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Van de redactie 
Het is eigenlijk alweer een beetje zomer. De heetste dagen hebben we misschien al ge-
had, maar laten we voor degenen die op kamp gaan deze zomer hopen dat het de 
heetste zomer van de eeuw mag worden.  
 
De voorbereidingen voor het Nawaka (Nationaal Waterkamp) zijn in volle gang en het 
lijkt erop dat het weer spectaculair gaat worden. Terugkijkend op een van de Nawa-
ka’s van redactielid Sandra komt een stokouwe yell bovendrijven. Ter inspiratie voor 
degenen die het dit jaar mogen meemaken zul len we ‘m hier nog eens afdrukken:  
 

nanawaka nawawaka nawakaka nawaka hoi 
 
Wie ons tijdens de volgende redactieavond (2-9-2002) eens opbelt (035-6236766)
en de yell foutloos en zonder hakkelen door de telefoon brult krijgt een prijs... 
 
Verder wensen we iedereen een hele fijne vakantie, veel zon, water (van onderen) en 
wind. Laat ons even weten of het is gelukt...  
 
Liefs, je redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copy- en verschijningsdata 
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
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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Sprookjeskamp 2002 
En ja hoor, hier zijn we weer. Het is weer Pinksteren geweest en dan gaan de Bevers 
altijd 48 uur op kamp. Dat is dus drie dagen en twee nachten. Dit jaar hadden we een 
sprookjeskamp.  
 
Zaterdag 18 mei om 15.00 uur kwamen de Bevers op de Diependaalselaan. Daar wer-
den de ouders meteen aan het werk gezet en mochten pas naar huis als zij hun cor-
vee voor dit kamp volledig hadden afgerond. Ze moesten namelijk de slaapplaats van 
hun eigen Bever inrichten. Nadat dat klaar was en de ouders naar huis waren hebben 
we het kamp geopend. We hebben met de Bevers het terrein verkend en afspraken ge-
maakt wat wel en wat niet mocht. Om een voorbeeld te noemen, alle deuren waar een 
rode plaat met een hand opstond mochten de bevers niet inkomen (de keuken, leiding-
kamer, enz).  
 
Tijdens het verkennen buiten zat daar ineens een Toverfee die huilde. Wij er natuurlijk 
op af, want Bevers, maar ook de leiding, is erg nieuwsgierig en we wilden weten wat er 
aan de hand was. De Toverfee huilde want in het sprookjesboek van het Land van SIM-
SALAGRIMM waren alle sprookjesfiguren verdwenen. 
 
Het sprookjesboek bestond alleen nog uit lege bladzijden. De 
Toverfee vraagt dan ook of de Bevers willen helpen om alle 
sprookjes terug te vinden, anders kan er nooit meer een 
sprookje verteld worden. Als de Bevers een opdracht hadden 
gedaan, kon een sprookje terug in het sprookjesboek ge-
plaatsts worden. Dit zou de Toverfee doen door middel van 
toveren. 
 
Na een kort beraad en gelukkig voor de Toverfee, maar ook voor de leiding, wilden de 
Bevers wel helpen. Als eerste zijn we blikken gaan beplakken binnen, omdat het begon 
te regenen. Op het blik kwam de naam van de desbetreffende Bever te staan en deze 
blikken werden nadat ze klaar waren (gekleurd en beplakt) in de badkamer gezet, en 
daar konden de Bevers al hun toiletartikelen in doen. 
 
Ondertussen was het tijd voor een heerlijk ijsje. Na het ijsje zijn we meeltikkertje gaan 
doen en al snel zagen sommige Bevers er dan ook niet meer uit. Hierbij hebben we de 
zeven geitjes teruggevonden. Hierna was er voor de Bevers even vrij spel. Om ongeveer 
18.00 uur was het etenstijd, als het leuk is gaat de tijd snel. We aten macaroni en 
als toetje was er bollinovla. Na het eten zijn we gaan wandelen in de omgeving met de 
zaklamp. Het was nog wel erg licht, maar dat maakte niet uit. 
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(advertenties) 

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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Toen we terugkwamen was het bedtijd voor de Bevers. Een uur later lag elke Bever 
aardig schoon in zijn/haar bed.Er was nog wel even tijd om te keten met de zaklamp. 
Daarna was het echt tijd om te gaan slapen en wat dan goed werk is een leiding in de 
slaapzaal te zetten en deze heeft als taak dat elke Bever in dromenland belandt. 
 
Om 21.30 uur sliep bijna iedereen. Anderhalf uur later werden nog wat Bevers naar 
het toilet gebracht en iedere Bever nog even in zijn/haar slaapzak gelegd, of liefdevol 
toegedekt. De volgende morgen was het vroeg dag, om 6.30 uur waren de Bevers 
wakker (uitslapen kan dus echt niet). Na de video van Pinokkio werd er ochtendgym in 
pyjama met jas aan door Margot buiten gegeven. Daarna was het wassen en aankle-
den geblazen. 
 
Toen iedereen daarmee klaar was zijn we eerst gaan ontbijten. Na het eten werden 
tanden gepoetst en enkele haren werden nog gekamd omdat dit nog niet gebeurd 
was. Toen was het tijd om Pinokkio te ontmoeten, 
daar kregen we het spel van Ren je Rot voorge-
schoteld. Tijdens dit spel kwam de Toverfee nog 
even langs. We hadden al een aantal sprookjes te-
ruggevonden en deze moet zij nu platstrijken voor-
dat ze terug geplaatst (toveren) konen worden in 
het lege sprookjesboek. Ze vond het zo leuk dat ze 
ook nog even tijd zag om mee toe doen met het 
spel. Na dit spel gingen we bij Sneeuwwitje op be-
zoek en kregen de Bevers allemaal een appel om op 
te eten. Daarna zijn we naar Klein Duimpje gegaan 
en daar moesten de Bevers een parcours afleggen 
in hele grote laarzen (voor de kleinste Bevers waren het lieslaarzen). U begrijpt dat 
dit erg leuk was, niet alleen om te doen, maar ook om te zien.  
 
Daarna gingen de Bevers hun eigen maaltijd verzorgen, ze moesten namelijk hun eigen 
brood bakken. De stok die we daarvoor gebruikten hadden ze zelf gezocht op het veld 
naast het clubhuis. Het was niet eenvoudig om brood te bakken, het duurde en het 
duurde en duurde dan ook erg lang voordat er enige verkleuring op het brood kwam. 
Sommige Bevers wilden hun witte brooddeeg wat al wel een licht korstje kreeg opeten.  
 
Uiteindelijk is het iedereen met eventueel wat hulp van de leiding toch gelukt om een 
bruin broodje te krijgen. Daarna konden ze hun eigen brood opeten, eventueel naar ge-
lang met wat suiker. De rest van de lunch is verzorgd door de leiding, anders hadden 
zij niets meer te doen. Er was een kop tomatensoep en brood met drinken.  
 
Na de lunch ging iedereen naar bed. De Bevers waren nog lang niet moe, maar moes-
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ten toch even plat op bed om uit te rusten. Na het rustuur was het weer tijd om er 
op uit te trekken en we gingen dan ook onder leiding van “juf” Wendy op pad. Iedereen 
ging twee aan twee achter de “juf” aan.  
Waar gingen we naar toe? Nou we gingen naar het bos om daar wat spelletjes te 
doen. Maar niet heus,we zijn met de Bevers naar de speeltuin geweest. 
 
Om ongeveer 16.00 uur zijn we weer richting clubhuis gegaan. De Bevers begonnen al 
vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Terug in het clubhuis was het even voor de 
Bevers vrij spel en werden de voorbereidingen getroffen voor een barbecue. Toen alles 
klaar was, zijn we aan tafel gegaan en was er stokbrood, vlees, saus, vlees, huzaren-
salade, vlees, tomaat, heel veel vlees en komkommer. Als toetje was er het wel beke n-
de bananenbootje (warme banaan met chocola ertussen).  
 
Na de barbecue zijn alle Bevers onder de douche gegaan. De Bevers waren vies en mi s-
schien ook de vorige dag niet goed gewassen. Iedereen ging dus onder de douche en 
kreeg schoon ondergoed aan. Natuurlijk ging niet iedereen tegelijk onder de douche, 
dat zou een beetje vol worden. Er werd een soort lopende band van leiding gemaakt en 
ieder had daar zijn eigen taak. De een stond bij het uitkleden, spullen pakken, enz, de 
ander bij het tandenpoetsen en toiletten. 
 

De volgende was aan het 
helpen met de douche zo-
dat alles lekker schoon 
werd en de volgende was 
alle Bevers weer aan het 
afdrogen. Eén uur later en 
18 schone Bevers verder 
was iedereen in zijn/haar 
bed beland. Daarna was 
het stil en werd er gesla-

pen, dit keer sliepen de Bevers snel (ze waren erg moe) om 20.30 uur was het hele-
maal stil. De volgende morgen was er wederom om 6.30 uur van alles te beleven. Na 
de video van Peter Pan was er weer ochtendgymnastiek onder leiding van Margot. 
Daarna mochten de Bevers zich wassen en aankleden en toen iedereen daarmee klaar 
was konden we aan tafel. 
 
Na het ontbijt werd er eerst opgeruimd, alle tassen of koffers werden op een verant-
woorde manier door de leiding om nieuw ingepakt. Daarna werden alle spullen door de 
Bevers naar de botenloods gebracht. De slaapzalen werden schoongemaakt, tafels en 
stoelen werden er weer terug gebracht. Na het opruimen was het tijd voor ons eerste 
spel van deze dag. We moesten Assepoester helpen om de was op te hangen. De To-
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verfee kwam ook nog even gezellig bij ons langs. Ze was erg druk geweest met het plat 
strijken van de sprookjes, die wij al hadden terug gevonden voor haar. Daarna was er 
limonade. De Bevers gingen daarna een speurtocht lopen die was uitgezet d.m.v. blau-
we stenen. Dit had natuurlijk te maken met het sprookje van Hans en Grietje. Bij te-
rugkomst in het clubhuis was er even tijd voor de Bevers zelf. 
 
Na de lunch was er kleuterbingo. Er was voor iedereen natuurlijk een prijsje. Na de Bin-
go kwam de Toverfee nog even langs. Zij kwam de Bevers bedanken voor al het werk 
wat ze hadden gedaan voor het terugvinden van alle sprookjes. De toverfee ging de 
laatste sprookjes ook nog glad strijken en zou zouden ze weer terug in het sprookjes-
boek belanden. Er was natuurlijk nog 1 lege bladzijde voor de Toverfee zelf, als zij klaar 
was met haar werk zou ook zij weer in het sprookjesboek springen. Als dank was er 
voor iedere Bever een stickerkleurboek en later zouden ze ook nog een naambandje van 
het kamp krijgen.  
 
Doordat de Toverfee erg druk was met het strijken van de sprookjes, was ze er nog 
niet aan toegekomen om deze naambandjes af te maken (deze komen dus nog). Na 
dit alles was het al weer tijd dat de Bevers naar huis zouden gaan. De eerste ouders 
waren er al. Na het Beverlied gingen de bevers dan ook met hun ouders moet maar 
voldaan mee naar huis. Toen alle Bevers weg waren bleef ons nog de schone taak om 
het clubhuis schoon achter te laten. Er werd dus nog even flink geboend en gepoetst. 
Het was een leuk en zeer gezellig kamp.  
Bevers en leiding bedankt.  
 
Herma  
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Sioniehorde zomerkamp 2002 
Op de eerste dag gingen we alles verkennen. Daarna gingen we hutten bouwen. Ik en 
nog drie andere kinderen bouwden we een hut in de bosjes dat was leuk alleen het was 
heel laag. Die avond aten we bloemkool aardappelen en een snietsel met sju.  
Daarna gingen we tv kijken maar de tv deet het niet zo goed. Toen gingen we het spel 
pictionary doen. De volgende dag waren we vroeg wakker en toen gingne we roepen dat 
we eruit wouden. En toen deed Simone de luiken open. Toen mochten we eruit toen 
gingen we ontbijten. Daarna gingen we naar het strand. Twee leidingen Mourice en Pe-
ter gingen in het water. En nog iemand ging erin. Daarna gingen we douchen. In de 
avond aten we spagettie dat was wel lekker maar wel heel zwaar. Na het eten gingen 
we buskruiten in het donker. Daarna hadden we een kampvuur toen hadden we geen 
marsmelloos. De volgende dag gingen we stratego doen maar het was zo heet dat we 
gingen stoppen en naar het strand dat was leuk we gingen kastelen en dammen bou-
wen. Die avond aten we pannekoeken, daarna gingen we weer buskruiten en daarna 
gingen we film kijken. De film heten de ongeloofelijke reis. De volgende dag gingen we 
smokkelle dat was heel leuk. In de avond aten we patat toen kwam Erik die bleef sla-
pen. Toen hadden we nog een kampvuur met marsmelloos dat was heel leuk de volgen-
de dag moesten we vroeg op dat was niet zo leuk. En toen gingen we naar huis.  
Francien Meijer 
 
Zondag 5 mei begon het zomerkamp van de Sioniehorde. Het was zondag erg regen-
achtig, daarom gingen we eerst levend kwartetten. Daarna gingen we hutten bouwen. 
’s Avonds wouden we een film kijken maar de televisie deed het niet goed daarom gin-
gen we pictionairy doen. Maandag wou iedereen s’ochtends uit zijn nest iedereen riep: 
wij willen eruit!! Simone deed toen de luiken open. ’s Middags gingen we naar het 
strand. Dindag zijn we nog een keer naar strand. Woensdag 
gingen we smokkelen eerst met mijn groep (Pim, Dick, Koen 
en ik zelf Paul) deden niet goed (we waren douane) we pakten 
helemaal geen drugszakjes af, toen kwam Peter erbij en toen 
ging het heel goed en hebben we uiteindelijk hebben we toch 
nog gewonnen toen gingen we weer terug toen mochten we 
niet binnen komen en toen pakten Maurice en Peter de 
brandslang en ik kwam door het keukenraam binnen. ’s 
Avonds hadden we kampvuur met marsmello’s. donderdag 
was het kamp afgelopen toen gingen tassen inpakken en we 
mochten nog even spelen en om 11 uur was het kamp afgelo-
pen het was vet cool kamp.  
Paul Beelen 
 
We zijn naar een clubhuis in Zandvoort gegaan. Het clubhuis lag (naast) vlak bij de 
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duinen, daar hebben we hutten gebouwd. Veel kinde-
ren waren er niet. Er waren acht kinderen en vijf lei-
ding. De leiding had ook een hut. Er waren vier hut-
ten, drie buiten het terein en een hut lag binnen het 
terein. Er was ook een kampvuurkuil en een voetbal-
veld. Het strand (lag) was ook vlak bij, we zijn twee 
keer naar het strand gegaan. Dan moesten we door 
de duinen. Als we naar het strand gingen gingen we 
langs een voetbalveld en een racecercwi waar we 
soms even bleven kijken. Op het strand hebben we 
gevoetbald en zandkastelen gebouwd. Paul had ook 
een waterpistooltje bij zich. En de leiding had die ge-
pakt en spood iedereen zowat nat.  
Koen Hop 

 
Zondag vijf mei was een leuk kamp. Ik vond het leukste, naar het strand. We gingen 
ook huten maken voor niks! De lijding wauw aladin kijken maar, de tv deet het niet! de 
volgende dag was het ook leuk. Elke nacht buskruiten, elke de leuke speletjes.  
Maar ik was ook blij om mijn moeder weer te zien. Maar het is altijt leuk op de skouw-
ting! 
 
Maar ik vind het ook heel leuk dat heeël laat opblijven. En de marsmelo rosteren daar 
was ik de beste in! Ik vond in de slaapzak slapen leuk. Aan zee was het ook leuk. Lekker 
water was lekker. We hadden een mooie gangen gemaakt (van zand).  
Het was echt een gaaf kamp!!!! Maar ik miste mijn moeder wel! En wat ik grapeg vond? 
Eén bonteavond was een groot sukses.  
Pim Meester 

“bonte avond” 
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Matancastambelboeizeep 
Dit is het begin van een nieuwe soap, en wel de Matancastambelboeisoap.  
In den beginne was er niets. Toen was er licht en Opa kon zien dat er niets was. Hele-
maal alleen, er was immers niets, bedacht Opa Sex. Opa kreeg een relatie met Sex 
waaruit Blondy (een blonde jongen) en 
Siemp (een nog blondere meid) waren 
ontstaan.  
 
Na zich een tijdje te hebben vermaakt, 
alleen op de wereld zijn Blondy en Siemp 
uit ellende getrouwd. Omdat ze zich met 
zijn tweeën toch wel verveelden (Opa en 
Sex hadden het te druk met het schep-
pen van aarde) maakten ze Vampiertje en 
de Prinses.  
 
En nu wordt het dan goed opletten. 
Uit het niets kwam daar Achmed. En tussen Achmed en Vampiertje klikte het wel en 
voor ze het wisten was daar Harold. Maar veelzijdig als Achmed was hield hij ook nog 
tijd over voor de Prinses. “De mens stampt niet af van de aap, maar van het konijn”, 
zei De Gek. Toen Vampiertje doorkreeg wat Achmed in zijn vrije tijd met de Prinses 
deed, maakte ze een einde aan hun relatie en ging er vandoor met De Gek. Omdat vol-
gens zeggen kinderen en gekken de waarheid vertellen, kwam Aapie op de wereld dank-
zij De Gek en Vampiertje. De Prinses, zo hoog als zij op de maatschappelijke ladder 
staat kon natuurlijk niet achterblijven en ze maakte met de hulp van Achmed een Mo-
del. Harold zag Model wel zitten en na een fotosessie met de sterkste man van de 
wereld (waar de Prinses ook op wilde), legde Harold zijn gevoelens bloot voor Model en 
toen kwam Murdock ook op dit feest kijken. Geluk komt met gebreken, waardoor Ha-
rold in een identiteitscrisis terecht kwam en (per ongeluk) Aapie voor Model aanzag. 
Na lang wikken en wegen hebben ze Bobo geadopteerd, speciaal om Aapie een plezier 
te doen. Waar ze niet op gerekend hadden is dat Bobo en Murdock een gevaarlijk ex-
periment  kwam Skippy aangehuppeld. Ik ben ondertussen de draad kwijt en ga een 
biertje pakken en kijken wat er nou weer allemaal gebeurd is in de wereld van de Ma-
tancastam-belboeisoap (iets met een vuurspugende draak geloof ik) 
 
Nootje: De namen van de personages zijn veranderd in verband met privacy redenen.  
 
De Gek 
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Pinksterkamp 2002 
Pinksteren  JOEPIE!!! weer een kamp, ja sorry mijn eerste zeil Poca kamp, eerste zeil 
kamp eerste zeil tent kamp eerste zeil leiding kamp, begrijp je het?.  
 
Moet je voorstellen: verkenners, willen weg (weg van hun ou-
ders maar dat mag ik niet zeggen), Ouders, willen ook weg 
(jah eindelijk weer een weekend geen gepuber aan hun hoofd, 
sorry Poca verkenners maar het is echt zo). EN WAAR IS 
RONALD?! “ja ik wist het”. Hij is zijn sleutels kwijt  !!PANIEK 
PANIEK!! “Vrouw en kinderen eerst over boord, Ester jij moet 
eerst!”, “Hmm” paniek geweken, “sorry Ester” (drogen kleren 
bij je?). Ze zaten in zijn snotlap opgerold.  
 
Anderhalf uur later weg dan gepland maar toch weg en hoe; roeiend, we gingen toch 
zeilen?. En ja hoor regen, dat moet je ook hebben. Naar het Hemeltje geroeid en daar 
maar geluncht. Was het een engel, nee sorry Rutger dat was je niet, maar toch be-
dankt voor de motor. “Brom Brom” even uitproberen, hij doet het goed, nu de verken-
ners in halen, “dag” verkenners, “doei” verkenners “tot zo”. Trouwens volgens mij heeft 
u als lezer nog geen flauw idee waar de Poca naar toe is gegaan; naar Loosdrecht (ver 
hè). Hoe zij wisten hoe ze daar naar toe moesten (Dùh met de boot) óh hoe ze moes-
ten varen, via de tekeningetjes die ik en Jochem hebben gemaakt. Nou na de lunch 
over de Vecht naar de sluis, sorry weet niet meer hoe die sluis heette maar hij was na 
de zesde brug (dat werd tellen dus, ook voor u als u het echt wil weten). Gelukkig, de 
Poca verkenners weten nog steeds hoe ze sleepjes kunnen vragen, want wind, ja je ei-
gen adem, maar meer was er ook niet.  
 

Eindelijk in Loosdrecht, nu nog het grasveldje vin-
den. “ Het moet hier ergens zijn, inham 1, inham 2, 
inham 3 “Volgens mij is het hier” zegt Ronald, dit 
was net zo iets als ik ben mijn sleutels kwijt, in-
derdaad verkeerde inham. Het was inham 5. !!
PANIEK PANIEK!! “Vrouw en kinderen eerst over 
boord, Ester jij moet eerst!”, “Hmm” paniek gewe-
ken, “sorry Ester” (drogen kleren bij je?). Eten; kip 
“patat en appelmoes”, sorry maar geen frituur-
pan, oké dan maar chicken tonight (allemaal even 
het reclame dansje) met rijst en groente. Hé wat 

voel ik nou; wind, dat werd dus nachtzeilen.  
 
Zondag; eerst een wrik-roei-zeil wedstrijd. IJsje?. Om vervolgens te gaan lunchen en 
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ballon op te gaan blazen. Ik zou voor alle onbekende even uitleggen; er waren verschi l-
lende kleuren ballonen en elke kleur had een andere waarde. Mister balloon waren hele-
maal veel waard (alleen niet mister in balloon MIB). Gayalien was daar in tegen zeer 
geliefd door de verkenners (?!??? sorry ik weet het ook niet). Zo weer het dagelijkse 
portie avond eten; dit keer pannenkoeken, Alles is lekker op de pannenkoeken, alleen 
die knutten niet. Sorry ik ben de tel kwijt geraakt bij 2 miljard (grove schatting ik had 
één achtste geteld). Maar weer wat rond varen op het water, dit keer in de sleep wat 
er was weer eens geen wind te bekennen. Loosdrecht kan nog iets leren van ons; ro-
tondes op het water, “ja echt het werkt”. Laten we eens terug gaan en kijken of er nog 
knutten zijn, ja hoor maar wel iets minder. Toch maar snel de tent ingevlucht.  
 
Maandag; vroeg opgestaan en eerst een lekker stuk gezeild. Hmm een boom in het 
water KRAK, “Ronald wat moet je met die tak in je handen”. !!PANIEK PANIEK!! “Vrouw 
en kinderen eerst over boord, Ester jij moet eerst!”, “Hmm” paniek geweken, “sorry 
Ester” (drogen kleren bij je?). Worstje met broodje? “Ja” dat kan Bij Cafetaria van het 
Klooster. OH nee, wat komt daar, ja hoor het is de Ankerwacht. Wij waren lekker toch 
eerder!. Rustig opgeruimd en afscheid genomen, fotootje en “NU WEG JULLIE”. 
“Biertje” Ronald, Jochem Ester, of zullen we eerst op ruimen?.  
 
Doei en tot schrijfs Diederik 
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(advertentie) 
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Onze Ridder Harry! 
Bij het doorbladeren van allerlei archiefstukken viel het mij op dat ik de naam Harry 
Rörik al in een heel grijs verleden tegenkwam. Iets meer dan 30 jaar geleden was hij al 
penningmeester van de Zuiderkruisgroep.  
 
Als je tegen Harry over die tijd begint, kun je maar beter je glas nog een keer vullen en 
rustig achterover gaan zitten want dat waren de roemruchte jaren en hij vertelt er 
graag over. Toen Harry gevraagd werd als penningmeester, bestond de boekhouding 
uit verschillende schoenendozen vol niet betaalde rekeningen. Inkomsten waren er 
niet, want de voorgaande penningmeester hield kennelijk niet van contributie heffen of 
subsidies aanvragen.  
 
Harry stapte dus in een soort Titanic. Samen met z’n vrouw Ineke heeft hij avonden 
achter elkaar bonnetjes zitten sorteren om de boel weer op orde te krijgen en er 
moesten brieven uit naar de ouders dat het zonder contributie echt niet kon, sterker 
nog dat ze eigenlijk wel wat extra’s moesten betalen om het schip niet echt te laten 
zinken. En dat zijn natuurlijk geen leuke boodschappen als je net nieuw aantreedt. 
 
Door de jaren heen is er veel te doen geweest op financieel gebied. Instortende club-
huizen moesten opgeknapt of vervangen worden, lekke boten moesten ook opgeknapt 
of vervangen worden, de haven moest na het uitbaggeren helemaal gerenoveerd wor-
den en er moesten gevechten aangegaan worden met de diverse gemeenten waar on-
ze onderkomens en de haven gevestigd zijn.  
Natuurlijk moest er over allerlei niet-financiële zaken vergaderd worden.  
 
Harry heeft het al die jaren gedaan. En niet alleen voor onze club maar ook voor de 
Scouting Olav. Daarnaast heeft Harry z’n kennis over penningen ook beschikbaar ge-
steld aan allerlei instellingen voor de Bussumse en Naardense gezondheidszorg. Vol-
doende reden om voor hem in het Jaar van de Vrijwilliger een Koninklijke onderschei-
ding aan te vragen.  
 
Dat aanvragen is nog een heel gedoe. Alle clubjes waar Harry de penningen voor be-
heerde moesten gevraagd worden de aanvraag te ondersteunen en dan moet er een 
mooie brief naar de burgemeester. En alles natuurlijk in het diepste geheim want het 
is pas echt leuk als degene waar het om gaat er niks vanaf weet. En dan maar af-
wachten of de Koningin het ook een goed plan vindt. Gelukkig vond ze dat.  
 
De dag van de uitreiking (de dag van de Lintjesregen) was ook nog spannend, want 
zou Harry het echt niet weten? Met een grote truc was hij naar het Gemeentehuis 
van Naarden gelokt voor een gelegenheid waar hij z’n nette pak voor aan zou moeten. 
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Pas kort tevoren was er bij Harry een lichtje, gaan branden omdat hij in Naarden net 
iets teveel bekenden was tegengekomen. De burgemeester hield een mooie toespraak 
bij de uitreiking en ‘s avonds was er een receptie in ons eigen clubhuis waarbij veel fa-
milie, vrienden en Zuiderkruisleiding aanwezig waren.  
 
En zo hebben wij nu een echte Ridder als penningmeester, nu alleen dat witte paard 
nog… … 
 
Ellen Brouwer 
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Maat gezocht... 
Hier een berichtje van Schipper (buiten dienst) Johan. Altijd al op zoek naar spanning, 
actie en avontuur!?  
 
Wil jij, met een 40 meter lange driemastklipper over het IJsselmeer en het Wad BAT-
SEN !! Ben je niet bang voor grote groepen mensen (alle leeftijden, alle lagen van de 
bevolking). Spreek je een pietsie Duits of schaam je je niet je armen, benen en tenen te 
gebruiken om iets uit te leggen? Dan zou dit je kans kunnen zijn!  
Voor het seizoen 2002 is mijn broer captain Otto Holiday op zoek naar een gemoti-
veerde stuurman/matroos aan boord van: De "Grootvorst"  
Het schip is een 40 meter lang en gebouwd in 1896. Er is slaap accommodatie voor 
30 personen. Tijdens dagtochten is er plaats voor 40 personen. Voor de periode van 
nu tot en met oktober (mogelijk korter) heeft hij nog een stuurman/matroos (de zgn 
“Maat”) nodig.  
 
Leeftijd: Vanaf 18 jaar. (Ben je 16 jaar en denk de hele wereld aan te kunnen, kom dan 
maar op.) 
Ben je geïnteresseerd, bel dan met Otto 0651-242303 of 0251-216383. 
 
Johan Verlaan 
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Zomer-vakantie-kleurplaat 
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E F N T W P N E L E O J S N E T N E T N

Y T E G A U O S G F O T O R O U T E M E

T R L N T K R S I L O L B D K D V K E K

E A L A E J D O T W V A O E E U B U E E

V A E L R G O K U E K B L R I O O T L O

E K T S T K L A G T N D L T Z K N S H Z

R N R D G O I A H H E E E W U Y T L A H

D E E N N M A R J J K O T A M D E E P G

W P V A E P A T D N L V J N A R A E P G

A P S R S A T H S E M S E D C O V N E N

A I E B N S D O A T Z I P E A O O O N I

L R J N A V H E L H W U I S R W N T G V

D T T E D R G K A C E R J C O D D F O J

D S L L O A Z M N A M K L H N N D C K I

R G A L B G O E D R B R T O I A S R N R

I I A E M E U T K D R E J E S I U B E H

N L H D I N T E A P O D E N D I M N R C

K L R N L Z X R A O E I A N P N A K A S

E O E A O M I L R S K U E E E T R T L M

N L V W W E R T T F D Z N N R V L A B O

KRUIPEN OLIAAT VERHAALTJESVERTELLEN
KWIS OMSCHRIJVING VLA
LANDKAART OPDRACHTEN VRAGEN
LIMBODANSEN POSTEN WANDELLEN
LIMO ROUTE WANDELSCHOENEN
LOL SJOELEN ZOUT
LOLLIG STRIPPENKAART ZUIDERKRUISVOEDBAL
MACARONI TATOEËREN

TENTEN

VERDWAALD

ANTWOORD

KOUD
MUZIEK

BOLLETJEPIJLTJE
BLAREN

BONTEAVOND
BRANDSLANG

DRINKEN
FOTOROUTE

DISCO

KOMPAS
MEELHAPPENKAARTHOEKMETER

TONEELSTUK
NAT

ZWEMBROEK

Lente-Wandel-Wandel Puzzel 
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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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Verhuisberichten en cyberinfo 
 

Het e-mail adres van Ronald Frank  
ronald.frank@hetnet.nl gaat ophouden te bestaan. 
Het wordt: 
ronald@frank13.myweb.nl of ronald@zuiderkruis.nl  

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

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

augustus niet (vakantie) 
14 september 

12 oktober 
9 november 
14 december 

 
 
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 

TE KOOP 
FJ jeugdzeilboot, inclusief 2 paar zeilen, trapeze, spinaker en trailer. 
Bel Maarten Prins, 06-24641761. 
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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                                        035-7726973 
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 
 
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 
Op afspraak                                  spelraad 


