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Van de redactie 
Wist u dat… 
 
… de Zuiderkruisgroep meer dan 1 onderdeel heeft? 
… dat dit blijkt uit de hoeveelheid kopij in onze digitale brievenbus? 
… de redactie hierdoor zelfs nog tot in de kleine uurtjes zoet is 
… het maken van de Belboei gewoon weer hobby wordt 
… de voorzitter weer veilig is teruggekeerd uit de States 
… Ellen Brouwer zich prima van haar taak als bestuursschrijver gekweten heeft 
… dit nummer een kookrubriek bevat (handig voor volgend jaar) 
… er een moord is gepleegd bij kaarslicht 
… Sinterklaas de groep heeft bezocht en dit uitstekend bevallen is (bedankt Hans!) 
… er nog veel meer gebeurd is, lees zelf maar…  
 
Liefs, je redactie 
 
PS. Prettige feestdagen! 
 

 
 

Voor de verkenners en andere geïnteresseerden:  

www.nawaka.nl 
 
 
 

Copy- en verschijningsdata 
Nummer                 Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
141                          2 februari 2002                            + 13 februari 2002 
142                         13 april                                            + 25 april 
143                         8 juni                                                + 19 juni 
144                         31 augustus                                   + 11 september 
145                         26 oktober                                     + 6 november 
146                         7 december                                     + 18 december 
 
Let op! Voorheen zat er nog een week tussen de kopijdatum en de maakdatum. Van-
wege de snelle communicatie van tegenwoordig hebben we deze week laten vervallen. 
Dan kan je dus niet meer een paar dagen te laat aankomen met kopij... 
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Van het bestuur 
Zilveren dubbeltjesregen 
Bij aanvang van het nieuwe ‘groeps’jaar daalt de zilveren dubbeltjesregen over de Zui-
derkruisgroep. Het bestuur waardeert het zeer dat veel personen zich als leiding en in 
andere functies voor de groep inzetten. En als iemand dat al 10 jaar doet is het extra 
waardering waard. Om die extra waardering uit te drukken is een paar jaar geleden 
het zilveren waarderingsteken bedacht: in de wandelgangen ook wel het zilveren dub-
beltje genoemd. 
 
Dit jaar viel die eer aan drie personen te beurt. Normaal gesproken doen we het in één 
keer bij de barbecue op de groepsdag, maar daar was dit jaar niet iedereen aanwezig 
en we proberen de uitreiking wel bij verrassing plaats te laten vinden.  
 
Ellen Reurings was er wel, dus zij was de eerste.  
Ellen is in 1991 begonnen als leiding bij de bevers in Hilversum, daar is zij 8 jaar leiding 
geweest. Na 3 jaar is zij daarnáást ook nog 4 jaar leiding geweest bij de Pieter Ma-
ritshorde. En nu is Ellen alweer voor het 3e jaar schipper van de Ankerwacht. Ellen 
hartstikke bedankt en we hopen dat je nog wel een tijdje schipper zal blijven.  
 
Op de groepsraad (halfjaarlijkse bijeenkomst van alle leiding en overige personen die 
een functie hebben binnen de Zuiderkruisgroep) was Ruurt Stapel aan de beurt.  
Ruurt is in 1991 als secretaris lid geworden van het bestuur. In die tijd was het be-
stuur erg blij iemand met een juridische achtergrond in te kunnen lijven. Tot 2 keer 
toe is men naar de Raad van State gegaan om onenigheid met de Gemeente Hilver-
sum uit te vechten. En allebei de keren bleek dat we gelijk hadden.  
Ruurt ook jij bedankt en we hopen nog wel een tijdje van je kennis gebruik te mogen 
maken.  
 
Als laatste kon ook Wendy Frank haar dubbeltje in ontvangst nemen tijdens een extra 
feestelijke beveropkomst. Wendy is al tien jaar leiding bij de bevers Hilversum, zij kent 
de bevers van binnen en van buiten. Er is sprake van dat Wendy wil gaan stoppen, 
maar we hopen dat ze dat moment nog even uit zal stellen. Juist bij de bevers is het 
erg prettig om ook leiding met heel veel ervaring te hebben. Wendy ook jij bedankt.  
 
Naast deze feestelijke gebeurtenissen hebben we in de afgelopen weken ook afscheid 
genomen van allerlei leiding. Soms omdat het niet langer met studie te combineren 
was, soms omdat er stage gelopen wordt in het buitenland en ook om andere rede-
nen.  Deze ex-leiding ook allemaal bedankt en misschien zien we hen later nog eens 
terug, binnen het Zuiderkruis is voor iedereen wel weer een plekje te vinden. 
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Als laatste heeft er binnen het bestuur een wisseling van de wacht plaatsgevonden. 
Gido van der Linden moest stoppen als welpenbegeleider omdat zijn werk hem geen 
tijd overliet voor het tijdrovende werk van welpenbegeleider. Dit was heel jammer. Ge-
lukkig vonden wij een nieuw bestuurslid, Wieke Broeders, en zij bood onmiddellijk aan 
deze functie te gaan vervullen. Inmiddels heeft zij zich tussen de welpen genesteld en 
welpenouders zullen haar ongetwijfeld ergens tegenkomen. 
 
En zo komt er ook voor de Zuiderkruisgroep een eind aan 2001. Maar wij stomen wel-
gemoed door naar 2002. Onze eerste groepsbijeenkomst zal de boerenkoolmaaltijd 
op 26 januari zijn.  
 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een fijne vakantie. 
 
Namens het bestuur van de Zuiderkruisgroep Hilversum 
Ellen Brouwer 
Secretaris 

fijne feestdagen 
en een  

gelukkig nieuwjaar ! 
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Einde van de sleper ? 
In het afgelopen voorjaar hebben we de laatste hand aan het opknappen van de sleper 
gelegd. De verlichting is gemaakt en dik in de verf is de Antartic meegeweest op de 
zomerkampen van de verkenners. Voor een sleper van bijna 70 jaar oud een ware pres-
tatie.  
 
De Wilde Vaart is met de sleper naar Rotterdam gevaren en tijdens dat kamp zou hij 
ook nog even op en neer naar Loosdrecht gaan om daar in de gondelvaart van de 
Stam op te treden. Zover is het niet gekomen: Halverwege de 1e plas kwam er naast 
het vertrouwde geluid veel gekreun, gekraak en geproest uit het vooronder. De motor 
heeft het begeven.  
 
Diverse deskundigen hebben de motor bekeken en zijn tot een eensluidende conclusie 
gekomen. Het is niet meer verantwoord om deze motor te repareren. Sowieso moet 
voor een demontage van de motor het hele bovendek eraf.  
 
Hoe we nu verder moeten is onduidelijk:   
Een nieuwe motor of gereviseerde motor? 
Een nieuwe sleper of inbouwen in de huidige Antartic? 
Zware buitenboordmotor? 
 
Een oplossing moet wel urgent gevonden worden omdat we tijdens het komende Na-
WaKa sleepcapaciteit nodig hebben. De schippersraad en het bestuur buigen zich over 
alle mogelijkheden en onmogelijkheden.  
 
Van diverse kanten is er al belangstelling getoond om de Antartic in de huidige situa-
tie over te nemen. Zowel mensen van binnen het Zuiderkruis als derden hebben ons 
benaderd. Om deze belangstelling in kaart te brengen verzoekt het bestuur een ieder 
die interessen heeft in de Antartic een schriftelijk bod (in euros) uit te brengen ge-
richt aan de voorzitter. Sluitingsdatum 1-1-2002. 
 
Of de sleper verkocht gaat worden is nog geen uitgemaakte zaak; dit hangt mede af 
van de aanbiedingen en van onze toekomstplannen op “sleepterrein”.  
 
Nico van Leeuwen 
Groepsbegeleider zeeverkenners 



Belboei 140, december 2001, pagina 7 

De antartic tijdens het NaWaKa 1997 

(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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Speculaaspoppenaktie 
Dit jaar was de speculaaspoppenaktie weer een groot succes. Bijna alle kinderen heb-
ben meegedaan. De ene heeft wat meer zijn best gedaan dan een andere, maar iedere 
pop telt. En daar zijn we reuze blij mee.  
 
Sommige kinderen pakten het heel slim aan en vroegen hun vader of moeder om op 
hun werk poppen te verkopen. En dat ging goed hè Jord?  
Ook Laurens Bakker en Arno Becker verkochten meer dan 100 poppen. Hartstikke 
goed jongens! Niet alleen voor deze drie jongens maar voor alle kinderen die zo hun 
best hebben gedaan, een groot applaus.  
 
Door jullie inzet en enthousiasme heeft het Zuiderkruis toch mooi heel wat extra in 
het geldlaatje. Hier kunnen we voor jullie weer veel leuke dingen betalen.  
Gewoontegetrouw volgt hier het overzicht: 
 
Onderdeel                                  totaal aantal poppen             beste verkoper 
 
Bevers                                        487                                            Jord van Hengstum 
Sioniehorde                              513                                             Francien Meyer 
Neuweghorde                            613                                            Conne Broeders 
Pieter Maritshorde                 553                                           Laurens Bakker 
Albert Schweizerhorde          203                                           Wouter Schoute v.d. Velden 
Pocahontaswacht                   688                                           Lotte Stapel  
Bakboordwacht                        479                                            Arno Becker 
Ankerwacht                               834                                           Pauline Delville 
Wilde Vaart                               385                                           Roos Schultheiss 
 
Samen met bestuursleden, andere vaste medewerkers en vaste klanten kwamen we 
totaal op 4860 te bestellen speculaaspoppen.  
Omdat de bakker de poppen later afleverde dan de bedoeling was kregen we nog ruim 
40 poppen extra. Die heb ik op het allerlaatste moment ook nog allemaal kunnen ver-
kopen, zodat het totaal aantal poppen dat we “aan de man” brachten, komt op 
4902. Een prachtig resultaat. Smullen maar van de poppen, en………we rekenen 
weer op jullie, volgend jaar! 
 
Wieke Broeders-Buruma  
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Opkomst Poca van Daan en Bart 
Vorige week zaterdag hebben wij (Daan en ik) een opkomst mogen organiseren. Na-
tuurlijk was dat een hele eer voor ons (kuch)!  
 
We begonnen al een uur eerder om alle spullen bij de AH te halen, want we gingen na-
melijk pepernoten bakken. Dus om een uur of 1 stonden wij bij de diep om samen naar 
de AH te gaan. Daar moesten we een hele lijst met spullen halen voor die pepernoten 
dus. In de Albert Heijn moesten we eigenlijk ook nog iets van houtskool kopen maar 
aangezien ze dat daar niet hadden, moesten we dat maar ergens anders halen. Aan-
gezien we nog maar een winkel in de Kerkelanden wisten die deze troep verkoopt, gin-
gen we naar Slagerij Jacobs. Voor het eerst in de scoutinggeschiedenis hebben we 
met zulke goede kolen gestookt als vorige week!  
 
Nou, rond kwart voor 2 waren we wel weer terug op de diep en begonnen we met Ro-
nald en Diederik ff een oventje in elkaar te zetten (daarvoor moesten we wel ff onze 
rug opofferen, maar dan heb je ook wat). Van de man in de slager moesten we van de-
ze kolen maar een klein laagje gebruiken om het gewenste resultaat te krijgen 
(namelijk een lekkere warme oven), maar wat doen wij bij scouting als mensen zeggen 
dat je weinig moet gebruiken, dan gebruiken wij veel! Dus werd de hele zak met hele 
dure, goede kolen in een keer in het vuur geflikkerd. Nou, zeg dan maar dag tegen je 
dure kolen!  
 
Rond een uur of 2 kwam de 
rest van de wacht en be-
gonnen we met de op-
komst. Eerst moesten we 
nog ff het deeg voor de 
pepernoten maken, ge-
kneed door bakker Bart, 
waarna we het deeg gingen 
verdelen. Daarna begonnen 
we een half uur met peper-
noten draaien, en daarna 
gingen ze in de oven.  
 
In de tijd dat we moesten wachten, gingen we buiten nog ff wat “geslaagde” spelletjes 
doen, zoals: Slagbal en Zuiderkruisvoetbal. Maar ja, dankzij het hele goede weer van 
die dag waren we snel weer binnen.  
Binnen gingen wij met de hele wacht een heel bekend spelletje doen: “het spel waarvan 
we de naam niet meer weten”!  
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Nou, in ieder geval gaat dat zo: er liggen een stuk of 17 dingen op de grond, zoals een 
schaar, een beker, een kompas enz. En een iemand moet dan in de keuken gaan staan. 
Wanneer die gene weer binnenkomt, moet ie raden welke van de spullen er weg zijn. 
Nou, als laatste mochten de bootsen met zijn allen een keer gaan raden. Dus de lei-
ding had alle spullen weggehaalt en wij maar raden. Om precies te zijn deden wij er een 
minuut of 1 over, terwijl de rest van de groep er wel een half uur over deed om alle 
spullen op te noemen. (Hierbij is de tijd incl. wachten in de keuken!) 
 
Na dit spelletje was het alweer 5 uur en mocht iedereen naar huis, behalve….. de 
bootsen en de kwartieren! 
 
Wij mochten van de leiding nog ff een stuk of 8 dekflonders gaan schilderen!!! Echt 
wat je zegt leuk werk (kuch)!!! Daarna mochten wij eindelijk ook naar huis.  
 
THE END van een van de leukste opkomsten van het jaar!  
 
Bart en Daan (Poca) 
 
 
Zie ook het recept op de volgende pagina! 
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Recept Pocapepernoten 
De enige echte Scoutingpepernoten maak je zo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwarm de oven voor op 180-200 C. 
 

Kneed met natte handen alle ingrediënten in een schone schaal tot 
deeg. Ga net zolang door tot het deeg niet meer aan je handen 

kleeft.  
 

Vet de bakplaat in. Maak van het deeg kleine knikkers en leg ze op de 
bakplaat. Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak het 

deeg in 20 minuten tot echte pepernoten. Laat de noten na het bak-
ken nog 10 minuten afkoelen.  

Benodigdheden: 
125 gr. bakpoeder 
1 eetlepel suikerstroop 
1 à 2 theelepels speculaaskruiden 
25 gr. boter 
50 gr. bruine basterd suiker 
1 à 2 theelepels zout  
1 eetlepel melk 
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(advertentie) 
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Pieter Maritswelpen aan het woord 
De welpen van de Pieter Maritshorde beleven van alles. Dat moet natuurlijk allemaal in 
de Belboei. Daarom kregen ze op een mooie zaterdag een leeg papiertje en stonden er 
bakken vol potloden en stiften tot hun beschikking. De opdracht was simpel: schrijf 
een stukje over scouting. De mooiste verhalen werden dan geplaatst in ' dat blauwe 
boekje'.  
 
Twintig minuten later hadden we vier nieuwe ontwerpen voor een straaljager, vijf poké-
mon figuren, drie grafitti-schetsen, een paardentekening, een gevouwen vliegtuig en 
precies vijf regels tekst voor de Belboei. 
Dat was dus niet helemaal de goede manier.  Daarom ben ik afgelopen zaterdag voor 
razende reporter gaan spelen en heb ik de welpen per nest geïnterviewd. Het resul-
taat is hier te lezen.  
Omdat zelfgeschreven stukjes van de welpen toch het leukst zijn om te lezen, wilde ik 
dit jullie niet onthouden:  
 
Wij vinden het erg dat Erik weg is. Okal was hij niet altijd even lief maar hij was wel een 
toffe PEER. En op het zomerkamp is onze tent helemaal volgelopen. (met regenwater 
red.) Doei 
Sjonnie, Bas, Steve en Daniel. 
 
Nest blauw (Joffrie, Bart, Laurens en Hugo) vindt spelletjes in het bos het leukst, 
daarna slagbal. Met de Sinterklaasopkomst was de opdracht een gedicht te schrij-
ven. Toen hebben ze (hihi) geschreven dat Simone en zwarte Piet verliefd waren en op 
het strand lagen. Bart vond het meelhappen het leukst en Laurens was reuze blij dat 
hij kampioen speculaaspoppen-verkopen was geworden. Toen Bart op de rug van Hugo 
ging paardrijden ging het een beetje mis: hij zakte door het paard. Voor de rest was 
de speurtocht leuk. Zo is het toch wel genoeg Heleen? Mogen we weer naar buiten? 
Dat mag.  
 
Nest geel (Joost, Yara en Koen) hebben een voorkeur voor smokkelspelletjes in het 
bos. Yara vindt het wel jammer dat er niet zoveel meisjes zijn. Joost wil graag wat 
meer echt overleven, je weet wel, hutten bouwen enzo. De sinterklaasopkomst was tof, 
maar Koen verbaasde zich er wel over dat een ander groepje gewoon alle pepernoten 
opat; je moest ze juist verzamelen! Voor het weekendkampje van volgende week heeft 
Koen een echte elektrische zaklamp. Genoeg, nu gaan we het volgende nest roepen.  
 
Nest bruin (Sjonnie, Bas, Casper, Valerie, Romee en Elisa) barst gelijk los over Erik: we 
vinden het stom dat hij weg is, want hij was cool en superstreng. We moesten van 
hem heel vroeg ons nest in bij zomerkamp. Oh ja, Jochem is ook weg. Nou hij was erg 
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OK, ook al kwam hij altijd te laat. Doe maar de groeten van Sjonnie en Bas.  
Over Sinterklaas moet ik even heel goed opschrijven dat zij gewonnen hadden met het 
limo-drinken. Ze waren al na 30 seconden klaar! 
Elisa is als vriendinnetje mee met Valerie; ze wil er nu zeker weten op. Zij vond de vari-
ant op levend stratego die we eerder die dag in het bos speelden erg leuk.  
 
Nest grijs (Yannick, Ilja, Max en Ray) heeft niet zo'n zin om veel te zeggen, scouting is 
gewoon leuk. Yannick leert het bos goed kennen en de natuur is ook belangrijk. Het 
leukste spel is slagbal. Ilja wil vooral het bos in en dan spelletjes doen die je met een 
groepje moet oplossen. Vlaggenroof bijvoorbeeld. Max vindt voetballen leuk en ver-
heugt zich op het nachtje weg volgende week.  
 
Het interview met nest paars houden jullie nog tegoed, de tijd was op, we moesten 
nog afsluiten en de ouders stonden al te trappelen op de stoep. Gelukkig is er nu wel 
de zekerheid dat in het volgende 'blauwe boekje' weer wat staat van de Pieter Marits-
horde.  
 
Heleen 
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Bevers 
Jaahhh, de bevers zijn er ook nog!!!!!!!  
Er zijn ondertussen al heel wat dingen gebeurd in huize Hotsjietonia. 
Daarvan geven we nu even een kort verslag.  
 
Omdat er weer een stel nieuwe bevers bij zijn gekomen ( en ook veel bevers naar de 
welpen zijn vertrokken), zijn we het verhaal van Hotsjietonia aan het spelen met de 
bevers. Waarbij we natuurlijk zijn begonnen met Lange Doener. 
Tijdens een van de eerste opkomsten, riep Lange Doener van de zolder ( daar woont 
Lange Doener, maar dat wisten jullie natuurlijk al )  dat zijn kleren waren weggewaaid. 
Hij vroeg de bevers om hulp om zijn kleren terug te zoeken. Nou de bevers helpen na-
tuurlijk mee. Na een speurtocht door het bos hadden we alle kleren weer terug gevon-
den. Nu kon Lange Doener aangekleed en wel naar beneden komen om de bevers te be-
danken. We hebben met Lange Doener wat gedronken en zijn toen met zijn allen naar 
de speeltuin geweest. Erg gezellig!!!! 
 
Eindelijk was het dan zo ver 6 nieuwe bevers werden geïnstal-
leerd en twee nieuwe leiding. Dat was natuurlijk een groot feest. 
Het hele clubhuis stond vol met vaders, moeders, opa’s en om-
a’s, fototoestellen en videocamera’s. Jufrouw Pompedom was er 
ook was er ook, en we hadden dan ook na de installatie een Pom-
pedom programma. Eerst naar het bos geweest en daarna Sin-
terklaasbootjes geknutseld, zodat we die voor de open haard 
konden zetten in plaats van een schoen. Zou de Sint er wat in 
doen ?!?  
 
Een week later 
Hoera de Sint is ons niet vergeten!!!! De zwarte pieten hadden de 
boten goed gevuld. Na lang wachten en na veel schorre stemmen 
van het zingen Kwam Sinterklaas op bezoek, en bracht nog meer 
cadeautjes mee. Jord kreeg een extra kadootje omdat hij de 
meeste speculaas poppen heeft verkocht, wel meer dan 150 pop-
pen!!!! 
 
Nou zijn jullie weer volledig op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op zaterdagoch-
tend bij de bevers. Heeft u misschien nog kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar, dan 
kunnen ze altijd een keer komen kijken, er is nog plek!!!!!!!!!!!!!!  
 
Groeten,  
De Bevers 
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Ik Jamboo nog steeds mee…. 
Zo, dit keer zal ik het kort proberen te houden maar ik wil jullie lieve belboeilezertjes 
toch niet het verslag van het contingentsweekend van afgelopen herfst onthouden.  
Een contingentsweekend, wat is dat nou? 
 
Wel, dat is een weekend met alle jeugddeelnemers (straks in Thailand tussen de 14 en 
17 jaar) om elkaar wat beter te leren kennen. Je moet je namelijk wel realiseren dat er 
scouts van alle groepen komen die straks vier weken samen op kamp moeten. Het is 
dan ook wel zo makkelijk dat je elkaar wat beter kent. En om dat allemaal mogelijk te 
maken zijn er ook IST-ers (dat is iedereen die meegaat maar helaas geen 17 meer is) 
nodig voor het opbouwen van het kamp, de kampkrant, het eten enzovoort, enzovoort.  
 
Dus ga ik op vrijdagavond met de trein naar Heeze (ergens onder Eindhoven) want 
daar was het kamp. Tot aan station Heeze (ja, ja dat kennen ze daar) gaat alles 
goed maar daar vandaan moesten we nog ruim een half uur lopen met volle rugzak 
(even kwamen de beelden van Noorwegen weer terug). Daar aangekomen was het al 
donker maar gelukkig stond mijn tent al klaar en kon ik direct doorlopen naar het 
kampvuur waar het al aardig gezellig was en het dus ook tot in de kleine uurtjes door-
ging. Toen naar de tent waar het nog steeds gezellig was (sorry Ellen dat ik je wakker 
gehouden heb) maar uiteindelijk won toch het verstand en zijn we gaan slapen.  
 
De volgende ochtend moesten we al om half acht (op je vrije zaterdag) opstaan voor 
het ontbijt en de verdeling van de taken. Ik had me al opgegeven voor de openingcere-
monie waar ik in een toneelstukje vader moest spelen (en dat kan ik goed joh..) Dus na 
de laatste oefening kwamen langzaam aan alle deelnemers aangelopen en was het tijd 
voor de opening. Als ik daarover ga beginnen hou ik het nog niet kort maar gaaf was 
het wel om zo’n 500 scouts te zien zitten die allemaal nog meer zin dan ik hebben om 
naar de Jamboree te gaan. Nadat alles afgelopen was ging iedereen terug voor de 
lunch en moesten we ’s middags op post zitten bij een posten spel. Ik zat op de post 
kwartetten en als je dat jaren niet gedaan hebt, is dat in het begin best wel weer 
wennen. Na het avondeten had ik even vrij totdat de kampvuuravond begon.  
 
Het eten en drinken is echt fantastisch hoor: 
je hoeft niets zelf te doen: als je ’s morgens bij 
het ontbijt komt staat de koffie al klaar (de 
hele dag door trouwens) en het avondeten 
wordt voor je gekookt. Je hoeft alleen maar je 
eigen bord af te wassen.  
Die kampvuuravond was ook weer fantastisch: 
een megakampvuur  van ongeveer 2x2 meter, 
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een act met een vuurspuger en nog veel meer: gewoon heel gezellig. Toen eindelijk de 
laatste deelnemers weer terug waren naar hun eigen kampterrein (er waren daar op 
dat terrein 14 subkampen waar elke groep van 30 scouts hun eigen kamp hadden) 
was de avond weer voor onszelf. Ook deze avond duurde weer tot in de kleine uurtjes 
en dan is de volgende morgen (weer half acht) best wel vroeg. Maar met voldoende 
koffie lukt ook dat wel. Omdat ik ook weer met de sluiting mee moest helpen hoefde ik 
verder niets te doen en was de ochtend wel zo rustig.  
 
Na wat oefenen voor de sluiting en de lunch was het tijd voor het officiële einde van 
dit kamp en kon iedereen weer op huis aan. Voor ons betekende dat eerst nog alles 
opruimen en naar de vrachtwagen brengen voordat ook wij op huis aan konden. Geluk-
kig hoefde ik niet weer te lopen maar zijn we (Ellen en ik) keurig thuis gebracht (Rachel 
bedankt nog). 
 
Tja, en daar kom je dan na een mega-gaaf kamp in een stil huis, met een konijn dat te 
weinig aandacht heeft gehad, en waar het net lijkt of er een bom ontploft is……. 
Daar is weinig over te zeggen maar ik heb nooit geweten dat je van een alcoholvrij 
kamp (dat was een regel van de organisatie) zo’n kater over kon houden. 
 
Gelukkig is er nog E-mail en spreek ik mijn nieuwe vriendjes op die manier nog heel vaak 
en zie ik ze 29 december al weer op het eerste on-officiële IST “tussen kerstkrans en 
oliebol”-weekend. 
 
Op naar het volgende weekend, 
 
Sawaddee, Robje 
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Afscheidskamp Pocahontaswacht 
Zaterdag 16 en zondag 17 november hadden we bij de Pocahontaswacht afscheids-
kamp.  
 
Het begon rond een uur of 6 's avonds, en we gingen eerst eten. We aten chinees, 
toen we opeens iets ranzigs ertussen zagen zitten. Na het eten en afwassen, moes-
ten we een moord op gaan lossen die te maken had, met het troepje wat we bij het 
eten hadden gevonden. De groep werd in 2en gesplitst, 1 groep met alleen oud-
verkenners die met René meeging, en de rest van de verkenners die met Jasper mee-
ging. Na een hele speurtocht door Hilversum, en redelijk wat aanwijzingen later, moes-
ten we terug op het clubhuis zo goed mogelijk de moord gaan reconstrueren. Het 
kwam er op neer dat er een advocate (Laura Boulanger) vermist was, ze had met een 
man afgesproken die ze via internet kenden om haar hond uit te gaan laten. Maar dat 
ging niet goed en toen was die hond naar de chinees gerend, waar de hond vermoord 
is ofzo. Ik weet het niet meer helemaal eigenlijk.  
 
Nou ja, daarna hebben we The Whole Nine Yards gekeken, was wel leuke film trouwens, 
ook al had ik hem al drie keer gezien ofzo :). Daarna gingen de verkenners slapen en 
bleven de ex-verkenners nog beetje praten enzo en daarna ook slapen, alleen een paar 
gingen nog een film kijken, maar ik niet want ik was moe. 
 
De volgende ochtend gingen we opstaan en ontbijten en opruimen en hebben verder 
niet meer zoveel gedaan. Het was al met al wel een heel gezellig kamp. Dus leiding be-
dankt! 
 
Groetjes Nine, doeidoei, xxx 
 
 

Pocarecorddag 
De laatste dagen was het erg leuk. Na de opkomst, de poca-recorddag, was het 
afscheidskamp. Na de oplossing van de moord poging gingen we een film kijken 
en daarna naar bed (niet slapen natuurlijk.). Bij de poca-recorddag deden we  
allemaal verschillende dingen zoals bijvoorbeeld : kauwgomballen blazen,  
kleren ketting en wc proppe n. Jammer genoeg is met wc proppen het oude 
record niet verbroken. Bij ons hadden we zestien mensen in de wc. Vorig jaar 
waren het er ook zestien.  
 
Aike 
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Sinterklaasbijdragen van de welpen 
Lieve Sinterklaas, 

U bent een heele grote baas.  
Over alle piete. 

Die doen hun werk,  
en ik zag er een bij de kerk.  

Pepernote uit te delen, 
zodat hij ons niet kon vervelen.  

 
De sint zat te denken,  

wat hij jou zal schenken.  
Eerst wou hij een meloen,  

maar dat paste niet in je schoen. 
Dus gaf hij maar dit kadootje.  

 
Sinterklaas is in het land, 

maar Simone en piet liggen op het strand. 
Piet klimt op daken,  
maar gaat staken. 

Want hij klimt in bomen, 
hij is op Simonen.  
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MOORD BIJ KAARSLICHT. 
 
9 december 1848 
 
van onze verslaggever in Yorkshire  
 
Gisteravond  8 december 1848 is op haar landgoed Withering 
Depths op de Yorkshire heide het vermoorde lichaam van barones 
lady Withering gevonden.  

Op het landgoed had zich een 
aantal gasten verzameld voor een 
diner op uitnodiging van barones 
lady Withering. Allen behoorden 
zijn tot de verdachten en detecti-
ve Bonny McClue heeft gepro-
beerd de moord op te lossen. De 
gasten waren: 
-  Lord Selby Withering: de zoon 

van de vermoorde barones 
-  Sir Clifforde Heath-Clifforde: 

een vriend van lord Withering 
en verloofd met Emily Lloyd-
Bridges 

-  Suzannah Heath-Clifforde: 
halfzus van Sir Clifforde, half 
Spaanse 

-  Emily Lloyd-Bridges: de 18 
jarige pupil van lady Withering 

-  Lady Caroline Mouton: goede 
vriendin van lady Withering 

-  Dominee Adam Brethren: arme 
neef van lady Withering 

-  Jane Eyrie: gouvernante van 
Emily en toegewijd volgeling 
van de dominee 

-  Carlos Chikensi: Spaanse graaf 
 
Verder waren aanwezig: 2 gast-
vrouwen, een politieagent en een 
verdediger en een aanklager. 
 
Tijdens het diner werden er hefti-
ge discussies gevoerd over wie 
barones lady Withering vermoord 
zou hebben en waarom. Bijna ie-
dereen had wel een motief en een 
slecht alibi. 
Zou Lord Selby Withering zijn 
moeder vermoord hebben omdat 
hij geld nodig had voor z’n studie 
en gokschulden? Zou Sir Clifford 
haar vermoord hebben omdat zij 
als enige op de hoogte was van 
zijn andere identiteit? Zou Su-
zannah haar vermoord hebben 
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om de juwelen terug te krijgen 
die behoorden aan het Spaanse 
volk? Was Emily de afkeuring 
van haar verloving zat en was ze 
uit op de erfenis? Zou Lady Ca-
roline haar vriendin vermoord 
hebben uit jaloezie en om de ju-
welen terug te krijgen waar ze 
dacht recht op te hebben? Heb-
ben de dominee en zijn volgelin-
ge Jane de barones vermoord om-
dat ze haar een zondig persoon 
vonden? Alleen de Spaanse graaf 
Carlos had geen duidelijk motief 
maar zat wel helemaal verwik-
keld in allerlei relaties met ieder-
een. 
 
Tijdens het 5 uur durende, over-
heerlijke diner kwamen steeds 
meer pikante details en onthul-
lende feiten op tafel. Vriend-
schappen werden op de proef ge-
steld, verlovingen verbroken, 
identiteiten veranderd want half-
zus bleek minnares te zijn en de 
dominee bleek toch niet zo gelo-
vig te zijn zoals hij zich voor-
deed. 
 
Door de geheime aanwijzingen 
van de gastvrouwen, de slimheid 
van detective Bonny McClue en 
de verhoren van de tafel-genoten 
kwam iedereen steeds meer te 
weten. Na een ronde van be-
schuldigingen op grond van alle 

feiten kwam uiteindelijk door 
Bonny McClue de waarheid bo-
ven tafel. Meerderen konden het 
gedaan hebben maar de echte da-
der was Lady Caroline Mouton. 
Ze was uit op de juwelen en ja-
loers op de barones vanwege haar 
relatie met wijlen Lord Withering 
senior. Ze was ontmaskerd omdat 
ze zo stom was schriftelijke een 
afspraak te maken met de baro-
nes om te praten op het tijdstip 
van de moord.  
 
Het was een emotionele avond 
maar iedereen is zonder kleer-
scheuren weer naar huis vertrok-
ken.  
Gastvrouwen: bedankt voor de 
goede verzorging, het lekkere 
eten en het goed laten verlopen 
van de avond. 
 
Journalist Ronald Frank in samenwer-
king met Emily Lloyd Bridges (Ester 
van Leeuwen). 
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(Ingezonden mededeling) 
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Albert Schweizerhorde 
Omdat onze vorige pr-activiteiten duidelijk (ahum) hun vruchten afgeworpen hebben, 
hebben we nu 4 welpen wat laten schrijven.  
 
De Alberd Swijtehorde had weer iets beleeft. Chil was voor ijge gevaar voor ijge leven 
de wc ingegaan. Hij zei dat hij bijna gestorve was. We hadde trauwens ook voet bal 
gedaan en nu nog een bericht over de bijna gestorve ballonmonnik Ed. “Kriekraakroe” 
waren de laatste woorden van Ed de wijze zwevende ballonmonnik. Nou de vertaling: “ik 
heb niet lang meer te leven” Nu weet ik niets meer te vertelen. Doei Gabriel 
 
We hebben vandaag levend stratego gedaan en ook op de aarde in het vuur. Ik ben niet 
naar het kamp geweest en ik ben op 29 nov jarig geweest. Er zijn nieuwe kinderen ge-
komen die zijn aardig ik zit al 3 jaar op scouting en ik vind het nog steeds leuk en ik 
ben 10 en ik heet korrel. Doei!! Korrijn.  
 
Ik vond het ondsettend leuk met akela, hawti, chil en ex-akela (me leiders) we hebben 
veel spelletjes gespeeld in het vuur en op de aarde, stand in de mand, lefend stratego, 
voetbal, buskruid en lefend kwartet. We hebben ook pannekoeken gebakken.  
Ja dit was het dan maar ik moet weg want mijn vader wacht op me. Volgende keer 
meer, Alexander. 
 
En dan hier nog een klein stukje van Remon en Akela 
Vandaag gingen we ook even voetballen en toen vond akela het leuk om de bal 5 keer 
over het hek de straat op te schoppen. Toen moesten we heel erg uitkijken want ac-
ties van Wouter in het verleden hebben ons laten zien dat het dan heel gevaarlijk kan 
zijn!! Ook deden we levend stratego maar het was heel koud en toen moesten we maar 
weer snel naar binnen want het ging regenen. Toen was de verwarming ook nog kapot!! 
Maar verder was het heel leuk. Groetjes,  
 
Remon en Akela 
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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) 
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Proud to be IST waterscout 
Na de verhaaltjes van de andere Zuiderkruis-jamboree-2003-in-Thailand-gangers, 
kan ik natuurlijk niet achterblijven met mijn pre-jamboree story. 
 
Toen ik alweer zo’n jaar geleden een beetje zat te chatten op internet (tja, wat moet 
je anders doen als je niet naar scouting kan he?!), kwam ik in gesprek met een jongen 
die heel toevallig ook een waterscout bleek te zijn. Na een aantal keer met hem ge-
sproken te hebben kwam hij met een geweldig plan: als IST’er (scout boven de 18 die 
meewerkt op de jamboree) naar de Wereld Jamboree in Thailand. “Wijs, moet je doen!” 
was mijn reactie, “Nou jij kan je ook inschrijven hoor” Nog een beter idee. En zo kwam 
het dat ik me inschreef om als IST’er te gaan helpen op de Jamboree 2002/2003. 
 
Toen ik me ingeschreven had, kwam ik er pas achter dat Ellen in de contingentstaf 
voor de IST’er zit, lache! Maar ja verder kende ik niemand, helaas kon ik mijn mede wi l-
de vaarters niet overhalen om zich ook in te schrijven, dus op 25 maart “alleen” naar 
de 1e kennismakingsbijeenkomst voor de IST’ers gegaan. Nouja dat viel dus hartstikke 
mee want het klonk allemaal zo gaaf en iedereen zat daar met hetzelfde doel. Wel viel 
het me al meteen op dat er zeer weinig waterscouts aanwezig waren. Maar Ellen zor g-
de er natuurlijk wel voor dat we niet onopgemerkt bleven, lol.  
 
Die dag kregen we ook een formulier mee waarop  we moesten invul len wat we tijdens 
de Jamboree het liefst willen doen. Nouja je begrijpt wel dat er heel veel gedaan moet 
worden en dus ook heel veel verschillende “vacatures” zijn, helpen bij de activiteit zei-
len, was ook een optie. En als echte waterscout sprak mij dat natuurlijk het meeste 
aan. En natuurlijk niet zomaar zeilles geven, maar aan scoutjes uit de hele wereld, in 
Thailand, op een helder blauwe zee, bij een parelwit zandstrand, heerlijk weertje….. 
Nee, ik zal jullie niet verder jaloers maken, ik weet natuurlijk helemaal nog niet of ik 
daarvoor uit gekozen word en iets anders lijkt me natuurlijk ook hartstikke leuk, het 
idee om daar heen te gaan is alleen al gaaf.  
 
Na de 1e kennismakingsdag volgden er nog twee voor IST’ers die zich later hadden in 
geschreven, waaronder Rob. Hij had in de vorige Belboei al wat geschreven over het in 
het water gevallen intro-weekend wat na de kennismakingsdagen volgde. Dat het geen 
weekend werd weerhield ons niet van een super gezellige dag, met leuke mensen, meer 
Thailand-info, en Thais eten (Ellen volgende keer wel echt met stokjes eten heh, ik geef 
die lessen metstokjeseten niet voor niets).Tussen alle 225 oranje en beige blousen, 
konden we die dag ook nog ongeveer 10 andere blauwe blousen ontdekken. Inmiddels 
hebben we, om niet door landscouts overlopen te worden, een team gebuild: “I’m proud 
to be a waterscout”. 
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Na wat vertraging heb ik inmiddels alle formulieren op de bus zitten, het officiële in-
schrijfformulier voor Thailand, een formulier over de voorreis (of je van tevoren nog 
even naar Bangkok wilt, door de bush-bush wandelen, een reisje naar de Thaise berg-
stammen in het noorden wilt maken en op olifanten rijden enzo….) en zelfs m’n ge-
zondheidsformulier zit op de bus. Het duurt nog een jaar maar ik heb er wel al heel erg 
veel zin in, alhoewel ik jullie wel zal missen hoor, als ik daar in de zon zit en jullie hier 
met sneeuw spelen… 
 
Heel veel groetjes, Linda 
 
P.S. Heb je geld over voor een goed doel? “Help Linda de winter van 2002/2003 door”, 
giro 1729693    =geintje= 

Welkomstweekend WVA 
Het idee was om eerst boemerangs te gaan maken en ’s avonds naar het stamfeest 
te gaan en de volgende dag te gaan zwemmen. Nou het begon dus met normale op-
komst, en het was dus de bedoeling dat we boemerangs gingen maken. En een aantal 
hebben dat ook gedaan, en ik geloof dat sommige van de boemerangs zelfs terug kwa-
men! Later gingen we nog even 2 filmpjes halen, lekker naar Hilversum fietsen in een 
lekkere regenbui, en uiteindelijk na lang twijfelen was het Charlie’s Angels en The Gift 
geworden.  
 
Na dat was een goeie keus! Maurice had nasi gekookt, dat was erg lekker geworden! 
Nadat we een film hadden gezien gingen we ons klaar maken voor het stamfeest met 
thema Moulin Rouge. Het viel me een beetje tegen hoe weinig mensen er in thema gin-
gen, maar degene die in thema gingen zagen er wel toppie uit! 
 
Na het feest gingen we slapen. En de volgende morgen gingen we de volgende film ki j-
ken. Toen die afgelopen was, was het al redelijk laat, en moesten we ook nog het club-
huis schoonmaken, dus besloten we het zwemmen maar een andere keer te gaan 
doen, dus dat gaan we 22 december doen. Dat was het einde van het kamp! 
 
Groetjes Anke  
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(Ingezonden mededeling) 
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Verhuisberichten en cyberinfo 

Ronald Frank heeft een eigen kasteel veroverd! 
Admiraal de Ruyterlaan 67 
1215 LW  Hilversum 
Telefoons:        035-7726973 en 06-19756584 
E-mail:              ronald.frank@hetnet.nl  

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

 
12 januari 
9 februari 
9 maart 
13 april 

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

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

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Wouter Klein                035-7720131 
Rob van Loo                 035-7726116 
Pim Dorrestijn             06-24284220 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                        Jos Spaanjaars                                  035-6217315 
Secretaris                                        Ruurt Stapel                                       035-6242471 
2e Secretaris                                    Ellen Brouwer                                      035-6216022 
Penningmeester Zuiderkruis             Harry Rörik                                          035-6945263 
Penningmeester Pieter Marits        Bep Spaanjaars                                  035-6217315 
Onderhoud gebouwen                       Hans de Ruiter                                    035-6285015 
                                                         Martijn Haringman                              0650-640445 
Beheer Diependaalselaan                Joke de Jong                                       035-6232564 
Beheer Schuttersweg                       Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Groepsbegeleiding welpen                 Wieke Broeders                                   035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers                Dorien Meester                                   035-6215361 
Groepsbegeleiding verkenners         Nico van Leeuwen                                035-6231913 
Materiaalmeesters                          John de Jong                                       035-6858045 
                                                         Ronald Sloof                                        035-6239994 
Vertrouwenspersonen (intern)         Danny van der Linden                           035-6839850 
                                                         Ellen Reurings                                     06-50966511 
                                                         Maud Pellen                                          035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern)          G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie                         Gerda Kooger                                      035-6915117 
                                                         Mossenmeent 9 
                                                         1218 AT Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers                                              Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Pieter Maritshorde                          Heleen van der Horst                          035-6219927 
Albert Schweitzerhorde                   Rick Stapel                                          035-6242471 
Neuweghorde                                   Guno Heitman                                     035-6230543 
Sioniehorde                                      Bastiaan Verbeet                                035-6852745 
Ankerwacht                                      Ellen Reurings                                     0650-966511 
Bakboordwacht                                Dries van Laer                                     0626-160397 
Pocahontaswacht                           Ronald Frank                                       035-6218383 
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 
3e maandag van de maand            spelraad 


