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VVan de redactiean de redactie  
3 September, het regent buiten, en het regent ook in onze harten. De redactie is diep 
treurig. We openen na een lange hete zomer onze mailbox, we weten dat iedereen op 
kamp is geweest, het was fantastisch weer, dus het moeten fantastisch lange kamp-
verslagen geworden zijn, en wat zit er in onze mailbox .............  2 (ja twee) stukjes. En 
dat van 10 onderdelen. Dat is wel heel erg triest. Gelukkig hadden we nog een nageko-
men stukje van Iris Schultheiss. 
 
Wij drinken na afloop van onze redactie werkzaamheden altijd een wijntje. Nu zijn we 
genoodzaakt om 21.00 uur al een fles open te rukken, willen jullie ons aan de drank 
hebben of zo? 
 
Als redactie hebben wij ons voorgenomen niet te veel te zeuren over ontbrekende kopij, 
maar dit kan echt niet. Op zo’n manier kunnen we de Belboei 
net zo goed op 1 A4-tje printen en uitdelen op zaterdag. 
Hebben we ook nog een werkloze drukker. De enige die hier 
vrolijk van wordt is de penningmeester. 
 
Dus, vrolijk ons op, Stort de mailbox belboei@hengstum. nl 
helemaal vol en laten we er volgende keer (20 oktober) met 
z’n allen weer een superdik nummer van maken.  
 
Liefs (ingehouden snik), je redactie 
 
 
 
 
 
 
 

CopyCopy-- en verschijningsdata en verschijningsdata  
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
139                         20 oktober                                     + 29 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  
We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen.  
Zaterdag 15 september a.s. openen we dit seizoen met de groepsdag. U heeft hierover 
al bericht via de leiding ontvangen. Wij hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn, 
om ook andere leden en leiding van de groep te ontmoeten.  
 
De problemen met ons clubhuis in Loosdrecht zijn nog steeds niet opgelost. We gaan 
op 21 september a.s. daar maar weer eens praten om te kijken of we tot overeen-
stemming kunnenkomen.  
 
Velen van u hebben in Kortenhoef de nieuwe steiger gezien. Maar op de oproep voor de 
vakantie om een deel hiervan te sponsoren hebben we helaas geen respons gehad. 
Jammer, want we hebben het geld hard nodig.  
 
Het is nog wel vroeg om er nu al over te beginnen, maar we willen u er vast aan herin-
neren, dat half november de speculaaspoppenactie begint. Middels een brief ingeslo-
ten in de contributienota hebben wij u hier al van op de hoogte gebracht. Wij hopen 
dat u bij uw bedrijf alvast in de week wil leggen of men bij ons poppen wil bestellen. Het 
is voor ons een extra bron van inkomsten.  
 
Rest mij om alle leiding te bedanken voor hun inzet van de afgelopen kampen. Ze zijn 
allemaal goed verlopen en de kinderen hebben weer een hoop plezier gehad. 
Ik wens iedereen weer een heel gezellig scouting jaar toe. 
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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AAlbert Sweitzerhordelbert Sweitzerhorde  
Aangezien onze vorige pr-activiteiten nog  voor niet al te veel nieuwe welpen gezorgd 
hebben, besloten wij als reclame nog maar een verhaaltje te schrijven over wat we 
vandaag gedaan hebben.  
 
We begonnen om half 10. Toen bleek Bagheera een nieuwe naam te hebben, Akela FT. 
Hierna gingen we krantenmeppertje doen.  Daarna deden we een spel met ballonnen 
die  iedereen kapot moest prikken. Daarna gingen we wat drinken. Hierna gingen we 
vlaggenroof doen in het bos maar Wouters team (alleen Wouter), was zo handig dat  
hij zijn vlag niet kon terugvinden, hij had hem te goed verstopt. Maar toen moesten 
we stoppen omdat het heel erg hard ging regenen. Toen gingen we maar in het club-
huis knopen oefenen en hebben we dit geschreven. Daarna was het afgelopen en het 
was een leuke opkomst.  
 
Hier zijn nog wat wijze woorden van Ed, dat is de wijze zwevende ballonmonnik.  
“Beter een welp in de hand, dan tien op de vlucht” 
“Neem dingen altijd luchtig. Doe ik ook.” 
“Akela’s komen, Akela’s gaan, maar die coole Chil, zal altijd bestaan!” 
Dat was het, 
 
Gemaakt door Remon, Jorik, Gabriel, Bagheera (Akela FT), Chil en Ed.  
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PPocahontaswachtocahontaswacht  
Zaterdag 7 juli (Kortenhoef – Muiden) 
Wij hebben de eer om als eerste in dit logboek te schrijven. Jeeh! Vanochtend moesten 
we om 9:00u (!!) in Kortenhoef zijn toen kwamen er 4 angstaanjagende piraten aan, 
Elvis Presley zat er ook bij, Rene, alias Elvis Presley, Kapitein Pinda ging een spannend 
verhaal vertellen, uh.... correctie: voorlezen. Daarna kregen we de namen te horen:  
Ronald:            Chris Junior                  Christien 
Rene:               Pinta                             Pinda 
Ester:              Santa maria                Sinterklaas 
Jasper:            Nero                               Eigenlijk Nina dus Nina! 
 
Na het verhaal kregen we de baksindeling. De zin die nu hoort te komen is ZOOOO 
standaard dat we hem  overslaan (iets over inpakken en wegwezen (red.)). Toen waren 
we in het hemeltje en <censuur (red.)> de ijscoman was er niet. We hadden veel tegen-
wind dus zijn veel gesleept vandaag. De leiding was BTW (by the way (red.)) met de 
sleper. En onderweg begon het ook nog heerlijk te regenen. Net een heel warme week 
gehad, het scouting kamp begint en het begint te regenen. Op dit moment zitten we 
vlak bij Zuid-Amerika. Het thema van dit kamp is trouwens ontdekkingsreizigers, we 
begonnen in Europa, Zuid Amerika ligt vlakbij Muiden.  
 
Gelukkig is het water net nog wel lekker warm, dus hebben we net nog lekker gezwom-
men. Het begint nu erg donker te worden dus ik hoop dat het nog op de regels staat. 
Maar dit was het dan weer de opening van het logboek voor de komende 15 jaar, deze 
eer was voor Anke, Nienke en Nine, Kisssssss.  
 
Zondag 8 juli (Muiden – Harderwijk) 
Hey hey mensjes 
Vandaag begon de dag met een plensbui, de twee nieuwe tenten hadden gelekt dus 
bijna alles was nat. We moesten zwemmen in de re-
gen, maar dat bleek eigenlijk wel lekker te zijn. We ver-
trokken om ongeveer 11:30u en sindsdien hebben we 
tot 19:30u gevaren. Toen waren we bij het sluisje om 
verder te gaan, maar het sluisje was al gesloten.  
We vonden hier een gezellig plekje bij andere aardige 
scouts waar we zonder kosten konden overnachten.  
We kregen ook waslijnen om al het natte spul op te 
hangen. Ze waren best snel vol! De scouts hadden een 
hele grote familie schommel gepionierd waar we de 
hele tijd op konden schommelen. Hij stortte de hele 
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(advertentie)(advertentie)  
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tijd bijna in dus dat was wel lachen... Nu komt Amber fff  
 
Dag mensen, de scouts hadden een heel groot kampvuur gemaakt. Daar konden we 
ons warmen want veel van ons hadden het heel erg koud. Lot en ik moesten afwassen 
want de rest deed dat morgen. 
Hmmm, er klinkt hier achter me dus een heel apart gekraak, maar ja, boeit niet, hey, ik 
stop. Heel veel kusje van Amber, Saskia en Lotte 
 
Ow. We moeten ook nog wat over ’t zeilen vertellen, dus dat doen we maar.  
De leiding was de hele dag op de sleper  dus moesten we zelf de hele dag zelf zeilen. We 
zijn geen een X de weg kwijt geraakt Tofee!. Onderweg had de boot van Peter (Saskia, 
Amber, Jantien en Peter) nog een paar andere scouts uitgescholden, daarna kwamen 
die andere scouts op hun af.... We vonden het best wel eng maar de andere scouts 
vroegen alleen maar waar ze vandaan kwamen (volgens mij volgen jullie er geen kont 
van, maar dat boeit niet). We stoppen maar weer is dus weer heel veel kusje, much 
Love, Dikke Zoen, Saskia, Amber er Moi (Lotte).  
 
Maandag 9 juli (Harderwijk – Roggebotsluis) 
Hallotjuz 
Wij zijn Roald & Josse en we zitten nu bij de Roggebotsluis en dat vinden we hee-
eeeeeeeeeeeeeel plezant. We vertrokken uit Harderwijk en daar was het Dolfinarium. 
Toen we ’s ochtends opstonden gingen we zwemmen in het WATER maar er viel bijna 
niet te zwemmen want het was heel ondiep en er was ook nog een lijpe vage hyperac-
tieve hond genaamd Dribbel die zat uren achter de eenden aan, maar kreeg ze niet te 
pakken. En toen gingen we varen, maar net daarvoor kwam Bartezzzz en Rene ging 
weg en dat is zwaar <censuur (red.)>! We gingen naar de sluis en daar ging Daan hard 
op zijn bek omdat hij met een te korte landvast op de wal sprong.  
 

Daarna gingen we een heel stuk varen en 
Daan werd weer eens nat. Een heel lieve 
bejaarde ging ons een stuk slepen waarna 
we met twee boten aan elkaar gingen roei-
en. Toen we eindelijk aankwamen schopte 
Jantien een bal in het water en moest ze 
zwemmen, daarna kreeg wrede Sebas ook 
een plonsbon omdat hij met natte Kaas 
gooide (het is een schande, want die heb-
ben ik (Josse) en Jasper gekweekt). Maar 
we hebben gelukkig weer een nieuwe 
(iedereen opgelucht).  
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Na het eten koken (en eten (red.)). Gingen we slapen.... welterusten allemaal 
NattaaaaZZzz 
Jozzu & Ro@lt 
 
Oh Ja, we gigen ook nog naar het dorp en hebben we lekker geshopt in Elburg!  
  
Dinsdag 10 juli (Roggebotsluis – Emmeloord) 
Hey droppies 
We begonnen de dag heel erg vroeg omdat we zwaar achter lagen op het schema. We 
hoefden niet te zwemmen, Stink, Stank.  
 
De boten ware in no-time ingeladen en we ware om 9 uur al weg. De boten hingen hele-
maal vol met natte kleren van de vorige dagen, het leek wel een feestje met al die vlag-
getjes aan de boten! We aten ook aan boord en dat zorgde voor de nodige troep. O n-
derweg zat het slepertje ineens vast, Jasper deed stoer door van boord te springen 
en de boot los te duwen. Ze hadden zelf gezegd: Vaar niet te ver uit de vaargeul! HaHa 
GniffelGniffel.  
 
Jasper had zijn zwembroek aan de stag gehangen en die woei er af maar door de snel-
le actie van Daan werd hij nog op tijd binnen boord gehaald. Verder had Amber d’r 
schoen aan de wervel van Niels zijn boot gehangen. Niels ging een beetje lopen klooien 
met de giek waardoor de schoen van de giek af viel. Toen kwam er een best grote boot 
aan die net niet over de schoen heen voer. Uit de boot 
kwam zo’n klein straaltje precies in de schoen, lullig, we 
hebben de schoen weer terug, jeeeeeeeh.  
Mijn petje flikkerde ook nog overboord en Ronald redde 
hem. Verder gingen we ook nog Pannenkoeken eten maar 
die van ons werden vette prut, oh ja, we zijn ook nog in 
een sluis geweest van wel 5 meter (!!!) diep, Nu ga ik 
stoppen want het licht moet uit. 
 
xxx-jes de meiden tent, Amber, Jantien, Lotte, Saskia, Marloes en Roos. 
 
Woensdag 11 juli (Emmeloord – Terhorne, Terherne) 
Hallo Luitjes!  
We zijn vandaag weer om 8 uur opgestaan (tenminste wakker gemaakt). Alles snel 
afgebroken en ingepakt en we hebben half door geslapen in de boot. We begonnen heel 
gezellig met zeilen en toen begon de pech. Niels was zo dom om een riem overboord te 
gooien dus moesten we allemaal wachten, maar er stond een lekker windje dus we 
schoten lekker op.  
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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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We zijn langs een paar sluizen gekomen met wat probleempjes! De wind was vaag bezig 
want we hadden de wind van alle kanten. Eindelijk waren we bij de eerste sluis en toen 
viel Sebas door de giek met alles d’r op en d’r aan in het water. Op een gegeven mo-
ment was er zo’n harde tegen wind waardoor het slepertje er aan te pas moest ko-
men. We zijn een heel eind gesleept met heel veel tegen (lekker saai dus). We kwamen 
veel vrachtschepen tegen en er waren hoge golven. 
En onze boegen doorkliefden de golven van het Prinses Margriet kanaal (nat) (bla bla 
bla bla). Jullie kunnen het toch lekker niet lezen zegt Sebas. In de riemen competitie 
van dit kamp is stand:  
1            Niels    (3) 
2           Sebas (1 + zichzelf) 
3          Jantien (1) 
4          De rest (0) 
 
En Sebas wil ook in het logboek staan toen hij vandaag zijn pet in het water ging gooi-
en en hij is ook jaloers dat Daan erin staat. Het stinkt hier naar Peter’s eigendunk 
(Peter: maar dat is terecht!) maar hij is zich aan het bekeren (waar ik hem niet in sti-
muleer).  
 
Ûnd møn (Fries) 
Marloes, Peter Niels en Jantien.  
Ps. Vet zeg, echt vet.  
 
Donderdag 12 juli  
Bonjour (hi) everybody 
Vandaag was de 2de dag dat we staand kamp hadden. We zijn net klaar met eten en 
ik heb nu de eer om in dit grote boek te schrijven.  Vanochtend moesten we om 9:30u 
zwemmen in het nog ijskoude water! Ook waren er een stel rare kinderen (waaronder 
Josse en Terry) o ja en ook Sebas die aan de brug gungen hangen toen leiding Jasper 
met veel plezier Josse te water smeet nadat die aan de brug ging hangen, renden alle 
andere kinderen weg. 
 
Nadat onze redelijk aardige (heel erg dus) leiding Rene weer terug was, ging er van 
alles mis. Toen ik met Michiel, Daan, Ester en Niels en Peter (Boers (red.)) ging zeilen, 
we het zeil hesen, toen het zeil scheurde, het scheurde  geheel door midden. We keer-
den terug naar de thuishaven en haalden we een nieuwe boot die wel een heel zeil had. 
We keerde terug naar de plas en zeilden nog een uurtje.  
 
Later werd René (die net was aangekomen) alweer in het water gegooid door heel veel 
kinderen. O ja, vanmorgen kregen we als ontbijt een paar wentelteefjes van de leiding. 
Ze waren heel erg lekker (aldus Ester). Ik mocht ook heel even wentel teefjes maken 
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maar dat lukte niet zo goed. Vanavond aten we Chicken Tonight met rijst en kip.  
Nou, nu regent het hard en stoppen we met schrijven,  
 
B@rt & Peter 
 
Vrijdag de 13de (aaah) 
Toen we vanochtend van Neptunus onze stenen kregen moesten we ze 24 uur meene-
men <censuur (red.)>. We werden al vroeg wakker door de ventjes van de andere 
wacht toen ik mijn kop buiten de tent stak zag ik dat m’n plee op de dijk stond. On-
derweg hoorde ik René al aftellen en voordat ik de tijd had om te bedenken wat ik 
moest doen, stond leiding Jasper naast me en werd ik erin gegooid (ik ben Daan). Ter-
wijl de boeren jochies nog bezig waren de rest wakker te maken werden ze uitgeschol-
den met woorden als: apen, boeren kunkeleieren en dergelijke. En ze antwoorden met 
een scharminkel houdt je bek man! 
 
De rest van de dopelingen werden er ook ingemieterd. Na het ontbijt in de regen gin-
gen we chillen en onze laatste restjes snoep opeten.  
 
Daarna gingen we op weg naar Sneek. Toen onderweg de motor van de Sleper uitviel 
(werd uitgezet (red.)), fout met de koeling, hebben we ongeveer 30 minuten gewacht , 
toen het probleem was opgelost begonnen we ons onderweg te vermaken met het uit-
schelden van Duitsers en het maken van onzinnige liedjes.  
 
Toen we in Sneek aankwamen mochten we godzijdank 
kiezen tussen onze steen sjouwen of ons zwemvest aan 
(Daan blij). We mochten daarna een uurtje shoppen en 
chillen, daarna naar de Chinees waar het eten lekker 
was. Josse vond het niet lekker en Jasper ook niet, zij 
hielden zich bezig met met Terry’s flippo’s. Roald kon 
zich niet inhouden en hielp mee. Jasper en ik zijn nu de 
Blues Brothers, we kunnen allebei goed zingen. Josse 
heeft ook sjans met puberige alto’s die op de kade za-
ten, Josse vind ze lelijk.  
 
Flashback, terug in Sneek: Na de Chinees gingen we als toetje een softijsje halen bij 
één of ander raar alto café waar Sebas een ijsje van Nine over zich heen kreeg en haar 
mishandelde waardoor Nine ook een plonsbon kreeg doordat ze van haar steen weg 
ging, net als Amber, ze moesten de gracht in. Nou toen gingen we terug naar de 
thuishaven en onderweg werden er nog een paar van de boot afgeduwd door het mui-
ten. 
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Totziens, Bart, Peter, Josse, Roald, Jasper en Daan 
Nu gaan we chillen 
 
Zaterdag 14 juli 
De dag begon met het wakker worden en achter de sleper hangen in ijskoud water. Op 
weg naar de plas hadden we al zoveel water geschept dat het water uit de zwaard-
kast stroomde, jammer genoeg hadden we geen puts aanboord, dus moesten we er 
eerst een uit een andere boot halen. Toen er nog maar 5cm van de boot te zien was 
(dus niet de mast) konden we gaan putsen (iets overdreven red.)). Na het putsen 
gingen we de plas op achter de sleper. Daarna hadden we gechilled om half 5 werden 
we wakker van de Ankerwacht. Toen hebben we gebarbecued, lekker verbrand en niet 
gaar vlees zoals de leiding het noemde. Na de barbecue gingen we met zijn allen nog 
wat drinken en wat dingen doen zoals praten enz. Daarna naar de tenten en daar ver-
der eten. 
 
Na het eten, slapen, Mazzel, Daan 
 
Zondag 15 juli 
Vandaag een beetje korte laatste dag. We worden om 13:00u opgehaald. Vanmorgen 
werden wij om 9:30u wakker gemaakt we hebben onze spullen opgeruimd. Vanmorgen 
hoorden we van buiten geroep, Ester ging er als eerste in, als 2de Niels als 3de Jan-
tien en als laatste Sebas en Jasper sr. Ze gingen trouwens de sloot in (bagger, bag-
ger en nog een bagger). Sebas ging er eerst met zijn hoofd in daarna de rest van zijn 
lijf. We gingen ontbijten en de tenten opr uimen, zo meteen komen de ouders.  
 
En dat was het einde van het KAMP!!!!! 
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(advertentie)(advertentie)  

(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



Belboei 138, september 2001, pagina 15 

MMeer dan twee zinnen van de Ankerwacht...eer dan twee zinnen van de Ankerwacht...  
Op  7 april hebben we buiten paaseieren gezocht. Dit deden we nu al (terwijl het nog 
laaaaang geen pasen was) omdat De Ellen met pasen geopereerd zou worden (zielig 
hoor). 
 
Eerst keken we helemaal verkeerd en waren we wel een tijdje bezig om ze te vinden. 
Eerst keken we namelijk op allemaal plaatsen waar ze niet lagen. Zoals op het veld, 
onder de bomen, tussen de grassprieten en waar het circus stond (hoe noem je dat 
ook al weer?). Waar lagen ze dan wel? Nou... op het veld, onder de bomen en tussen de 
grassprieten maar dan wel 3 meter ernaast. Toen we ze allemaal gevonden hadden 
kwamen Mark en Rogier aanlopen. Ze stonden verbaasd naar al onze gevonden paas-
eieren te kijken want zij hadden er geen een gevonden.  
 
Ellen gooide nog een paar paaseieren weg. Gewoon zo van Huppekee. En ze zei: "Jullie 
moeten nog maar eens goed zoeken!" Maar Tim stak zoals gewoonlijk zijn neus weer 
eens in andermans zaken en riep: "Ja dat zag ik wel hoor, je gooide ze expres weg."  
Toen deed Ellen net of ze heel boos op Tim werd. "Dat mag je niet verklappen!" Ook al 
wisten Mark en Rogier het zelf ook al want ze stonden d'r gewoon bij. Daarna pakte 
Tim ze gewoon op, zonder te zoeken. Toen ging Ellen over de rooie en riep: "Leg ze 
meteen terug!" 
 
Toen Tim ze weer goed verstopt had (ahum) hadden Rogier en Mark toch nog  paasei-
eren gezocht en gevonden.  
Wie had dat nou gedacht.  
  
Toen zijn we terug gegaan om een spel-
programma te schrijven dat we mis-
schien ooit (b.v. op een kamp) gaan doen. 
Dat was niet echt leuk, een beetje saai, 
maar goed. We moesten een ochtendpr o-
gramma schrijven en een avondspel be-
denken. Wat we bedacht hebben verklap 
ik nog niet want dan weet iedereen het al.  
 
Toen iedereen het zat was (na 5 minuten 
of zo) hebben we nog even de onderkant 
van de boten geschuurd want die moes-
ten nog geverfd worden. Maar aan verven 
zijn we, afgezien van een paar randjes, 
niet meer toegekomen. We mochten weer 
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naar huis.  
 
Die avond was er theorie zeilschool. De 
waterratten hadden examen.  
 
Dat was moeilijk maar ook weer niet. We 
hadden de voorafgaande weken les gehad 
van Ester. Die heeft ons uitgelegd waar 
de lijken zitten in de zeilboot, dat er lum-
mels zijn die kunnen bouten en hoe het 
komt dat zij altijd zo opgedoft in de boot 
zit. 
Dat zelfs de bakboordwacht stuurboord-
wal moet houden, dat je in de mastkoker 
helemaal geen masten kunt koken en dat er in de zwaardkast wel een zwaard zit, 
maar dat je daarmee niet kunt vechten. Ze heeft het hartstikke goed uitgelegd. 
 
Nou moeten we, als de boten in het water liggen, nog goed oefenen voor het praktijk-
examen. Dat is na de zomervakantie. 
 
Zo BelboeiBen, dit zijn dus meer dan twee zinnen van de Ankerwacht!  
 
Iris Schultheiss.  
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DDe sleper, nog even Scherpel bedankene sleper, nog even Scherpel bedanken  
Na ruim een jaar is hij terug. Ja ja, de sleper ligt weer in de haven. Er is heel wat op-
geknapt en er zijn veel aanpassingen gedaan. De sleper is voor het grootste gedeelte 
kaal gehaald en opnieuw in de teer en de verf gezet. 
 
De patrijspoortjes zijn gepoetst en de ruitjes er opnieuw ingezet. Ook aan de binnen-
kant zijn veel aanpassingen gedaan: een nieuwe dieseltank, veiligheidsrekjes zijn ge-
plaatst en de vetpotjes die op gevaarlijke plaatsen zaten zijn verplaatst. De motor 
is geheel nagekeken en onderdelen vervangen of schoongemaakt. Ook zijn er nog op-
bergplanken gemaakt en een opvangrek voor de ankerketting.  
 
In dit alles is erg veel tijd gaan zitten, maar hij ziet er weer erg gaaf uit en zal binnen 
kort weer rond varen op de plassen.  
 
Al die tijd heeft de sleper bij Jachthaven Scherpel  gelegen. Ik wi l Hans en Patrice 
van Jachthaven Scherpel heel erg bedanken, voor de ruimte en de tijd, want het 
heeft bij elkaar toch wel heel wat langer geduurd dan de planning was.  
 
Verder iedereen bedankt die heeft meegeholpen.  
 
Groetjes Ronald 
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Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Pieter Dwarshuis Pieter Dwarshuis heeft een nieuw mobieltje (én 
een nieuw nummer):  
0621-863922 
 
 

EsterEster heeft haar kamer moeten verlaten, maar hoeft gelukkig niet op straat te 
slapen, ze heeft een nieuw onderkomen:  

Amsterdamsestraatweg 403 bis 
3551 CL Utrecht  

030-2444101 
 

René Kuyer René Kuyer is ook het huis (eindelijk?) uit: 
Nootweg 24 
1231 CV  Nieuw Loosdrecht  
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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                 www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                                       Danny van der Linden                           035-6839850 



 
 
 
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 


