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VVan de redactiean de redactie  
Psssst, de zomer komt er weer aan!!! De boten gaan er snel weer in, het wordt weer 
een prachtige zomer (hoe vaker je ‘t herhaald...). Afgelopen zaterdag was ik even op de 
Diependaalselaan en daar lagen weer een paar vers geschilderde boten in de boten-
loods. Mét verf zijn ze toch mooier. Om de verf zo lang mogelijk te laten houden moet 
je niet alleen krabben, schuren en ontvetten, het is ook erg handig om niet te botsen! 
De zeilschool is dus alweer van start gegaan...  
 
In deze Belboei tref je weer ruim aanbod uit de diverse onderdelen. Zelfs de Anker-
wacht heeft 2 regels uit de pen weten te persen. Ga zo door jongens! Over een paar 
jaar  lukt misschien een hele pagina ook wel! 
 
Laten we jullie niet verder ophouden, 28 paginaatjes leesplezier is jullie deel! 
 
Liefs, je redactie 
 
PS. 
Wordt de papieren Belboei een achterhaald medium? De digitale versie staat weder-
om eerder op internet dan dat de papieren versie op de mat ploft. Kijk op:  
 
 
 

www.zuiderkruis.nl 
 
 
 

CopyCopy-- en verschijningsdata en verschijningsdata  
Nummer                 Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
137                          16 juni                                              + 25 juni  
138                         1 september                                    + 17 september 
139                         13 oktober                                       + 22 oktober 
140                         8 december                                    + 17 december 
 
Let op! Voorheen zat er nog een week tussen de kopijdatum en de maakdatum. Van-
wege de snelle communicatie van tegenwoordig hebben we deze week laten vervallen. 
Dan kan je dus niet meer een paar dagen te laat aankomen met kopij... 
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VVan het bestuuran het bestuur  
Eindelijk kunnen we aan de haven beginnen. We hebben met Prinsen Waterbouw een 
overeenkomst gesloten. Deze firma gaat de haven renoveren. Eind april wordt met de 
werkzaamheden begonnen. Er komt een nieuwe steiger en de botenhelling wordt aan-
gepast, zodat men makkelijker de boten bereiken en met de trailer de boten erin en 
eruit kan halen. Aan de kopse kant van de haven wordt de beschoeiing vernieuwd. 
 
Dit alles gaat wel veel geld kosten maar dan zijn we voor de komende jaren weer verze-
kerd van een veilige haven. Het idee is er om voor dit alles sponsors te zoeken onder 
de ouders. We hopen dat er veel ouders zul len zijn die hieraan willen meedoen.  
 
We hebben bericht gekregen van de gemeente Loosdrecht. Men beweert dat het pand 
van hen is en dat wij het onderhoud voor onze rekening moeten nemen. Uiteraard gaan 
wij hier niet mee accoord en we zullen opnieuw met de gemeente aan tafel gaan.  
 
Zuiderkruis heeft voor deJantje Betoncollecte iets meer opgehaald dan vorig jaar. 
Lees het stukje over Jantje Beton verderop in deze Belboei. Hartelijk dank aan de tel-
lers, die ruim fl. 44.000,-- door hun handen hebben laten gaan. Dank ook aan de col-
lectanten, die hun steentje hebben bijgedragen om dit resultaat te bereiken.  
 
Helaas moet ik constateren dat er absoluut geen animo is onder de ouders om zich 
beschikbaar te stellen om wat aan het onderhoud van onze gebouwen te doen. Er 
heeft zich niemand gemeld sinds de vorige Belboei. Dus nogmaals een oproep. Bel 
Hans de Ruiter (6285015), hij zit met smart op u te wachten. Ook zoeken we nog een 
paar schilders om het halletje van de Pieter Marits onderhanden te nemen.  
 
Als u dit leest is Ellen Reurings al geopereerd aan haar knie. We zitten een paar 
maanden zonder Ellen. Ellen, hierbij veel sterkte voor de komende tijd en we hopen dat 
je weer snel bij ons zult zijn.  
 
Alle onderdelen die de komende tijd op kamp gaan een heel goed kamp met veel mooi 
weer. 
 
Jos Spaanjaars 
Voorzitter 
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JJantje Betonantje Beton  
Zoals ik al had aangekondigd in de vorige Belboei, en zoals jullie ook al in deze hebben 
kunnen lezen, Jantje Beton is weer langs geweest.  
 
Maandag 12 maart was het JB-day, om 18.00 uur stonden de eerste verkenners als 
klaar op het clubhuis. Nadat ze een bus, een collecteboekje en een straatlijstje had-
den gekregen konden ze vertrekken.  
Gelukkig was het, ondanks de voorspellingen, goed collecteweer, niet te koud, en 
DROOG!!. Hoewel gebleken is dat mensen meer geven als het regent (die zielige kinder-
tjes toch) is het voor de collectant wel zo prettig als het gewoon niet regent.  
 
De hele week was de opkomst super, zo'n 20 tot 30 verkenners en Wilde Vaarters per 
avond. Dus aan het eind van de week was de hele wijk gelopen, en deze is nogal groot, 
Kerkelanden, Zeehelden kwartier, Bomenbuurt en het stuk tussen de Loosdrechtse-
weg, Gijsbrecht en Jacob Catsstraat. 
De opbrengst mocht er dan ook wezen: huis aan huis is er 5.596,20 opgehaald, he-
laas een paar honderd gulden minder dan vorig jaar, maar toch prima!!  
 
Zaterdagnacht werd ik wakker van de regen, ohoh, de straatcollecte is vandaag. Dat 
ziet er niet best uit. Ondanks dat het miezerde was er toch een grote opkomst in het 
dorp en iedere argeloze winkelende bezoeker werd "aangevallen". Dit leverde een prima 
resultaat op: 4.260,50. 
 
Totaal was dit 9.856,70, fl 180,-- meer dan vorig jaar. De helft wordt naar onze eigen 
penningmeester overgemaakt, dus zo'n kleine fl 5000,-- voor de Zuiderkruis.  
 
In heel Hilversum werd 34.975,25 opgehaald. Hiervan is dus meer dan een kwart door 
ons opgehaald, terwijl er wel 10 groepen zijn die mee doen (speel-o-theek, buurthuizen, 
scoutinggroepn, enz.) 
Of te wel een SUPER resultaat. Iedereen heel hartelijk dank voor zijn/haar hulp.  
 
Sandra 
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BBeversevers  
Naar erg lang  wachten, kwam toch Lange Doener eens langs onze clubhuis. want 
steeds was Lange Doener op vakantie en op bezoek bij andere groepen.  
Die dag was een speciale dag want Erik werd ook nog geïnstalleerd, en Herma had een 
brief van Lange Doener gekregen dat hij die dag zal langs komen als wij er waren en wij 
waren er dus dus kwam hij.  
 
Eerst zijn we met de bevers naar de beverdam geweest die ondertussen best wel een 
grote dam is geworden, ook door de hulp van de lieftallige dames en heren van de Wil-
de Vaart. Daarna deden we nog een spelletje op het veld en gingen we met de kids te-
rug naar het clubhuis waar ondertussen de limo al klaar stond. 
 
Tijdens het drinken kwam hij toch eindelijk binnen zetten jawel Lange Doener. Hij kwam 
net terug van vakantie, hij had allerlei vreemde dingen mee gemaakt, huizen van koek: 
als je honger had dan kon je zo een stukje koek afbreken om op te eten, water wat 
helemaal naar limonade smaakte dus als je dorst had dan kon je bekertje pakken om 
een bekertje limo te pakken. Dus Lange Doener had een heel verhaal tegen de bevers 
verteld waarna de bevers een tekening moesten maken voor Lange Doener, een teke-
ning over wat Lange Doener allemaal verteld had hieruit kwamen allemaal  rare teke-
ningen te voorschijn. En stiekem was het ondertussen al tijd geworden en we moesten 
afscheid nemen van Lange Doener, en hij heeft beloofd om niet zo lang weg te blijven 
zoals de vorige keer. 
 
Dus het was een hele gezellige ochtend en we hopen dat Lange Doener snel weer terug 
komt, maar we krijgen eerst Frederik Scheuremaar op bezoek.  
Dit was een klein stukje van de bevers 
 
Groetjes Erik 
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(advertentie)(advertentie)  
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HHavenaven  
Zoals iedereen in de afgelopen Belboei's hebben kunnen lezen wordt er de laatste tijd 
weer druk gewerkt aan het opknappen van alle gebouwen en bijbehorende terreinen. 
Eén hiervan ontbreekt eigenlijk steeds maar nu het vaarseizoen weer dichterbij komt, 
komt ook onze haven in Kortenhoef weer in zicht.  
 
Even in het kort wat er ook al weer gebeurd was.. 
In het voorjaar van 2000 is de haven uitgebaggerd waarna de beschoeiing was 
scheefgedrukt door de kraan. Hierdoor was de steiger te gevaarlijk geworden om nog 
te gebruiken en is deze door de WVA is gesloopt (zijn ze heel goed in die jongens).  Op 
dat moment was het te laat om nog voor het vaarseizoen een nieuwe steiger te laten 
maken en zo'n investering doe je ook niet eventjes dus is besloten het voor dat sei-
zoen maar even zo te laten. Wel is de fietsenstalling meer dan verdubbeld en is in het 
schuurtje een nieuwe betonvloer gestort.  
 
Hiervoor wil ik bouwbedrijf van 't Klooster uit Loosdrecht nog heel erg bedanken die 
deze vloer gratis en voor niets erin gelegd heeft waardoor we nu de komende jaren 
weer verzekerd zijn van een goede vaste vloer onder onze voeten.  
 
Maar goed, de schade aan de beschoeiing was dusdanig groot dat deze ook vervan-
gen moest worden en we dus voor een aardige investering als groep staan. Hij zal er 
moeten komen, en komt er dus ook, maar eigenlijk moet ook de rest van het terrein 
opgeknapt worden en daarvoor is nu geen geld meer. Wij zijn dan ook op zoek naar 
sponsors die ons mee willen helpen om de steiger te financieren zodat het hele terrein 
weer een fatsoenlijke uitstraling kan krijgen.  
 
Dus heeft u een bedrijf of kent u een bedrijf die scouting een warm hart toe draagt en 
bereid is om 1 of meerdere meters te sponsoren, neem dan contact op met Rob van 
Loo of iemand van het bestuur voor nadere informatie. 
 
Maar niet alleen de steiger moet vervangen worden, nee door de jarenlange bagger-
problematiek is er eigenlijk al tijden niets gedaan aan het terrein en het schuurtje wat 
er staat. Verder is gebleken van de fietsenstalling ondanks de verdubbeling nog 
steeds te klein is en moet er nog de nodige bergen aarde en zand verplaatst worden.  
Als er nog mensen (leden, leiding, bestuur, ouders of andere) zijn die ons daarbij willen 
helpen dan hoor ik dat graag zodat we onze jungle van Kortenhoef kunnen omtoveren 
in een behoorlijke haven. 
 
Robje 
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PPocahontaswachtocahontaswacht  
Deze keer heb ik de "eer" om weer een leuk stukje voor de Pocahontaswacht in de Bel-
boei te zetten. Deze keer gaat het over het 6 zintuigenspel: 
 
We kwamen zoals elke zaterdag weer bij elkaar op het clubhuis waar we van de leiding 
te horen kregen dat ze weer een echt scoutingspel hadden bedacht. Deze keer dus 
het 6 zintuigenspel (horen, voelen, zien, ruiken, proeven en helderziendheid) 
Nou, we begonnen aan het spel en de leiding (Ester, Rene, Jasper en Ronald) deelde 
ons in in groepjes van 4 personen en begon daarna met het uitleggen van het spel: 
  
Er zijn denken- en doenvragen. Als je met de dobbelsteen 3 of 6 gooide kreeg je een 
doenvraag. Als je een doenvraag gegooid had kreeg je als een soort "beloning" al 1 
punt, en het groepje dat de doenvraag het best had uitgevoerd kreeg 2 punten. Als je 
1, 2, 4 of 5 gooide met de dobbelsteen kreeg je een denkvraag. Voor een denkvraag kon 
je 1 punt halen. Voor elk zintuig waren er vragen die met dat zintuig te maken hadden. 
Hier een paar vragen die gesteld werden: wat is de meest voorkomende oogkleur, welke 
smaken proef je het best, wat is populairder: zoete of zoute drop, met welk stukje 
huid kan je best voelen en ga zo maar door kortom een heleboel! Ook waren er spreek-
woorden en gezegdes die je bij elk zintuig moest verzinnen. De denkvragen waren alleen 
voor jou groepje en niemand anders mocht op die vragen antwoorden. De doenvragen 
waren voor elk groepje.  
 
Dat spel hebben we verder de hele opkomst gedaan en het was echt een te gek spel!  
Nou, tot ziens,  
 
Bart (van de Poca) 
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LLieve klussers,ieve klussers,  
Daar is ie weer en natuurlijk is er weer behoorlijk wat afgeklust. Allereerst wil ik even 
melden voor de geïnteresseerden wat ik allemaal gedaan heb op de diverse clubhuizen.  
 
• nieuwe telefoon bekabeling getrokken op de diep en een noodaansluiting gemaakt 

in het CV hok;  
• voor de zoveelste keer keken naar de kwartjes telefoon..... gooi dat ding A.U.B. weg, 

hij is niet goed , voor degene die zin heeft en verstand, leef je uit......; 
• nieuwe toiletbril geplaatst op de invalidentoilet; 
• twee nieuwe toiletbrillen geplaatst aan de voorkant van de Diep;  
• TL armaturen in de botenloods schoongemaakt en buizen hier en daar vervangen;  
• de TL armaturen weer eens netjes recht gehangen;  
• de verlichting in de gang van de Diep gemaakt er was een stekkertje los;  
• tenten vakken afgemaakt op de vliering aan de voorzijde (was ik ooit eens aanbe-

gonnen met Ronald Frank);  
• de vliering ontdaan van een hele hoop plafonddelen en ze op de andere zolder ge-

legd; 
• en ja hoor, weer hier en daar wat lampjes vervangen aan de voorzijde; 
• een trekschakelaar opgehangen in de toilet aan de verkennerskant; 
• het touwtje van de trekschakelaar weer in het houdertje gemaakt aan de voorzij-

de; 
• een dubbel stopcontact in de botenloods weer voorzien van een nieuw fris kapje;  
• een andere stekker aan de stof/waterzuiger gezet op de Diep;  
• een andere stereo op de Diep neergezet in het leidinghok, dankzij mijn buurman;  
• de stortbak geprobeerd te maken in de invalide toilet, maar helaas hij is op.....; 
• een beugel op de muur vast geschroefd in de invalide toilet op de Diep;  
• een nieuwe thermostaat op de eikenlaan opgehangen;  
• samen met Hans gekeken naar de CV ketel op de eikenlaan, is nog bezig........; 
• de cilinder van het slot eikenlaan schoongemaakt;  
• de tafels waaraan de welpen zitten weer in elkaar geschroefd op de Eikenlaan;  
• het slot van de toilet geprobeerd te maken, hopeloos, is afgeschreven....Eikenlaan;  
• de thermostaten gecheckt op de schuttersweg, wie heeft eraan gezeten met zijn 

p...t...n!!!! 
 
Zo, is dat even een lijstje en ja hoor er is natuurlijk nog veel meer, maar alles op zijn 
tijd. Graag wilde ik nog even kwijt voor de duidelijkheid: IK HEB GEEN VERSTAND VAN 
CV KETELS, OK???? Ik weet ongeveer hoe het zit, maar als het koud is heb ik het ook 
koud, Hans de Ruiter is onze CV-ketel expert, dus voor vragen daarover niet bij mij 
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komen.  
 
Voor de verkenners op de Diep heb ik nog een klusje in petto. Onder het motto ruim je 
zolder op, maar daarover horen jullie nog meer..... Tja, ik heb eigenlijk niet zo veel tips 
op dit moment. 
  
Ik zag een bankschroef op de Diep, erg bedankt daarvoor, ik ga hem zo snel mogelijk 
installeren op mijn werkbank, die een plaats gaat vinden op een plekje dat ik nog moet 
inrichten op de Diep.  
 
En er staan helaas ook mindere dingen in mijn lijstje, er zijn van die klusjes die 
niemand ziet en soms ben je helemaal alleen in een clubhuisje bezig. Maar onthoud: 
klussen loont echt wel hoor, schaam je niet om ook eens ongemerkt een klusje te doen 
waar niemand van af weet. Want juist die klussen zijn het coolst. OK, leerling klussers, 
ik ga snel weer aan mijn volgende klus beginnen en klussers in Loosdrecht: ik kom ook 
eens bij jullie kijken hoor, jullie horen gelukkig ook bij ons klusgebied! 
 
Ik heb nog wel een tip wat betreft gereedschapbeheer. Zorg ervoor dat al je gereed-
schap netjes en schoon op je gereedschapbordje hangt of in je kistje zit, want ik weet 
een plek waar dat dus niet zo is en ik vind dus ook dat diegene geen geld daar meer 
voor moeten krijgen. Ik hoop dat diegene zichzelf voelen aangesproken, want zo ga je 
niet met gereedschap om ook al is het van de Gamma®.  
  
Doei,      
       klusjes,  
                 Martijn 
  
PS. O ja, heeft er iemand een koffertje voor een boormachine over toevallig??? En ik 
zoek nog steeds een keukentrapje voor kleine klusjes boven de anderhalve meter. 
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PPocahontaswacht, Jantje Betoncollecteocahontaswacht, Jantje Betoncollecte  
Vorige week was het weer zover: de jaarlijkse Jantje Beton collecte. Hoewel het niet 
het leukste is wat je kan bedenken om te doen weten we ook dat het erg noodzakelijk 
is en dus hebben we ons best gedaan. Eerst gingen de verkenners doordeweeks al een 
paar avonden de huizen langs om geld op te halen. Valt niet altijd mee om het te com-
bineren met school, huiswerk en andere bezigheden maar ondanks dat was de op-
komst heel goed.  
 
En toen op zaterdagmiddag nog 2 uur collecteren in het centrum. Het weer zat niet 
echt mee want het miezerde, waardoor het ook niet echt druk was. Toch is er veel geld 
opgehaald en dat is een prima prestatie. We hadden de collectebussen gewogen voor 
we ze meegaven met de verkenners en na afloop berekend hoeveel gram erbij gekomen 
was. Er zat nogal wat variatie in maar bij iedereen was de bus na afloop toch duidelijk 
zwaarder dan daarvoor. Hoeveel geld dat precies is weet je niet maar als er honder-
den grammen bijgekomen zijn heb je toch veel opgehaald. 
Kortom, jullie hebben je best gedaan, 
  
Groetjes van de Ester en de rest van de Poca leiding.  

AnkerwachtAnkerwacht  
Onze groep, de Ankerwacht ging al op 31 maart 2001 paaseieren zoeken, wel gek maar 
wel leuk en daarna mochten we de paaseieren ook opeten. En we hebben deze 3 weken 
zeilschool (waterratten) best we leuk en leerzaam en wel moeilijk.  
  
Marijn & Kees 
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,,laamella gaDlaamella gaD  
 .thcawsatnohacoP ed nav dnekeewredak teh revo taag ejkuts tiD 
  
Moeite met lezen? Probeer het eens andersom!  
Vorige week na de Jantje Beton collecte in het dorp hadden we een weekendkampje 
met het kader van de Pocahontaswacht, dus alleen de bootsen, kwartieren en de lei-
ding, niet de jongere verkenners. Het thema was:'andersom' en hoewel ze dat nog niet 
doorhadden begon dat eigenlijk al met de brief die ze kregen over het kampje. Deze 
was namelijk helemaal andersom en achterstevoren geschreven.  
  
We begonnen dan ook met de afsluiting van het weekend met onze kleren andersom 
aangetrokken. Ik kan je nu wel vertellen dat de knoopjes van je spijkerbroek dicht doen 
op je kont niet zo makkelijk is, zelfde geldt voor je blouse met de knoopjes op je rug. 
Het stond natuurlijk wel erg leuk en zo kon het eerste spel beginnen: monopolie an-
dersom. De bedoeling was om je geld  en straten kwijt te raken. Als je nu op de straat 
van iemand anders kwam kreeg je geld in plaats van dat je het moest betalen. Het 
was een ingewikkeld spel omdat je steeds andersom moest denken en lopen op het 
bord maar uiteindelijk hadden Anke en Nienke toch gewonnen.  
Terwijl wij het spel aan het spelen waren hadden Ronald en Jasper het avondeten be-
reid. Er moest nog even gediscussieerd worden welke film we zouden huren en daarna 
konden we aan tafel. Dat zag er een beetje vreemd uit, stoelen op hun kop, mes en 
vork omgekeerd en andersom, alles andersom op tafel, ei met daarbovenop een boter-
ham....  We kregen een heerlijk ontbijtje compleet met tostie en croissantje, erg lekker 
hoewel een beetje vreemd als avondeten.  
 
Na de afwas (die je toch echt na het eten moet doen ook al heb je andersom week-
end) eerst thee gedronken, eerst roeren dan de suiker erin, en toen video gekeken. 
Eigenlijk wilden we 's avonds een spel doen en 's ochtends video kijken maar omdat het 
zulk vies weer was hebben we het spel maar ingeruild voor een film. Uiteindelijk hebben 
we zelfs alle twee de films 's avonds gekeken en 's ochtends gewoon lang uitgeslapen.  
We hebben de verkenners gewekt met thee en koffie met een koekje op bed. Daarna 
volgde de vla (toch wel met chocoladebolletjes begreep ik later) en daarna de hoofd-
maaltijd: heerlijke nasi! Het was wel lekker en iedereen heeft er ook wel goed van gege-
ten maar het blijft een beetje raar als ontbijt. 
Na het opruimen en schoonmaken gingen we allemaal naar huis. Het was een leuk 
weekend denk ik, we hebben ons vermaakt. Blijft wel het feit dat je veel kan omdraaien 
en andersom doen maar sommige dingen hebben echt een vaste volgorde en daar kan 
je weinig aan veranderen! 
  
Tot gauw, groetjes van Ester 
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PPocahontaswacht, klimmen!ocahontaswacht, klimmen!  
We waren eindelijk klaar met de boten dus het werd weer tijd voor een winterprogram-
ma. Om dit dan op te vullen zijn we op 24 februari met de Poca naar de klimmuur in 
Bussum gegaan.  
 
En je raadt het al we hebben daar tegen een muur opgeklommen. Daar hebben sommi-
ge kinderen voor het eerst de 8-knoop geleerd, ja inderdaad de 8-knoop. Als je boven 
gekomen was dan kon je op een bel drukken en dan hoorde je geloei van dat er weer 
een koter boven was. Als je genoeg geklommen had kon je ook, nog wel aan een lijntje 
zittend, van een soort balkon springen. Volgens mijn broertje was het elf meter.  
 
Toen we genoeg hadden van het klimmen gingen we maar even naar een andere zaal 
waar ze aan het korfballen waren. Het is een heel boeiende sport al die kneuzen beki j-
ken die rondlopen. Maar er was ook nog iets positiefs aan de korfballers ze hadden 
ook een snackbar, die zeer geliefd was bij vele kinderen. Ronald komt er iedere week 
dus hij moest ook even laten zien wat hij kon, maar haalde de bel niet binnen 10 se-
conden wat een eis was van vele verkenners. Toen zijn we weer naar huis gegaan na 
een drukke middag.  
 
Peter (en een beetje hulp van Josse) 
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AAnd the story goes on.....nd the story goes on.....  
Gewenst of niet, maar het verhaal gaat verder. Mijn relaas over het Nederlands con-
tingent, de IST-ers, kortom de voorbereiding van de Wereld Jamboree Thailand. Wat is 
er gaande en wat zijn de scoops.  
 
Inmiddels is het maart en zijn we vele vergaderingen en e-mailtjes verder. Je mag best 
een weekje op vakantie, maar hou dan rekening met rond de 65 nieuwe wachtende e-
mailtjes op je scherm en de ene nog langer dan de andere. De meeste moeten liever 
gisteren nog beantwoord worden. Binnen een maand moest ons plan van aanpak klaar 
liggen en het liefst meteen helemaal goed. Kortom er is veel werk. Inmiddels moesten 
we ook met ons subonderdeel, in mijn geval medische zorg aan de slag.  
 
Weer e-mailen, brieven schrijven en bellen om maar informatie te krijgen. Al die infor-
matie nummers zijn niet gratis, dus bellen deed ik liever niet. Gewoon lekker bijdehand 
een mailtje naar het tropeninstituut van het AMC. Hun antwoord was nog bijdehan-
ter; ik kreeg de telefoonnummers van die informatielijnen. Het mailtje verdween in de 
prullenbak en het tropeninstituut blokte ik uit mijn geheugen. Tot ik op een zeker mo-
ment weer achter de computer hing en er weer een mailtje van het tropeninstituut in 
mijn mailboxje zat. Vals dacht ik nog  dat ze zeker een nummer waren vergeten te ge-
ven. Niets bleek minder waar, het was een mailtje van de grote baas van het tropenin-
stituut of ik hem even wilde bellen. De man bleek vroeger ook verkenner geweest te zijn 
en eens een scout altijd een scout, hij zou me helpen. Samen met hen gaan we een 
medische plan van aanpak maken, aangezien zij hun mensen in Thailand hebben zitten. 
Het blijkt dat bijna het voltallige personeel van het tropeninstituut (inclusief de leger-
artsen) bij ons gesprek wil zijn. Oké, maar dan neem ik ook iemand mee! Aangezien het 
Nederlands Contingent nog geen arts heeft (zijn er belangstellenden?), is daar het 
wachten op en hebben we het gesprek verzet naar mei.  
 
Dan opeens is het 24 maart en had ik mijn eerste teambuildings-contingent-weekend. 
Van de 20 man/vrouw kende ik er 3 goed en 2 had ik er al bij mijn sollicitatie gezien. Ik 
zou vanaf Utrecht CS met iemand meerijden en ik wist alleen wat voor een auto hij 
had. A la blinddate loop je dan over die taxiplaats en ik voelde me dus niet echt op 
mijn gemak. Heb ik weer, zit ik bij een zwijgzaam type in de auto en steeds meer begon 
ik mijn goede moed te verliezen. Ik was de enige die nog nooit op een contingentsver-
gadering was geweest en dus de enige "onbekende".  
 
Na een kopje koffie begon ik een beetje wakker te worden, maar nog niet wakker genoeg 
om de contingentsleidster te herkennen, dus stelde ik me maar even voor. Deze blun-
der was natuurlijk niet meer te herstellen, dus bleef ik me maar als ik haar tegen 
kwam voorstellen. Wat moet ik er verder van zeggen; een leuke groep mensen met als 
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gezamenlijk doel; een onvergetelijke Jamboree!  
 
Alle plannen werden gepresenteerd, de nodige spelletjes werden gedaan en natuurlijk 
een speurtocht in het Thais! De avond werd afgesloten met natuurlijk een hapje en 
een drankje en nog één etc. 
 
We sliepen in een blauwe vogel clubhuis en die zijn mooi en luxe! Blauwe vogels zijn ge-
handicapte scouts, dus alles is aangepast. Geen drempels, schitterende keuken 
(mooier dan de mijne) en bedden, dus geen gedoe met bedden opblazen (hoera).  
 
Zondag was voor ons IST-troepstaf een belangrijke dag. Vandaag was de eerste se-
lectiedag (in totaal zijn er 3 gepland), dus vroeg op richting Zeist. De eerste 90 IST-
ers waren uitgenodigd om naar deze selectiedag te komen en 87 zijn er geweest. 
NOODKREET: Ik heb het hele weekend het moeten opnemen voor waterscouts. Waar 
komt ons slechte imago vandaan? Ik ben voor meer blauw tijdens de Jamboree of zo-
als ik het hele weekend heb geroepen; Blauw rules! Meld je aan voor de WJ (als deelne-
mer of IST-er) en voer deze campagne met mij!!  
 
Na een algemene inleiding waren er informatieblokken en ik gaf natuurlijk het blok ge-
zondheid / medische zorg. De eerste 2 blokken was ik echt heel serieus en probeerde 
met mijn lijstje te werken, maar al snel nam mijn chaotische kant het over (niet hele-
maal hoor). Ik moet ook zeggen dat Jan (community development) eerst begon met 
alles door elkaar te vertellen en dan ben ik ook makkelijk over te halen. Ik heb het best 
gezellig gehad tijdens het informatie verstrekken en het vragen beantwoorden. Wat de 
IST-ers ervan vonden moeten jullie maar aan Linda vragen (Linda, het antwoord dat je 
geeft heeft geen invloed meer op of je wel of niet mee mag!). Aan het einde van de  
workshops, begon voor mij het minst leuke deel. Ik moest gesprekken houden met 
mensen over wie we twijfelden of ze wel mee kunnen naar Thailand. Daarna werd alles 
afgerond en konden we gaan opruimen. Gelukkig werd ik thuis gebracht, want door 
mijn jetlag van de zomertijd voelde ik me niet meer instaat op de trein te stappen.  
 
De Ellen (ook in de contingentsstaf zit er nog 1) 
 
Nederlands contingent, IST-staf 
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

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

(advertenties)(advertenties)  
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Bericht uit BrusselBericht uit Brussel  
De Europese Commissie heeft onlangs aangekondigd dat Nederlands de officiële 
voertaal wordt in de EU. Nederlands is verkozen boven het Engels, Duits en 
Frans, wat de andere kandidaten waren. Onderdeel van de onderhandelingen waren 
enkele aanpassingen aan onze spelling, en er is een 5-jaren plan aangenomen 
voor het zgn. "Euro-Nederlands". 
 
In het eerste jaar, zal de "s" de zachte "z" vervangen. Dit sal seer seker 
vooral in de sorgsector goed worden ontvangen. De sachte "v" sal worden 
vervangen door de "f". Dit sal fooral feel duidelijkheid ferschaffen, en keyboards 
krijgen twee letters minder. 
 
In het tweede jaar sal het publiek steeds enthousiaster worden, wanneer het 
moeilijke "ch" sal worden ferfangen door "g". Dit maakt woorden als "sgep" al  
gauw 20% korter. 
 
In jaar 3 sal de publieke opinie fersguifen sodat ook moeilijkere 
wijsigingen mogelijk sijn. Oferheden gaan afraden dubbele letters te ferwijderen, war 
altijd fel problemen me sijn gewest. Ook "ij" en "ei" worden afgesgaft en 
ferfangen door "y". Darnast kan iederen sig wel finden in het ferfangen fan die 
lelyke "dt" op het ynde fan een werkword door "t".  
 
Tegn het fierde jar, wort men open for wysigingen als byforbeld "ie" nar 
"i", en "au" wort "ou". Nu syn er nouwelyks nog onduidelykheden in onse speling.  
ferder sulen we de "oe" net als in het Engelse word 'do' ferfangen dor "o". 
 
In het fyfde en latste jar sulen ale "d"'s an het ynde fan een word worden 
ferfangen dor "t". Darnast wort oferal "en" ferandert in "n" omdat dit tog nit 
nodig is for de uitsprak. Om dezelfde redn wort "el" "l"; 
 
Na dit fyfd jar hebn we n ser logisge sgryfwyse for onse modertal. Er suln 
gen moilyke twyfelgefaln mer syn, n for ideren wort het makelyker om lkar te 
begrypn. Dese drom sal yndelyk uitkomn. En dan sulen wy de werelt ofernemn! 
 
 
Wouter 
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AAlbert Schweitzerhordelbert Schweitzerhorde  
In het heel ver weg gelegen Loosdrecht is een horde waar bijna niemand van weet, de 
Albert Schweitzerhorde. Wij willen daar verandering in brengen en besloten een kamp-
verslag te maken over het vader-kind weekend.  
Het begon om 2 uur op zaterdag en er waren 6 welpen, 4 ouders en 4 man leiding.  
 
De vaders moesten elkaar eerst leren kennen en dat gebeurde toen we stand in de 
mand speelden. Daarna zijn we naar het bos gegaan en speelden we levend stratego, 
wat was gemaakt door Chil en en heel leuk was. Hierna speelden we voetbal op het 
door Jantje Beton gesponsorde voetbalveld. Toen gingen we wat drinken en daarna 
gingen we nog even spelen in de speeltuin en moppen vertellen. 
 
Na een tijdje gingen we weer terug naar het clubhuis en toen kwam Bagheera eindelijk 
van hockey terug. Toen we in het clubhui s waren gingen meneer Lex en Akela koken. 
Terwijl zij dit deden gingen we weer even voetballen en toen was het etenstijd en aten 
we macaroni, wat lekker zou zijn geweest als er genoeg van was gemaakt.  
 
Toen we klaar waren met eten was het al donker en gingen we het driehoeksspel doen 
wat gewonnen werd door de welpen, en daarna deden we het dierengeluidenspel. Het 
groepje van Remon had dit (natuurlijk) gewonnen. Het was toen al heel laat en toen 
gingen we slapen, behalve de vaders want die gingen iets doen waar ze heel laat voor 
moesten opblijven. De volgende ochtend werden we weer vroeg wakker en maakten we 
de leiding en de vaders wakker. Iedereen stond op maar Bagheera bleef liggen.  
 
Na het ochtendgymnastiek gingen we ontbijten, waar de melk lekker zou zijn geweest 
als er genoeg van was. Toen gingen we het douanespel doen, en toen moesten we koei-
en met mond en klauwzeer over de grens smokkelen, maar de vaders moesten weer al 
het geld stelen. Toen deden we nog even stand in de mand en daarna was het leuke 
kamp afgelopen.  
 
Gemaakt door Remon, Gabriel en Bagheera en  ook een beetje door Chil. 
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IIk heb het Zuiderkruis gezien.....k heb het Zuiderkruis gezien.....  
De man in de kroeg had het nog uitgebreid voor ons getekend op een bierviltje: een 
sterrebeeld, waarvan de vier helderste sterren een kruis vormen, met de langste poot 
naar de Zuidpool gericht, en de helderste gevormd wordt door twee sterren dicht bij 
elkaar. Alleen hier te zien: op het zuidelijk halfrond. En nu we hier toch waren moest ik 
natuurlijk het Zuiderkruis met eigen ogen zien. Naar buiten dus, de duisternis in.  
 
En zo stond ik daar dus, in het pikkedonker in een plaatsje aan de Jervis Bay, een 
eindje onder Sydney, naar de lucht te staren. Duizenden sterretjes. Geeneen die leek 
op dat sterrebeeld dat ik zocht. Beter kijken, potdorie, ben je dan eindelijk in Austra-
lië, dan zul je dat Zuiderkruis ook zien ook. Verder van de gebouwen vandaan, langs het 
zwembad over het gras, tot er bijna geen licht meer is te zien. Gaan liggen. Dan zie je 
alleen nog maar die sterren. En dan moet je hem toch zien. Mooi niet. 
 
Blijven turen - totdat er iemand voorbij komt. Aardige man, vraagt wat ik daar op de 
grond aan het doen ben. Drunk? Nee hoor, ik zoek het Southern Cross. O, maar die 
kan je in deze tijd van het jaar nauwelijks zien. Hij wijst vlak boven de horizon naar het 
zuiden. Daar ergens moet hij staan - maar omdat hij zo klein is, en er daar vlak langs 
de horizon zoveel verstorend licht van allerlei gebouwen is, zie je hem niet. Samen tu-
ren we die kant op. Niets te zien dus. Jammer dus.  
 
Een paar dagen later zit ik in de lounge van het vliegveld met een biertje in m'n hand 
met een collega landerig op mijn vliegtuig te wachten. Mooie trip geweest, zakelijk al-
les gelukt, veel mooie dingen gezien. Alleen, meld ik, jammer dat ik het Zuiderkruis niet 
heb gezien. Wat klets je nou, roept hi j uit. Kijk naar de vliegtuigen om je heen. Er staan 
er enkele tientallen. Allemaal hebben ze hetzelfde wapen op de staartvleugel, met 
daarin: een handjevol sterren, gerangschikt in een kruis, met één lange poot, en boven-
in twee vlak bij elkaar: het Zuiderkruis!  
Heb ik het dan toch nog gezien! 
 
Ruurt 
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WWilde Vaartilde Vaart  
Tja, dat viel wel even mee. In de laatste Belboei vertelde ik nog dat er weinig te vertel-
len zou zijn over het schuren en lakken van de vlonders maar de Wilde Vaart zou de 
WVA niet zijn als er niet toch nog van alles te doen was:  
Na het nachtbrakende programma van de videomarathon hebben we ons, behalve met 
bovenstaand, veelal beziggehouden met het martelen van ons creatieve brein en daar 
blijken de WV-ers maar al te goed in te zijn. Allereerst werden de rekenkundige model-
len losgelaten op een eitje…. 
 
Iedere groep moest een manier verzinnen om een (niet gekookt) eitje van 3 meter 
hoogte naar beneden te laten vallen zonder dat het kapot zou gaan. Hiervoor stonden 
ter beschikking: een aantal rietjes, satéprikkers, een boterhamzakje en een ballon. En 
zoals later vaker is gebleken, is de simpelste oplossing vaak het beste en het is 1 
groep dan ook gelukt om aan de opdracht te voldoen.  
 
Verder hebben we die zaterdag nog foto's gemaakt die we de weken erop hebben afge-
drukt. Hierbij waren natuurlijk de attributen die voor ons clubhuis lagen (en nog 
steeds liggen) een dankbare aanleiding zoals jullie op deze, natuurlijk zelf afgedrukte, 
foto kunnen zien.  
 
Na dit rekenkundige programma was het echt tijd om creatief te doen en onze diep 
weggestopte kinderjaren weer naar boven te halen door te gaan VINGERVERVEN!!!!!. 
En het resultaat was er ook nog naar: van aliens tot handjes en van een biologieles 
tot zinkende schepen, alles zat er tussen.  
Ondertussen was iedereen door deze fantastische programma's weer goed op dreef 
en was het tijd voor ons TBTZW; dit staat voor Team Building Tochtuitzet Zwem 
Weekend. Ik denk dat deze verklaring wel aardig aangeeft wat het doel (of eigenlijk 
doelen) was van het weekend en ik moet zeggen: ze zijn allemaal gehaald. 
 
De tocht voor het Lente Wandel Weekend is uitgezet, gezwommen werd er in Baarn en 
het team werd gebuild tijdens het afbreken van de bijlsteel (volgende keer krijgen jullie 
er een met een stalen steel…%&*%^(&.) en rondom het kampvuur. Hierna zijn we met 
zijn allen nog even naar de mega-stad Baarn geweest waarna een deel zich heeft ver-
maakt met het kijken naar in-line dansende Baarnaars in de Old-Inn en een ander deel 
op de fiets is gesprongen om de Argonauten te verblijden met een bezoekje tijdens 
hun zomertijdfeestje. Ook deze beide activiteiten waren weer geslaagd en de volgende 
morgen (sorry middag) kwamen we allemaal weer fit ?? ons slaapzakje uitgerold. 
 
De week hierna was het weer tijd voor heel wat anders en kreeg iedereen de opdracht 
om met ijzerdraad, plakband en een elastiekje een voertuig te maken om een bierflesje 
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over een zo groot mogelijke afstand te verplaatsen. Een aantal Wilde Vaarters was zo 
slim om het flesje zelf dan maar als wiel te gebruiken en zoals ik boven al aanhaalde: 
de simpelste oplossing werkt het best dus dit flesje kwam dan ook het verst.  
 
En dan ben ik al weer bij gisteren aangekomen: hierbij hoefde niet gerekend te worden, 
konden de vingers schoon blijven en kon iedereen zich uitleven aan het masseren en 
pikeren van ballen… 
Om alvast in zomerkampstemming te komen zijn we met zijn allen een paar uur wezen 
poolen. Na ook dit geslaagde programma werd nog een ijsje gegeten en kon iedereen 
weer huiswaarts.  
 
Tot zover dit verslag van jullie Wilde Wilde Vaart Verslaggever, tot de volgende keer en 
voor de verkenners (en hun leiding) veel succes de 21e met het lopen van het LWW. 
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DDassenleedassenleed  
Wollige zwart/witte dassen met poezelige velletjes die een tunneltje nodig hebben om 
veilig onder de snelweg door te kunnen komen? 
 
Nee, blauw/witte Zuiderkruisdassen en die hoeven niet gered te worden, die hoeven 
alleen maar weer tevoorschijn te komen. Zowel Roos als Iris zijn dit jaar al een das 
kwijtgeraakt en hun moeder is niet van plan daar iedere keer fl. 15,-- voor neer te tel-
len. Dus een vriendelijk verzoek aan iedereen:"Kijk even of je wel je eigen das om hebt".  
 
Bij de dassen van Roos en Iris staat hun naam erin.  
 
Bedankt. 
 
Ellen Brouwer 
 
 

GezochtGezocht  
Leuke sportvelgen die onder mijn Renaultje 5 passen. Heeft iemand ze nog staan 
toevallig??? Bel dan snel met: Martijn Haringman,  06-50640445.  
E-mail: martijn@waldeck.dhs.org   

Woonruimte gezochtWoonruimte gezocht    
Jawel, Willemijn en ik zouden graag onze eigen stekkie willen, het liefst onze eigen 
voordeur en eigen douche + toilet en woonkamer / slaapkamer en studeerkamer.  
En natuurlijk betaalbaar, voor twee mensen waarvan er één werkt en de ander st u-
deert. Bel snel met Martijn en Willemijn: 035-6220670 / voicemail / mar-
tijn@waldeck.dhs.org.  
 
Vraag het ook even om je heen, want het opkamers wonen komt onze neus uit..... 
  
Nee, nee, Ankerwacht wij gaan nog niet trouwen hoor.... 
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Verhuisberichten en cyberinfoVerhuisberichten en cyberinfo  

Ja, ja, het is zo ver Mark en Judith Mark en Judith gaan naar Hilversum verhuizen! 
Hierbij hun nieuwe adres (scheelt weer postzegels) 
 
Kapittelweg 345 
1216 JB Hilversum 
Telefoon: komt nog 
Judith mobiel: 06-14153131 
Mark mobiel: 06-24209483  

(advertentie)(advertentie)  

F I N A N C I E E L  A D V I E S B U R E A U

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091
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Oude kranten, Wilde VaartOude kranten, Wilde Vaart  
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de  
Diependaalselaan: 

 
 

12 mei 
9 juni  
14 juli  

 
 
 

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
 
Wouter Klein                035-7720131 
Rob van Loo                 035-7726116 
Pim Dorrestijn             06-24284220 

(advertentie)(advertentie)  
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Telefoonnummers bestuurTelefoonnummers bestuur  
Voorzitter                                        Jos Spaanjaars                                  035-6217315 
Secretaris                                        Ruurt Stapel                                       035-6242471 
2e Secretaris                                    Ellen Brouwer                                      035-6216022 
Penningmeester Zuiderkruis             Harry Rörik                                          035-6945263 
Penningmeester Pieter Marits        Bep Spaanjaars                                  035-6217315 
Onderhoud gebouwen                       Hans de Ruiter                                    035-6285015 
                                                         Martijn Haringman                              0650-640445 
Beheer Diependaalselaan                Joke de Jong                                       035-6232564 
Beheer Schuttersweg                       Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Groepsbegeleiding welpen                 Gido van der Linden                            035-6469596 
Groepsbegeleiding bevers                Dorien Meester                                   035-6215361 
Groepsbegeleiding verkenners         Nico van Leeuwen                                035-6231913 
Materiaalmeesters                          John de Jong                                       035-6858045 
                                                         Ronald Sloof                                        035-6239994 
Vertrouwenspersonen (intern)         Danny van der Linden                           035-6839850 
                                                         Ellen Reurings                                     06-50966511 
                                                         Maud Pellen                                          035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern)          G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie                         Gerda Kooger                                      035-6915117 
                                                         Mossenmeent 9 
                                                         1218 AT Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleidingTelefoonnummers teamleiding  
Bevers                                              Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Pieter Maritshorde                          Erik Rosendal                                      035-6857196 
Albert Schweitzerhorde                   Maarten Prins                                     035-6217017 
Neuweghorde                                   Antoon van ‘t Klooster                       035-5825540 
Sioniehorde                                      Bastiaan Verbeet                                035-6852745 
Ankerwacht                                      Ellen Reurings                                     0650-966511 
Bakboordwacht                                Pim van Os                                          0294-484856 
Pocahontaswacht                           Ronald Frank                                       035-6218383 
Wilde Vaart Antarctic                     Rob van Loo                                         035-7726116 
Matancastam                                 Rutger van ‘t Klooster                        035-5825540 
Rimpelstam                                     Niels Brügemann                                 0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                               035-6219965 
Telefoonnummer clubhuis Schuttersweg                                                     035-6237336 
 
Website Zuiderkruisgroep                www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                                      Danny van der Linden                           035-6839850 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand                bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
2e maandag van de 2e maand        welpenraad 


