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Van de redactie 
 
Na Belboei 151 is gelukkig toch nog het jubileum nummer 150 op de deurmat gevallen. 
Dit mede dankzij onze drukker: nadat er een hele serie op het postkantoor verdwenen 
is heeft hij ons jubileum nummer nog een keer kosteloos gedrukt. Wij zijn hem daar-
voor natuurlijk zeer erkentelijk. We pakken de draad weer op met nummer 152! 
 
We hebben helaas definitief afscheid moeten nemen van onze oude voorzitter Jos 
Spaanjaars. Hierbij was het Zuiderkruis wel overweldigend vertegenwoordigd, een in-
drukwekkende gewaarwording. 
 
We hebben in deze maanden weer een heleboel beleefd. Iedereen heeft wel een af-
scheids- of ander kampje achter de rug. Verder is Sinterklaas weer langsgeweest, dit 
was zoals altijd weer een reuze feest. Er is dus weer meer dan genoeg leesvoer voor 
een mooie dikke Belboei. 
 
Dan rest ons nog een aantal aankondigingen: De kerst zit er weer aan te komen, dus 
op de 2e kerstdag is het weer gezellig bij de Soos. In het nieuwe jaar hebben we ook 
weer een videomarathon, dus de winter komen we wel door. 
 
Traditioneel wordt het nieuwe jaar geopend met onze Boerenkoolfuif. Dit jaar is daar 
iets tussen gekomen, maar bij de Zuiderkruis is uitstel geen afstel! Op zaterdag 14 
februari gaan we met z'n allen in de herkansing en aan tafel. Wij hopen nu al dat daar 
weer mooie verhalen uit gaan komen. 
 
We wensen jullie nu vast een witte kerst, en een knallend nieuwjaar! 
 
De redactie 

mailto:belboei@zuiderkruis.nl
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Van het bestuur 
 
Bedroefd, maar ook een beetje trots… 
 
 
Een paar weken geleden hebben we afscheid genomen van Jos. Na heel veel jaren voor-
zitter te zijn geweest van onze groep trad hij vorig jaar af en kon nog meer tijd gaan 
besteden aan mooie reizen met Bep. Helaas heeft dat veel te kort mogen duren. Wij 
missen hem nu al. 
 
Tijdens de uitvaart was de Zuiderkruis prominent aanwezig. Het meest in het oog 
springend was de begeleiding die acht leden van onze leiding in de kerk en op de be-
graafplaats aan de kist gaven. Terwijl onze groep doorgaans gekenmerkt wordt door 
een wat lossere discipline en gemoedelijker sfeer, zagen we hier een zeer waardige de-
monstratie van respect. Goed gedaan! Ik was weer trots op jullie. 
 
Daarbij zakt natuurlijk al het andere in het niet. De speculaaspoppen-actie (enorm 
veel verkocht, méér dan voorgaande jaren, mede dankzij een aantal ouders dat op het 
werk de nodige dozen wist te slijten), de ruzie met de gemeente Wijde Meren (die ons 
wel weg wil sturen vanaf de Laan van Eikenrode, maar nog geheel niet heeft nage-
dacht over alternatieven), onze acties om het bestuur te versterken (omdat er nu wel 
erg veel taken op erg weinig mensen neerkomen) – dat is allemaal van wat mindere 
orde. Dat gaat natuurlijk wel gewoon door, want de groep draait gewoon verder. Ge-
lukkig maar! 
 
Ruurt Stapel. 

Jos Spaanjaars 
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Aan alle leden, ouders en bestuur 
Mede namens onze kinderen wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie mee-
leven tijdens de ziekte van Jos en na zijn overlijden. We zijn overstelpt met kaarten, 
brieven, telefoontjes en bezoek. We kunnen nauwelijks onder woorden brengen hoe dit 
Jos en ons getroost heeft. 
De begeleiding door de stam en leiding van Jos tijdens zijn laatste gang in de kerk en 
op het kerkhof heeft ons diep getroffen en ontroerd.  
Jos heeft afscheid genomen van “zijn Zuiderkruis” en van iedereen die hem dierbaar 
was. Wij allen namen op waardige wijze afscheid van hem. 
 
Nogmaals heel hartelijk bedankt, 
 
           Bep 
           Sandra en Bert 
           Aldo en Cath 
           Yolan en Gerard 
           Imar en Fleur 

In Memoriam: Jos Spaanjaars. 
Het zal ongeveer 15 jaar geleden zijn geweest dat ik naar de Hobbemalaan 10 moest. 
Een welpenleidster van Zuiderkruis had gespot dat ik misschien wel leiding wilde wor-
den - en dan moest je langs bij het hart van het bestuur van de Zuiderkruis in die tijd: 
bij Jos en Bep op de bank dus. 
Daar had 10 jaar eerder de Zuiderkruis ook haar huidige vorm gekregen. Aan de keu-
kentafel: Jos, bestuurslid van de Zuiderkruisgroep en Bep, bestuurslid van de Pieter 
Marits, besloten tot een fusie om een aantal bestuurs- en leidingproblemen op te los-
sen. En zo werden de onderdelen in elkaar geschoven en had de Zuiderkruis er een hor-
de bij. 
 
Dat was in een tijd dat scouting de wind niet echt mee had. Veel mensen bestempel-
den Scouting als "elitair", “militaristisch", etc - allemaal geen pré. Nu nog steeds niet, 
maar er is wat meer informatie bekend over Scouting, waardoor het meer wordt ge-
accepteerd.  
 
Een moeilijke tijd dus. Een tijd waarin veel Scoutinggroepen over de kop gingen. Toch 
bleef de Zuiderkruis groeien. Tot grootste watergroep van de regio, misschien wel van 
het land. Immers inmiddels ruim 250 leden die ieder weekend in touw zijn. 
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Hoe kwam dat? 
Door Jos? 
Nee, dat is wat te gemakkelijk. Maar ik denk dat het wel heeft geholpen. 
Door zijn        respect voor anderen, 
                     zichzelf op de achtergrond zetten, 
                     vriendelijkheid - maar toch daadkracht 
gecombineerd met heel handige eigenschappen als 
                     praktische instelling - niet lullen maar poetsen 
                     goed geheugen 
                     doorzettingsvermogen 
heeft Jos enorm bijgedragen aan de groei en bloei van de Zuiderkruisgroep. 
 
Onze groep heeft meer van die belangrijke figuren in haar geschiedenis gehad. Ieder 
die de historie van de groep een beetje kent weet wie dat zijn: de mannen die promi-
nent op de voorgrond stonden en de groep een periode richting gaven. In die categorie 
"dragende figuren" hoort Jos - maar dan méér in stilte. Je hoorde er minder van. 
Maar het gebeurde wel. Wel het gezag, met een heel natuurlijk leiderschap, niet de de-
monstratieve vaandeldrager. 
Een voorbeeld. Jaren geleden ging bij ons om 1/2 4 's nachts de telefoon. Schrik. Is er 
wat mis? “Met de alarmcentrale. Er is een inbraakmelding vanuit Uw pand aan de Die-
pendaalselaan en de 1e persoon op de lijst, de heer Spaanjaars, neemt niet op.” En 
terwijl je even daarna door nachtelijk Hilversum rijdt besef je dat Jos die telefoontjes 
normaliter altijd krijgt - en nu toevallig op vakantie is. Maar die vaak genoeg in z'n 
eentje op de politie heeft staan wachten als weer de een of andere halve zool de ver-
bandkistjes had leeggeroofd. En daar hoorden wij dan dus weinig van. Jos deed dat 
gewoon. Alleen Bep zat iedere keer met Jos rechtop in bed – en vond dat op den duur 
ook niet leuk meer. Terecht. 
Niet voorop staan dus. Maar er wel zijn. 
 
Met nog zo'n eigenschap van Jos waar de Zuiderkruis erg veel aan gehad heeft: ook 
als er iets moeilijks op je weg komt, gewoon beginnen. Gewoon doorgaan. Niet uit het 
veld laten slaan. Bijvoorbeeld: na al 10 x langs te zijn gegaan bij de ambtenaren van 
Hilversum over het baggeren van de haven, die maar steeds niets doen. Wat doe je 
dan? Gewoon doorgaan: een 11e keer erheen, ook al lijkt het een mission impossible. Is 
dat ontkennen van de werkelijkheid? Of is dat wel degelijk inzien hoe de vlag erbij hangt 
maar toch er tegenaan gaan. 
Wat het ook is, het is een karaktereigenschap waardoor Jos veel voor de groep heeft 
betekend. 
 
Een karaktereigenschap die denk ik ook van pas kwam toen begin dit jaar ineens die 
verschrikkelijke ziekte werd geconstateerd. 
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Aanvankelijk als een onbeduidend pijntje, niet veel later met die rampzalige diagnose, 
die nog nauwelijks een uitweg biedt. En ook toen zagen we Jos redelijk laconiek reage-
ren. “Tsja, ze zeggen het, ik merk er niks van, we zullen wel zien, gewoon doorgaan.” Het 
hele proces van bestralingen en chemo/therapie door, gewoon doorgaan: kijken waar 
het schip strandt. 
 
En ook dan nog - hoe diep je ook zelf in de shit zit - aandacht voor anderen en de goe-
de zaak blijven houden. 
Een voorbeeld: een van ons vroeg Jos een maand geleden - toen de zaken er voor Jos 
al echt slecht voor stonden: Jos, wat kan ik voor jou doen? Jos antwoordde: “ja, er is 
iets wat je kunt doen: op de achterkant van de BelBoei…” - ons clubblad - “...staat 
nog een naam verkeerd. Als jij dat nou even doorgeeft ....” Oftewel: steeds jezelf weg-
cijferen, die interesse houden voor de anderen en de goede zaak - hoe rottig je het 
zelf ook hebt. 
 
Al die goede eigenschappen en alles wat Jos voor ons bereikt heeft kan ik hier nog 
eindeloos opsommen. 
Gelukkig hebben we dat vorig jaar - bij zijn afscheid van de groep – en eerder dit jaar - 
toen hij een lintje kreeg opgespeld - al uitgebreid gedaan. Toen konden we het gelukkig 
nog rechtstreeks tegen hem zeggen. Daar had Jos zelf méér aan dan nu. 
Dus kan ik gewoon volstaan met te zeggen dat het gewoon een heel goede kerel was: 
zo'n lintje krijg je immers niet voor niks. 
 
Blijven wij over met de brokken van vandaag. 
Immers, waar net ik Jos noemde, had ik het vaak over: Jos en Bep. Want dat was een 
tandem die, elkaar versterkte, soms corrigeerde, samen veel bereikte, verre landen 
verkende. En die tandem is nu uit elkaar gevallen. 
En dat is wellicht toch wel het meest verdrietige van vandaag. 
Bep, heel jammer, dat jullie niet méér jaren samen zijn gegeven. We gunden jullie op zijn 
minst nog 10 jaar extra, om nòg meer van de wereld te kunnen zien. 
 
Bep, Ik hoop dat het helpt dat je weet dat wij allen enorm met je meeleven. Gelukkig 
heb je 4 – waarschijnlijk ook mede dankzij Jos – fantastische kinderen, die nu erg 
dicht bij je zijn en je kunnen ondersteunen. Jongens, jullie ook alle sterkte toegewenst. 
Bep, we wensen je alle sterkte toe voor de komende periode. 
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F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

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

(advertenties) 

Sinterklaasfeest 
29 november was het weer zover! 
Sinterklaas kwam  bij het Zuiderkruis op bezoek. 's Morgens kwam hij bij de Bevers 
langs en 's middags kwam bij de Welpen in het clubhuis aan de Schuttersweg.  
De Bevertjes zongen op hun allerhardst. Toen Sinterklaas dat hoorde is hij gauw naar 
binnen gegaan. De Pieten strooiden hun snoepgoed en Sinterklaas ging op zijn  mooi 
versierde stoel zitten. Een paar kindertjes zongen een mooi liedje voor Sinterklaas en 
ook de Pieten zongen heel hard mee. Maar algauw hadden de Pieten het niet meer zo 
naar hun zin, want wat gebeurde er? Marloes wist een truc! Ze kon de neus van een 
vriendinnetje weg toveren en nu wilde ze dat ook met de neuzen van de Pieten probe-
ren! Grote paniek natuurlijk, want stel je voor dat Zwarte Piet, net in deze drukke tij-
den, zonder neus moest lopen! 
Gelukkig waren de Pieten de kinderen te snel af en konden ze mèt neus even later hun 
weg vervolgen naar andere lieve kindertjes in Hilversum. 
Sinterklaas en Zwarte Pieten, hartelijk bedankt voor uw bezoek en de cadeautjes die u 
achter liet. Tot volgend jaar maar weer. 
 
Wieke Broeders 
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Sinterklaasfeest  2 
Het begon allemaal op zaterdagmiddag 29 november om 12 uur precies, de eerste 
welpen liepen rond het clubhuis op de schuttersweg en de leiding was druk bezig met 
de voorbereidingen voor het beursspel, waarbij de Wilde Vaart ons zou assisteren. 
Voor de mensen die het beursspel niet kennen, het gaat als volgt; in het bos zijn een 
aantal steden gevestigd (Wilde Vaarters en leiding), bij deze steden kunnen aandelen 
worden gekocht en verkocht. Door slim handelen krijg je bij de ene stad meer voor je 
aandelen dan bij de andere. De welpen moeten met een startbedrag dus zoveel moge-
lijk aandelen kopen en voor meer geld verkopen waardoor ze geld verdienen.  
 
Langzamerhand kwamen er steeds meer welpen. Het werd me iets te druk, daarom 
ben ik maar gauw het bos ingevlucht om een plekje te veroveren voor het spel. Een deel 
van de leiding heeft met de welpen geopend en het spel uitgelegd (de rest zat al in het 
bos). Daarna zijn de welpen op pad gestuurd om voor Sinterklaas geld te gaan verdie-
nen, zodat de sint cadeautjes kon kopen voor de kinderen. Het zit namelijk zo, de 
Kerstman had Sinterklaas opgelicht en alles van hem afgepakt, nu werden de welpen 
dus gevraagd of ze voor de sint geld wilden verdienen om de oude man te helpen. De 
welpen deden hun uiterste best om zoveel mogelijk te handelen. De euro tekens ston-
den in hun ogen. Maar er loerde ook gevaar, door het bos lopen twee slechte Pieten 
die het verdiende geld probeerde af te pakken. Hierdoor zijn de welpen weer in topcon-
ditie, ze hebben zich kapot gerend voor deze twee kwaadaardige verraders.  
 
Uiteindelijk is er veel geld ingezameld met ons beursspel, we gingen terug naar het 
clubhuis waar we zouden wachten tot Sinterklaas kwam om het geld in ontvangst te 
nemen. Onder het genot van een bekertje chocomel is er geluisterd naar wat Sinter-
klaas ons kwam vertellen en wat hij vond van onze inzameling. Toen had Sinterklaas 
nog een leuke verassing voor mij in petto, volgens hem vonden de welpen mij geen aar-
dige leiding, als straf daarvoor ben ik door vier Zwarte Pieten ingepakt met wc papier. 
Gelukkig was de rest van de leiding daarna ook de klos. Zij werden ingepakt door hun 
eigen welpen. (Ik dus ook nog een keertje). De tijd vloog voorbij, het bleek namelijk al 
half drie te zijn geweest. Ouders keken daarom genadeloos toe hoe wij werden inge-
pakt. Als laatste heeft de Sint nog een paar cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen 
die de meeste speculaaspoppen hebben verkocht. Dit was het einde van de dag en 
Sinterklaas ging er onder luid gezang vandoor. Even later mochten ook de kindertjes 
naar huis. Voor de leiding bleef toen de heugelijke taak over om alle fijngestampte pe-
pernoten van de grond te krabben. Al met al was het weer een geslaagd Sinterklaas-
feest!! 

De groeten, Martin     
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Speculaaspoppenaktie 
Hallo Bevers, Welpen, Verkenners en Wildevaarters, 
 
Wat hebben jullie weer je best gedaan met de verkoop van de speculaaspoppen! 
Bijna iedereen is erg enthousiast in de weer geweest. 
 
De Verkenners en Wildevaarters verkochten veel beter dan vorig jaar. Daar waren een 
paar superverkopers! Esther Heuvelink had het prachtige aantal van 111 poppen. Maar 
er waren veel meer kinderen die meer dan 100 poppen verkocht hebben. Menno Vos 
was ook zo’n hele goeie! Koen Schoonens had zelf al heel wat poppen op zijn lijst 
staan en omdat zijn vader voor zijn werk ook nog eens heel veel poppen bestelde, kwa-
men Koen en zijn broer Daan allebei op ruim 200 stuks uit! 
Geweldig! 
 
Ook de vader van Josse Blase heeft een grote bestellijst ingeleverd. Bedankt Josse, 
goed geregeld! Misschien een ideetje voor andere ouders volgend jaar?!  Ook zo leuk is 
dat heel veel nieuwe kinderen zo hun best hebben gedaan. Pas lid van het Zuiderkruis 
en dan meteen zoveel verkopen, bravo Georgios Rietveld (51), Marc Verhoog (64) en 
Luuk Dankmeyer(63). 
 
Totaal zijn er 6345 speculaaspoppen verkocht. Zoveel hebben we nog nooit ver-
kocht!!!!! De Pocahontaswacht heeft de meeste poppen verkocht, maar ze zijn dan ook 
de grootste groep van het Zuiderkruis. We hebben dit jaar voor het eerst gekeken wel-
ke groep gemiddeld de meeste poppen had verkocht en deze prijs, een taart, is ver-
diend door de Pieter Maritshorde.  Hier volgt het overzicht : 
 
Onderdeel                      Aantal    Meeste verkocht     Aantal 
Bevers                            346        Justen v Schaik      73 
Sioniehorde                     517          Rob Klijnman           84 
Albert Schweizerhorde    481         Dick vd Grift           65 alweer! 
Neuweghorde                  670        Laura van Welzenis  99 alweer! 
Pieter Maritshorde         801         Menno Vos              192 
Ankerwacht                    601         Jetze Meyer            106 
Pocahontaswacht           1348       Koen Schoonens      263 
Wilde Vaart Antarctica   1038       Josse Blase            287 
Bestuur                          532                                        
Totaal                             6345                                      
 
Deze kinderen hebben van Sinterklaas een klein cadeautje gekregen. 
Alle kinderen kregen voor iedere 25 poppen die ze hadden verkocht een lootje. Sinter-
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(advertenties) 

klaas heeft tijdens het Sinterklaasfeest op 29 november de lootjes getrokken en ook 
deze winnaars hebben intussen hun cadeaubon ontvangen. Bij de Bevertjes werd het 
lootje getrokken van Marisa Knecht. Zij kreeg de cadeaubon van Zwarte Piet. Of bij de 
verkenners en de WVA een lootje is getrokken van onze veelverkopers, weet ik niet, ze 
hadden wel een grote kans natuurlijk. Maar je weet het maar nooit, Marisa deed ook 
maar mee met één lootje! 
 
Natuurlijk gaat het niet om de prijsjes, maar om de totale opbrengst. 
Door de inzet van bijna al onze leden heeft het Zuiderkruis toch mooi  € 4832,- extra 
in kas. Hier kunnen we veel leuke (extra) dingen mee doen. Zo gaan we 20 maart met 
alle kinderen zwemmen in Baarn. (Voor de Bevertjes wordt iets anders georganiseerd, 
zij hebben nog niet allemaal hun zwemdiploma.) 
 
U begrijpt dat deze speculaaspoppenactie voor onze club erg belangrijk is.  
Wij zijn dan ook erg blij dat u als ouders uw medewerking verleent. Niet alleen met het 
enthousiastmeren  van uw kinderen maar ook met de helpende hand reiken bij het tel-
len en rondbrengen van al die poppen. Hartelijk dank hiervoor !! 
Volgend jaar rekenen we weer op u ! 

Wieke Broeders 
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Sinterklaasfeest Pocahontaswacht 
 
Op zaterdag 6 december hebben we met de Poca sinterklaas gevierd. We begonnen de 
dag met speculaas maken. Iedere bak moest een eigen figuur bedenken van speculaas. 
Er kwamen dingen voor bij als een hartje, een luchtballon, een smiley, een zeepaardje 
en een vis. Daarna gingen we een programma doen bedacht door Iris H. en Bart B. 
Iedereen had 3 cadeautjes mee gebracht. Iris en Bart hadden een dobbelsteen ge-
maakt en elk cijfer had een opdracht: 
 
1. Liedje zingen  
2. Cadeautje pakken  
3. Pieten stunt (een kunstje doen)  
4. Cadeautje aan iemand anders geven  
5. Cadeautje pakken  
6. Sinthint (hints) 
 
Als je het bij 1, 3 en 6 goed had gedaan mocht je een 
cadeautje pakken. Aan het eind van elke ronde 
mocht je je cadeautje uitpakken. Toen iedereen 3 
cadeautjes had, waren de speculaasfiguren inmid-
dels gebakken. Ze waren heel erg lekker geworden en 
er moest nog één ding gedaan worden: opruimen. 

 
Rosa en Mirte van der Spek 

Eerste opkomst bij de Pocahontaswacht 
Toen ik voor het eerst naar scouting ging vond ik het best eng. Maar dat ging snel 
over. Toen we naar de haven gingen werd ik ingedeeld bij Sterre. Die zei dat hij boots 
was en hij zat ons de hele tijd te komandere en dat was wat minder leuk haha. Met 
Roos en een paar andere kinderen en dat was best gezellig. Toen we bijna bij de grote 
plas waren waaiden we in een boom (door Sterre en Sasja) maar daar kwamen we 
weer snel uit. Toen moesten we eerst Koen ophalen want die kwam wat later. Toen 
gingen we weer terug naar het eiland, en daar bleven we even. Toen moesten we weer 
terug naar de haven want we hadden wat tijd verloren doordat we Koen moesten op-
halen. Toen we terug waren in de haven moesten we dus de boten schoonmaken en 
toen zat er een rivier kreeftje in de boot. Toen gingen we weer naar huis.   
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(advertenties) 

 Boten onderhoud
Het boten onderhoud was ook wel leuk maar ik was wel heel erg nat geworden toen we 
de boten moesten schoon maken met water enzo maar dat was niet erg want ieder-
een was zo ongeveer doorweekt. Haha. dat was mijn stukje. 
 
           Doei groetjes Marieke. (Poca) 
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Belboei 152 december 2003, pagina 15 

Albert Schweitzerhorde 
 
Hallo allemaal. Afgelopen tijd is er bij de Albert Schweitzerhorde gigaenormwowveel 
gebeurd. Het is een tijd die in alle mogelijke geschiedenisboeken terug te vinden zal 
zijn en de kans is groot dat Story met een extra editie komt. We proberen nu zo offi-
cieel en duidelijk met een beknopte samenvatting te komen van het kampje dat mid-
den in die roerige tijd viel. 
 
Omdat er allemaal mensen weg gegaan zijn en nieuwe er bij gekomen, hielden we een 
standaard afscheids- en installatieweekend. Zoals alle gebruikelijke kampen kwamen 
de welpen nog vol frisse moed aan bij ons clubhuis. Na een kleine degelijke opening wer-
den bijna alle spullen verhuisd naar ons winteronderkomen. Dit gebeurde met de on-
misbare hulp van de vaders van Jelle en Yorick, nog bedankt daarvoor!  
 
Na een zeer emotioneel afscheid van ons (waarschijnlijk voormalige) clubhuis, begon 
de grote tocht naar het nieuwe onderkomen. Na een kleine omweg via wat achtertui-
nen en vijvers liepen we via Zonnestraal en enkele net aangebouwde heuvels naar het 
clubhuis waar we gingen slapen. Dat gebeurde niet voordat we eerst alsof het niets 
was naar de schuttersweg heen en terug gelopen zijn om daar nasi en saté te gaan 
eten, met enkele plaatselijke scouts. Zoals het bij een kamp hoort deden we hierna 
een nachtspel, en dat was een soort fakkelspel met echte tikkers en dus ook fakkels. 
Na de spannende tocht door het bos terug, kwamen we bij het clubhuis aan waar de 
leiding ging slapen.  
 
De volgende morgen werd de leiding al weer vroeg wakker gemaakt omdat enkele wel-
pen spontaan tanden ging wisselen. Waarschijnlijk van spanning, want Sinterklaas 
bleek ook ons niet vergeten te zijn! Maar weer kwam de EHBO-cursus van Chil dus van 
pas! Yes!! Hierna werd in de buurt nog aantal kleine spelletjes gedaan en toen was het 
al weer tijd om te gaan installeren. Na deze officiële gebeurtenis, die werd bijgewoond 
door vele hoogwaardigheidsbekleders, missionarissen, diplomaten, junglebookfiguren 
en zelfs ouders en grootouders was het hele festijn al weer afgelopen en waren we 5 
welpen kwijt, maar óók weer 6 welpen rijker. 
 
Nou dat was de snel geschreven beknopte weergave van het flink moemakende kamp.  
 
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toegewenst van de 
Albert Schweitzerhorde Loosdrecht,  
 
           Chil en akela 
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Afscheidskamp Pocahontaswacht 
Goedemiddag midden Limburg 
 
Hier een kamp verslag van de Poca (voor mij het laatste kampjhu helaas). 
Het begon allemaal op 25-10-2003 op een zaterdag middag natuurlijk, na een gewone 
opkomst van verkenners of WVA. De WVAers waren er rond etenstijd (6 uur). Toen 
mochten we allemaal meteen aanschuiven want we gingen eten. Ja, en rarara wat zou 
het zijn... Ja, pasta (lekker makkelijk klaar te maken hè) wel macaroni. Na het eten 
kregen we natuurlijk te horen wie er corvee had. En ja, het was de tafel die het meest 
geklierd had (aan de Garfield tafel) waar ik dus net buiten viel gelukkig. Zij mochten 
lekker afwassen terwijl wij een beetje aan het kloten waren met spelletjes. 
 
Toen de afwas klaar was kregen we te horen wat we gingen doen, en wat het thema 
was van het kampje. Het thema was helowean!!!. En ja wij mochten dus pompoenen 
gaan verzamelen. Eerst zelf groepjes maken van 3 of 4 personen. Toen moesten we 
dus pompoenen zien te krijgen voor een blikje leverpastei. Wij heel druk rennen naar 
b@rt zijn huis, was er niemand thuis :s dus bij de buren proberen, en ja hoor raak. Wij 
heel blij en rennen naar het clubhuis. Wij kwamen als 2e maar toen gingen ze kij-ken of 
we een pompoen hadden. Maar toen zeiden ze dat we een zuidamerikaansechimpan-
ceeponpoen (of zoiets) hadden, maar hij was ook groen in plaats van oranje. Dus wij 
terug en toen kregen we een grotere mee, alleen die moesten we terug brengen. Wij 
weer bij het clubhuis bleek dat we hem moesten houden om hem uit te kunnen hollen. 
 
Naja om kwart voor negen kwamen we met 5 pompoentjes aan, en heel veel wakzienen 
lichtjes want ondertussen had Ronald gebeld of we die mee wilden nemen. Daarna gin-
gen we ze uithollen, en zette Diederick ze een voor een op de foto, echt tof!!!! 
 
Daarna hadden wij (de WVAers Lot, Josse, Roald, Esther, Peter (ook al was hij er 
niet) en ik) een verassing voor de leiding. De verassing was een video band te zijn die 
wij zelf gemaakt hadden en allemaal iemand na speelden! Peter was Daniellé, Esther 
was Ronald, Josse was Jasper (een oude leiding en de broer van Diederick), Lot was 
Rob, Roald was Diederick en ik speelde Jochem. Iedereen heeft erom gelachen, het was 
echt tof geworden. 
 
Daarna gingen we nog een vaag spel doen, dan moesten degenen die weg gingen gelui-
den maken en de rest moest ons zoeken, was wel grappig. Daarna moest iedereen 
naar bed, behalve wij natuurlijk, wij hebben nog een keer de video gekeken en nog gezel-
lig lopen lullen. Daarna moesten wij ook naar bed. Er waren toen al veel mensen apart 
gezet: Barollo en Bart B in de botenloods, Sabine in de keuken en Iris in het AKW lo-
kaal. Later moest Joerie ook nog in de plee slapen, wel lullig op zich want hij deed niet 
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eens wat. Uiteindelijk zijn we nog gaan slapen maar hoe laat dat was, ik heb geen 
flauw idee. 
 
De volgende morgen gingen wij de leiding wakker maken in plaats van andersom, en 
ging de leiding ei bakken. Nou ja de leiding... Esther, Lot en Ronald. Nadat iedereen 
lekker ei had gegeten moest er weer afgewassen worden. Ik mocht kiezen wie dat wa-
ren dus Sabine en Peter (kleine) en toen gingen we eigelijk alleen beetje kloten met 
zeep terwijl de anderen een paar vage spelletjes op het veldje aan het doen waren. 
Toen gingen we cake eten (waar muizen aan hadden gegeten ;-) ). Het was toen al iets 
van 1 uur, dus de schoonmaak was aan de beurt. Iedereen hielp goed mee dus ging lek-
ker snel. Daarna hebben we nog ff een spelletje gedaan en toen was het al weer afge-
lopen. :S 
 
En aan het einde van een kamp hoort natuurlijk een afsluiting, dus we gingen afsluiten 
en tot onze grote (kugkug) verbazing kregen we nog iets leuks mee naar huis: een be-
ker en een harpsleutel. Maar niet zomaar een, maar een met de Pocahontaswacht 
erin geschreven. Echt cool Ronald, Diederick, Jochem, en Danielle! De eerste ouders 
waren er al, dus het werd tijd dat iedereen weg ging helaas. Maar natuurlijk beleven er 
nog een paar over die nog ff gingen kletsen, maar na een halfuurtje toch echt weg gin-
gen en echt afscheid namen van de Poca, waaronder ik. 
 
Poca bedankt, en leiding natuurlijk 2x zoveel!! 
Groetjes  
Saskia  
 
Ps nog bedankt voor de harpsleutel, is altijd handig hè :D 
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Wilde Vaart afscheidsweekend 
Vrijdagavond half negen ik loop het WVA clubhuis in Loosdrecht binnen, ik ben wat la-
ter omdat ik tot acht uur moest werken. De geur van spaghetti, bier en zweet dringt 
mijn neusgaten binnen. Ik zie Nine wanhopig een kilo kaas proberen te raspen, ik trek 
mijn jas uit en pak een biertje, geef iedereen een hand en verlos Nine uit haar lijden 
door de strijd aan te gaan met de kaas. Aangezien ik toch niet stil kan zitten heb ik 
ook maar geholpen met het koken. Eigenlijk best ironisch, is het je afscheidskamp 
moet je je eigen eten maken. 
Na een poos staan de borden op tafel. We beginnen gulzig aan het lang verwachte 
avondmaal. Na het toetje en de afwas, gingen we de digitale foto’s van de afgelopen 
jaren bekijken, het was leuk om die allemaal nog eens te zien, het waren o.a. foto’s van 
het buitenlandkamp in Slovenië en Kroatië en het kamp van afgelopen zomer. Daarna 
hebben we nog een beetje bier gedronken en gerelaxt. Het werd niet heel erg laat want 
de volgende dag begon het kamp eigenlijk pas echt. 
 
We gingen naar Den Haag waar de organisatie voor ons een leuk clubhuisje gehuurd 
had vlakbij de kust en bij het Kurhaus (we zijn niet in de buurt van het strand geweest 
maar dat doet er niet toe), verder was het een hele aangename locatie. Het clubhuis 
was van een scoutinggroep die veel met gehandicapte kinderen deed dus we hadden 
ruimte zat. 



Belboei 152 december 2003, pagina 19 

Ik heb nog nooit op zo’n ruim toilet gezeten, dit in tegenstelling tot de ruimte in de 
auto’s. Michiel heeft ongeveer anderhalf uur over drie mensen heen gelegen en Pim zijn 
Peugeootje raakte bijna met zijn uitlaat het asfalt.  
Na het uitladen en het clubhuis te hebben verkend kregen wij de mededeling dat we 
naar het Museon gingen waar een tentoonstelling was over de “jongens tegen de 
meisjes”. Op weg naar het Museon hadden we de ruimte van Wouter zijn achterbak 
waar ik dus in mocht liggen. 
Na gebroken en gekneusd uit de achterbak gekomen te zijn, kregen we ook nog het 
slechte nieuws dat de tentoonstelling meer voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar te 
zijn. Maar je kent de WVA ze gaan geen uitdaging uit de weg dus ook deze niet, we zijn 
daarom gewoon tussen de kleuters gaan staan en hebben even hard mee gedaan. 
(Konden ze ook eens winnen…red.) Gelukkig was er ook nog een andere verdieping die 
iets intellectueler was dan de vorige. Deze tentoonstelling ging over de geschiedenis 
van de aarde en de mens. Om vier uur zijn we terug gegaan naar het clubhuis om even 
bij te komen en ons avondeten te bereiden, want om zeven uur moesten we weer 
naast het Museon wezen, we gingen namelijk naar het Omniversum. We hebben daar 
een leuke film gezien over achtbanen. Teruggekomen op het clubhuis, hebben we een 
biertje gedronken en een beetje gek lopen doen, we hebben onder andere tafel geklom-
men en muziek gemaakt met een ontzettend irritant speeltje voor kleine kinderen. Te-
gen een uur of elf zijn we richting het centrum van Den Haag gelopen om daar de boel 
eens flink op stelten te zetten. Het was overigens een flinke wandeling, de boulevard 
van Scheveningen was toch dichterbij geweest.  
Maar goed na een aantal uur feesten zijn we bij de enige eettent die nog open was een 
lekkere pizzapunt gaan eten, daarna wachtte ons een lange wandeling naar het club-
huis.  
 
De volgende morgen, eigenlijk middag, zeg twee uur ’s middags, kwamen wij uit ons 
bed. Na een heerlijk gebakken eitje zijn wij aan de grote schoonmaak gegaan en hebben 
ons weer in de auto’s gepropt, waarna een lange rit naar huis volgde. Dit keer was ik 
de lul ik mocht tussen de achterbank en de voorstoelen in liggen, dit was nog niet 
eens zo’n slechte positie maar na één uur tussen de benen van Bart te hebben geze-
ten en ongeveer 200 kilometer aan bos en weiland langs je heen hebt zien gaan krijg je 
toch wel een misselijk gevoel in je buik, daarom was ik blij toen Wouter de auto in 
Loosdrecht parkeerde en ik eindelijk mocht uitstappen. Hier hebben wij de laatste din-
gen opgeruimd en het kamp was afgelopen. 
Wilde vaart ik zal jullie missen (traantje wordt weggepinkt), het was een geweldig af-
scheidskamp 
 
De groeten, Martin 
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Wilde Vaart welkomstweekend 
Ahum, omdat onze 'vaste' razende reporter het nu wel heel razend druk had, zal ik 
maar eens wat schrijven. Ik zal u meenemen op een zeer korte sfeerimpressie van het 
welkomstweekend dat we pas geleden hebben gehad. 
 
Het begon allemaal wat rommelig: We zouden al op vrijdagavond om 17.00 uur verza-
melen. Aangezien bijna iedereen die vrijdagavond allang had volgepland was maar de 
helft op tijd aanwezig voor het eten. Na de spaghetti is een aantal mensen rustig 
weer weggegaan wegens 'andere zwaarwegende verplichtingen', om later weer terug te 
komen. Enfin, zo tegen een uur of 11 waren we wel compleet. We hebben de rest van de 
avond gevuld met films kijken, en een heel doortrapt spel. 
 
Een korte samenvatting: We deden een filmspel. Zie het een beetje als Monopoly, maar 
in plaats van steden waren filmgenres op 
het bord te vinden, en de straten waren 
films. Met de gebruikelijke dobbelsteen als 
leidraad liepen we over het bord, waarbij 
natuurlijk films gekocht konden worden. Als 
je geld over had kon je er een of meer ac-
teurs op kopen, en als het echt duur 
mocht zijn dan kon je zelfs een ster in je 
film zetten! Hierbij werden we natuurlijk 
dwarsgezeten door verschillende origineel 
gevonden kanskaarten. Met het geld dat je 
uiteindelijk verdiende kon je dan weer stra-
ten kopen waarmee je op het welbekende 
"Kolonisten van Catan" bord je straten en dorpen moest bouwen. 
 
Het spel zat dus leuk in elkaar, en het bord en de andere speelstukken zagen er top 
uit. 10 punten!! Helaas waren we in een wat ballorige stemming, dus het spel is niet 
helemaal serieus van de grond gekomen. 
 
De volgende ochtend waren we in een dubbele stemming: Natuurlijk is het leuk om in je 
clubhuisje wakker te worden, maar vanochtend zou Jos worden begraven. Een aantal 
mensen ging naar de begrafenis toe. De rest heeft picknick spullen bij elkaar gezocht, 
is op de fiets gestapt en naar de dagcamping gereden om hier lekker buiten van het 
mooie weer te genieten. Later in de middag kwamen de mensen die naar de begrafenis 
waren geweest er ook bij. 
 
's Avonds hebben we natuurlijk lekker gegeten (al waren de meningen hierover zoals 



Belboei 152 december 2003, pagina 21 

gewoonlijk weer wat verdeeld). De volgende stap was optutten en mooimaken. We gin-
gen namelijk naar een feest van een bevriende scoutinggroep in Huizen. Met z'n allen 
op de fiets dus weer, richting het Noorden. Vlak voor 't centrum stonden twee uiter-
mate vriendelijke agenten de fietsers te controleren, wat Daan op een bon kwam te 
staan omdat zijn verlichting het niet deed. Beetje jammer, maar 22 Euro en een stuk-
je omfietsen langs Daans huis (voor lampjes) later waren we weer op weg. Nu moet je 
het eigenlijk iedereen zelf maar vragen, maar ik heb in Huizen een leuk feestje gehad. 
Goeie muziek dus je kon er weer prima dansen, en de sfeer was volgens mij prima. 
 
Eenmaal weer terug in het clubhuis waren we best wel moe. Er is nog een film aange-
zet, maar ik weet niet of iedereen deze heeft afgekeken. Ik in ieder geval niet! 
 
De zondagochtend leek weer in alles op een WV-kamp. We deden namelijk... Niets! Nou 
ja, eieren bakken en opruimen natuurlijk, maar verder stonden we uitermate relaxed 
op. Toen alles weer aan de kant was gingen we allemaal weer weg richting douche of 
bad. 
 
Heren orgies, bedankt! Op naar het volgende weekend! 

Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

Vaartweg 43b - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80  (uitsluitend tijdens openingsuren)

(advertentie) 
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Uit de oude doos... 

De komende Belboeis vertonen we in een serie van drie verslagjes het verhaal van 
onze oude sleper Antartic. In dit nummer deel 1: 
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Onze nieuwe sleper 
De ongeveer 2000 kilo ijzer die bij ons clubhuis aan de Diependaalselaan staat zal 
volgens de technici en ingewijden in de materie in mei van het komende jaar te water 
worden gelaten. Natuurlijk zal dat feestelijk gebeuren en smijten we er een flesje 
goedkope appelcider tegenaan om het schip en bemanning een behouden vaart te 
wensen. Maar voor het zover is zal er nog wel van alles moeten gebeuren. 
 
De afbouw zal ter hand worden genomen door Willem van Diest, Ron Klaui en John de 
Jong. Hand en spandiensten kunnen worden verwacht van Ronald Frank en ondergete-
kende. Maar dat zijn natuurlijk niet de enigen die zich bekommeren om en meewerken 
aan het in de vaart brengen van onze groepstrots. Zo heeft Sven van Hemert van 
Svenfix aangeboden om de vlonders en betimmering te maken en ook de leiding heeft 
zich al voortvarend op het schilderen van onze sleepvlet gestort. Het werk ligt nu even 
stil omdat het buiten te koud is om te werken. De twee componentenverf kan bij lage 
temperaturen niet worden verwerkt en als je je gereedschap vastpakt vries je er 
meteen aan vast. 
 
Als de weergoden meewerken en we ons mogen verheugen op een vroeg voorjaar zal 
binnen een aantal weken alle werkzaamheden worden afgerond. We streven zoals ge-
zegd naar mei 2004. 
 
Ons schip zal een naam moeten krijgen. En daar hebben we diverse redenen voor. Bij-
voorbeeld om de koningin de gelegenheid te geven haar wens “Ik doop u ...... en wens u 
en uw bemanning een behouden vaart...” compleet te laten maken. Het is ook handig 
om een beetje aansprekende naam te geven aan ons slepertje. Stel je voor dat ie ooit 
in de krant komt, dan moet het toch een naam zijn om te onthouden, die blijft hangen, 
zoals “Herald Of Free Enterprise”, “Neeltje-Jacoba”, “Estonia” of “Exxon Valdez”. 
 
Voor het verzinnen van een écht pakkende naam hebben we jullie hulp nodig. Op de 
website van de Zuiderkruisgroep kan je een naam opgeven en een reden waarom ons 
dierbare bezit die naam zou moeten krijgen. Als klap op de vuurpijl kan worden ge-
stemd op de namen die zijn opgegeven. Zo kunnen we een tijdje voor de doop de defini-
tieve naam bepalen. Dit is het internetadres waar je de door jou bedachte naam kwijt 
kan: http://www.zuiderkruis.nl/sleper/sleper.asp. Doen! 
 
Ben van Hengstum 

http://www.zuiderkruis.nl/sleper.asp
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10 vragen aan… Anke Broeders 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je bij de Zuiderkruis? 
Ik ben Anke Broeders, ik wordt 13 april 18 jaar en ik geef leiding bij de bevers! 
 
2. Werk je, of volg je nog een opleiding en wat? 
Ik zit op dit moment in 6 gymnasium. Ik ben me nu een beetje aan het oriënteren voor 
volgend jaar en op dit moment lijkt het me leuk om rechten te gaan studeren in Lei-
den. 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten / partner 
Ik woon in Hilversum, in een huis met mijn ouders Henk en Wieke, broer Rik, broertje 
Bart, zusje Conne en onze hond Mazzel!  
 

 
 
 
4. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Tja das nogal veel, iets teveel eigenlijk, mijn zater-
dag bestaat uit: eerst bevers, dan door naar mijn 
tennistraining en als het mee zit kan ik dan ook 
nog door naar mijn hockeywedstrijd! Maar op za-

terdag heb ik ze dan ook wel allemaal bij elkaar! 
 
5. Welke functie(-s) vervul je binnen de groep? 
Ik geef leiding bij de bevers, samen met bevermama Margot, Nine en Jolijn. 
 
6. Wat houdt dat in? 
Zaterdag vroeg opstaan, naar de Schutterweg rijden en een gezellig programma 
draaien met alle bevers en leiding, binnen of buiten! 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Tja, dat is een goeie vraag. Ik ben op mijn 5de al begonnen bij de bevers en ben zo 
doorgestroomd naar de welpen, verkenners, wilde vaart en ik ben nu weer terug bij de 
bevers. 
 
8. Wat heb je tot nu allemaal gedaan en wat zou je allemaal nog willen doen bij de Zui-
derkruisgroep? 
Ik ben vooral lid geweest, nu ben ik dus leiding. Ik heb niet echt plannen in de toekomst 
bij de Zuiderkruisgroep, maar we zullen zien... 
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Hallo allen, 
Ik heb een huis gekocht en jullie nog niet het nieuwe adres gegeven! 
           Brinkweg 16c 
           1211 RW Hilversum 
           Tel. blijft hetzelfde! 
           E.Reurings@chello.nl 
 Groeten, 

Ellen Reurings  

En Sander Blase is het ouderlijk huis ontvlucht, en heeft een 
nieuwe hut betrokken: 
 
           W. Schuylenenburglaan 46 01 
           3571 SJ   Utrecht 

9. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon stellen? 
Hoe bevalt het nu bij je nieuwe welpenhorde, en welke onderdelen zou je nog meer lei-
ding willen geven? 
 
10. Ik wil graag in de volgende Belboei ...................... in deze rubriek zien omdat .......... 
Rik Broeders, omdat hij zo enthousiast was dat ik in deze rubriek mocht dat ik aan 
hem deze eer wil doorgeven. Veel plezier Rik! 

Mededelingen: 

mailto:e.reurings@chello.nl
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan: 

 
 

10 januari 
14 februari 
13 maart 

 
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 (kawouter@zuiderkruis.nl) 
035-7720131  
0627-268921 

(advertentie) 

mailto:kawouter@zuiderkruis.nl
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                     Ruurt Stapel                                     035-6242471 
Secretaris                                     Ellen Brouwer                                    035-6216022 
Penningmeester                             Harry Rörik                                        035-6945263 
Onderhoud gebouwen                     Martijn Haringman                            035-6220670 
Beheer Diependaalselaan               Joke de Jong                                     035-6232564 
Beheer Schuttersweg                    Margot van der Horst                       035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen               Wieke Broeders                                  035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers               Herma van Ouwerkerk                        035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners   Ben van Hengstum                            035-6236766 
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 
Secretariaat                                 Ellen Brouwer                                    035-6216022 
                                                     Diepeweg 15 
                                                     1211 AE  Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers                                           Margot van der Horst                       035-6219927 
Pieter Maritshorde                        Ysbrand ten Houte de Lange             0294-418723 
Albert Schweitzerhorde                 Rick Stapel                                       035-6242471 
Neuweghorde                                 Sander Blase                                    06-14760098 
Sioniehorde                                   Rik Broeders                                     035-6234006 
Ankerwacht                                   Erik Rosendal                                    035-6288045          
Pocahontaswacht                         Ronald Frank                                     035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic                    Wouter Klein                                      035-7720131 
Matancastam                               Laurens van Wageningen                    035-6284829 
Rimpelstam                                   Niels Brügemann                               06-52471532 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                             035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep               www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                                    Danny van der Linden                         035-6839850 
Postmaster                                  Ben van Hengstum                            035-6236766 

http://www.zuiderkruis.nl


 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand                bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
Op afspraak                                   akelaraad 
Op afspraak                                   spelraad 
 
Tweede kerstdag                            kerstinstuif op de soos 
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