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Van de redactie 

Het is maandagavond, ongeveer 23.30. Normaal zijn we nu al twee keer klaar met 
het maken van de Belboei en gaan we aan de wijn. Maar vandaag nog lang niet. Om 
een of andere reden heeft iedereen de afgelopen maand inspiratie gekregen en wat 
ingezonden naar de Belboei. Hoera. 
 
Wat is er allemaal te lezen: Nou, van bijna alle onderdelen wat. De welpenhordes 
hebben van alles en nog wat meegemaakt en zijn samen met de bevers naar het 
strand geweest. Ze waren allemaal nat, maar het was gezellig. 
 
De verkenners hebben hun jaarlijkse winterkamp gehad. Wederom met veel loopwerk, 
maar ditmaal een geheel andere opzet dan in de vroegere Kootwijk traditie.  
 
Even voor de duidelijkheid: de groep heeft een nieuwe speleenheid, de Rimpelstam. 
Dit is een soort stam voor bejaarde stamleden, die het tempo van de Matanca-
stam niet meer bij kunnen houden, maar toch nog actief op zaterdagavond willen 
zijn. De redactie wacht met spanning op de 
openingsaankondiging van “de bejaardensoos”.  
 
Tenslotte nog wat cijferwerk dit keer. 
Een financieel overzicht van de penning-
meester, tevens cijferkunstenaar en de 
statistieken van Jantje Beton. Kortom, 
een hele dikke Belboei, het lijkt wel een 
telefoonboek. 
 
Nog even dit: we kregen een erg leuk stukje van de Marjanka Sluyk over haar afscheid 
van de Pieter Maritshorde met een heleboel kleurenfoto’s erbij. Helaas werd de 
kwaliteit van de foto’s bij het scannen zo slecht dat we ze niet konden plaatsen. 
Maar zo te zien hebben ze een hele leuke middag gehad. Uiteraard hebben we de 
tekst natuurlijk wel geplaatst. Die kun je lezen op blz. 7. 
 
Ook “Van de redactie” is lekker lang geworden, maar dat was te verwachten met 
zoveel copy. Tot de volgende keer, 
 
Liefs, je redactie 
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Copy- en verschijningsdata 

Nummer  Datum inleveren copy  Verschijning Belboei 
 
119  6 juni    + 22 juni 
120  29 augustus   + 14 september 
121  10 oktober   + 27 oktober 
122  12 december   + 21 december 
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Van het bestuur 

Bij het ter perse gaan van de vorige Belboei werd er, door een oud leiding, een 
persbericht van de gemeente Hilversum, bestemd voor de bewoners in de buurt van 
de Schuttersweg, bij ons afgegeven. 
 
Hierin werd  gesuggereerd dat de gemeente plannen had om ons gebouw aan de 
Schuttersweg te gaan gebruiken voor een peuterspeelzaal of ons zelfs wilden 
“verplaatsen” i.v.m. de nieuw bouwplannen aldaar. Met een afvaardiging vanuit het 
bestuur zijn we naar die hoorzitting geweest. De gemeente had inmiddels zelf ook 
bedacht, dat die peuterspeelzaal in ons gebouw toch niet de ideale situatie was. De 
onrust en schrik was gelukkig voor niets geweest. Verplaatsing was ook niet nodig! 
Alhoewel, met een gemeente als Hilversum weet je het maar nooit. 
 
Over de problemen van de Diependaalselaan hebben we nog steeds niets van de 
gemeente gehoord. Op de laatste bestuursvergadering is er besloten, dat we toch 
maar wat aan het onderhoud gaan doen. De kozijnen en het boeiboord worden 
vernieuwd. We zijn met offertes bezig. Over Kortenhoef en de haven zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. We blijven afwachten. 
 
Hoera, we hebben twee nieuwe leiders. Een bij de Neuweghorde en een bij de 
Bakboordwacht. We hopen, en daar gaan we ook van uit, dat zij een gezellige tijd bij 
de groep zullen hebben. Natuurlijk kunnen we nog altijd extra leiding erbij gebruiken. 
 
De collecte van Jantje Beton is dit jaar zeer succesvol geweest. De huis aan huis 
collecte bracht dit jaar f. 1.245,-- meer op dan vorig jaar en de straatcollecte 
deed hier niet voor onder, want die bracht f.1.200,-- meer op. We haalden als groep 
f.11.000.= op, dit is bijna 1/3 van de totale opbrengst van de gemeente Hilversum. 
Deze was ruim f. 34.000,--. Hartelijk dank aan degenen, die de organisatie en al 
het telwerk hebben gedaan en natuurlijk ook aan al de collectanten. Vanwege dit 
record heeft het bestuur aan al de kinderen een traktatie gegeven in de vorm van 
drop. 
 
We hebben weer een lokatie voor onze boerenkoolmaaltijd. Dankzij een van de ouders 
, kunnen we volgend jaar op het Ronald Holstcollege terecht. Bedankt. Het is een 
schitterende aula.  
 
Jos Spaanjaars, voorzitter 
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Van de penningmeester 

 
Een overzicht van de financiën van het afgelopen jaar: 

Zuiderkruis Pieter Marits Kiowa Sc. Loosdrecht Totaal
Contributies 32.152               3.289                859                   2.179                  38.479              
Subsidies 18.624               -                    7.728                 594                   26.946             
Acties 10.319                750                    750                    750                    12.569               
Interest 105                    3                        641                    2                        751                     
Bijdrage -                    -                    2.000                -                    2.000                

61.200              4.042                11.978                3.525                80.745              

Rente 12.372                -                    5.567                -                    17.939               
Huur 7.011                   1.100-                  1.655                 3.000-               4.566                
Afschrijvingen 8.134                 -                    1.485                 -                    9.619                 
Gevel reiniging -                    4.853                -                    -                    4.853                
Overige huisvesting 18.125                4.830                1.864                 3.513                 28.332              

45.642              8.583                10.571                513                     65.309             

Afdrachten 6.489                532                    399                   266                   7.686                
Onderhoud materialen 3.231                 -                    350                   -                    3.581                 
Activiteiten 6.924                600                   365                   905                   8.794                
Organisatie, Belboei 678                   398                   400                   461                    1.937                  

62.964             10.113                 12.085               2.145                 87.307              

Over / tekort 1.764-                 6.071-                 107-                     1.380                 6.562-                
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Afscheidssnik van Marjanka 

 
Hoi welpen en leiding van de Pieter Maritshorde. 
 
Ik wil jullie nog hartelijk bedanken voor jullie toffe afscheidskado’s. Ik vond het 
schaatsen een gezellige dag, alleen dat jullie mij steeds inhalen met schaatsen is 
niet echt beleefd. Van mijn wijze vader heb ik namelijk geleerd om ouderen nooit in te 
halen. Jullie kunnen goed schaatsen. 
 
Tot ziens, en de groetjes van Marjanka. 
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(advertentie) 
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De Jantje Betoncollecte van 1998 is een gigantisch succes geworden. Voor het 
eerst in alle jaren dat de Zuiderkruis meedoet zijn de door de tienduizend-
guldengrens gegaan (het lijkt de beurs wel). Zowel huis-aan-huis als op straat werd 
heel veel geld opgehaald. Iedereen heeft het vuur uit zijn sloffen gecollecteerd. 
Hieronder kun je zien hoe de opbrengst in de loop van de jaren is gestegen. Er zit 
maar een negatieve kant aan dit verhaal: volgend jaar moet het dus nog meer 
worden. We gaan ervoor! 
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Bevers Loosdrecht in actie! 

Hoewel u niet veel hoort van de Bevers Loosdrecht, zitten we niet stil. Afgelopen 
zaterdag kwamen de kinderen vol goede moed naar het winkelcentrum Kerkelanden 
om daar winkelende bewoners te verlossen van hun kleingeld. Niet alle Bevers waren 
er, slechts vijf, maar die waren dan ook erg gemotiveerd. Na drie kwartier hebben ze 
allemaal hun bus opgewisseld voor een lege, die ze ook snel weer gevuld kregen. 
Het harde werken werd beloond, want Bever-oma Ineke had krentenbollen en drinken 
voor iedereen. Over Bever-oma gesproken, die is toch wel erg populair. Aangezien ze 
11 maart jarig was, hebben alle Bevers, ook die van Hilversum, tekeningen gemaakt, 
die in de Scoutshop zijn opgehangen. Geloven jullie dat ze 40 is geworden?? De blije 
oma (niet in het echt, ik ben nog niet zwanger) heeft ook nog lollies getrakteerd en 
toen werden de kinderen alweer opgehaald. Graag wil ik de vaders van Steven en 
Korrein bedanken voor hun steun tijdens het collecteren (ze hielden ons goed in de 
gaten!). 
 
Het kamp komt in mei en daarna zult u zeker een verslag van ons lezen! 
 
Bevergroeten, Liesbeth 
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Avondspel Pieter Maritshorde 

Vandaag 21 februari hadden we met de 4 welpenhordes 
een avondspel. Om 18:30 verzamelden de welpen zich 
op de Schuttersweg. Er waren 50 welpen om een 
spannend spel in het bos te gaan doen. 
 
In het bos zweefden gekleurde planeten, Mars (groen), 
Saturnus (blauw), Jupiter (geel), Venus (rood), en de Aarde (wit) die moesten ze in 
een speciale volgorde langs. 
 
Oei, er dwaalde nog iets rond!!?? Er was een zwart gat, die kon een planeet bij de 
groepen wegstrepen. De groep moest dan weer opnieuw naar de planeet die 
doorgestreept was. 
 
Als ze alle planeten gehad hadden moesten de welpen terug naar het begin. 
Het was best rennen en moesten slim zijn om sommige planeten snel te pakken te 
krijgen. Door de planeten te roepen of in te sluiten konden ze de planeten sneller te 
pakken krijgen. 
 

 
Kortom het was een te gek spel en erg spannend. 
Het was al snel 20:00 uur, tijd om te stoppen en naar binnen te gaan om wat te 
drinken. 
 
Een van de Pieter Marits groepjes had gewonnen want ze hadden 2 kaarten vol + 
nog 1 losse planeet. Daarna hebben we nog een kwartier in het stamhok gedanst en 
nog wat gestoeid. Al snel werden de welpen weer opgehaald door de ouders. Het 
was een te gekke eerste ontmoeting voor het grote kamp dat we met deze welpen 
in mei hebben! 
 
Ronald Frank. 

 

ASTRO-team: 
PLANEET  SINAR NR.: PARAAF 
MARS  GROEN  _____ 
VENUS  ROOD  _____ 
JUPITER  GEEL  _____ 
AARDE  WIT   _____ 
SATURNUS BLAUW  _____ 
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Pieter Maritshorde 

Bij de Pieter Marits gebeuren rare dingen. 
We zijn ongeveer 2 weken bezig geweest met een geheime hut.  
Zaterdag 7 maart gingen we weer richting de hut. In het bos zagen we al een zakje 
hangen met rare tekens erop. Dat lieten we maar hangen, het leek voor een 
speurtocht. 
Bij de hut aangekomen gingen we verder bouwen. 
Opeens zag één van de welpen een vaag papier in het dak zitten. 
Er stonden dezelfde tekens op als op het zakje dat we eerder tegen gekomen 
waren. 
De welpen wilden wel weten wat er in de brief stond. 
Het was niet te lezen, het waren allemaal tekens. 
We gingen maar snel naar dat zakje toe. Gelukkig hing het er nog en zagen dat daar 
de code in stond. Toen we naar het clubhuis gingen kwam de vraag wie is er dan in de 
hut geweest? 
Daar kwamen we achter toen we de bief ontcijferd hadden. 
De persoon noemt zich tot nu toe Datmerkjewel. Hij heeft ons ergens voor nodig en 
gaat ons uittesten met opdrachten. De eerste opdracht was een brief 
ontcijferen, nou dat is aardig gelukt. 
Hier een stukje brief: 
δαγ  λυιτϕεσ 
ικ βεν δατμερκϕεωελ. 
γελυκκιγ ηεββεν ϕυλλιε μιϕν βριεφ γεϖονδεν ωαντ ικ ηεβ ϕυλλιε νοδιγ. 
  
Zaterdag 21 maart kregen we de tweede opdracht. 
We moesten een speurtocht lopen. 
De speurtocht was met smiles en kruispunten uitgezet en telkens vonden we weer 
een brief, waar weer een stuk route in stond. 
Op het eind moesten we opschieten want we moesten een belangrijke datum vinden. 
Die datum was op een bom geschreven, en als we niet snel waren zou hij ontploffen. 
Gelukkig vonden we hem snel en konden we hem onschadelijk maken. 
Daarna zijn we weer richting het clubhuis gegaan. 
Nog lekker gedronken. We hadden best wel dorst gekregen van het lopen en de 
spanning. 
Nu wordt het weer afwachten of Datmerkjewel nog contact met ons opneemt. 
Eén ding weten we wel dat hij/zij ons goed in de gaten houdt. 
 
Groetjes de Pieter Marits Welpen en leiding. 
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Ronald. 
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Neuweghorde 

Alweer een Belboei dus dat betekent voor mij weer heel snel iets verzinnen om aan 
jullie te vertellen, want zoals gewoonlijk bedacht ik pas op het laatste moment dat 
het weer zover was. 
 
Wat hebben we de laatste paar weken met de Neuweghorde allemaal gedaan. 
Uiteraard weer een heleboel en ik zal hier een paar dingen noemen. 
 
Een hele leuke opkomst hebben we gehad met de Wilde Vaart samen. Welpen en wilde 
vaart gaat dat samen? Ja dus, heel goed zelfs. We deden een vossenjacht; de 
WVA verkleed en de welpen er achteraan rennen om een handtekening te 
bemachtigen. De vossen vinden was niet zo heel moeilijk maar om ze te tikken viel 
helemaal niet mee. Zo tegen het einde waren zowel de welpen als de Wilde Vaarders 
flink moe van het rennen. Een veel gehoorde opmerking van de vossen was: "ze kunnen 
toch best hard rennen die kleintjes" en ook " wat moet je nou doen als er ineens 20 
welpen tegelijk op je af komen?". 
 
Ik wil nog wel even melden dat de Wilde Vaarders ook echt hun best hadden gedaan 
om er leuk uit te zien en dat was ook zeker gelukt. 

 
Na de vossen jacht nog een smurfen-levend-cluedo gedaan. Weer rennen maar nu 
om uit te zoeken welke smurf de moord had gepleegd, waar en hoe. 
 
Wat we ook nog gedaan hebben is een weekendkampje met de Sioniehorde. Het was 
even wennen aan elkaar en aan de vreemde leiding maar uiteindelijk werd het toch 
heel gezellig. Veel spelletjes gedaan, puzzels opgelost, getekend en gerend.  
's Avonds nog een spannend avondspel en daarna slapen. 
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De volgende dag ook heel druk geweest. We eindigden met een spannend potje 
paaltjesvoetbal waarbij vooral de flesjes van de leiding het moesten ontgelden. 
 
De mooiste creaties en de grootste zooi kregen we toen we gingen aardappel-
stempelen. Met een mesje snij je een figuurtje uit een aardappel, die doop je in de 
verf en je maakt een afdruk op papier. Ik heb hele leuke dingen gezien al had niet 
iedereen door hoe het werkte. 
 
Als laatste wil ik nog even iets zeggen over de strandwandeling. 28 Maart hebben 
we samen met de Sionie- en Pieter Maritshorde en de bevers het strand met een 
bezoekje vereerd. We zijn van Bloemendaal naar Zandvoort gelopen en weer terug. 
Het was heerlijk weer, iedereen was lekker uitgewaaid. De meeste welpen hadden 
uiteindelijk flink natte voeten en broeken en schoenen zagen er ook niet meer zo 
schoon en droog uit. We zijn de bal kwijtgeraakt, die ligt nu ergens in Engeland. Maar 
zo'n ramp is het niet en het was heel gezellig. We hebben lekker een hele pot drop 
opgegeten die we gekregen hadden voor het vele geld dat we met Jantje Beton 
hebben opgehaald. 
 
In de volgende Belboei lezen jullie weer iets van wat we gedaan hebben. Tot dan, 
 
Groetjes van Hathi. 
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De strandwandeling 

Zaterdag 28 maart hebben alle welpen en bevers een strandwandeling gehouden. 
We hebben ons om 12 uur de zaterdag ochtend verzameld op de Schuttersweg. Het 
duurde enige tijd voordat we vertrokken maar uiteindelijk zaten alle welpen veilig in 
een auto en was niemand vergeten. 
 
Na een tijd rijden kwamen we er achter dat er een fout in de routebeschrijving zat. 
Maar gelukkig was iedereen veilig aangekomen en kon de strandwandeling beginnen. 
Na ongeveer 5 minuten lagen de eerste welpen al in het water en liepen de rest van 
de dag in natte kleren maar dat maakte allemaal niet uit. Na een paar honderd 
meter gelopen te hebben bleven de bevers achter en liepen de welpen nog een stukje 
door want die waren nog lang niet moe. 
 
Maar na een tijdje gelopen te hebben werden ze toch wel moe en gingen we weer terug 
naar het beginpunt. Daar aangekomen waren er nog maar weinig welpen droog en 
schoon. Moeders niet erg blij met al deze vieze welpen in de auto. Na al het zand af 
geklopt te hebben en de laarzen geleegd te hebben mochten we weer de auto's in. In 
de auto was het op de terug reis lekker rustig want een dagje strand is best 
vermoeiend maar wel enorm gezellig. Ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk vonden. Ik 
heb van het strand en van jullie gezelligheid genoten! Tot de volgende keer! 
 
Groetjes van Jakala van de Sioniehorde. 
 
 
P.S. voor de ouders die mee geweest zijn natuurlijk hartelijk bedankt voor het 

vervoer en voor de gezelligheid!!! 
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Ik had een droom… 

Ruim 2,5 jaar geleden raakte ik in een dip, de zomerkampen vormde geen uitdagingen 
meer. Er moest een eind komen aan de sleur, maar hoe? Ik besloot het op een laag 
pitje te zetten en stortte me op mijn vakantie naar Zuid-Afrika. Juist daar kreeg ik 
een ingeving voor een apart, origineel en een uitdagend kampthema. Het bleef maar 
doorzeuren in mijn hoofd, maar ik bleef het onderdrukken en was in de waan dat dit 
lukte. 
 
Op een gegeven moment werd ik ziek (griepje) en installeerde me in bed met jus, thee 
en een video film. De film ging over hetzelfde onderwerp (dit moet geheim blijven) als 
het toneelstuk in Z.A. Ik viel in een koortsachtige slaap en toen kwam mijn droom; 
een kamp in het thema van de film c.q. toneelstuk. Ik zou mezelf niet zijn als ik 
daarmee akkoord ging, nee dit moest anders dan anders worden. 
 
Langzaam begon ik mijn mede welpenleiding te polsen. Tot mijn grote verbazing was 
iedereen enthousiast, hoe was dat nou mogelijk. U zult nu wel denken; "waar heeft 
ze het nou eigenlijk over". Het bovenstaande is gewoon bladvulling en ik praat nou 
eenmaal graag. Oke, nu moet u opletten. Ik stelde een vraag en de medeleiding zei: 
"ja, wij willen". U moet nu niet aan een mega-huwelijk denken, maar aan een nieuw begin. 
Ik vroeg of ze wat voor een groot gezamenlijk kamp voelden en het antwoord weet 
u. U vraagt zich nu natuurlijk af: "maar Ellen waarom?" en ik zal u antwoorden: "Wij 
zijn leiding van dezelfde speltak (welpen) binnen een groep, maar er was een toch een 
nare mentaliteit; zo van wij zijn de beste en de rest stelt weinig voor". Ik baalde 
ervan dat we niet gewoon een groep konden zijn en beroep op elkaar konden doen, 
bijvoorbeeld in het geval van ziekte. Ik snakte naar een 1 voor allen, allen voor 1 sfeer. 
Gelukkig dacht de andere leiding er ook zo over en op 21 mei zal mijn droom in 
vervulling gaan. 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang en de inzet is 100%. Het clubhuis (Ootmarsum) 
is geboekt, de chef-koks staan klaar, programma's zijn bijna af, de leiding in de 
startblokken en ik heb bijna een maagzweer. Kortom: We zijn er klaar voor!!!! 
 
Ik wil iedereen die nu al fanatiek met het kamp bezig zijn, bij voorbaat danken voor 
hun inzet. Laatste loodjes zijn het zwaarst, maar wij gaan met zijn allen deze klus 
klaren. Good luck! 
 
Ellen Reurings 
 
(PS. voor de geflipte leiding onder ons, de sofa staat al klaar!) 
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Ingezonden brief 

 
Geachte Belboei redactie 
 
Ik ben Datmerkjewel, wel bekend bij de Pieter Marits welpen. 
 
Willen jullie dit stukje ergens in de Belboei plaatsen? Alvast bedankt!!! 
 
π.μ. Welpen jullie moeten wel iets beter je best doen, want julli ehadden de belangrijke 
datum bijna niet meer terug kunnen vinden. Ik had hem bijna laten ontploffen. Dan 
hadden jullie alleen nog een rood/zwarte plek gevonden. Geloven jullie mij niet. Denken 
jullie echt dat de bom nep was? Nee het was een echte verfbom!!. Verder dacht ik er 
over om een betere groep te zoeken, maar ik heb niet veel tijd meer.  
Jullie horen nog wel wat de volgende opdracht wordt. 
 
Groetjes,  Dmjw. 
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Oplossing Scouting - …… puzzel 

Hieronder tref je de oplossing van de Scouting - �.. puzzel die we in de vorige Belboei 
plaatsten. Had jij ze allemaal gevonden? 
 
 
scouting  
scoutingbadge  
scoutingboek  
scoutingbon 
scoutingboot 
scoutingbrief 
scoutingbroek 
scoutingbureau 
scoutingdag 
scoutingdas 
scoutingdoop 
scoutingfeest 
scoutingfilm 
scoutinggebouw 
scoutinggroep 
scoutinginsigne 
scoutingkamp 
scoutingkrant 

scoutingleden  
scoutingmagazine 
scoutingmes 
scoutingnaam 
scoutingpas 
scoutingpet 
scoutingpuzzel 
scoutingriem 
scoutingshirt 
scoutingspel 
scoutingtent 
scoutingtrui 
scoutinguniform 
scoutingverhaal 
scoutingvlag 
scoutingwet 
scoutingwinkel 
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Scoutshop verhuisd
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(advertenties) 
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Het winterkamp 

We moesten eerst verzamelen op De Diep en we mochten niet te veel bagage 
meenemen. Ik had een tas met mijn slaapspullen mee en een rugzak met een zaklamp 
en een lunchpakket. 
 
De bagage werd in de botenloods neergelegd, en daarna werd deze bagage naar 
clubhuis De Kameel gebracht (met twee bultvormige stukken dak en een grote 
houten kameel aan de deur). 
 
Wij moesten maar zien dat we in een auto kwamen. Wij werden niet naar het clubhuis 
gebracht, nee, we werden afgezet bij het Doornse gat. Vanaf daar moesten we een 
zwerftocht lopen (erg vermoeiend). We kregen 3 opdrachten 
(kaartleesopdrachten) waar ik geen hol van snapte. In totaal waren er eigenlijk tien 
opdrachten waarvan wij er drie verplicht moesten doen. Afijn, wij dus lopen, en 
lopen, en daarna voor de verandering maar eens wat verder lopen. 
 
Toen we bij clubhuis de kameel aankwamen, moest je je eigen bagage naar boven 
dragen (wat een service, het leek wel een vakantiekamp!). Er waren nog wat 
probleempjes met de slaapzalen. Uiteindelijk waren we er uit wie in welke slaapzaal 
sliep. 
 
Daarna gingen we eten. De leiding had gekookt. Het was best binnen te houden. Nasi 
met satestokjes (die ik niet genomen heb) en daarna vanillevla. (psssssst op de 
kookwedstrijd eten we véél lekkerder.) Het afwassen was wat minder lekker. 
 
Daarna de bonte avond! 
Die was hartstikke leuk. 
Er was een kwis over 'wie weet het meest te vertellen over de leiding?' De kwis was 
wel leuk, 'a' was zitten en 'b' was staan. Bijvoorbeeld: de vraag is wie kan het hardst 
boeren? 'a' is Pim en 'b' is Johan. Als je 'a' denkt blijf je zitten als je 'b' denkt ga je 
staan (Pim kon overigens het hardst boeren). 
 
Daarna deed onze bak een computerspelletje met SuperMarkio. Die heet zo omdat 
hij Mark heet en hij speelde SuperMario. Er was een bom die zich zelf aanstak. Er 
zat een sterretje bovenin en dat was de lont. Ook was er een ander beest als je 
daar een klap tegen gaf was ie dood. 
 
En daarna kwam een "vuilnisband”. Dan stonden ze te drummen op lege olievaten. 
Dat was gaaf, en ook waren er de spice boy's en de backstreet girls. 
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Ook Bert en Ernie waren van de partij. 
 
Daarna gingen we naar bed maar of er ook geslapen is? 
 
s' Morgens gingen we ontbijten. 
 
Daarna het bierviltjes spel. Dat ging als volgt. Er waren bierviltjes die een naam 
hadden zoals 'cd' en 'etiket' 'bier' 'flesje' en 'kroonkurk'. met de cd kon je alles 
pakken behalve de kroonkurk. Maar de kroonkurk kon weer door alle anderen gepakt 
worden. Een soort stratego dus. 
 
De bak van Sander had gewonnen. Helaas hadden wij net één lettertje later het 
woord. Het woord dat je moest maken was 'stilteabsorptiedozen'. De hoofdprijs 
was een taart die de gelukkige winnaars samen hebben opgepeuzeld. 
 
Toen kwamen de vaders en moeders ons halen. Het kamp zat er op. 
 
Roos van de Pocahontaswacht 
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Hallo stelletje stoere Zuiderkruisers 

Op achtentwintig februari negentienhonderdachten90 hielden wij, de 
Pocahontaswacht een kookwedstrijd. En omdat de SUPERbak van Simone 
gewonnen had, moestten we een stukje voor de belboei schrijven. Dus hier komt het 
dan!!! 
Die bewuste zaterdag gingen we met ons verstand op nul (en Rob dat is niet omdat 
wij blond zijn, kijk maar naar onze zeilschool-cijfers!!!), dachten we “wat zullen we 
vandaag weer eens gaan eten?”. Na alle gerechten over tafel te hebben gesmeten, 
van hutspot met gevelde tomaten met ananas tot toost met kaviaar, kwamen we 
uit op sla, komkommer en mini-tomaten (als voorgerecht), boerenomelet met 
rösti-rondjes (als hoofdgerecht), en als toetje: .................. pannekoeken gevuld met 
ijs en warme kersensaus. En als aller-, aller, allèrlaatste: koffie met paaseitjes (ja, 
ja, we waren er vroeg bij!!!) En daarmee hebben wij de kookwedstrijd gewonnen!!! 
Een paar weken later zijn we (alleen de blondjes) naar Titanic (They said it was a ship 
of dreams, and it was, it really was!!!) geweest, het is echt een aanrader, en het 
heeft met water te maken dusse..... het is goed voor de zeeverkenners enne je ziet 
................Leonardo!!! (dusse dan weet je ‘t wel hè!!!) 
 
BLOND dom Blond. 
 
P.S.1 Rob nu krijg jij ook je zin, hè!! 
P.S.2 Wel alles uitschrijven zoals het er staat, behalve P.S.2 

 
P.P.S. Staat het er allemaal goed zo? 
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Hallo, Hallo, is de NaWaKa-psych er nog??? 

Ja, gelukkig, ik heb namelijk een groot probleem. 
Kan ik het bij u kwijt? Fantastisch, ja ik lig goed. 
Wat er aan de hand is? Nou het volgende: 
 
Ik ben een mannelijke leiding (tenminste dat zeggen ze) bij een zeeverkennerswacht 
van de Zuiderkruisgroep. De pocahontaswacht, een gemengde wacht en daar zit nu 
juist het probleem: De laatste weken zijn bijna alle meiden van ons helemaal weg van 
ene Leonardo di Caprio. Heeft u daar wel is van gehoord, wie is dat? Ik krijg helemaal 
geen hoogte meer van ze, het enige waar ze het over hebben is Leo, Leo, Leo en nog 
eens Leo. Wat kan ik er aan doen, ik maak me nogal ernstige zorgen om ze. 
Gaat het vanzelf weer over of is dit blijvend? 
 
Ik weet dat het NaWaKa al lang over is maar ik moet hier een antwoord op hebben!! 
 
Een wanhopige leider uit Hilversum. 
 
P.S. Weet u wat gevelde tomaten zijn? Zijn dat tomaten die omgekomen zijn?  
 
 
 
 
De NaWaKa Psychiater weet altijd raad�. 
 
Tja, dat is geen eenvoudig probleem, als je erover wilt praten 
kun je natuurlijk altijd langskomen voor een consult (fl 125,-- 
per half uur). Maar goed, omdat je het waarschijnlijk wel druk 
zult hebben met die Pocawacht zal ik proberen je via dit blad 
te helpen. 
 
Ten eerste: ga eens wat aan je uiterlijk doen. Die Leonardo 
gaat ongetwijfeld uren per week naar een sportschool en 
daarna naar een schoonheidsspecialiste. Ik kan je aanraden 
een eenvoudig hometrainertje te kopen en daarmee je 
bodyshape te veranderen.  
En, een eenvoudig make-up setje doet wonderen. Je maakt je 
wimpers wat langer, en je gooit een kleurspoelinkje door je 
haar, vervolgens nog een halve fles aftershave en je bent al een 
heel eind. 



Belboei nummer 117, februari 1998, pagina 26 

 
Wat je vooral niet moet doen is dat maffe blauwwitte petje ophouden. Heb jij wel 
eens een filmster zien verdrinken met een wollen mutsje op, midden in de zomer??? 
Nou ik niet dus. 
 
Tenslotte kan ik je aanraden een artiestennaam te nemen. Wat dacht je van 
Roberto di Capriloo.  
Als dit niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. Je kunt dan alleen maar hopen dat 
binnenkort ET II verschijnt. Dan heb je ongetwijfeld minder problemen. 
 
Groetjes en sterkte, je NaWaKa psychiater. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilde Vaart 

Ik bedacht om wat voor de "Belboei" te schrijven. 
Dus schrijf ik wat maar over wat we afgelopen zaterdag hebben gedaan. Om te 
beginnen was ik zo als gewoonlijk te vroeg maar Johan was er nog eerder. Om één 
minuut over half twee kwam Maarten met de sleutel (eindelijk!!) na een ruim drie 
kwartier waren we eindelijk compleet en, kon Danny de papieren voor Zweden 
uitdelen. Na dat we alle brieven gekregen hadden gingen we onder leiding van Diederik 
en Nienke T-shirts maken voor Zweden. Toen de T-shirts in de verf lagen genoten we 
wat van de zon en van de voorbij rijdende vrachtauto's die zeer luid (c.a. 200 dB) 
naar ons toeterden. Daarna werd aan mij en Nienke wat zeilschool-theorie 
uitgelegd. Toen de T-shirts genoeg verzopen waren hebben we ze te drogen 
gehangen in onze keet, en toen was het vijf uur. 
 
Liefs/groeten, 
Karel. 
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Rimpelstam 

Beknopte overlevingsregels voor de Rimpelstam en haar leden  
 
Het leven als Rimpelstamlid gaat niet over rozen. Daarom heb ik besloten eens het 
een en ander op papier te zetten om het voortbestaan van de soort te handhaven. 
 
Incidenten waarbij het voor de Rimpelstammer slecht afloopt komen vaak voort uit 
een panieksituatie. Bijvoorbeeld, je wordt wakker, met je gezicht op de 
badkamervloer! Of je wilt de kleren aantrekken waarmee je gisteren van het feest 
bent gekomen, maar er liggen helemaal geen kleren! Of je treft Mike Staring met een 
cameraploeg aan in je woonkamer!! Of ... enzovoorts... 
 
Dat zijn typische panieksituaties die helaas regelmatig voorkomen, en waar een 
Rimpelstammer totaal door zou kunnen doorslaan. Het resultaat is onvermijdelijk: 
Je rent je huis uit, vergeet daarbij je voordeur open te doen (  hoofdpijn ) 
struikelt over de balkonrand (  benen pijn ) en sodemietert op de stoep ( oh ja, je 
woont drie hoog  alles doet pijn), je vlucht hysterisch de straat over en wordt 
geschept door een paarse Opel Manta met pluche dobbelstenen aan de 
binnenspiegel en een caravan erachter (  je hebt niets meer dat pijn kan doen). 
 
Ik zei al: Het leven van een Rimpelaar gaat niet over rozen. 
 
Goed, wat moet je hier nou tegen doen. Het leek mij voor de hand liggen om met z'n 
allen in therapie te gaan. Na wat e-mailen en rondfaxen bleek geen psycholoog bij het 
RIAGG dit aan te durven, en de AA verwezen mij weer terug naar het kastje. 
Jomanda had ik maar vast geschrapt als optie. De enige mogelijkheid die overbleef 
was zelf aan groepstherapie te gaan doen. Daarvoor heb je dan wel 
gespreksthema's nodig. Een uurtje hersenwaaien bracht niet meer op dan “Wat 
gebeurt er als je je twee keer half dood schrikt?”, "Waarom verlangen we naar 
eeuwig leven, terwijl we ons op één regenachtige zondagmiddag al vervelen?", en 
"Waarom zitten er in het vliegtuig altijd zwemvesten onder de stoelen in plaats van 
parachutes?"... 
 
Ik kon het zelf ook al niet meer aan en dit idee strandde dus. Ik wilde echter mijn 
collegæ Rimpels niet in de kou laten staan, en dat bracht mij er na een goeie 
veertien dagen dagen mediteren toe om de 'Beknopte Overlevings Regels voor de 
Rimpelstam En haar Leden' op te stellen. Afgekort de BORREL. 
 



Belboei nummer 117, februari 1998, pagina 28 

Dit zijn enkele eenvoudige leefregels voor Rimpelstammers. Als een Rimpelaar deze 
stellingen nauwgezet belijdt dan garandeer ik dat het allemaal best goed komt. 
 
BORREL: 
 
1 Onthoud altijd: Je bent net zo uniek als ieder ander 
2 Neem het leven niet te serieus: Je brengt het er toch niet levend vanaf 
3 Elke dag dronken is ook een geregeld leven 
4 Vidi, Vici, Veni 
5 Je bent echt niet compleet idioot: er missen wat stukjes 
6 De Rimpelstam is niet het antwoord, maar misschien vergeet je hier de vraag 
7 Op al deze regels zijn uitzonderingen, behalve op deze dan. 

 
Als je dit artikel in andere talen of kleuren wil nabestellen, bel ons dan even op. Ben je 
analfabeet, stuur ons dan een kaartje met je naam en adres. Wij sturen je dan zo 
spoedig mogelijk een bandje met de braille versie van dit artikel. Al je gegevens zullen 
vertrouwelijk en discreet worden behandeld. 
 
Voor nu rest mij alleen te zeggen: Ook jij bent een 10 waard. (En anders passen we 
de schaal wel een beetje aan.) 
 
Met vriendelijke groet, de Rimpeldominee. 
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Ankerwacht 

De Ankerwacht heeft een tijd niks van zich laten horen, maar dat zullen we in deze 
Belboei ruimschoots goedmaken. De volgende stukjes komen uit het logboek: 
 
17-01 
We begonnen vandaag met de riemen schuren. Behalve de bootsen want die gingen 
lakken. Rond half twaalf gingen we thee drinken. Daarna gingen we spullen uit het 
lakhok brengen. Daarna brachten we de riemen naar het lakhok. Toen gingen we 
verspringen. Anne won 2 keer en Ronald 1 keer. Daarna gingen we het Ankerwacht-
één-been-record vestigen. Mark, Jetske, Danny, Alwin, Jelmer hielden het 12 
minuten vol! Toen gingen we afsluiten en naar huis. 
Groetjes, Nine. 
 
Van Jetske over het winterkamp. 
We moesten verzamelen op de diep. We gingen eerst met de auto. En daarna gingen 
we lopen. We waren binnen 10 minuten verdwaald. Maar wij kwamen een andere groep 
tegen. Toen kwamen we toch nog naar post 1. Na veel lopen ook post 5. (de anderen 
waren niet verplicht) En toen zijn we na veel goed lopen toch verdwaald. (voor de 
tweede keer) Maar gelukkig wisten wij dat we een monument moesten zoeken, dus 
echt weer iets voor ons om een verkeerd monument uit te zoeken. Na veel gepieker 
besloten we de noodbrief open te maken. En na veel moeilijk doen ook Niels gebeld. En 
zijn we opgepikt, en naar het clubhuis gebracht. En toen hebben we gegeten en bonte 
avond gehad. 's Ochtends aankleden, opruimen en toen hebben we een spel gespeeld 
en daarna afgesloten.  
Doei, Jetske 
 
07-03 
Vandaag hebben we gekleurde pannekoeken gebakken. Het was erg leuk alleen die van 
ons waren niet zo goed gelukt. Verder hebben we het pioniershout uit elkaar 
gehaald. Het was best leuk. Toen hebben we thee gedronken en de zooi opgeruimd. 
Toen heeft Niels fijn galgje gespeeld en de woorden waren: heel fijn afwassen en 
vegen. Degenen die het raadden moesten het doen. Het afwassen dus. Ik en Jelmer 
waren bij elkaar. O sorry Jelmer en ik. 
 
Groetjes,  Mark 
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(advertentie) 
 

 
 

*** 
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Een wetenschappelijke studie? 

Op de universiteit wordt mij geleerd om op een bepaalde manier naar de werkelijkheid 
te kijken, ik leer de wereld bestuderen. In mijn geval kijk ik naar 'natuur verschijnselen', 
althans zo was natuurkunde eens gedefinieerd. Nu kijk ik eens niet naar sterren, 
chaotische dubbele slingers, zwarte gaten, elektronen, muonen, pionen, quarks of 
nog onbegrijpelijkere verschijnselen, ik kijk naar de stam, naar de Matanca stam: 
 
De stam, de Matanca stam, een groep jongeren, een groep die bij elkaar gehouden 
wordt door, ja door wat? Een gemeenschappelijke geschiedenis van lijden en leiden? 
Of is het het gevoel om geen vrije tijd te willen verspillen met niets doen voor een TV 
of achter een boek maar aan, soms bijna kinderachtige, activiteiten?  
 
Het antwoord op deze vraag is misschien af te leiden uit het gedrag van de 
individuen. Op zaterdag avond, om een uur of acht, druppelen zo wat stamleden 
binnen, om kwart over acht is iedereen er wel(?). Twee hebben een programma 
voorbereid, nieuw, inventief en vaak te idioot voor woorden. Na de nieuwtjes en de 
roddels te hebben uitgewisseld over vriendjes en vriendinnetjes en vervelende 
kindertjes van vanochtend: 'Even stilte'... 'Ja mag ik even'... 'Okay dan, het 
programma voor vandaag!!'... Het programma kan variëren van denkwerk, handwerk, 
renwerk tot kunstwerk. 
 
De entourage waar dit zich in af speelt is de moeite van het beschrijven waard. Het 
stamhok laat zich op vrijdag avond graag 't SooSje noemen; een hok, een hol, waar 
na een week hard werken een hoop bekende gezichten met verschillende stemmingen 
een drankje komen drinken, een spelletje kaarten of soms zelfs schaak komen 
spelen. Een bruin café is er niets bij, compleet met bar en een rijk assortiment, 
foto's, borden en objecten; ze doen herinneren aan roerige momenten tijdens 
kampen op het land of in het water. 
 
Denkwerk, handwerk, renwerk, zijn vanuit wetenschappelijk oogpunt niet zo 
interessant, weinig bijzonders. Maar kunstwerk; jongeren die aan kunst doen? 
 
Zo'n twee keer per jaar beginnen plots de handen van een stamlid te jeuken, het 
wordt weer eens tijd voor een feest, voor een groot feest. Er wordt een thema 
gekozen. Matanca feesten staan bekend om twee dingen: het is altijd gezellig en 
druk, het is altijd groots leuk en creatief aangekleed. Er wordt dus plakkaat verf 
(liters) gehaald, veel karton (vierkante meters), lappen (strekkende meters) en 
kwasten? Kwasten worden vergeten, viltjes, handen en sponsjes werken ook heel 
goed! De kleurrijke Van Goghs, Rembrands en Karel Appels, samen met bouw- en 
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verbouw woedes toveren in een paar uur de hele Schuttersweg om in een feesthol en 
museum tegelijk. Op de dooie, inspiratieloze momenten, doet een goed glas bier 
wonderen. Zit iemand geheel in de put dan kan een Muier ook wonderen verrichten. 
Gelukkig heeft vele jaren Zuiderkruis de kunstenaar getraind, onder tijdsdruk wordt 
het best gepresteerd. 
 
Wat zo bijzonder is, is iets dat ik alleen op kinderpartijtjes zoals het boekenbal 
tegen kom, de destructiviteit van kunst. Alle kunst is slechts een kort leven 
beschoren, de dag na het feest wordt alles vernietigd. Slechts één kunstwerk heeft 
de tand des feests doorstaan: het is gesigneerd door Dhr W.R.F.Klein, 1996. 
Blijkbaar voelde dit stamlid op natuurlijk wijze aan dat het niet verstandig was 
langer bij de Matanca stam te blijven, hij viel uit de toon nu hij eeuwige kunst had 
gecreëerd, hij heeft zijn eigen, bejaarde, sorry, stam opgericht. Hij was gewoon te 
oud geworden, het snelle tempo waarmee de jeugd voortjakkert werd hem en ook 
anderen te veel. 
 
Aan het eind van een 'wetenschappelijk' document hoort een conclusie, zegt men, 
maar die conclusie wil ik aan de lezer, aan U, overlaten. Ik hoop dat ik u een beeld heb 
kunnen schetsen van wat de stam is en doet anders dan het standaard gedoe. Ik 
raad iedereen aan om op een of andere manier de Matanca stam zelf eens te 
bestuderen, of door lid te worden, of door uw nageslacht te stimuleren om zich bij 
de Matanca stam aan te melden.  
 
Jasper 
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Zuiderkruis winterkamp 1998 

We spreken najaar 1997 een aantal antieke staf leden zitten met elkaar gewoon 
eens onder het genot van een drankje te praten over de verkenners van de 
Zuiderkruisgroep te Hilversum, twee van hen zijn geen leider meer de andere twee 
nog wel. 
"Vroeger", begon een van hen te praten, "hadden we voor de verkenners en de leiding 
van de hele groep elk jaar een wandel-weekend wat we Kootwijk noemden. Helaas is 
deze traditie ten einde gekomen. Zullen wij eens kijken of we weer een soortgelijk 
kamp op kunnen zetten". 
"Dat is prima, maar we gaan niet twee verschillende tochten uitzetten en lopen 
hoor, daar moet iets makkelijkers voor zijn", was de reaktie van een van de anderen. 
"we kunnen bijvoorbeeld hetzelfde doen als de ENIGE ECHTE HIT tijdens de HIT in 
Kortenhoef, een zwerfhike". 
"Een wat?". 
"Een zwerfhike. Je geeft die kinderen een kaart, je laat ze uitvinden waar de posten 
zich bevinden en ze mogen zelf de route bepalen. Easy as that". Dat zagen de heren 
wel zitten alleen om zich er niet al te makkelijk van af te maken moest er ook nog een 
thema komen, dat werd “geluid”. Om het geheel aan elkaar te breien moest alles in 
het weekend samen komen en dus kon iedereen in de weken voor het kamp letters 
verdienen met verschillende activiteiten zoals het postenspel bij de boerenkoolfuif. 
Dus ze hadden een opzetje voor het kamp, dat moest nu nog even gisten dus 
spraken ze weer af om er een paar weken later maar eens over verder te praten. 
 
Het najaar is inmiddels winter geworden als we verder gaan, het idee voor het spel 
was door een van hen uitgewerkt, een ander had een overnachtingsplaats geregeld 
en de anderen hadden wat ideetjes over kaart en kompas grapjes uitgedacht. Het 
samenvoegen kon beginnen totdat ineens de verhuurder van het slaapverblijf belde 
en de reservering afzegde, waarna er in allerijl een nieuw onderkomen werd gezocht 
en we dus in een andere regio terechtkwamen. Hier moesten we dus binnenkort maar 
eens naar toe om deze eens te bekijken, het eerst komende weekend waren we daar 
met her en der geleende kaarten en andere kunstgrepen. Maar we hadden alles rond 
voor de geplande datum. 
 
Nog steeds winter, maar nu in de omgeving van Leersum. Een berg verkenners begint 
aan de tocht, dat is makkelijk geen strippenkaart, bolletje pijltje, kruispuntenroute 
of andere ellende. Dat viel dus even tegen want waar zit nou de volgende post, de 
opdrachten waarmee de plaatsen van de volgende posten bepaald zouden moeten 
worden waren af en toe wel wat moeilijk maar op te lossen. En dan nog het op de 
kaart zien te vinden van de korste route beviel ook niet iedereen even goed, we 
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hebben sommige groepjes verschillende keren voorbij zien komen op het zelfde 
kuispunt. Maar iedereen is binnengekomen met of zonder hulp van bewoners van de 
regio. Na de tocht was er voor iedereen een overheerlijke portie nasi met sate en vla 
toe en een stoel om in uit te blazen. Tijdens het uitblazen voor hen die als laatsten 
binnen kwamen, begonnen de eersten de gehele groep te vermaken tijdens de bonte 
avond. Hiervan mag gezegd worden dat iedereen zijn best ervoor gedaan heeft om 
hier een geweldig succes van te maken! 
 
De volgende dag, na een voor iedereen wat kort nachtje, begon weer geweldig met 
een riant ontbijt dat een boel kilojoules bevatte. Om te voorkomen dat deze zich 
zouden ophopen in de onderhuidse vetlagen werd er nog even een loopspel gedaan 
door de verkenners. Het mooie hiervan was ook nog eens dat het clubhuis niet meer 
gebruikt werd, zodat meteen door een aantal stafleden alle sporen van ons verblijf 
konden worden uitgewist. 
 
Later, het is alweer bijna voorjaar, denk ik weer aan het weekend en de 
voorbereidingen, "het was een mooi kamp en ik heb ervan genoten, moeten we 
volgend jaar maar weer doen". 
 
Verkenners bedankt! 
 
Hans de Ruiter. 
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Oude kranten, Wilde Vaart 

Op de volgende data staat een container voor oude kranten op de 
Diependaalselaan: 
 

9 mei 
13 juni 

- in juli wordt geen oud papier opgehaald - 
15 augustus (letop!! 15-8-1998 = derde zaterdag) 

12 september 
10 oktober 

14 november 
12 december 
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Zuiderkruizertjes 

Te koop aangeboden

Welpenblouses: 1 x herenmaat 42, 1 x kindermaat 158 
Te bevragen bij: Ben van Hengstum, 035-6236766 

 
 
 
 
 
 

Verhuisberichten 

Pim Dorrestijn heeft ook een telefoon� 

Pim Dorrestijn 020 - 6161385 
 

Judith Bark zocht woonruimte in Hilversum of Amsterdam. 

En ze heeft het gevonden ! 
Judith Bark 
Korte Noorderweg 27A 
1221 NA  Hilversum 
06-53918908 
 

John de Jong gaat op se eige 

Hij heeft zich een flat aangeschaft. Zijn nieuwe adres wordt: 
John de Jong 

Jacob van Campenlaan 47 
1222 KC  Hilversum 
035 - 6858045 


