Lees haar 
eerste verhaal uit een serie van vele die gaan komen (toch Ellen?).  
 
Sjongejonge, ons paginaatje is weer vol. Veel leesplezier gewenst! 
 
Liefs, je redactie 
 
 

CopyCopy-- en vers en verschijningsdatachijningsdata  
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
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  
Zaterdag 20 januari j.l. hebben we onze jaarlijkse boerenkool maaltijd gehad. Het was 
een gezellige happening en het eten was heerlijk. Deze maaltijd werd met veel liefde 
gekookt en opgediend door enkele zeer ervaren koks. Kookstaf bedankt. Verder gaat 
onze dank naar groenteman (Jansen) in Loosdrecht,  die bereid is geweest om voor 
een zeer lage prijs de ingrediënten te leveren en naar degene die voor tussenpersoon 
(Erik Rosendal) gespeeld heeft. School “Groot Goylant” krijgt een bedankje, omdat we 
dit jaar van hun aula gebruik konden maken.  
 
Alleen is het jammer dat er ‘n onderdeel zo nodig met eten moest gaan gooien. Dit 
was een slecht voorbeeld voor de jongeren.  
 
De story in Loosdrecht is nog steeds niet ten einde. De gemeente beweert, dat het 
pand bij de brandweer van hen is. Ook zijn we geconfronteerd met het verdwijnen van 
ons anker en kanon, dat voor het gebouw lag. Er is aangifte gedaan. 
 
Het is nog wel een eindje weg, maar de jaarlijkse collecte van Jantje Beton staat er 
weer aan te komen. Deze wordt gehouden in de week van 12 t/m 17 maart. Verderop in 
deze Belboei kunt u hier meer over lezen. 
 
Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan aan handige moeders/vaders om ons on-
derhoudsteam een handje te willen helpen. Maar helaas heeft nog niemand zich ge-
meld. Ik kan me niet voorstellen, dat er niemand is die een paar uurtjes per maand 
zich wil inzetten om onze clubhuizen in optimale conditie te houden. Met meerdere 
mensen is het weinig werk. Kom op, meld U aan bij Hans de Ruiter (6285015) of bij 
elke willekeurige andere leiding.  
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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HHet afscheidsweekend Pocaet afscheidsweekend Poca  
Hier een stukje over het afscheidsweekend van de poca op 23 september. Op het 
weekend namen we van onze trouwe (boots) Maurice afscheid (snik, snik). We hebben 
eerst een gewone opkomst gedraaid (gezeild). Toen zijn we naar de diep gegaan en 
hebben daar heerlijke andijviestamppot met worst gegeten (maar niet heus). Vervol-
gens hebben we een superspeurtocht gedaan waarbij we niet uit de raadsels kwamen 
en dus gingen we terug naar de diep.  
 
Toen gingen we met bagage en al vol moed naar het welpenclubhuis in Loosdrecht 
maar halverwege was Ronald erachter gekomen dat hij de sleutel niet had, lekker slim. 
Wij weer terug, sleutel gehaald en toen konden we eindelijk weer vertrekken. Je snapt 
dat het al laat was toen we aankwamen dus we moesten alles klaarleggen, kregen 
chippies en gingen na het kleppen slapen.  
 
De volgende ochtend, na het ontbijt, gingen we een puzzeltocht doen. Maurice kreeg 
raadsels die hij moest oplossen. Aan de hand daarvan werden kiddo's weggestuurd 
om een puzzelstukje op te halen. Na dat spel zijn we weer naar de diep gegaan en heb-
ben Maurice een lijstje met foto's door de tijd heen wat hij heeft meegemaakt en een 
beker met een lepel en z'n bakslint gegeven.  
 
Groetjes zoentjes,  
Marloes, Jantien, Roos en Lotte 
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HHet archiefet archief  
Drie jaar geleden trad ik aan als 2e secretaris van het Zuiderkruis. Na een tijdje kwam 
de vraag: ‘kun jij eens uitzoeken hoe het zit met het pandje van de Wilde Vaart in 
Loosdrecht?’. En er werd bij verteld dat het ‘archief’ zich op het me-zus en me-zo zol-
dertje op de Diependaalselaan bevond. Nou daar werd ik niet bepaald vrolijk van. In vier 
ijzeren kasten lag het ‘archief’ opgestapeld en omdat er al eens eerder in gezocht 
was, lag alles door elkaar. Zoeken was dus onmogelijk.  
 
Omdat ik niet zo goed tegen dat soort archieven kan, kreeg ik al snel de neiging om 
het op te willen ruimen en uit te zoeken. Maar dan niet op de Diependaalselaan, maar 
bij mij thuis. Gelukkig wilde Ruurt mij helpen om de boel te versjouwen. Al met al kwam 
er toch een hele behoorlijke stapel papier uit die vier ijzeren kasten. Gedurende al dat 
gesjouw kreeg ik al gauw het gevoel: waar ben ik aan begonnen. Maar A gezegd, dus 
ook B. 
 
Toen het in mijn garage lag, kon ik in ieder geval de belangrijke stukken voor Loos-
drecht eruit zoeken en dat heb ik als eerste netjes opgeruimd. In de tussentijd heeft 
mijn man allemaal stellingen gemaakt zodat daar de mappen die klaar waren netjes in 
het gelid konden komen te staan. Daarna heeft het een tijdje stil gelegen, maar in 
november begon het weer te kriebelen. De afgelopen 2½ maand ben ik onafgebroken 
met al die velletjes papier in de weer geweest. Met als resultaat dat het nu AF is. 
Alles zit keurig in mappen en als er nu een vraag komt, is het niet zo moeilijk om iets 
op te zoeken. Dat wil zeggen, als de betreffende stukken bewaard zijn gebleven na-
tuurlijk. Want er is heel veel weg. Van voor de oorlog is er jammer genoeg bijna niets 
meer. In de oorlog was de Padvinderij verboden, dus ik denk dat de mensen veel wegge-
gooid hebben, of dat ze wat ze hadden opgestookt hebben (en daar kan ik ze geen on-
gelijk in geven).  
 
Een archief is natuurlijk nooit echt af. Dus heb je nog niets liggen of ken je mensen die 
van vroeger nog iets zouden kunnen hebben, bel me dan even, want ik wil graag alles 
hebben. Het maakt niet uit wat het is: papieren, foto’s, spullen als boekjes of medail-
les, videobanden, reisverslagen, echt alles is welkom.  
 
Ik hoop in het bijzonder dat er mensen van de Kiowa reageren, want daarvan kan ik 
niet eens de ontstaansgeschiedenis achterhalen en dat vind ik heel jammer. 
 
Ellen Brouwer 
035-6216022 
e-mail: spui.gat@12move.nl  
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(advertentie)(advertentie)  
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PPieter Maritshordeieter Maritshorde  
Tot nu toe hebben we een fantastisch jaar gehad met de welpen. Veel leuke dingen 
gedaan; waaronder een dinosaurus-ei maken, waarvan het voorbeeld nog steeds in 
ons clubhuis pronkt. De boerenkool was ook erg gezellig; filmpje kijken en daarna boe-
renkool eten.  
 
Ook de twee weekenden, die we tot nu toe hebben gehad, waren goed geslaagd. Verder 
hebben we nog wat spelletjes gedaan, maar met een leuke groep, kan je zelfs schoen-
poetsen gezellig maken. Niet dat we de welpen onze schoenen laten poetsen, maar 
jullie begrijpen wel wat we bedoelen… 
Nou dat was het eigenlijk wel weer, het is een beetje aan de kleine kant, maar Joffrie 
heeft ook nog wat verzonnen… Daarom stoppen we maar. 
 
Groetjes,  
De PM-leiding. 
 
PS: Op de volgende pagina staat een programma voor de beginnende dino- papa’s & 
mama’s.  
 
 

Pieter MaPieter Maritshorderitshorde  
 
Ik heb gehoord, dat jullie nog niks van ons gehoord hebben. Wij hebben heeeele aardige 
leiding. Ze heten; Simone en Ysbrand, die er net bij zijn gekomen, Jochem, Heleen (die 
vindt ik het aardigst) en Erik. Ze krijgen helemaal een kleur zie ik. Toen ik voor het 
eerst op scouting kwam, toen leek het best wel klein, maar toen, ging ik voor het eerst 
bij scouting logeren, 1 dag. En toen werd ik wakker, en ik wist niet waar de leiding was. 
En toen ging ik een deur in, en toen zag ik ze! Het was een hele grote ruimte waar ze in 
waren. Toen gingen we films kijken in die ruimte, dat waren; Hokus Pokus en Wonder-
boy, maar die had ik niet gezien. Ik had al gauw vriendjes; Joost, Bas, Tom, Diederik en 
mijn irritante broer Sjonnie. Het is nu 3 februari en dit is lang verhaal zeg en ze zitten 
nu het dino – ei te mollen. Het sneeuwt en mijn broer zit nu heel raar te doen. En zijn 
hele sokken zijn doorweekt, want we hebben sneeuwpoppen gemaakt. En Joost kijkt me 
nu vragend aan, wat ik zal schrijven. En eigenlijk ben ik een beetje lui, want Simone zit 
alles op te schrijven. Verder weet ik niks meer, dus ik stop.  
 
Joffrie 
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Dino Dino –– ei  ei –– instructie instructie  
• neem een ballon 
• blaas die op 
• trek uw jas aan 
• pak uw sleutel (fiets/auto) 
• ga naar de dichtstbijzijnde behangplaksel-dealer 
• vraag naar behangplaksel 
• koop dat ook 
• ga terug naar huis 
• hang uw jas op 
• leg ook de sleutel terug 
• bereid de plaksel zoals dat achterop het pak staat 
• haal de kattenbak leeg (of haal ergens anders oude kranten vandaan) 
• scheur de krant in reepjes 
• stop dat in de plaksel 
• wel per reepje 
• pak de opgeblazen ballon weer (punt 1 & 2) 
• plak de reepjes erop 
• en ga zo door  
• niet steeds op dezelfde plek plakken a.u.b.! 
• laat dat drogen (niet 5 minuten, maar 1 nacht of zo iets) 
• nu zou uw het ei kunnen schilderen 
• daar heeft uw plakkaatverf voor nodig 
• heeft u dat niet, koopt u dat bij de dichtstbijzijnde plakkaatverf-dealer 
• koop 2 kleuren 
• haal de ballon eruit (doorprikken) 
• schilder de ballon in 1 kleur  
• laat dat drogen 
• de andere kleur pakt u nu 
• daar maakt u vlekken mee 
• op het ei, niet op de kleren 
• maak een dino 
• hoe? 
• zoekt u zelf maar uit!  
• prop dat in het ei  
• TADAAAAAAAAAAAAA, DINO – EI!!!  
 
Was dit niet duidelijk genoeg? Vraag het dan eens aan een welp van de PM! 
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AAfscheidsweekend WVAfscheidsweekend WVA  
Ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan en met pijn in het hart hebben ook wij 
afscheid moeten nemen van een aantal kanjers. Dat kunnen we natuurlijk niet zo maar 
laten passeren en daarom was er door Linda en Laurens een perfect weekend georga-
niseerd, zodat we nog even met zijn allen bij elkaar konden zijn.  
 
Om weer even in de sfeer te komen van het zomerkamp begon het weekend op vrijdag-
avond al met het bekijken van de foto’s van de afgelopen zomer. In totaal ruim 400 
foto’s lagen verspreid in het clubhuis om met name door de ouders te worden beke-
ken. Voor de statistici onder ons: er zijn bijna 800 foto’s nabesteld. In het leidinghok 
kon iedereen onder het genot van een kopje koffie ook nog de digitale foto’s bekijken 
wat ons door een aantal niet in dank is afgenomen. Maar wees gerust, ze staan NOG 
niet op internet.  
 
Na de foto’s ging iedereen naar ons eigen (tenminste dat dachten we toen) clubhuis 
in Loosdrecht om nog even een videootje te kijken. De volgende morgen moest de oud 
wilde vaart weer naar hun welpen toe en de rest heeft de ochtend doorgebracht met 
het kijken van een video in onze slaapzakjes en zich ’s middags vermaakt met onze 
meest favoriete hobby: oud papier ophalen. Tijdens het avondeten was bijna de hele 
groep weer bij elkaar gekomen en konden we genieten van de diefstal van de fiets van 
Bob. Dus aan iedereen: Ook in Loosdrecht moet je je fiets op slot zetten!!!!!!! 
 
Gelukkig was de vader van Rutger er om te helpen en heeft de politie later de daders 
gepakt en is de fiets weer teruggevonden. Na dit spektakel zijn we naar Utrecht ge-
gaan om daar de rest van het weekend door te brengen.  
 
Op het centraal station in Utrecht voegde Linda zich weer bij de rest en met de com-
plete groep zijn we gaan laserquesten. Nadat iedereen zich, tegen alle regels, in ren-
nend door de gangen elkaar het leven zuur had gemaakt was het tijd voor de uitslag. 
Toch raar dat er eentje (ik noem geen namen hoor Rutger) maar zo weinig punten had 
gescoord. Na het afsluitende drankje was het tijd voor het nachtleven van Utrecht. 
Daar heeft iedereen zich op zijn eigen manier tegoed aan gedaan tot in de kleine uur-
tjes en na een lange wandeling kon iedereen dan zijn eigen bedje opzoeken. En zoals 
het een echte Wilde Vaart betaamd hoor je dan ook niet vroeg je bed uit te komen en 
dat werd dan ook niet gedaan. 
 
Helaas voor hun hebben ze nog steeds zo’n vervelende begeleider die met echt uitsla-
pen wat moeite heeft en dus was het toch rond 2 uur tijd voor het ontbijt. Gelukkig 
zorgt de betreffende persoon dan wel voor koffie en thee op bed waarna een aantal 
zich bezig ging houden met het bakken van de zondagse eitjes die ook vol overgave in 
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de slaapzakken genuttigd werden. Toen na zo’n anderhalf uur eindelijk iedereen de luci-
fers tussen zijn ogen had gekregen werd de boel weer opgeruimd en ingepakt en werd 
de thuisreis aanvaard. Echter niet voordat van de oud WV-ers afscheid was genomen, 
de nodige kado’s waren uitgewisseld en de afscheidsspeeches waren gehouden. Na 
weer een lange wandeling terug naar het centraal station en een nog langer lijkende 
busrit (gaan wij een keer naar Utrecht, rijden de treinen niet) kon iedereen in Hilver-
sum zijn bagage weer meenemen en de thuisreis aanvaarden waar een lekker warm 
bad of douche ieder zijn deel was.  
 
Rutger, IJsbrand, Sander, Mark en Simone nog heel erg bedankt voor de afgelopen 
twee jaar en heel veel plezier de komende jaren bij de stam en welpen. Ik heb het erg 
leuk gehad met jullie en ik hoop dat jullie met veel enthousiasme de komende jaren veel 
kinderen blij zullen maken. Natuurlijk ook nog bedankt voor de krabber, ik ga hem niet 
gebruiken maar als mijn boot af is zijn jullie bij deze uitgenodigd om een keertje mee te 
komen zeilen. 
 
Robje 
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PPocarecorddagocarecorddag  
Zaterdag 27 januari, 14.00 uur: de verkenners van de Pocahontaswacht druppelen 
binnen. Buiten is het vies weer dus de eerste vraag die we krijgen is of we toch wel iets 
binnen gaan doen. Nou, het meeste is inderdaad in het clubhuis uit te voeren. Van-
daag is namelijk Pocarecorddag. Ieder jaar wordt een zaterdag gebruikt om de be-
staande records te evenaren of te verbreken. En ieder jaar is het weer spannend of 
het zal lukken de oude resultaten te overtreffen.  
 
Verdeeld in drie groepjes gaan de verkenners de uitdagingen aan. Wat voor records er 
allemaal te verbreken zijn? 
 
• kauwgombel blazen:  
       wie heeft de grootste die lang genoeg heel blijft om te meten 
• spijkerbroek hangen:  
       wie is het sterkst in z'n armen en blijft het langst hangen aan de broek in de loods 
• langste woord:  
       wie maakt het langste bestaande woord zonder spaties en streepjes 
• beschuitfluiten:  
       wie kan het snelst fluiten zonder kruimels te spugen na het eten van een droge 

beschuit  
• kledingketting:  
       welk groepje maakt de langste ketting van kleren op de grond door uit te trekken 

wat ze aanhebben 
• viltjes happen:  
       wie krijgt de meeste bierviltjes in z'n mond (tussen tanden en/of lippen) en houdt 

het even vast  
• pingpongballetje:  
       wie krijgt het snelst het balletje beginnend bij de ene broekspijp bij de andere pijp 

er weer uit 
• wc proppen:  
       welke boots krijgt door tactisch inzicht de meeste verkenners in de wc gepropt 

zodat de deur nog dicht kan 
 
Volgens mij waren dit ze wel en er is heel hard gestreden. Aangemoedigd door leiding 
en teamgenoten gingen de verkenners de uitdagingen aan. En wist u dat je 34 bier-
viltje in je mond kan proppen? Je hebt daarna nog wel een paar dagen pijn in je kaken 
maar het is wel gelukt! Of heeft u wel eens beseft dat er met enige moeite best 16 
verkenners in het wc hokje passen? 
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Voor het maken van een zo lang mogelijke kledingketting is er kou geleden omdat ze 
zich tot op hun ondergoed uitkleedden. Ook hing er in het lokaal een erg zoetige lucht 
door al het kauwgom kauwen en bellen blazen.  
 
Uiteindelijk het spannende moment van het bekendmaken van de scores. Het ene re-
cord was verbroken, het andere net niet maar er is wel fanatiek geprobeerd. We kijken 
al uit naar volgend jaar en maken alweer plannen om het nog slimmer of handiger aan 
te pakken. 
 
De Pocarecorddag was weer geslaagd! 
 
Groetjes van Ester 

De bakboordwacht heeft op zaterdag 3De bakboordwacht heeft op zaterdag 3--22--2001 deze grote sneeuwpop gemaakt2001 deze grote sneeuwpop gemaakt 
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BBoerenkool met sneeuwoerenkool met sneeuw  
Zaterdag 20 januari zat er van alles in de lucht: enerzijds het vooruitzicht van de 
jaarlijkse gezamenlijke boerenkoolmaaltijd en anderzijds sneeuw.  
 
Tussen de middag moest ik even op de 'Diep' zijn en daar was men druk doende met 
van alles en nog wat. De Verkenners waren zich aan het voorbereiden op hun fietsmid-
dag, de Wilde Vaart was aan de beurt voor het botenonderhoud, Martijn was bezig de 
verlichting in het hele gebouw weer aan de praat te krijgen en zelf kwam ik wat spullen 
halen voor later op de dag. Op zaterdag is het over het algemeen heel gezellig op de 
Diependaalselaan. 
 
Met m'n auto vol spullen ging ik weer naar huis. Jos was tot de ontdekking gekomen 
dat er wel erg weinig plastic vorken waren dus daarvan moest ik er nog een aantal bij 
gaan kopen. Om een uur of vier was ik bij de Scholengemeenschap Groot Goylant 
want daar mochten we de aula gebruiken om met z'n allen te eten. De Bevers en de 
Welpen waren al aanwezig, voor hen werd er een film gedraaid. De leiding had Toy 
Story 2 uitgezocht. Een leuke spannende tekenfilm, waar ook om te lachen is. In de 
pauze was er limo met een koekje. Tegen het eind van de film druppelden ook de Ver-
kenners en Wilde Vaarters langzaam binnen. Uit de lucht begon het ook te druppen en 
deze keer was het sneeuw.  
 
De tafels werden gedekt voor 200 personen. Netjes met een tafelkleed (van papier) 
en een bordje, vork, mes en servetje voor iedereen. Keurig op de afgesproken tijd wer-
den de gamellen met boerenkool binnengereden. Dit jaar kwam de boerenkool van een 
relatie van Erik Rosendal (de groenten- en fruithandel Jansen uit Loosdrecht) en ze 
smaakte wederom bijzonder goed. Hulde aan de groenteboer en aan de koks!!! 
 
Tegen het einde dreigde het eventjes een enorme chaos te worden maar toen de man-
darijntjes geserveerd werden, kwam iedereen toch weer tot rust. Na het eten vertrok-
ken de Welpen en de Bevers naar huis. Een aantal anderen moest terug naar de Die-
pendaalselaan voor de MBL cursus (zeilen en leiding geven in een Lelievlet). Lang-
zaamaan was het al harder begonnen te sneeuwen.  
 
In de tussentijd hadden de achterblijvers de rommel aan de kant geveegd en stoelen 
klaargezet voor de film van de avond. Een van de hoofdpersonen had ik de week ervoor 
ook al een paar keer met z'n hoofd in de wc geduwd zien worden. Dat is niet helemaal 
mijn soort film; gelukkig waren er meer niet-kijkers en met z'n allen hebben we gezellig 
zitten praten. 
 
Om half tien was de film afgelopen. En buiten begon het echt door te sneeuwen. De 
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jongelui die nu naar huis gingen, moesten hard fietsen om erdoor te komen. Om de 
dag af te sluiten hebben we nog een afzakkertje genomen in de Soos. De weg naar 
huis ging door een besneeuwd Hilversum. Reden om een extra eindje om te lopen want 
zo mooi en zo rustig is het hier niet vaak.  
 
Ellen Brouwer 

Lekker hèLekker hè  
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JJantje Betonantje Beton  
Het zit er weer aan te komen, de Jantje Beton collecte en wel van 12 tot 17 maart. Ik 
schrijf dit stukje om jullie er vast even aan te herinneren, binnenkort krijgen jullie nog 
een brief via de leiding.  
 
Zoals ieder jaar vragen we weer alle verkenners en wilde vaartleden twee avonden te 
komen en op vrijdagavond allemaal. Zo hebben we genoeg mensen om de hele wijk te 
lopen en ook de niet thuis adressen nog een keer te bezoeken.  
Vorig jaar is gebleken dat veel mensen het op prijs stellen als jullie in uniform komen. 
Daarom: doe je das om over je jas, dan kan iedereen zien dat je van Scouting bent en 
zijn mensen sneller bereid iets te geven.  
 
De leiding wil ik vragen iedere avond met voldoende mensen aanwezig te zijn zodat we 
goed kunnen controleren of alles naar wens verloopt.  
 
En als dan tenslotte alle bevers, welpen en verkenners op zaterdag weer in grote ge-
tale in het dorp aanwezig zijn voor de straatcollecte dan moet de collecte van dit 
jaar weer een succes worden en hopen weer zo'n fl 10.000,-- op te halen.  
 
Er zijn ieder jaar mensen die niet mee willen of mogen doen aan de collecte. Bedenk 
wel dat de Zuiderkruis aan deze collecte meedoet o.a. omdat we de helft van de op-
brengst zelf mogen houden, en dat geld hebben we hard nodig om de groep draaiende 
te kunnen houden. Als er 150 kinderen meedoen en we halen fl 10.000,-- op dan is er fl 
5.000,-- voor ons zelf. Als we niet mee zouden doen dat betekent dit een contributie 
verhoging van fl 35,-- per persoon. Als je dus echt niet mee wilt doen aan de collecte, 
wees dan zo sportief en maak die fl 35,-- over aan de penningmeester.  
 
Veel succes allemaal, 
 
Sandra Boeijink 
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HHerken jij dit………………? in de herhaling!erken jij dit………………? in de herhaling!  
Je bent sinds een paar maanden lid van een vereniging, in dit geval het Zuiderkruis. Je 
bent helemaal enthousiast. De opkomsten zijn leuk, de spelen die gedaan worden vind 
je leuk en je leert nog ‘ns wat. Totdat…. Je bij een paar opkomsten gepest werd. Jij 
balen, niet meer naar scouting toe willen maar nog belangrijker, niemand kunnen vin-
den waar je mee kan praten. Geen medescoutingleden want die pesten jou, je leiding 
heb je geprobeerd maar die zeggen dat het vanzelf overgaat en dat je even door de 
zure appel heen moet bijten. Ook je ouders durf je het niet te vertellen.  
 
Wat moet je doen? Je weet het echt niet!……. 
 
Sinds vorig jaar heeft het Zuiderkruis de beschikking over vertrouwenspersonen. Dit 
zijn personen bij wie elke Zuiderkruiser met een probleem of klacht terecht kan en een 
luisterend oor zal vinden. Je kan bij hen terecht voor alle problemen, mits deze op een 
bepaalde manier te maken hebben met scouting. Het voorbeeld boven aan dit stukje is 
maar een van de vele. Je leiding is natuurlijk je eerste aanspreekpunt. Vind je dit eng, 
vervelend of heb je juist een probleem met je leiding dan kun je altijd bij ons terecht. 
 
Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat datgene wat jij ons verteld 
nooit zullen doorvertellen. Om het probleem goed aan te pakken moeten we natuurlijk 
wel de betrokkenen informeren. Dit gebeurt alleen als jij hiervoor toestemming geeft.  
 
Wie zijn wij eigenlijk? 
Danny van der Linden> oud leiding en kent het Zuiderkruis van binnen en van buiten 
Ellen Reurings> leiding Ankerwacht en maatschappelijk werkster 
Maud Pellen> doet hand en span diensten voor het Zuiderkruis en is verpleegkundige 
 
Hoe kan je ons benaderen? 
Je kunt ons op een aantal manier benaderen. Allereerst kan je gebruik maken van het 
formulier dat regelmatig in de Belboei zit. Ook kun je ons bellen.  Onze telefoonnum-
mers staan achter in de Belboei vermeld. Een andere manier om ons te bereiken is te 
e-mailen. Dit kan op het volgende adres: Vertrouwenspersonen@Hengstum.nl. Je mail-
tje wordt dan automatisch naar ons doorgestuurd. 
 
Weet je dus niet wat je met jouw probleem moet doen, neem dan gerust contact met 
ons op! 
 
Groeten,  
Je vertrouwenspersonen 
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WWereld Jamboree Thailand 2002ereld Jamboree Thailand 2002  
Weten jullie het nog, twee jaar geleden schreef ik over mijn avonturen in Chili tijdens 
de wereld Jamboree. Wat ik toen niet verteld heb en ik stiekem zelf ook weer vergeten 
was, is dat me de kans werd aangeboden een nieuwe uitdaging aan te gaan.  
 
Ik hou van uitdagingen en laat dus geen kans onbenut. Ik zag het als een nieuw project 
en besloot er voor te gaan. Iemand zei namelijk tegen mij dat je alleen door vriendjes-
politiek in de Nederlandse contingentstaf kwam. Dus wat deed ik, ik gaf op dat ik in 
Thailand wel vertrouwenspersoon van het Nederlandse contingent wilde zijn. Uit de 
evaluatie van Chili bleek dat ze liever twee artsen meenamen, dus ik was mijn hele plan 
al vergeten. Ik begon het alweer een dwaas plan van me te vinden om te bewijzen dat 
het helemaal geen vriendjespolitiek is en dat iedere Scout (boven de 18) zich op kan 
geven een dan nog een eerlijke kans maken. Wat kan mij het eigenlijk schelen of het nu 
wel of geen vriendjespolitiek is en jullie natuurlijk helemaal niet. 
 
Om een lang verhaal kort te maken (kan dat nog?), ik kreeg een mailtje van één van de 
hoofden van de contingentstaf voor Thailand. Ze waren bezig met het samenstellen 
van de contingentstaf en of ik even een formulier wilde invullen. Natuurlijk wilde ik dat 
wel en werd tot mijn grote verbazing uitgenodigd voor een gesprek. Op een koude re-
genachtige woensdagavond reed ik naar het Mekka van Scouting Nederland, het lan-
delijk bureau in Leusden. Ik wilde wel eens zien hoe die gesprekken verliepen en relaxed 
beantwoorde ik hun vragen, met in mijn achterhoofd dat de functie die ik wilde toch 
niet door zou gaan.  
 
Dus zit ik daar lekker te vertellen wat er tijdens Chili allemaal mis ging, gaan ze me 
ineens een andere functie aanbieden. Ze wilden me eventueel hebben als Welfare leader 
voor de IST-ers (zij zullen tijdens de Jamboree gaan werken), of ik daarnaast ook in 
noodgevallen deelnemers op wil vangen en een calamiteitenplan met de artsen wil ma-
ken.  
 
Dit speelde zich allemaal af in november en ik zou in januari of maart bericht ontvan-
gen. In december ging de telefoon, die gaat wel vaker, maar nu was het het vrouwelijke 
hoofd van het contingent. Ze wilde me graag hebben, ik kon de baan krijgen en wat 
mijn antwoord daarop was. “Zie je wel geen vriendjespolitiek” antwoordde ik en zij be-
greep me niet. 
 
Ik zal jullie niet langer in spanning houden, natuurlijk accepteerde ik de baan, want dit 
is immers mijn vakgebied. De voorbereidingen zijn in volle gang het ene na het andere 
protocol wordt geschreven en ik zit in november in Thailand voor een voorreis (we moe-
ten wel werken!). Ik hoor jullie vragen,” Ellen, wat moet jij nu specifiek doen”. Als Welfa-
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re leader zorg ik voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de troop, ik licht ze 
voor over de vaccinaties etc., doe EHBO en help ze over hun heimwee heen. Ik maak 
dus een calamiteitenplan en heb vergaderingen met de troopstaf van de deelnemers. 
Ik zoek zieken op in hun tent en ga mee naar de dokter. Verder hebben wij tijdens de 
WJ 2 spreekuren op 1 dag en bezoeken de IST-ers op hun werkplek.  
 
Als contingentstaf moet je ook naar recepties van andere landen en iedereen keek 
daarbij alsof dat vervelend is. Nou dan kennen ze mij nog niet, ik hou wel van een 
feestje met een hapje en een drankje. Ik denk dat ik me als vrijwilliger opgeef om naar 
de recepties te gaan en zal dan doen alsof het een hele opoffering voor mij is. Wij we-
ten wel beter, maar mondje dicht!!!! 
 
Wordt waarschijnlijk wel vervolgd. 
Jullie kunnen je allemaal opgeven als deelnemer (14-17 jaar in december 2002) of als 
IST-er (18 jaar of ouder in december 2002) met leuke stafleden (in ieder geval 1). Surf 
naar www.scouting.nl voor meer info en een inschrijfformulier. 
Als je vragen hebt mag je natuurlijk bellen, maar ik weet niet zeker of ik er dan ook 
ben. 
 
De Ellen 
Welfare leader IST  
Nederlands contingent WJ Thailand  
 
(Staat best stoer zo onder mijn naam, toch??) 
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SScouting in de USAcouting in de USA  
Het weekeinde van 19, 20 en 21 januari had ik een kamp met de boy scouts den 55 
Harbor Springs. Uitgenodigd waren ook de wolves (welpen) die binnenkort over gaan 
vliegen!! 
Vrijdag avond: 
Ik moet opschieten met omkleden van het skiën (ik ben deelnemer aan het Harbor 
Springs High School varsety ski team) Mijn gast vader staat al te wachten (hoofd 
van het scouting gebeuren al hier).  
 
Eenmaal thuisgekomen staan er al een aantal andere scouts op mij te wachten; snel 
mijn biezen pakken en alles in de truck stoppen (Ford 350 extended cab diesel). Eerst 
even nog naar het tank station om de tank te vullen en wat voor onderweg te kopen. 
Dan naar een adres rijden waar we een welp met vader moeten ophalen (in de USA 
moeten alle scouts onder de twaalf begeleid worden door een ouder, dat is dus een 
verhouding van 1:1). Als die hun spullen er ook nog hebben bij gestopt kunnen we gaan 
zitten voor een anderhalf uur durende reis naar ons kampadres (een jachthut in de 
bossen). Onderweg stoppen we nog even bij de gele M voor een sanitaire stop...  
 
Na 20 minuten zijn we dan eindelijk op het adres en rollen we uit de truck de kou in 
( +/- -15 graden Celsius) Het is inmiddels 23:00 uur en we maken ons bedje alvast 
klaar en zetten de wekker voor de kachel wacht (niet zo lang geleden hebben de eige-
naren een hout fornuis vervangen door een klein kacheltje dat je niet erg vol kan stop-
pen en in de hut wordt het dus niet warmer dan 5 a 10 graden Celsius). Om zeven uur 
's ochtends is het toch wel koud geworden en stap ik van mijn stretcher om het ka-
cheltje weer eens goed op te stoken. Na nog twee uur te kunnen hebben slapen was 
het tijd om op te staan en het ontbijt klaar te maken. Het ontbijt bestond uit: gebak-
ken aardappel, worst, ei, uien en champignons, dit klaar gemaakt in een "dutch 
oven" (daarmee wordt bedoeld: ge neemt hete kolen en een gietijzeren pan en de bijbe-
horende deksel; vul de pan en leg de kolen op en onder de pan en wacht een uur en dan 
is de maaltijd klaar). Dus om een uur of t ien hadden we ons ontbijt achter de kiezen 
en begon het programma. Dat bestond uit: Het leren van de welpen hoe om te gaan 
met een bijl; eerste hulp (waarbij ik slachtoffer was) en het maken van vuur.  
 
Toen was het tijd voor de lunch (14:00): dit bestond uit hete honden. Na de lunch 
werden de welpen kaart en kompas uitgelegd en moesten de jongste verkenners met 
de welpen. Ondertussen konden wij (ongeveer 10 ouders en ikke) de chili con carne 
klaarmaken.  
 
Na het eten werd er een kampvuur gebouwd en zongen we wat. Na een uur moesten we 
beginnen met het ceremonieel verbranden van 4 amerikaanse-, en een vlag van Michi-
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gan (ik kan nu een amerikaanse vlag opvouwen!!!). En onder het gehoor van het ameri-
kaanse volkslied (ik weet het nog steeds niet) hebben we de 5 vlaggen verbrand. 
 
Daarna was het bedtijd. Om een uur of tien lag ik al in mijn nestje.  
De volgende dag was iedereen wakker rond een uur of acht en zijn we begonnen met 
het opruimen van de troep. Als ontbijt was er havermout met suiker wat ik mij heerlijk 
liet smaken. Rond een uur of elf waren we klaar en waren alle auto's in gepakt. Toen 
hebben we afgesloten en zijn we de auto ingestapt en na anderhalf uur was ik weer 
thuis.  
 
Ik had een fantastisch weekeinde gehad, en het was heel erg anders dan thuis in het 
koude kikker landje (het sneeuwt weer bij mij en het is ongeveer -10 gr. Celsius) 
 
Ik hoop dat jullie nu een klein beetje een indruk hebben gekregen hoe het met mij gaat 
in de USA.  
 
Binnenkort gaan we weer kamperen en gaan we iglo's bouwen (als er nog genoeg 
sneeuw ligt).  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Karel van Voorst Vader 
803 Washington st. 
Harbor Springs, MI 49740 
+1-231-526-2933 
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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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BBotenonderhoudotenonderhoud  
Op 3 november was het zover: de boten gingen het water uit. Voor de verkenners bete-
kent dat het einde van het vaarseizoen. De Poca was dit jaar als eerste aan de beurt 
om het botenonderhoud te doen en er moest een hoop gebeuren.  
 
De eerste zaterdag werden de boten grondig schoongemaakt en begonnen we al een 
beetje met krabben. Die week daarna was ook vooral krabben, niet het leukste werk 
maar met de radio hard aan is het goed vol te houden. Op zaterdag nummer drie de 
laatste restjes krabben en dan al het roest wegwerken met de staalborstels zodat 
we de week erna alles konden schuren wat een hoop stof veroorzaakt. Gelukkig had-
den we ook twee schuurmachines wat voor de grote vlakken een stuk sneller werkt. Nu 
moesten onze 3 boten weer helemaal schoongemaakt worden en stofvrij met ammo-
nia (stinken!!!) omdat anders de verf er niet op houdt.  
 
Op een zondag hebben een paar verkenners meegeholpen om de kale plekken in de me-
nie te zetten zodat dat een week later droog was en we het blauw konden gaan ver-
ven. Afgelopen zaterdag hebben we het grijs gedaan en het resultaat mag er wezen. In 
de botenloods liggen nu 3 vletten strak in de verf. Dan zie je waarvoor de bezig bent 
geweest want het is toch wel leuk dat ze er nu weer helemaal mooi uitzien. Zo willen we 
er graag weer in varen vanaf het voorjaar. Het enige wat nog een keer moet gebeuren 
is het teren van de onderkant maar omdat we dat buiten doen wachten we nog een 
paar maanden tot het wat beter weer is. Voorlopig dus tijd voor hele andere pro-
gramma's, te beginnen met een weekend volgende week.  
 
Poca-verkenners: jullie hebben goed gewerkt, de boten zien er prima uit! We kunnen 
weer trots zijn. Ankerwacht, Bakboordwacht en WVA: succes met jullie boten en hout-
werk. 
 
Tot gauw,  
Ester 
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KKlusserslussers  
Het begon allemaal op 16 augustus 1986, toen werd deze klusser officieel lid van de 
Zuiderkruis. 
Na een aantal jaren spelen met de andere welpen verkoos deze klusser het ruime sop 
en begon zijn zeil carrière als echte zeebonk. Tijdens al de avonturen die deze klusser 
toen beleefde kwamen er allerlei primitieve situaties voor, waar hij en de andere geluk-
kig altijd wel weer snel en kosteloos uit kwamen. 
 
Daarna werd het helemaal lachen want toen kwam er een periode dat deze klusser  
helemaal zelf zijn stage periode moest gaan indelen. Toen die periode was afgesloten 
begon de taak om jonge aankomende klussers op te gaan leiden en deze alle aspecten 
van het klussende leven te leren. Na wat jaren als klusleraar te hebben gediend, be-
sloot deze klusser om als zijn theorie materiaal maar eens te gaan toepassen in de 
praktijk. 
 
Het begon allemaal met goed rond kijken, want ja, waar begin je nou te klussen??? Al 
snel begon de praktijk ervaring die hij had al zichtbaar te worden(voor hem zelf), want 
ja een lampje die het niet doet die valt niet op als er nog tien andere omheen hangen. 
En ja, die schakelaar of die deur die deed het tot altijd al goed?? Dus ik wil vooral een 
klussende wijsheid overbrengen; beter alles zuinig behandelen, dan hoeft er minder 
geklust te worden....  
 
Hier een paar belangrijke klus regels:  
1)    kijk altijd goed om je heen of er iets stuk is.  
2)   wees er altijd als eerste bij, voordat je het weet zijn andere klussers je voor.  
3)   probeer altijd eerst te klussen voordat je gaat vervangen of zelfs nieuw  gaat 
aanschaffen. 
4)   respecteer altijd een klusser, want tenslotte doet hij altijd zijn best om de boel 
klusvrij te houden.  
5)   als de klus moeilijk is schakel dan een andere klusser die in een andere klusfactor 
is ingedeeld in en probeer samen de klus te klussen.  
6)   meld te moeilijke klussen bij de opperklusser 
 
Zo aankomende klussers, we zijn al weer een tijdje aan het klussen, nu is het tijd ge-
worden voor wat samenwerking. Deze klusser pakt zo veel mogelijk aan, maar ja, af en 
toe vergeet deze klusser even een klus of is de klus een beetje moeilijk, maar onthoudt 
altijd: klussen kan altijd en overal! 
 
Dus als je een klus hebt of je wilt klus ervaringen uitwisselen, je bent altijd welkom.  
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Tevens heeft deze klusser een geweldig idee, laten wij nu eens voor een keer met zijn 
allen onze klus ideeën op tafel gooien en samen een nationale klusdag organiseren. 
Dat betekent dat zelfs senioren klussers (de pappa's en mamma's van de aankome n-
de klussers) hun ervaringen en cursus materiaal meenemen en een keer voor doen hoe 
je bijvoorbeeld eenvoudig een kraan kunt maken of zelfs voor kunnen doen hoe je een-
voudige dingen op kunt lossen.  
 
Want denk eraan aankomende klussers, je weet het niet, maar in iedere Zuiderkruizer 
schuilt een klusser. Dus hierbij vraag ik alle opperklussers om de spijkers bij elkaar te 
steken en met zijn allen de nationale klusdag te organiseren........ 
 
En natuurlijk mogen alle senioren klussers hun lesmateriaal ter beschikking stellen 
aan de Zuiderkruis. Of zelfs hun verdiensten, want kom op er is altijd wel een verwar-
mings-, elektro- of een timmerklusser in onze familie???? (met natuurlijk klusmateri-
aal) 
 
Dus kom op aankomende klussers kijk goed rond en tot de volgende keer maar weer, 
want er komen nog meer klusverhalen vanaf nu.  
 
Groetjes, Martijn Haringman - Dhr Klusser 
(martijn@waldeck.dhs.org) 
 
 
PS: Wie heeft er nog een klusmachine voor op de diep??? Gewoon een oude accuboor-
machine of schroevendraaiers of zelfs een zaag die niet verroest is (enne please, een 
bankschroef, enne een keukentrapje of een laddertje is ook tof). Dit is vooral in het 
belang van alle aankomende klussers, dan kunnen ze direct na hun theorie hun praktijk 
oefenen.  
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NNeuweghordeeuweghorde  
Wie had dat gedacht!!!!!! De Neuweghorde bestaat nog!!!!!!! We hebben al heel lang niet 
meer zoveel van ons laten horen, maar dat neemt niet weg dat het heel erg goed met 
ons gaat!!! Aan het begin van het jaar hebben veel grote welpen onze horde verlaten 
en zijn stoere verkenners geworden! Gelukkig hebben we er ook een hoop nieuwe welpen 
bij gekregen en zelfs een nieuwe leiding. 
 
Onze nieuwe welpen zijn, Freek, Joris, Jorick, Vincent, Kevin en Hidde. Als nieuwe leiding 
hebben we Sander erbij gekregen, dus jullie begrijpen het wel, met zoveel frisse energie 
kon er al helemaal niets meer mis gaan! 
 
We hebben alweer een hele hoop opkomsten gehad waarbij we veel in het bos hebben 
gespeeld, op de hei zijn geweest, een bezoek hebben gebracht aan luilekkerland en zelfs 
kennis hebben gemaakt met Frankrijk. We hebben Franse spelletjes gedaan en naar 
Franse muziek geluisterd tijdens de limo. De welpen vonden de Franse muziek maar 
niks, de leiding moest maar snel de gewone radio weer aanzetten!! Zou die Franse mu-
ziek dan echt zo slecht zijn?.......of had de leiding gewoon de meest foute Franse lied-
jes uitgezocht? 
 
Nou ja, in elk geval, we gaan nog een hoop spannende dingen doen met de welpen maar 
die kunnen we nu natuurlijk nog niet allemaal verklappen!  
 
We kunnen vast al 1 ding WEL verklappen en dat is dat we binnenkort een vriendjes en 
vriendinnetjes middag hebben. Elke welp mag dan een aantal vriendjes of vriendinne-
tjes meenemen van school, tennis, hockey, ballet, paardrijden, voetbal, het maakt alle-
maal niet uit, iedereen is welkom! We hopen dat we een hele gezellige opkomst krijgen 
en dat we er misschien zelfs ook nog wel wat nieuwe welpjes aan overhouden, wie 
weet!!! 
 
Wat ook al vast staat is dat we weer een heel gezellig clubhuis hebben gevonden voor 
ons zomerkamp! Met Hemelvaart gaan we daar met z'n allen heen en dat gaat zeker 
weer een groot succes worden! 
 
We beloven dat we vanaf nu jullie weer op en top op de hoogte zullen brengen van alles 
wat zich bij de Neuweghorde afspeelt en van alles wat we beleefd hebben!  
 
Veel groetjes van de Neuweghorde! 
 
Raksha  
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Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Pim DorrestijnPim Dorrestijn is wéér verhuisd   
Nieuwstraat 73A 
9724KH Groningen 
telefoonnummer blijft 06-24284220 
email blijft ook csg0103@wing.rug.nl  

 

Jos en Bep Jos en Bep hebben een nieuw e-mail adres: 
josenbep@spaanjaars.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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WWilde Vaartilde Vaart  
Tja, aan zo’n noodkreet van de redactie moet je toch wel gehoor geven en aangezien 
de ene helft van de Wilde Vaart in zijn of haar examenjaar zit en de andere omkomt in 
de proefwerken (en ik maar denken dat school makkelijk was) ben ik zelf dan toch 
maar in de pen geklommen om iedereen weer bij te praten over de avonturen in Loosd-
recht. Want er valt weer genoeg te vertellen over de Wilde Vaart.  
 
Allereerst is het er dan toch eindelijk van gekomen en is de eerste start gemaakt 
met onze eigen webpage. Deze is al surfend te bereiken op: http://surf.to/wva en voor 
het maken hiervan onze dank naar de webmaster Gerard. 
 
Er moeten nog wat dingetjes aan gebeuren maar ook deze webmaster zit in zijn exa-
menjaar en heeft niet alle tijd van de wereld. Nog even geduld dus maar …. prik ge-
rust het prikbord vol en de foto’s van ons komen eraan.  
 
Voordat ik u allen over de zaterdagse aktiviteiten ga vertellen eerst (net zoals in de 
belboei) nog even wat “mededelingen van het bestuur”:  
Onze zorgen omtrent ons clubhuis zijn nog steeds niet over: de meest recente infor-
matie heeft ons opgeschrikt met de mededeling dat de gemeente Loosdrecht het be-
wijs zegt gevonden te hebben dat het gebouw van de gemeente is en dat het niet vol-
doet aan de veiligheidseisen voor een clubhuis. De plaats van de CV-ketel (in één van 
de lokalen) en het ontbreken van een aardlekschakelaar waren punten van kritiek. Het 
wachten is nog op de officiële brief maar wij hebben het vertrouwen erin dat ons be-
stuur ook deze zaak weer tot een goed einde weet te brengen. Helaas komen de her-
stelwerkzaamheden weer op de lange baan en dat komt het gebouw en de groep zelf 
niet ten goede. Hopelijk kan er nog voor de zomer een eind gemaakt worden aan deze 
slepende kwestie. 
 
Verder zijn ze bij ons voor bezig met de aanleg van een rotonde en hiervoor is ons a n-
ker weggehaald. Gelukkig hebben we bewijs dat dit wel van ons is en wij zullen er dan 
ook alles aan doen om dit weer terug te kr ijgen. 
 
Nu genoeg hierover en terug naar de opkomsten.  
Na allemaal weer heelhuids teruggekomen te zijn uit Scandinavië was het tijd gewor-
den om afscheid te nemen van de oude Wilde Vaart. Zie hiervoor het verslag elders in 
deze Belboei, ik zal mij verder bezighouden met de rest van het jaar.  
 
Bij een afscheid hoort ook een welkom en natuurlijk was er daarom ook een welkomst-
weekend voor de nieuwe WV-ers. Dit werd gehouden tijdens het pink-party van de 
stam en het programma voor de avond stond dan ook al vast. Vooraf werden er pink-
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pancakes genuttigd en zondag kon iedereen roze oogjes halen in het zwembad en on-
danks de weinige uurtjes slaap was het toch een geslaagd weekend. 
 
Hierna was het de beurt om eens echt wat werk te verrichten en zijn we begonnen met 
het schuren en schilderen van onze FJ en volksboot. Gezien de slechte staat waarin 
deze verkeerden zal het waarschijnlijk niet lukken om ze allebei af te krijgen maar één 
van de twee moet toch kunnen. En als schurende was het ineens januari en was het 
tijd voor weer eens wat afwisseling. Aangezien een groot deel van de WV niet bij de 
Matanca-videomarathon kon zijn hebben wij besloten weer even terug te gaan in de 
historie en er eentje voor de Wilde Vaart te organiseren. Voor deze gelegenheid was 
het hele gebouw verduisterd en dank zij de beamer van Ben (nog heel erg bedankt 
daarvoor) en de mega sub-woofer van Wouter konden we niet alleen genieten van 
grootbeeld video maar deze ook nog eens voelen.  
 
Vrijdagavond om negen uur werd de eerste video gestart en zaterdag om tien uur 
ging het grote licht dan voor de laatste keer aan. Hiertussen zaten 11 films, pizza, 
broodjes hamburger, chips, toastjes brie, stokjes gezond, tosti’s en heel veel koffie en 
cola. Nadat de laatste film was gedoofd werd nog even Hilversum onveilig gemaakt en 
kroop iedereen moe zijn slaapzakje in. De volgende morgen bleek dat niet één maar wel 
twee lucifers per oog nodig waren maar gelukkig zijn deze niet zo duur en konden we 
iedereen nog wat reserve meegeven voor onderweg. Vlak voor het einde kregen we ge-
lukkig nog de belofte van Peter en Laurens dat zij komend jaar de videomarathon zou-
den organiseren dus wij wachten in spanning af.  
 
Dit is dan voorlopig even het laatste verslag van de Wilde Vaart want over het opha-
len van oud papier en het schuren en lakken van de vlonders valt niet zo veel interes-
sants te melden dus het volgende verslag zal zo rond 21 april komen als het voor-
jaarswandelweekend er op zit wat dit jaar door ons wordt georganiseerd.  
 
Vergeet niet al het oud papier bij ons in de leveren, achterin de Belboei staat een 
overzicht wanneer er containers op de Diependaalselaan staan.  
 
Namens de pinguïns, Robje 
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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: 

 
 

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                             035-6469596 
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 teamleidingTelefoonnummers teamleiding  
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 



 
 
12 t/m 17 maart                             Jantje Betoncollecte 
23 maart                                      Groepsraad 
24 maart                                      Zwemmen in Baarn zwembad “de Trits” 
 
 
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 


