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Van de redactie 

De avonden worden al weer donker, de bladeren vallen van de bomen. Of te wel de 
zomer, en dus het vaarseizoen, is voorbij en kennelijk ook alle avonturen van de 
diverse onderdelen, want de hoeveelheid copy was deze maand nogal dunnetjes, en 
dus Belboei 121 ook. 
Maar gelukkig hebben we toch nog wel wat binnengekregen, met een erg hoog 
afscheidsgehalte overigens. Rob neemt afscheid van de Poca; Rolf van Willigenburg 
van de Neuweghorde, Bart, Frank en Gido trouwens ook, en Marianne neemt 
afscheid van het tijdperk waarin haar zoons leiding waren. De redactie heeft de 
ogen droog kunnen houden, maar de ontroering was groot bij zoveel vaarwels! 
 
Gelukkig neemt de voorzitter nog geen afscheid, hij heeft een hoop aankondigingen 
voor de komende tijd. Even lezen dus en meteen in je agenda overnemen. Let 
trouwens op de copy-inleverdata onderaan deze pagina. Die moeten zelfs met 
HOOFDLETTERS in ieders agenda genoteerd worden. We willen in het laatste jaar 
van deze eeuw 6 superdikke Belboei’s zien. 
 
Dan ook nog even een excuusje. Bij het verwerken van de emails voor de vorige 
Belboei hebben we er helaas één over het hoofd gezien: het megakampverslag van 
Ellen Reurings. Sorry, sorry, sorry, maar we maken het deze keer alsnog goed. Kijk 
maar op bladzijde 6. 
 
Rest ons nog iedereen veel speculaaspoppenverkoopsucces (leuk woord voor 
scrabble) toe te wensen. Laten we het record van 5845 met z’n allen proberen te 
verbreken. In het volgende nummer horen jullie of het gelukt is. 
 
Liefs, je redactie 
 

Copy- en verschijningsdata 

Nummer  Datum inleveren copy  Verschijning Belboei 
 
123  30 januari   + 15 februari 
124  27 maart   + 12 april 
125  5 juni    + 21 juni 
126  28 augustus   + 13 september 
127  9 oktober   + 25 oktober 
128  11 december   + 20 december 
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Van het bestuur 

Na het verschijnen van Belboei 120 zijn er binnen het Zuiderkruis geen schokkende 
dingen gebeurd. Van de gemeente Hilversum natuurlijk geen bericht over de 
Diependaalselaan en ook niet over de Schuttersweg. Ze sturen wel bericht dat je 
voor 28 september antwoord krijgt, maar ze vergeten te zeggen in welk jaar. Dus 
gaan we gewoon door met alle plannen die we hebben om de groep draaiende te 
houden. Dat houdt in: 
 
De speculaaspoppenaktie 
Op 7 november a.s. worden de lijsten aan de kinderen uitgedeeld. 
Op 14 november de tussenstand doorgeven (alleen het aantal poppen die tot dan 
verkocht zijn) aan de leiding. 
Op 21 november lijsten en geld inleveren bij de leiding. Wilt u s.v.p. zoveel mogelijk 
groot geld of cheque’s inleveren. 
Vrijdagavond 27 november worden de poppen bij u thuis afgeleverd. 
Dit gebeurt vanaf 19.00 uur. De rijders hopen dat u die avond thuis bent. 
 
Gelukkig hebben we ook dit jaar weer bericht gekregen uit Spanje dat Sinterklaas 
weer tijd heeft vrijgemaakt om bij de groep op bezoek te komen. Via de leiding 
ontvangt u nadere mededelingen wanneer en hoe laat de Sint bij de onderdelen komt. 
Wij willen de Sint alvast van harte welkom heten en we hopen dat hij een gezellige dag 
bij ons zal hebben. 
 
Namens het bestuur wil ik onze twee zieken Jeroen en Siebrand van harte 
beterschap toewensen. Via de tam tam vernomen dat de onderdelen jullie niet 
vergeten. 
 
Via een telefoontje van een onbekende zijn wij in het bezit gekomen van een 
kajuitzeiljacht. Deze gulle gever schonk ons deze boot met buitenboordmotor. Hij 
moet wel opgeknapt worden en dat gaat deze winter gebeuren. Zijn er ouders die 
willen helpen, dat kan: opgeven bij Danny van der Linden. 
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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(advertentie) 
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Mega-welpenkamp 

Een groot zomerkamp met 4 hordes, die allemaal een andere manier van leiding 
geven gewend zijn, gaat dat wel goed? Tot ieders grote verbazing en verrukking is 
het antwoord: "JA!". 
 
In ruim anderhalf jaar zette totaal verschillende leiding een gigantisch kamp in 
elkaar. U moet hier niet te makkelijk over denken, want er zit namelijk een groot 
verschil tussen vrienden zijn en samen leiding geven. Kunt u zich voorstellen dat u uw 
manier van opvoeden moet combineren, identificeren en optimaliseren met 3 andere 
gezinnen. Dit vereist aanpassing, flexibiliteit en zeer veel incassatie vermogen. 
 
Mijn droom was 1 groot kamp en in theorie is dat heel simpel. In de praktijk blijkt er 
toch een aantal haken en ogen aan te zitten. Mijn speciale dank gaat daarom ook 
uit naar de 15 man/vrouw leiding c.q. themafiguren en de 3 "kookgekken". Zij hebben 
van dit kamp een succes gemaakt en ervoor gezorgd dat dit kamp de geschiedenis 
in gaat als een grote overwinning voor de Zuiderkruisgroep. Wat deze leiding heeft 
bezield om akkoord te gaan met mijn ingeving, ik weet het echt niet. 
 
Ik kan u wel vertellen dat een stel fijne mensen alles voor "hun" kinderen over hebben. 
Het motto was al snel: "geef de welpen het kamp van hun leven". Als leiding vonden 
wij het belangrijk dat wij ook een leuk kamp hadden, want wees eerlijk, we willen 
allemaal met een prettig gevoel terug komen van een kamp. Ontspanning is een 
must, zodat je geen spijt krijgt van je opgenomen vrije dagen. Als de kinderen slapen, 
dan kan de leiding zich totaal ontspannen. Onder het genot van een hapje & drankje 
evalueren wij de dag en stortten ons vervolgens op een spel of elkaar (niet 
letterlijk!). Als de leiding zich niet vermaakt, dan vermaken de welpen zich ook niet. 
Eigenlijk maakt en breekt de leiding een kamp. 
 
Wat ik met dit hele verhaal probeer te vertellen is dat leiding zijn niet zo makkelijk is 
als het lijkt. Soms vraag ik me wel eens af waarom ik (of moet ik zeggen wij) zoveel 
moeite doe. Voor alleen al een kamp verwaarloos ik mijn school (21 punten is 
genoeg), neem ik vrij van mijn werk, heb ik geen tijd voor sociale contacten en leg ik 
keer op keer mijn ouders uit waarom ik zoveel tijd in Scouting stop. Dan opeens 
weet ik het weer. Ik doe het voor de kinderen die niet uitgesproken raken na een kamp 
of dat handje dat je vastpakt in het bos, omdat het toch wel spannend is. Kortom: 
de onuitgesproken waardering van het kind. 
 
Ik wil mijn "Land van Oz"-team nogmaals bedanken; 
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Dennis, Robin, Jeroen, René, Bastiaan, Ronald, Sander, Ester, Gido, Bart, Guno, 
Antoon, Wouter de J., Michiel, Judith, Frank, Herma(H2) en Wouter K. 
 
Iemand vroeg mij of ik ooit weer zo'n kamp zou willen organiseren. Na lang denken 
antwoordde ik: "Ja, maar dan wel weer met hetzelfde team!". 
 
POPJES, BEDANKT! 
 
Ellen 
 
(P.S. er komt nog een datum voor de emotionele nazorg, de follow up care.) 
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Overvaren naar de Ankerwacht… 

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober hadden wij een weekendkamp op de 
Diependaalselaan. Dit was een afscheidskamp voor de welpen die naar de verkenners 
zijn overgevaren en voor de leiding: Akela, Chil en Sahi. Om twee uur moest je 
aanwezig zijn. In het begin kreeg Hathi, die als Akela geïnstalleerd moest worden, van 
de leiding 10 opdrachten die zij in deze twee dagen moest vervullen. Daarna gingen 
we een speurtocht doen en werden we in groepjes gedeeld. Omstebeurt ging een 
groepje weg in de tussentijd dat een groepje weg was gingen we krantentikkertje 
doen. Na de speurtocht werd het eten klaar gemaakt en toen gingen we vier velden 
trefbal doen. 
 
Toen kwam Hathi om te zeggen dat het eten klaar was en Hathi had lekker gekookt!! 
Na het eten konden we de bedden opmaken. Nadat we de bedden hadden opgemaakt 
mochten de overgevaren verkenners naar het leiding hok. Daar kregen we drinken en 
een stokbroodje met iets lekkers er op. Toen moesten we ook naar bed, niemand 
wou toen meer keten in onze zaal. De volgende ochtend waren we om 6 uur op. Dat 
vond Hathi niet goed. Daarom kwam ze met een luchtbedje aanzetten toen bleef ze 
tot kwart over acht bij ons. Toen iedereen wakker was, was ik al druk bezig om de 
tafel te dekken voor het ontbijt. Toen kregen we ochtendgymnastiek dat was heel 
saai.....  
 
Het ontbijt was klaar dus aanvallen!! Hierna had de leiding die afscheid nam een 
programma gemaakt. Iedereen had een blad gemaakt met een tekstje of tekening 
voor elke leiding die weg ging. Hathi heeft hiervan drie boekjes gemaakt en aan hen 
gegeven. Om één uur werden we weer opgehaald, het kampje was erg leuk. 
 
Groetjes van 
Rolf van Willigenburg 
Van de Neuweghorde overgevaren naar de Ankerwacht. 
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Mijn laatste keer bij de Neuweghorde 

Akela zijn is een ding, een speech houden gaat me ook nog wel redelijk af maar een 
stukje schrijven voor de Belboei is bijna een nachtmerrie. Hoe vaak heb ik zelf mensen 
benaderd voor het schrijven van een stukje en nu ben ik dus voor het eerst de klos. 
Zal het einde van mijn Akela-carrière soms het begin zijn van een schrijvers carrière? 
vast niet, want na twee dagen zwoegen en zweten staat het beginnetje er pas en 
vervloek ik Ester lichtelijk om haar verzoek om te schrijven over het afscheidskamp 
dat op 4 en 5 oktober plaatsvond. 
 
We namen als groep afscheid van de welpen die inmiddels al naar de zeeverkenners 
waren overgevaren, maar ook bijna de voltallige oude leiding van de Neuweghorde. De 
studie van Sahi (Bart) en Chil (Frank) en het werk van Akela (Gido) liet geen ruimte 
meer tot goed functioneren en leidinggeven aan onze groep. We verzamelden op de 
Diependaalselaan waar ik voor het laatst (met toch wel wat pijn in mijn hart) als 
Akela de groep verwelkomde. Er leek geen einde te komen aan de rij kinderen en de 
stapel bagage. Om 14.00 uur konden we eindelijk beginnen met de installatie van 
Hathi (Ester) tot Akela zodat zij op haar beurt in haar nieuwe functie de kinderen 
tot welp kon installeren. 
 
De nieuwe Akela kreeg na de Akela belofte de opdracht om tijdens het kamp 10 
opdrachten uit te voeren. Na het officiële gedeelte werden de ouders naar huis 
gestuurd en konden wij aan ons programma beginnen. Als eerste was dat een 
speurtocht. We werden in kleine groepjes ingedeeld en konden met tussenpauzes 
van 10 minuten vertrekken. De tussenruimtes van 10 minuten gaf ons de 
gelegenheid om krantenmeppertje te spelen, waarbij we elkaar meteen wat beter 
konden leren kennen. Ik leerde wat ik allang wist namelijk dat Chil heel hard kan slaan, 
ook met een krant. 
 
Na bont en blauw geslagen te zijn en vele nieuwe namen geleerd te hebben, was ik 
maar wat blij toen het mijn beurt was om te vertrekken. Mijn groepje was tof, er 
werd heel wat afgelachen en veel geleuterd, zoveel dat we reeds na 30 minuten 
totaal verdwaald waren. Wat nu? Er zat niets anders op dan teruglopen en 
opnieuw beginnen, met als duidelijke afspraak om nu even serieus te doen. Maar 3 
uren serieus zijn is wel erg lang hoor, of werden het 3 uren omdat we niet serieus 
genoeg waren? 
 
Blij dat we bij het clubhuis terug waren, en een honger dat we hadden, maar helaas 
het eten stond nog niet op tafel. Dan nog maar snel een potje 4-velden trefbal. De 
macaroni smaakte daarna voortreffelijk, Hathi (Akela toch? red.) had als eerste 
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opdracht de macaroni voor de leiding extra lekker te maken en mijn complimenten, 
daarin was ze geslaagd eerste opdracht voltooid, nu nog 9. 
 
Na het eten en de gigantische afwas was het tijd voor het avondspel in het bos. 
Het dierengeluidenspel, waarbij de welpen de leiding die zich hadden verstopt 
moesten vinden. De leiding maakten geluiden van dieren zoals kip, vis, vogel, kat en 
hond, een kakofonie van geluiden dus. 
 
Heel vervelend voor de welpen liep er ook een duivel rond die steeds de 
handtekeningen die ze net verdiend hadden, wegkraste, zoadat ze weer van voren 
af aan konden beginnen. 
 
Daarna was het echt de hoogste tijd voor de welpen om hun slaapplaatsje op te 
zoeken, want dan konden ze eindelijk gaan keten. De oudere welpen mochten nog een 
halfuurtje opblijven en herinneringen ophalen met hun oude leiding en lekker met limo 
en toastjes verwend worden. Om 22.30 uur was het eindelijk stil en kon de leiding 
met keten beginnen bij een spelletje Risk. 
 
Na een betrekkelijk kort nachtje kon Hathi eindelijk inmiddels haar vijfde opdracht al 
vervullen door de leiding koffie op bed te brengen en zelf opdracht zes te voltooien, 
ochtendgymnastiek met de welpen doen, zodat zij daarna op het ontbijt konden 
aanvallen. 
 
Na het ontbijt hadden wij een verrassing voor Hathi. Uit een doos van 10 eieren 
mocht ze er een uitzoeken en deze op haar hoofd stuk slaan. Als ze mazzel had was 
het precies die ene die wij hard hadden gekookt maar wat een pech het was er een 
van de negen. Daarna snel opruimen en afwassen en naar het bos, waar we levend 
stratego gingen spelen; de nieuwe leiding met 16 welpen tegen de oude leiding met 
16 welpen. Helaas kon de nieuwe leiding niet op tegen de meer ervaren oude leiding. 
 
Hierna was het tijd om afscheid te nemen van welpen die waren overgevaren. Daarna 
was het de beurt van de oude leiding, dit was toch wel het ingrijpendste van het hele 
kamp. 6 Jaar lang waren we een team, een heel hecht team en over 30 minuten zou 
dat voorbij zijn. Neuweghorde, een horde waar we bijna 6 jaar leiding hebben gegeven, 
die we hebben zien groeien van 6 naar 30 welpen, een horde waar de leiding tot zeer 
hechte vrienden zijn gegroeid, waar we een nieuw clubhuis kregen, waar we elke 
zaterdagmiddag weer met heel veel plezier leiding gegeven hebben. 
 

NEUWEGHORDE, WE ZULLEN JULLIE MISSEN !!! 
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Tijdens ons afscheid hebben we ook alle drie een map met heel veel mooie tekeningen 
gekregen en heel veel kado's, allemaal bedankt hiervoor, we zijn er heel blij mee. Ook 
de voorzitter kwam langs om een toespraakje te houden en afscheid te nemen. 
 
Hathi heeft alle opdrachten goed uitgevoerd en is daarmee vanaf nu de enige echte 
Akela van de Neuweghorde. En ik weet zeker dat ook zij op hun eigen manier een 
goede leiding en een goed team zullen zijn voor hun groep. Akela en leiding wensen wij 
veel plezier met de geweldige welpen die samen de Neuweghorde vormen. Wij zullen 
deze 6 jaren, met de welpen nooit vergeten en hopen dat ook zij nog eens aan ons 
zullen denken. Neuweg, bedankt voor het geweldige afscheidsweekend, alle kado's en 
de fijne jaren. 
 
Gido 
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(advertenties) 
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Moeder aan de schrijftafel 

In navolging van mijn zoon Gido waag ik me ook voor de eerste keer aan het schrijven 
van een stukje voor de Belboei en dat zal ook meteen wel de laatste keer zijn. 
Aanleiding voor mijn stukje is het afscheid van mijn oudste en mijn jongste zoon als 
leiding van respectievelijk de Wilde Vaart en de Neuweghorde. Meer dan 20 jaar is 
scouting al een deel binnen ons gezin. Danny begon als welp en Gido als bever en 
beiden hebben alle stadia binnen scouting doorlopen. 
 
Toen Danny leiding werd zat z’n kleine broertje ook in zijn groep. Op zich was ik het 
daar niet mee eens, maar het pakte toch zeer positief uit. Tijdens een kamp kroop 
Gido met zijn duim in zijn mond dicht tegen zijn grote broer aan en toen Danny mij 
dat vertelde was ik ontroerd en had alle vertrouwen dat het goed zou gaan met 
beide jongens in één groep. 
 
Vele weekendtassen heb ik in de loop der jaren uitgepakt, vol vieze en soms kapotte 
kleding. Vaak moest ik ook nog op zoek naar zoekgeraakte sokken, spijkerbroeken, 
scoutingdassen en zelfs zwemvesten. Soms kwam iets boven water, vaak was het 
gewoon weg en bleef het weg. 
 
Dat Danny bij de leiding ging was bijna vanzelfsprekend, maar dat Gido zijn broer 
achterna ging verbijsterde ons. Als dat maar goed ging, maar het ging goed en hoe� 
Hij leerde er snel en veel en ontplooide zich al gauw tot een goede leider met gevoel 
voor organiseren. 
 
Al gauw bestond de Neuweghorde uit een enthousiast, zeer bij elkaar en de groep 
betrokken team, een team dat zeer goede vrienden werd. 
 
Vaak verbaasde ik me over hun tomeloze energie, hun rijke fantasie en 
onuitputtelijke creativiteit, om naast studie en werk zoveel voor de groep te 
organiseren. Daar was zeer veel overleg voor nodig en een goede verdeling van de 
taken. Ze vergaderden, organiseerden kampen, knutselden, kopieerden en verzonnen 
nieuwe spellen. Ze waren altijd enthousiast. Al dan niet werd ik er sterk bij betrokken 
of hoorde ik alleen de verhalen aan. 
 
Met leidinggevende zoons ben je eeuwig de klos. Schrikbarend hoge 
telefoonrekeningen horen daarbij, net als het uitlenen van je auto, gereedschap, 
schoppen en ladders enz. Sommige dingen kwamen na veel gezeur terug, andere 
hebben we tot op de dag van vandaag niet meer teruggezien. 
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Door Danny werd ik gecharterd om ook maar eens wat binnen de groep te doen. 
Tijdelijk hoor, tot we er iemand anders voor gevonden hebben. Zo vloog ik in de val, 
tijdelijk werd jaren. 
 
Nu zijn mijn zonen gestopt, ze hebben afscheid genomen van hun groep (afscheid 
nemen doet altijd pijn) maar niet van hun vereniging. Ze blijven aktief en ik blijf trots 
op hen omdat ze zich inzetten voor anderen. 
 
Marianne van der Linden 
Moeder van Danny en Gido 
 
 
 
 
 
 
 
 

(advertenties) 
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Na 10 jaar eindelijk afscheid…. 

(of: hoe je door je beste vrienden en familie voor de gek gehouden wordt) 
 
Nee, dit gaat geen lang verhaal worden met mijn memoires en herinneringen over de 
afgelopen periode want dan zou de Belboei weer veel te dik worden en krijg ik weer 
ruzie met de penningmeester maar het gaat slechts over mijn laatste maand bij (of 
eigenlijk niet meer bij) de Poca. 
 
Zoals de overige BEP (Bijna Ex Poca)-ers was het ook mijn beurt om zaterdag 5 
september over te varen op weg naar het wilde water van de wilde vaart. Alles goed 
en wel en ondanks een wespe-(of wespen-, dat laat ik aan de neerlandici over)-steek 
aan het eind doordat ik onder de limonade zat was ik blij te horen dat er ook voor 
ons een afscheidsweekend was georganiseerd. 
 
Op 10 en 11 oktober zou het zo ver zijn en mochten wij dan eindelijk onze Pocamuts 
aan de wilgen hangen. Zo gezegd zo gedaan en dus dit weekend vrij gehouden voor de 
verkenners. Dat kwam allemaal even mooi uit dan konden Ben (u weet wel: oud 
schipper van de Ankerwacht) en ik mooi zondag de 4e een dagje lekker relaxen met 
zijn tweetjes zonder schreeuwende kinderen om ons heen. Als je elkaar al vanaf de 
verkenners kent blijft dat een leuke bezigheid. Sorry, ben ik toch noch een beetje te 
veel aan het terugdenken. 
 
Gaandeweg de weken die volgden kwam mijn zusje met de mededeling dat er 
zaterdag 3 oktober een concert zou zijn van Marillion. Gaaf�. dus ook deze avond 
vrij gehouden. Maar ja, leiding ben je niet voor niets een ik begon toch een beetje raar 
voorgevoel te krijgen over dit weekend. Na verloop van tijd ga je toch spoken en 
geesten zien en word je een beetje wantrouwig als verkenners stil worden. Dus toen 
zaterdag 3 oktober aangebroken was, kriebelde er het nodige in mijn buik: er stond 
iets te gebeuren, maar wat??? Voor de zekerheid maar alvast mijn kampspullen 
ingepakt en klaargezet, je moet je als leiding zijnde toch op alles voorbereiden dus 
ook daarop. 
 
Tijdens de opkomst met de WV bleek dat er inderdaad wat aan de hand was en ik 
had de rest van de dag dan ook niets meer in te brengen. Na afloop van de opkomst 
werd ik door de overige BEP-ers meegenomen naar Kortenhoef om de boten af te 
tuigen. Als een braaf hondje (mijn doopnaam is niet voor niets Bello) volgde ik de 
rest en daar aangekomen werd mijn wantrouwen steeds groter en groter en tot 
slot bleek inderdaad dat ik dus door iedereen binnen het Zuiderkruis en daarbuiten in 
de maling genomen ben en het afscheidsweekend nu al zou zijn. Ik moet zeggen dat 
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sommige mensen zo goed kunnen liegen dat ik niet weet of ik ze in het vervolg nog wel 
durf te vertrouwen. Maar goed, ik vergeef het ze want, ik heb een fantastisch 
weekend gehad en zou het zo nog eens over willen doen. 
 
Over het weekend zelf ga ik niets vertellen want zoals de Poca-traditie wil, wordt 
dit geschreven door de EP-bootsen en dit zal dus ongetwijfeld in de volgende 
Belboei volgen. 
 
Zoals iedereen altijd zijn stukje afsluit met een dankwoord, zo zal ook ik mij bij de 
meerderheid aansluiten en wil ik eigenlijk alle verkenners bedanken voor alle dagen die 
ik met jullie door heb mogen brengen, alle medeleiding bedanken voor de steun voor, 
tijdens en na die dagen en natuurlijk ook alle ouders bedanken voor het vertrouwen 
om jullie kind(-eren) toch maar weer op die dagen met dat ongeregelde zooitje mee 
te sturen. 
 
Apart wil ik toch nog even de organisatoren van het weekend bedanken: 
• Laurens en Rik, bedankt voor de ontberingen op de fiets (volgende keer graag 

met dertig graden en een zonnetje). 
• Margot, Suzanne en Linda bedankt voor het programma op de zondag (het is 

toch leuk om weer eens te worden herinnerd aan je modderbad 10 jaar geleden) 
• Pim, Judith en Ronald bedankt voor de spaghetti (ondanks de primitieve 

kookomstandigheden smaakte het perfect) 
 
Ik 
 
 



Belboei nummer 21, oktober 1998, pagina 17 

Oude kranten, Wilde Vaart 

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

14 november 
12 december 

9 januari 1999 
13 februari 
13 maart 

10 april 
8 mei 
12 juni 

 
 

 

Zuiderkruizertjes 

Te koop aangeboden
Kajuitzeiljacht, Etap 22

LxBxD 6,60x2,35x0,75/1,50 Ontwerp van Van der Stadt, onzinkbaar, 
onkenterbaar en zelfoprichtend. Voorzien van set nieuwe zeilen, stuurautomaat, 

hefkiel, kombuis en toilet, rolreefinstallatie, Honda 7,5Pk 4-takt 
buitenboordmotor in bun. 

Bouwjaar 1973. Ligplaats Huizen. Vraagprijs Fl. 19.000,= 
Vragen? Ben van Hengstum, 035-6236766 

Gevraagd 
Wie, oh wie helpt mij aan woonruimte. Heeft u iets of weet u iets, bel me dan. Ik ben 

al blij met 1 of 2 kamers + keuken. 
Gido van der Linden, telefoon 035-6216925 

Gezocht
Tafeltje / TV meubel

Martijn Haringman, telefoon 0650-640445 
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Verhuisberichten en cyber-info! 

Frank Loois z’n briefje is weer boven water gekomen� 

Frank Loois 
Sluisweg 69a 
2225 XJ  Katwijk 
Telefoon: 0622-441619 
 

Met ingang van 20-07-1998 zou Rob z’n telefoonnummer 035-7726116 zijn 

en is dat uiteindelijk (na even worstelen met de lokale kabelmaatschappij) ook 
geworden. Gefeliciteerd Rob. 

 

Pim Dorrestijn laat ons het volgende weten: 

Hierbij mijn nieuwe iemeel-adres en mijn 'nieuwe' telefoonnummer 
020-6161385 
Dorres03@imt.hva.nl 
Ga-je-goed! 
 
Jij ook Pim, en nog veel succes met schipperen bij de Poca, redactie. 
 

Martijn Haringman is weer verhuisd, zijn nieuwe adres is: 

Koningstraat 82 
1211 CC  Hilversum 

telefoon: 0650-640445 
postadres is bij z’n ouders: 

Cameliastraat 27 
1214 EZ  Hilversum 
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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 
Beheer Diependaalselaan Joke de Jong 035-6232564 
Beheer Schuttersweg Ester van Leeuwen 030-2715001 
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117 
Groepsbegeleiding welpen Gido van der Linden 035-6216925 
Groepsbegeleiding bevers Ineke Rörik 035-6945263 
Groepsbegeleiding verkenners Nico van Leeuwen 035-6231913 
 
Ledenadministratie alle onderdelen: 
Gerda Kooger 
Mossenmeent 9 
1218 AT Hilversum 
Telefoon: 035-6915117 
 
 

Telefoonnummers teamleiding 

Bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Bevers Loosdrecht Liesbeth Rörik 035-6946473 
Pieter Maritshorde Erik Rosendal 035-6857196 
Albert Schweitzerhorde Jeroen Volmer 035-6853537 
Neuweghorde Ester van Leeuwen 030-2715001 
Sioniehorde René Kuyer 035-6212273 
Ankerwacht Niels Brügemann 0653-434473 
Bakboordwacht Johan Verlaan 0347-321353 
Pocahontaswacht Pim Dorrestijn 020-6161385 
Wilde Vaart Antarctic Rob van Loo 035-6835575 
Matancastam Wouter de Jong 035-6217398 
Rimpelstam Niels Brügemann 0653-434473 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg 035-6237336 


