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Van de redactie 
Gelukkig Nieuwjaar! Mag het nog even? We hopen van harte dat jullie guldens ook Eu-
ro’s zijn geworden. De Belboei gaat dit jaar de 29e jaargang beleven. Bijna tijd voor 
een jubileumfeestje dachten we zo. We houden jullie op de hoogte van datum, tijd en 
lokatie… 
 
Eén van onze goede voornemens: niet meer klagen over het gebrek aan kopij. Willen 
jullie ons daar een beetje bij helpen? 
 
De Ankerwacht heeft hun belevenissen aan ons toevertrouwd en wij delen dit stukje 
graag met jullie! Kawouter heeft grote problemen met de Euro ontdekt! Wie helpt ‘m 
de laatste Euro zoeken? 
 
De boerenkoolfuif is een succes geworden, met een gigantische hoeveelheid gespon-
sorde boerenkool. Erik bedankt! 
 
De leiding van de Neuweghorde heeft uit de kennelijke archieven van voorgenoemde 
horde een stukje opgedoken dat geschreven werd door Andrew… 
 
Liefs, je redactie 
 
 
 
 
 
 

Copy- en verschijningsdata 
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei  
142                         13 april                                            + 25 april 
143                         8 juni                                                + 19 juni 
144                         31 augustus                                   + 11 september 
145                         26 oktober                                     + 6 november 
146                         7 december                                     + 18 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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Van het bestuur 
Op 26 januari hebben we weer traditioneel het jaar geopend met de boerenkoolmaal-
tijd. ‘s Middags was er een groots opgezet smokkelspel georganiseerd, maar helaas is 
het weer een grote spelbreker geweest. 
De leden die dit weer wel getrotseerd hadden kwamen nat tot zeer nat aan in Groot 
Goylandt waar we onze boerenkool aten. Onder de kapstokken waar de jassen hingen 
lagen plassen water. 
Maar de boerenkool smaakte daarom des te lekker.  
Dank aan de leverancier die deze  boerenkool gesponsord heeft. Ook dank aan de koks 
die de hele middag bezig zijn geweest om dit heerlijke maal te bereiden. 
Maar wat waren er weinig leden. Begrijpelijk dat er ouders zijn die hun kinderen thuis 
hielden vanwege het weer, maar dan niet afbellen of er voor  zorgen dat ze dan wel om 
6 uur in de school waren  is toch echt onbegrijpelijk.  We hebben meer dan een kwart 
overgehouden.  Zonde van het eten en het geld, dat we hiervoor hebben moeten uitge-
geven.  
 
Sinds 14 dagen hebben we eindelijk een huurovereenkomst voor de grond met de ge-
meente Hilversum voor ons pand op de Schuttersweg. De eerste 20 jaar kunnen we 
daar zitten.  
Van de week kregen we ook bericht dat het pand een landelijke monument status 
heeft gekregen. Wat het precies juridisch gaat inhouden wordt op het ogenblik door 
onze secretaris verder uitgeplozen. Eindelijk zijn we ook hier weer van onze zorgen af.  
 
Binnenkort valt bij u de Bewaarbelboei in de bus. Dit is een boekje waar al de wetens-
waardigheden van onze groep in vermeld staan. Bewaar het goed, want het wordt 
maar eenmalig verstrekt. Wel wordt er ieder jaar een los vel uitgegeven over de wisse-
lingen van de leiding en andere zaken, die voor u van belang zijn.  
Het heeft veel tijd gekost van de leiding, maar ook van Ellen, onze secretaris, en haar 
man Rob, die de hele layout verzorgd heeft. Veel dank hiervoor. Dit geldt ook voor Niels 
Brügemann, oud leiding, die de druk voor ons verzorgd heeft (pro deo).  
 
Verder zijn we druk met de arbochec, die we als vrijwilligersorganisatie, ook moeten 
uitvoeren. Dit houdt allerlei zaken in, zoals brandveiligheid, vluchtwegen enz. Meer dan 
50 onderdelen die onze aandacht vereisen.  
Wat betreft de brandveiligheid zit alles goed, want al onze blusmiddelen zijn weer goed 
gekeurd. 
 
De vorige week is eindelijk onze nieuwe vlet afgeleverd. Deze hadden we in het najaar 
gekregen van een ouder. Onze groepsbegeleider scouts moest op zaterdag wel vroeg 
zijn bed er voor uit, want hij werd ‘s morgens om half zeven bezorgd. Nu flink aan het 
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schilderen zodat hij half april het water in kan. Het tuig hiervoor komt eind maart. 
Ook van een ouder gekregen.  
 
De onderdelen zijn al weer druk bezig om voorbereidingen te treffen voor hun zomer-
kampen zoals de verkenners voor het NAWAKA en de WVA voor hun reis naar het bui-
tenland. 
Veel succes allemaal. 
 
Jos Spaanjaars 
voorzitter  

(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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Kerstkamp van de Ankerwacht 
Het idee van dit kamp was eigenlijk een afscheidskamp, maar omdat er 
niemand was om afscheid te nemen (ze zaten op hun luie reet lui te we-
zen) werd het een kerstkamp.  
 
We moesten naar de Schuttersweg om een paar “leuke” spelletjes met 
de Pieter Marits te gaan doen. Daar moesten we lief een manda-
rijntje eten en warme chocolade melk drinken met een kerstkransje 
(zijn jullie al jaloers?). We gingen vlaggenroof doen en drie keer ra-
den wie er won. Tip: het was niet de ankerwacht. Daarna 
gingen we drie is teveel doen. Dat was echt het hoogtepunt 
van de dag.  
 
We moesten weer terug naar de Diependaalselaan. 
En kregen een kerstdiner voorgeschoteld door de 
stam (ik bedoel maar). Iedereen zag er lief en net-
jes uit. Na het eten en de afwas moesten we op de 
fiets naar de Schutters- weg en gingen we de film, 
zonder ondertiteling, Harry Potter kijken. Om 
00.15 moesten we naar bed. Na het ontbijt werden 
we opgehaald en dat was het einde van ons coole 
kamp.  
 
-xxx- 
Iris, Miranda & Pauline 
P.S. wij hadden een eigen kerstboom met kerstversiering.  
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Europerikelen 
We hebben nu een paar weken de Euro, en ik begin er al aardig aan te wennen. Nu moet 
ik zeggen dat het rekenen met de Euro wel eens lastiger is dan je denkt. Kijk maar 
eens naar het volgende voorbeeld: 
 
Drie man verkennersleiding gaat na een kamp met z'n drieen uit eten. De rekening is 
30 Euro, dus ze betalen allemaal 10 Euro. Vervolgens vertrekken ze.  
 
De ober komt er achter dat hij teveel heeft 
gerekend, en dat de rekening maar 25 Euro 
was. Hij stuurt de afwashulp met vijf 1-Euro 
munten achter de drie aan.  
 
Onderweg bedenkt de afwashulp dat vijf 
Euro's lastig verdelen is onder drie personen. 
Hij besluit twee Euro in zijn zak te steken, en 
de drie leiding elk een Euro terug te geven.  
 
Tot zover is het eenvoudig, de leiding alle-
maal een Euro terug, en hij twee in z'n zak. 
Maar nu komt het:  
 
De drie leiding hebben elk een Euro retour gekregen, en betaalden dus 3 x 9 = 27 Euro. 
De afwashulp heeft twee Euro gehouden. 27 + 2 = 29 Euro.  
 
MAAR WAAR IS NOU DIE LAATSTE EURO GEBLEVEN? 
 
Kawouter. 
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Boerenkoolmaaltijd 
Net als ieder ander jaar was er weer een boerenkoolmaaltijd. We moesten om 14.30 
op de Diep zijn en toen gingen ze het spel uitleggen.  
 
We moesten in het dorp mensen achtervolgen (drugsdealers) en toen gingen we lekker 
door de regen richting het dorp. Daar aangekomen moest je om een bepaalde tijd er-
gens zijn. Ons groepje moest om 15.18 voor het politiebureau zijn en daar moesten we 
een persoon vinden. En toen zagen we Diederik (een van de Poca leiders) en die gingen 
we dus volgen. Toen we een tijdje achter hem aan gelopen hadden moesten we even 
wachten tot we ons groepje kompleet was en toen waren we hem kwijt. Na een tijdje 
zoeken of we hem weer zagen hadden we een ander persoon (ook zo’n drugsdealer) en 
die zei dat we om 16.45 bij de lift in het Hilvertshof moesten zijn. Zo gezegd zo ge-
daan. 
 
Daar troffen we nog 2 drugsdealers aan en toen is de ene helft van de groep met de 
ene dealer mee gegaan en de andere groep met de andere dealer. De dealer liep recht 
op het eindpunt af; dat was het station.  
 
We gingen toen op de fiets richting Groot Goyland. En daar stond de boerenkool 
klaar .  
 
We gingen net als andere jaren klieren!!! En nadat we allemaal wat uit de automaat 
genomen hadden gingen we een film kijken. Ik vond hem wel grappig en leuk. Na de film 
was het 21.15 en gingen we naar huis.  
 
Groetjes van Saskia van de Poca 
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Neuweghorde 
De avonturen van Baggera ( Neuweg horde ) toen hij zelf nog welp was.  
 
Ik heet Andrew. Ik zit op scouting. Ik vind het heel leuk daar. 
Ik zit pas op deze scouting. Ik zat op een andere scouting alleen daar vond ik het niet 
meer leuk. Ik zit samen met Rob op de scouting dat is mijn beste vriend. Ik ken hem 
van school ik zit op de Bosberg school. Ik heb erg veel zin in het zomerkamp dat lijkt 
me erg leuk.  
Ik ben al een keer op kamp geweest dat beviel mij erg goed Ik ben 10 en ik schrijf dit op 
8 maart 1995. 
 
De groeten aan iedereen die dit leest van Andrew 
Ik zit in nest wit. 
 
Groeten van de Neuwegleiding 
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(advertentie) 
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De boerenkool 
Zo als ieder jaar hadden we weer boerenkool (op 26 jan.). En ik kan je verzekeren dat 
het slecht weer was het regende. We hadden ook een spel. Net als vorig jaar. (En het 
jaar daarvoor. En het jaar daarvoor. Enz.) Het leek heel erg op het spel van vorig jaar 
alleen dit keer moesten we drugs smokkelaars (hoooooooooe) zien tegen te houden.  
Iedereen werd over 4 groepen verdeeld. 
 
Elk groepje moest 1 persoon volgen die een koffertje bij zich had, in dat koffertje zat 
dan drugs (gips dat in een zakje zat). Nadat de zeeverkenners de personen hadden 
gevonden, en ze aan het achter volgen waren moest je er voor zorgen dat de dealer je 
niet zag. 
 
Op een gegeven moment werd (bij ons althans) het koffertje aan een andere persoon 
gegeven en liep die met het koffertje verder (eerst Jochem daarna Wouter en als 
laatste Dries). 
Toen we op het einde allemaal bij het station aankwamen was het spel afgelopen.  
Nadat iedereen zijn fiets had gepakt  gingen we naar Groot Goylant (een school) daar 
gingen we boerenkool eten. Alle kleddernatte jassen 
werden over de verwarming gehangen. 
 
De bevers en de welpen waren er al. De welpen + de be-
vers hadden vossenjacht gedaan. Alles die dag (voor de 
bevers + de welpen) was in het teken van Harry Potter.  
Toen we klaar waren met het eten gingen de Welpen + 
de Bevers naar huis. De overige kinderen bleven nog een 
film kijken.  
 
Dit jaar was het Evolution. Het was een vet goede film. Over een meteoriet die op de 
aarde was geland. Er groeide allemaal rare plantjes op en om de steen. Later ont-
stonden er beesten (monsters die op dinosaurussen leken) die niet tegen zuurstof 
konden, in het begin. Later wel (Help!).  
 
Toen ontstond er een grote kwal die heel Amerika ging opeten. Gelukkig hadden de 
held en heldin een brandweerwagen vol met Head-and-shoulders. “Geef roos geen 
kans en buitenaardse monsters ook niet”. En ze leefden nog lang en gelukkig (met vet 
mooi haar).   
 
Na de film ging vrijwel iedereen naar huis toe (rond 10 á 11 uur).  
 
Door Iris Schultheiss (Ankerwacht) 
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Neuweghorde 
Het is alweer een tijdje geleden dat de Neuweghorde wat van zich heeft laten horen in 
de Belboei, maar er is goed nieuws, het gaat hartstikke goed met de Neuweghorde. Er 
zijn veel nieuwe welpen bij gekomen en het is hartstikke gezellig. Om jullie een kleine 
indruk te geven hielden we een kleine enquête onder drie Neuweggers.  
 
Het tofste van de welpen vind ik… pannekoekjes bakken. Vandaag gingen we… levend 
statego doen. Dit vond ik leuk bij de boerenkoolmaaltijd… ik vond het vet tof. Het lijkt 
me gaaf om met de welpen… pannekoekjes te bakken. Ik wou nog even zeggen dat… ik 
het vet gaaf vind. En ik doe de groetjes aan… iedereen. 
Van Conne. 
 
Het tofste van de welpen vind ik… verstoppertje spelen. Vandaag gingen we… boom-
pje verwisselen. Dit vond ik niet leuk bij de boerenkoolmaaltijd… dat we in de regen 
moesten lopen. Het lijkt me gaaf om met de welpen… naar Mek Donalds te gaan. Ik 
wou nog even zeggen dat… ik hoop dat we weer op kamp gaan. En ik doe de groetjes 
aan… de leiding. 
Van Jeanine 
 
Het tofste van de welpen vind ik… de welpen zelf. Vandaag gingen we… boompje ver-
wisselen. Dit vond ik niet leuk bij de boerenkoolmaaltijd… het spel was te nat. Het 
lijkt me gaaf om met de welpen… op zomerkamp te gaan. Ik wou nog even zeggen 
dat… ik Priscilla mis. En ik doe de groetjes aan… Maxima en Willempie. 
Van Jacala 



Belboei 141, februari 2002, pagina 13 

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) 
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Verhuisberichten en cyberinfo 
Nico van Leeuwen is naar een andere planeet gegaan:  
 
njmvanleeuwen@planet.nl  
 
 
 
En ….. Laurens woont daar nu dus ook:  
 
Laurens van Wageningen: laurensvw1@planet.nl  

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

 
9 maart 
13 april 

4 mei (LET OP: dit is de eerste zaterdag) 
8 juni  

6 juli (LET OP: dit is de eerste zaterdag) 
 

 
 

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 
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Telefoonnummers 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                  Wieke Broeders                                    035-6234006 
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 teamleiding 
Bevers                                              Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Pieter Maritshorde                          Heleen van der Horst                           035-6219927 
Albert Schweitzerhorde                   Rick Stapel                                          035-6242471 
Neuweghorde                                    Guno Heitman                                     035-6230543 
Sioniehorde                                       Bastiaan Verbeet                                035-6852745 
Ankerwacht                                      Ellen Reurings                                      0650-966511 
Bakboordwacht                                Dries van Laer                                      0626-160397 
Pocahontaswacht                            Ronald Frank                                        035-7726973 
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 
3e maandag van de maand            spelraad 


