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Van de redactie 
Het is koud buiten, binnen zit de redactie met bevroren vingertjes en voeten de Bel-
boei te typen. Onze schaatsen zijn reeds uit het vet gehaald, Gaan we in 2002 nog 
een elfsteden tocht meemaken, of moeten we nog tot na de jaarwisseling wachten? 
 
Wat wel vaststaat is de inhoud van deze Belboei, Alle leeftijdscategorieën zijn verte-
genwoordigd, van bevers tot rimpelstam. Dus in deze koude barre tijden is er voor ie-
dereen wat te lezen.  
 
Wij hopen op een witte, warme (binnenshuis) kerst. Wat ontbreekt echter in deze Bel-
boei is de aankondiging van de kerstborrel van de Matancastam op 2e kerstdag. 
Gaat die wel door dit jaar? Of zijn ze gewoon te laat met de uitnodiging? 
 
In ieder geval wensen wij iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2003! 
  
Liefs, je redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copy- en verschijningsdata 
Nummer                Datum inleveren copy                    Verschijning Belboei 
147                         1 februari 2003                              + 12 februari 2003  
148                         12 april                                            + 25 april 
149                          7 juni                                                 + 19 juni 
150                         30 augustus                                 + 12 september 
151                          18 oktober                                      + 28 oktober 
152                         6 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... 



Belboei 146, december 2002, pagina 4 

Van het bestuur 
Laatst sprak een ouder me aan toen ik stond te kijken bij een opkomst waar wat te 
vieren was, en zei "Goh, is die ook leiding, dat wist ik niet eens!" terwijl hij wees op een 
van de groepsbegeleiders. Die liep inderdaad als een druk baasje van alles mee te or-
ganiseren. Dan realiseer je je ineens dat er toch heel wat meer mensen bij de groep en 
de onderdelen betrokken zijn dan je zo op het eerste gezicht ziet. 
 
De ouders zien meestal alleen maar de leiding waaraan ze hun 
kind toevertrouwen. Dat is inderdaad een van de meest belang-
rijke schakels in het geheel: dat zijn de mensen die iedere week 
weer voor de groep staan. Zij besluiten wat er in hun onderdeel 
gebeurt, maken het programma, bepalen de sfeer die er heerst 
en lossen de problemen die er mochten opkomen in principe zelf 
op. Ze organiseren het kamp voor het onderdeel (vaak meerdere 
keren per jaar!) en zorgen ervoor dat er kookstaf meegaat. Knap, om daar elke keer 
maar weer de energie voor op te brengen! 
 
Daarnaast zijn er natuurlijk de groepsbegeleiders, die over de verschillende onderdelen 
heen proberen alles in goede banen te leiden waarbij de leiding ondersteuning kan ge-
bruiken, zoals de verdeling van leiding, gezamenlijke activiteiten, grotere problemen, 
etcetera. De steun en toeverlaat voor de leiding voor alles waar ze zelf niet uitkomen. 
In principe bemoeit het bestuur zich daar dus niet mee.  
 
Dan zijn er ook nog de Vertrouwenspersonen. Die assisteren in situaties waarin ie-
mand binnen de groep zich onprettig voelt, en daar met de eigen leiding niet uitkomt. 
Daarbij krijgen de vertrouwenspersonen indien nodig hulp van onze externe vertrou-
wenspersoon, een bevriende huisarts. De vertrouwenspersonen werken - zoals hun 
naam al doet vermoeden – volledig onafhankelijk van en zonder informatieplicht aan 
anderen binnen de groep. Twee keer per jaar rapporteren ze aan het bestuur of er iets 
is voorgevallen en of die situatie is opgelost.  

 
Meer zichtbaar werkt de onderhoudscommissie. Die repa-
reert acute probleempjes aan de gebouwen zoals openge-
broken ramen of lekkende goten. Daarnaast maken ze een 
plan voor groot onderhoud en werken dat af. En met zes 
locaties met over het algemeen oudere gebouwen waar niet 
teveel geld aan kon worden besteed is daar meer dan ge-
noeg te doen! Ben je hier klaar dan kan je daar weer begin-
nen... 
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Laten we rond deze tijd ook de Sinterklaascommissie niet vergeten, die er net weer 
voor heeft gezorgd dat de goedheiligman en zijn pieten de bevers en welpjes konden 
bezoeken op de Schuttersweg. Alles is weer goed gegaan dit jaar, en voor zover we 
hebben kunnen tellen zijn er geen kinderen afgevoerd naar Spanje.  
 
Momenteel is er ook nog de sleepboot-commissie, die onze goede oude sleepboot An-
tarctic, waarvan de motor het begeven had hebben verkocht en voor een nieuw exem-
plaar gaan zorgen. Inclusief het geld dat daarvoor nodig is.  
 
En daarnaast hebben we natuurlijk onder meer ook nog de 
Commissaris Boerenkool & Zwemmen en onze EHBO-zuster, 
die ieder zo hun eigen duidelijke taken hebben.  
 
En zo zijn er nog zoveel meer. Mensen die niet iedere zaterdag 
op het veld staan met het plezier van de kinderen om zich 
heen, maar die er wel zijn - wanneer dat nodig is. En die vaak 
heel veel tijd aan de groep besteden. In stilte, buiten de schijnwerpers. En dat laten 
we maar zo. Ook tegen die ouder die me erover aansprak heb ik dat hele verhaal maar 
niet verteld, want voor je het weet sta je enkele tientallen mensen de hemel in te prij-
zen. 
Maar een enkel bedankje zo af en toe hebben ze wel verdiend! 
Bij deze dan: jongens (en meisjes, natuurlijk): hartstikke goed! Ga zo door!  
 
Ruurt Stapel 
Voorzitter 
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(advertentie) 
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Speculaaspoppenactie 
Wat hebben jullie weer je best gedaan met de verkoop van de speculaaspoppen! Bijna 
iedereen is erg enthousiast in de weer geweest. De verkenners en wilde vaarders iets 
minder dan de bevers en de welpen, maar toch. Sommige kinderen hebben  meer dan 
100 poppen verkocht. Sjoerd en Freerk Drijfhout hadden zelf al heel wat poppen op 
hun lijst staan en omdat hun moeder voor haar werk ook nog eens heel veel poppen 
bestelde, kwamen ze allebei op ruim 200 stuks uit! Geweldig! 
Misschien een ideetje voor andere ouders volgend jaar?!  
 
Ook zo leuk is dat heel veel nieuwe kinderen zo hun best hebben gedaan. Pas lid van 
het Zuiderkruis en dan meteen zoveel verkopen, bravo Alissa Ree, Jan Spellen, Daan 
Biemans!  
 
Totaal zijn er 5100 speculaaspoppen verkocht. De Pocahontaswacht heeft de meeste 
poppen verkocht, maar ze zijn dan ook de grootste groep van het Zuiderkruis.  
 
Hier volgt het overzicht :  
                                                                             beste verkoper: 
Bevers                                        848                 Sjoerd Drijfhout                       201 
Sioniehorde                              297                  Francien Meyer                        61 
Albert Schweizerhorde          248                 Dick v.d. Grift                           44 
Neuweghorde                            445                 Laura van Welzenis                 56 
Pieter Maritshorde                 614                  Freerk Drijfhout                        208 
Bakboordwacht                        223                  Frank van Rooyen                    62 
Ankerwacht                               537                  Iris Schultheiss                       96 
Pocahontaswacht                   1156                 Conne Broeders                       103 
Wilde Vaart Antarctica         444                 Roos Schultheiss                    84 
Bestuur                                      267 
Diversen                                     21                                               
                                            -------------+ 
Totaal                                         5100 
 
Deze kinderen hebben van Sinterklaas een klein cadeautje gekregen. Alle kinderen die 
25 speculaaspoppen hadden verkocht, of een meervoud daarvan, kregen een lootje(s). 
Sinterklaas heeft tijdens het Sinterklaasfeest op 30 november de lootjes getrokken 
en ook deze winnaars hebben intussen hun cadeaubon ontvangen.  
 
Natuurlijk gaat het niet om de prijsjes, maar om de totale opbrengst. Door de inzet 
van bijna al onze leden heeft het Zuiderkruis toch mooi € 3.575,39 extra in kas. En 
hier kunnen we veel leuke (extra) dingen meedoen. Zo gaan we 22 maart met alle kin-
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deren zwemmen in Baarn. Voor de bevertjes wordt iets anders georganiseerd, zij heb-
ben nog niet allemaal hun zwemdiploma. Ook kunnen we makkelijker nieuw materiaal 
aanschaffen, want ballen worden nog wel eens kapot geschopt. 
 
U begrijpt dat deze speculaaspoppenaktie voor onze club erg belangrijk is. Wij zijn dan 
ook erg blij dat u als ouders uw medewerking verleent. Niet alleen met het enthousi-
astmeren van uw kinderen maar ook met de helpende hand reiken bij het tellen en 
rondbrengen van al die poppen. Hartelijk dank hiervoor!! Volgend jaar rekenen we weer 
op u! 
 
Wieke Broeders 

(advertentie) 
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Gedichtjes van drie Neuweghorde-welpen 
 
Lieve Sinterklaas, 
Zou ik een Pietje mogen zijn? 
Een met een pietenpakje, want dat lijkt me reuze fijn!  
Ik ben niet bang voor paarden en ik durf best op het dak 
En ik ben ook sterk genoeg om te sjouwen met de zak.  
Een kleine witte pietenman, dat staat toch heel apart, 
Maar als dat een probleem is, dan schilder ik me zwart! 
 
Groetjes van Thijs. 
 
 

Ik heb een kat, wel 5 
En 2 honden,  

4 konijnen 
en 2 degoes.  

En als je naar me toe komt, 
Dan weet je het. 

Ik woon op de Liebergerweg 
In het woonerf. 

Misschien ben ik wel buitenspelen,  
Dan zie je me vast. 

En de mooiste kat is wit, 
En de konijnen 2 van de vier geven kusjes.  

 
Laura. 

 
 
Ik voel me oo zoo heppie,  
Zoo heppie deze dag.  
En als je vraagt “wat heppie?” 
Wat heb ik aan die vraag?!  
Heppie nooit dat heppieje 
Dat ik heb vandaag? 
 
Van Martijn 
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10 vragen aan………Ben van Hengstum 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je bij de Zuiderkruis? 
Mijn naam is Ben van Hengstum, ik ben pas 33 jaar oud en momenteel ben ik lid van 
het bestuur van de Zuiderkruisgroep en redactielid van de Belboei. 
 
2. Werk je, of volg je nog een opleiding en wat? 
Ik werk. Best wel veel ook. Samen met mijn broer vormen we de directie van een auto-
matiseringsbedrijf dat software maakt en computers, netwerken en diensten levert 
aan bedrijven in instellingen. We zijn met een gezellige, gemotiveerde club van 20 man. 
Dat is natuurlijk wel een hele verantwoording.  
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten / partner  
Ik woon in Hilversum, Bosboom-Toussaintlaan 69. Ik woon daar niet alleen, maar sa-
men met Felia, alweer dik 15 jaar mijn vriendin, waarvan de laatste 8 jaar mijn echtge-
note. Ook Jord (5) en Lars (4) wonen hier. Jord is inmiddels bever bij de Zuiderkruis.  
 
4. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Naast scouting heb ik heeeeel veel dingen die ik erg graag doe, maar de belangrijkste 
hobby’s zijn zeilen en squashen.  
 
5. Welke functie(-s) vervul je binnen de groep? En wat houdt dat in? 
Sinds afgelopen zomer vervul ik de functie van groepsbegeleider van het waterwerk. Ik 
merk dat je heel erg in die functie moet groeien. Het belangrijkste is dat ik alle rand-
voorwaarden die nodig zijn om de drie zeeverkennerswachten en de Wilde Vaart draai-
ende te houden probeer in te vullen. Enerzijds ben je dan coördinerend bezig met ope-
rationele zaken, zoals de leiding, het clubhuis, botenonderhoud en de haven. Ander-
zijds probeer ik ook op de langere termijn te kijken en samen met de club mensen om 
je heen te bedenken wat nu eigenlijks het leukste en beste zou zijn voor de kinderen. 
Het ultieme doel is eigenlijk dat de leiding alle middelen heeft om hun kinderen de 
mooiste tijd van hun leven te bezorgen.  
 
M’n andere functie is redactielid van de Belboei. Al een aantal jaren probeer ik samen 
met mijn twee collega’s, Sandra en Joke, een leesbaar groepsblad te maken. Het is 
een kunstje waar we redelijk bedreven in zijn geraakt.  
 
6. Waarom zit je bij scouting? 
Ik zit bij scouting omdat ik ervan overtuigd ben dat we als jongerenclub een belangrijke 
functie in de opvoeding en vorming van de jeugdleden kunnen betekenen. Ik wil daaraan 
bijdragen. 
Maar niet onbelangrijk is dat ik in de afgelopen 26 jaar erg veel plezier heb beleefd bij 
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de club. Eerst als lid, daarna als leiding en nu als bestuurslid. Je maakt een hoop mee 
en maakt veel - hechte - vriendschappen.  
 
7. Wat heb je tot nu allemaal gedaan en wat zou je allemaal nog willen doen bij de ZK? 
Ik ben als welp begonnen, werd zeeverkenner en lid van de Wilde Vaart. In die tijd lag de 
WV wat leiding betreft een beetje op z’n gat, dus na een jaartje ben ik leiding bij de 
Pieter Marits geworden. Na een paar jaartjes werd ik daar Akela. Maar het water 
blijft trekken, dus ik mocht op een goed moment schipper worden bij de Ankerwacht. 
Eind 1996 ben ik daar gestopt omdat ik eigen bevers ging maken. Welnu, dat is gelukt. 
Nu ben ik alweer een tijdje lid van het bestuur en dat bevalt best. Zeker als groepsbe-
geleider sta ik weer midden in de club.  
 
8. Wat is het schokkendste dat je ooit hebt meegemaakt bij de Zuiderkruis? 
In het laatste jaar dat ik leiding was bij de zeeverkenners is een van de jeugdleden, 
Suzieka, aangereden en aan de gevolgen daarvan overleden. Als direct betrokkenen 
zijn we de dagen en weken daarna volledig op de automatische piloot gegaan. De i m-
pact die dat heeft gehad op de leden en leiding is enorm. Nu ik zelf vader van twee 
kinderen ben, realiseer ik me steeds vaker dat dit het ergste is wat je als ouder kan 
overkomen. Ik denk dan ook nog zeer regelmatig aan deze gebeurtenis en de achterblij-
vers, met name de ouders. 
 
8. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon stellen? 
Ik heb in het verleden regelmatig ervaren dat je als leiding een enorme invloed uitoe-
fent op de kinderen waar je elke zaterdag voor staat. Mijn vraag is nu: Wie is je grote 
voorbeeld en waarom? 
 
10. Ik wil graag in de volgende Belboei Heleen van der Horst in deze rubriek zien omdat 
ik grote bewondering kan opbrengen voor het vuur waarmee ze voor een massa welpen 
staat, terwijl ze gewoon Heleen blijft. Een persoonlijkheid. Dus Heleen: catch!  
 
 
PS. Sorry hoor, maar als ik eenmaal loskom blijf ik maar tiepen.  
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Zomaar een zaterdag in September 
Zaumaah een satâhdag in Septembâh 

Nou ja, zomaar een zaterdag…  
Het was een erg gezellig en leuke zaterdag. 
Om 12:30 uur was ik op de Diep. Daar kwam ik onze oude verkenners tegen die vorige 
week naar de WVA zijn overgevaren. Ze vielen gelijk met hun neus in de boter of eigen-
lijk in het oud papier. Om 13:00 kwamen onze Poca verkenners en een heel stel nieuwe 
persoontjes.  
 
Nadat we naar Kortenhoef gefietst waren en de nieuwe verkenners onze regels over 
fietsen en varen hadden verteld konden we heerlijk het water op gaan. Lekker zeilen, 
iets dat de  nieuwe verkenners al snel leuk vonden en waar ze  gelijk van alles over wi l-
den weten. Ondertussen moesten ze ook nog een bal bij een andere boot aan boord 
zien te krijgen. En dat viel tegen. Bij de 5de poging lukte het eindelijk  Sommige ver-
kenners hebben nog een duik genomen, en toen  was het al weer tijd om terug te va-
ren. We konden gelukkig weer eens over het kanaal terug zeilen. Het was een heerlijke 
dag wind kracht 4 met wat bewolking en af en toe zon.  
 
Na deze lekkere zeilmiddag snel door naar Loosdrecht waar we even wat konden eten 
en daarna hadden we schippersraad. Weer even bijpraten en voor de komende tijd 
doorspreken wat er allemaal moet gaan gebeuren.  
 
En van de middag komen we vanzelf in de avond.  
Ja ja het was weer Rimpelstam avond. 
Om 20:00 op de Bakkerstraat af gesproken, maar wat gaan we nou toch doen??? 
We kreige ut te haure hoâh, we gaan naah Tiel. 
Naah Tiel??? Wat gaan we daaah nâh doen? 
We ginge naah AppelPop.  
Heil gaaf! R stonde twei Meiga tente waah live optreides ware. 
Wè ware bè ut optreide van Rowwe Héze.  
Een echte Limburgse groep.  
Nie te vestaan… maah wel erg gezellig. 
 
Zijn jullie eruit gekomen!? Wij konden het ook nauwelijks verstaan. Nu nog even gewoon 
in het ABN: 
 
We kregen het te horen hoor, we gaan naar Tiel. 
Naar Tiel??? Wat gaan we daaar nou doen? 
We gingen naar AppelPop.  
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Heel gaaf! Er stonden twee Mega tenten waar live optredens waren.  
Wij waren bij het optreden van Rowwen Héze. 
Een echte Limburgse groep.  
Niet te verstaan… maar wel erg gezellig. 
 
Nu had ik een T-shirt aan met achterop “spetters gezocht” nou die hebben we gevon-
den… 
Nee, geen mooie spetters maar een hoop bierspetters.  
 
Om 0:00 uur was het afgelopen nog even doorfeesten en toen weer terug naar Hilver-
sum. Onze twee Bob-ers bedankt. Een avond op Cola valt niet mee. De auto’s weg ge-
bracht en toen konden ook onze Bob-ers een biertje gaan drinken.  
 
Het was weer een gezellig dag. Volgende maand weer een Rimpel opkomst ik heb er nu 
al weer zin in.  
 
Groetjes Ronald (Poca & Rimpelstam) 

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

(advertentie) 
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Pocahontaswacht 
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Daniëlle Nijs en geef sinds het overvaren leiding bij de 
Pocahontaswacht. Een wacht met spring grage kinderen. Zo hebben ze mij al kopje 
onder zien gaan toen ik zelf werd overgevaren. Was toch best wel nat daar en een 
beetje diep. Daarna kwam al snel het afscheidsweekend waarbij vier verkenners en een 
leiding afscheid van ons namen. Was een heel erg gezellig weekend, maar daar hebben 
jullie alles al over kunnen lezen in één van de voorgaande belboeien. Tja en als je een 
afscheidsweekend hebt gehad krijg je een paar weken later ook een welkomstweekend. 
 
Toen hebben we onze nieuwe verkenners zeer welkom geheten na een spelletje 
“Hollandse Nieuwe” waarbij ze moesten laten zien of ze geblinddoekt wel konden roei-
en. Even een testje, daarbij zagen wij dat het erg goed ging, dus nieuwe verkenners 
jullie zijn geslaagd. Zo hebben we Ronald ook even getest, wat erg leuk was, vooral om-
dat wij zo ongeveer wel in het riet lagen. Dat roeien met twee boten naast elkaar ook 
erg leuk kan zijn bewezen onze verkenners ook maar eens. Ze deden er wel erg lang 
over, dus we werden een beetje ongerust, wat uiteindelijk niet hoefde. Dus nu op naar  
vier boten naast elkaar, moet vast lukken.  
 
Nou hadden wij, Ronald, Jochem, Diederik en ik be-
dacht dat de verkenners per bak zelf mochten 
gaan koken. Dus na onze roeipartij en terugkomst 
op de diep, werden ze weg gestuurd met de bood-
schap dat ze zelf voor hun eten moesten zorgen. 
En wat is er nou leuker dan de verkenners te bespi-
oneren tijdens het boodschappen doen. Helaas 
weinig verkenners gezien en degenen die we wel heb-
ben gezien hielden angstvallig geheim wat ze gingen 
koken. Later op de avond bij elke bak mogen proe-
ven wat ze gekokkereld hadden. Het ging van pasta 
tot aardappelen, groenten en vlees en daar mag 
een toetje niet aan ontbreken. Wat erg opvallend 
was, was dat het ijsgehalte wel erg hoog was.  
 
Na een lang beraad tussen de leiding kwam er naar voren dat de bak van Josse dit 
keer de kookwedstrijd had gewonnen, GEFELICITEERD. Na lekker kokkerellen en eten 
heb je nog één vervelend klusje, “afwassen”. Gelukkig was dat snel geklaard waarna wij 
in een verfrissend regenbuitje “ahum” een smokkelspel gingen doen. Hierbij was het de 
bedoeling om allemaal bedreigde, wilde dieren te smokkelen. Zoals vlinders, aapjes, 
panda’s, tijgers en neushoorns.  We begonnen met de vlinder, maar de aap was gelief-
der, helaas ook duurder. 
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Omdat het steeds harder ging regenen zijn we na niet al te lange tijd weer naar bin-
nen gevlucht. Iedereen heeft toen braaf zijn pyjama aangetrokken, is zijn tanden gaan 
poetsen en heeft naar een zelf bedacht voorlees verhaaltje van Jochem geluisterd, 
zeer de moeite waard!!! Daarna gezellig met onze bootsoudsten en boots zitten kweb-
belen. Waarbij het al snel in de kleine uurtjes ging lopen. Om zelf ook nog even rust te 
hebben, ze toch maar naar bed gestuurd en ons eigen bedje opgezocht. 
 
De volgende morgen bleek dat de verkenners dolgraag koffie en thee wilden zetten en 
dat ze toch wel erg nieuwsgierig waren of de goedheiligman iets in hun schoen had 
gedaan. Wat ook het geval was, na veel gekrakeel had iedereen een chocoladeletter. 
Sinterklaas had ze voor de zekerheid maar bij ons in het leidinghok op de tafel gezet, 
want hij hoorde van Jochem dat er toch best wel een enge grote muis in het clubhuis 
zat. Zo erg zelfs dat hij er wakker van is geworden en overwogen had om op de bank te 
gaan slapen. Wat toch niet zo erg prettig sliep.  
 
Later bleek het spelletje kontje- kick een erg favoriet spel te zijn in de vroege ochtend-
zon. Gonne kan jullie daar alles over vertellen en zo ook Diederik. En zo kwam het einde 
van het kampje al weer in zicht. Onder wat gemopper werden de taken verdeeld om het 
clubhuis weer te laten blinken. Dankzij de medewerking van alle bakken was dat zo ge-
piept. Waarna iedereen aan zijn welverdiende zondagmiddag kon gaan beginnen.  
 
Zo als je merkt staat de tijd niet stil, want we zijn al weer een paar weken verder. Zo 
zijn we vorige week begonnen met het onderhoud van drie boten. Die moesten wij alleen 
nog even uit het water vissen, wat mede dankzij Wouter weer is gelukt. Na een goede 
wasbeurt konden wij beginnen met het krabben, wat men ook driftig deed. Zo ook deze 
zaterdagmiddag met een lekker achtergrond mu-
ziekje. 
 
Dat er naast krabben en staalborstelen ook me n-
sen zijn die al heel graag willen gaan schilderen 
merkte wij aan Iris die met waterverf en een 
kwast rond liep. Daarbij waren Diederik en ik het 
slachtoffer, wij werden om getoverd in een menge-
ling van clown en indiaan. Wat er erg creatief uit 
zag, alleen een beetje moeilijk verwi jderbaar met 
alleen water. En nu op naar de volgende zaterdag, 
verder staalborstelen en schuren. Oh, wat gaan 
onze bootjes er toch weer mooi uit zien! 
 
Groetjes Daniëlle 
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Afscheidskamp WVA 2002 
"Aan alle vreugde komt een eind." Deze zin is van toepassing op 2 ex-WVAers en 1 WVA 
begeleiding. Rob, Sander en ik (Maurice) maakten enkele weken geleden voor de laats-
te keer een opkomst mee bij de WVA.  
 
Het begon allemaal op zaterdagavond, na het maandelijkse ritueel--> oud papier! Het 
kampje was georganiseerd door Martin en Jasper dus er stond veel spektakel op ons 
te wachten. Nadat de telaatkomers waren gearriveerd begon Martin meteen met zijn 
van tevoren ingestudeerde openingsverhaal. Hij vertelde dat er een speurtocht in het 
verschiet lag. Zonder dat hij het echter door had zei hij "het tweede deel van de tocht 
moet je vervolgen in Arnhem." Hmm, netjes Martin:)!!  
 
Aangezien we nu wisten dat we naar Arnhem moesten, besloten we rechtstreeks naar 
het station te lopen (tja, waarom moeilijk doen als Martin het je makkelijk maakt). We 
hadden een portemonnee meegekregen om de treinkaartjes te kunnen bekostigen. 
Hier zat echter genoeg in om nog even een bierpauze te houden op het terras van de 
Waag (tijd zat, bedankt Martin).  
 
Eenmaal aangekomen in Arnhem: 
Nu moesten we een fototocht lopen. Dit ging ons makkelijk af, bordjes van shoarma-
tenten/snackbars volgen leverde geen probleem op. Het eerste deel van de tocht liep 
door het centrum heen. Hier kregen we alvast  een voorproefje van hetgeen later op de 
avond aan bod zou komen (uitgaan dus).  
 
Nadat we het laatste stuk van de tocht door de buurt met van die rooie lampen en 
schaarsgekleedde dames doorkruist hadden, kwamen we aan bij het clubhuis. Ruim op 
tijd werden we onthaalt met broodjes worst. Na een uurtje Martin uitlachen om zijn 
intussen historische opmerking, gingen we ons klaarmaken om uit te gaan. Na een 
half uurtje lopen kwamen we weer aan in het centrum. Het zag er een stuk aantrekke-
lijker uit dan de Groest in Hilversum. Uitgaan was verder erg gezellig, alleen jammer 
dat alles om 2 uur dicht ging. Desalniettemin hebben we in het clubhuis nog enkele 
uren gezellig gesproken over van alles en nog wat. 
 
De volgende ochtend werd ik wakker, op zich heb ik niet snel een ochtendhumeur, maar 
als je wakker word met the theme van Cow & Chicken (bedankt Pim), heb je op zich 
niet echt behoefte om op te staan.  
 
Nadat we uiteindelijk allen waren opgestaan moesten we met de bus naar het zon-
dagprogramma. We gingen namelijk, Schermen. We zouden anderhalf uur les krijgen om 
de beginselen van het schermen onder de knie te krijgen. Na een intro praatje van de 
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

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

(advertentie) 

instructeur kon het echte werk beginnen. We vlogen elkaar aan alsof we elkaars groot-
ste vijanden waren, uiteraard nog wel met een vriendschappelijke glimlach. Na een klei-
ne competitie was de tijd alweer voorbij. Het was in ieder geval een erg leuk program-
ma!! 
 
Na nog wat gedronken te hebben was het alweer tijd om op huis af te gaan. Eenmaal 
in Hilversum aangekomen (na 2 gemiste treinen) verzamelden we allemaal op de diep. 
Hier werd er officieel afscheid genomen van ons 3en. Ik wil de begeleiding (Rob, Wouter 
en Pim) van harte bedanken voor de leuke tijd die ik heb gehad bij de WVA. Ik heb ervan 
genoten en ik hoop jullie ook....... 
 
Groeten,  
 
Maurice T. 
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Sinterklaasfeest 
30 november was het weer zover! Sinterklaas kwam bij het Zuiderkruis op bezoek. 's 
Morgens was hij al bij de bevers langs geweest en 's middags kwam hij bij de welpen. 
Alle kinderen waren naar het clubhuis op de Schuttersweg gekomen. Daar kregen ze 
van Rick en Rik ( twee Albert Schweizerleiders) te horen dat Sinterklaas flink in de 
problemen zat; hij was al zijn geld kwijtgeraakt! 
 
Nu was de vraag aan de welpen om de Goedheiligman te helpen. Gelukkig wilden ze dat 
wel. Het plan was om met aandelen te gaan speculeren. Pepernoten en marsepein 
werd aangekocht en later weer verkocht. Zo werd er aardig wat geld bijeen verdiend. 
Vervelend was dat er twee slechte Pieten rondliepen, die dat geld en de aandelen weer 
afpakten. Gelukkig konden die in de loop van de middag door de kinderen opgepakt en 
naar het clubhuis gebracht worden.  
 
Toen iedereen aan de warme chocolademelk zat, kwam Sinterklaas binnen. Hij was erg 
verrast om zijn twee Pieten te zien, handen vastgebonden met een touw. Wat was er 
nou gebeurd? De Pieten hadden een mooi cadeau voor Sinterklaas willen kopen 
(uiteindelijk is hij bijna jarig!) en daarom zijn geld gepakt. Sinterklaas heeft toen uit-
gelegd dat stelen niet de juiste manier is om aan geld te komen en dat begrepen de 
Pieten ook wel. Ze hadden er erg veel spijt van.  
 
Gelukkig wilde Sinterklaas ze wel vergeven.  
 
Om weer als Piet te mogen werken moesten ze eerst laten zien dat ze echt Goede 
Pieten waren. Ze moesten opnieuw Pietenexamen doen! Met z'n allen gingen we naar 
het schoolplein. Daar kregen de Pieten de opdracht om hangend het klimrek 'over te 
steken'. Ook moesten ze een stuk hardlopen. Gelukkig was Sinterklaas tevreden over 
hun prestaties en kon de Sint, met alleen Goede Pieten, even later uitgezwaaid wor-
den. Dag Sinterklaasje, dag, dag, dag, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje ………. 
 
Het was weer een hele leuke en gezellige scoutingmiddag. En dat kon toch allemaal 
maar weer, omdat jullie leiding zo enthousiast een programma in elkaar zette. Niet 
alleen deze middag maar iedere zaterdag staan ze klaar om jullie een fijne opkomst te 
bezorgen. Niets uitslapen of relaxen, nee, een programma bedenken en lekker dollen 
met de welpen!  
En dat allemaal gratis en voor niets! Top hoor !!! 
Namens iedereen: Bedankt !!!  
 
Wieke Broeders 
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Sponsors voor nieuwe sleper gezocht 
Na het zetten van alle handtekeningen is de Antartic enkele weken geleden opgehaald 
door de nieuwe eigenaar en veilig in Almere aangekomen. Wij zijn ondertussen gestart 
met het zoeken naar een nieuwe sleper die snel de lege ligplaats moet gaan innemen. 
In de vorige belboei hebben we jullie al verteld dat we de nieuwe sleper van de groep, bij 
een werf willen laten bouwen, met als doel dat alle wensen op het gebied van ruimte, 
techniek en veiligheid worden gerealiseerd. Om een beeld te krijgen hoeveel geld dit 
gaat kosten is er een eerste begroting uitgewerkt op basis van een Eurosleper 660. 
 
Door deze begroting weten we nu ongeveer hoeveel geld we te kort komen om de Ant-
artic II te kunnen laten bouwen (of weet jij een betere naam). Om dit gat in de begro-
ting te dichten zijn wij ondertussen een sponsor actie gestart waarvoor wij nu jullie 
(of die van je ouders) hulp inroepen. Je kunt ons helpen door namen van bedrijven of 
instellingen aan ons door te geven waarvan jij denkt dat zij ons mogelijk met geld of 
materialen zoals staal, hout, verf , elektra, transport, accu´s etc willen helpen. Wij 
nemen dan zo snel als mogelijk contact met deze bedrijven of instelling op zodat we 
hopelijk eind januari 2003 de nieuwe sleper kunnen gaan bestellen.  
 
Vast bedankt voor jullie hulp,  
 
De slepercommissie 
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Albert Schweitzer 
Het begon als alle andere gewone opkomsten. Bagheera en Akela kwamen met nog 
enig slaapzand in de ogen bij hun rustiek gelegen clubhuis. Akela liep voorop. In het 
clubhuis liep hij het lokaal in waar het reeds licht was. Hee! dacht Akela bij zichzelf. 
Het ruikt hier erg naar onraad! Wat schetst de verbazing als het licht door een open-
staand raam komt. Akela roept verschrikt Bagheera. Deze komt al gauw tot de con-
clusie: Hee! hier klopt iets niet. Zullen ongure en duistere types in dit pand geweest 
zijn? Daar riekte het namelijk heel erg naar! Maar gelukkig: daar kwam Chill R. De Vries 
al aan. Na enig overleg besloot men de politie te waarschuwen. Gelukkig kwam al snel 
de politie in een net nieuw geleverde op afstand bestuurbare Mercedes aan.  
 
De twee in leer gestoken agentes (in de Albert Schweitzer volksmond reeds omge-
doopt tot “de brunette” en “de oriëntaalse”) begonnen onmiddellijk met een recon-
structie en een sporenonderzoek. Al snel was de conclusie: er is ingebroken! Na veel 
uitgebreider onderzoek kwamen de drie dienstdoende leiding er achter: de brunette is 
een blondine! (daarom wordt de brunette vanaf hier blondine genoemd).  
 
De blondine en de oriëntaalse kwamen na uitgebreid sporenonderzoek tot de conclusie 
dat er niets gestolen was, alles was alleen zeer grondig doorzocht. De dieven hebben 
waarschijnlijk alleen levend stratego gespeeld want die kaartjes lagen overal, en de 
verwarming kapot gemaakt. Evenals het raam en het luik dat ze met wel heel erg veel 
moeite open hadden gekregen. Nadat de leiding de handboeien uitgebreid had getest 
en deze goed genoeg waren bevonden gingen de agentes weer boeven vangen. Eerst 
werden de gegevens van Bagheera nog uitgebreid opgenomen, waarna ook nog de 
dorpsagent op patrouille langs kwam gereden. En toen was het half elf en kon de op-
komst als iedere andere normale beginnen.  
 
Aldus: Chill R De Vries, Bagheera Vledder en Akela de Cock.  
 
En dan nu de getuigen aan het woord:  
 
“we moesten de sint helpen met gelt sparen en er waaren ook slegten pieten” (Jeffrey 
D) 
“we moesten een keer meelhappen. Dat was leuk, en een paar kinderen moesten een 
snoepje uit  een berg meel happen zonder hun handen te gebruiken” (Thom O ) 
“vorige week kwam sinterklaas naar scouting. Er waren twee pieten. Ze moesten een 
test doen omdat ze geld hebben gestolen en toen ze dat deden ging het mis! Moes-
ten ze rennen en krijgen we pepernoten en ging sinterklaas weg.” (Daphne M) 
“de piep is piep” (Mike S) 
“toen ik hier voor het eerst was bij de alberswaitser werd ik piep door piep” (Jorik B) 
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“ik ben Jon en mijn broertje heet Stein en mijn zus heet Julia” (Jon van der V) 
“we gingen vorige week naar sinterklaas en toen moesten we geld verdienen en er kwa-
men ook pieten die je geld gingen stelen want ze wilden een kadootje kopen voor sin-
terklaas omdat hij jarig was” ( Ashwin van G) 
“ik ben Dick en ik ben net verhuisd. Ik heb een hele grote kamer” (Dick van der G) 
“we hebben sinterklaas geviert en je moest goed kunnen handelen en er waren ook 
slechte pieten” (Daan van den D) 
“met sinterklaas waren de slechte pieten heel erg piep. Maar we hadden wel veel winst 
gemaakt” (Marc P) 
 
In verband met het nog lopende onderzoek en eventuele jeugdige lezers zijn er enkele 
woorden gecensureerd. Deze woorden zijn vervangen door het woord “piep”.  

Bevers 
Er is weer een heleboel gebeurd bij de Bevers. Sinterklaas is langs geweest met ca-
deautjes. Wij “Bevers” hebben een Pietenexamen afgelegd. Wij hebben daarvoor op da-
ken gelopen en ons als echte pieten gedragen. We hebben voor de vogeltjes voor als 
het winter, koud en wordt en het gaat sneeuwe n vetbollen gemaakt. We zijn in het 
land van Lange Doener geweest. Lange Doener heeft voor ons een landkaart van Hot-
sitonia meegenomen. Telkens als er iemand van Hotsitonia bij ons op bezoek gaat, 
komt er een tekening van diegene op de landkaart. Mevr. Pompedom is ook langs ge-
weest. Toen hebben we een heel groot vuur gemaakt nadat we in het bos waren ge-
weest. Hippe Springveer is ook langs geweest. Toen we allemaal binnen zaten nadat 
we naar de Beverdam waren geweest kwam Hippe Springveer zomaar uit de kast 
springen. Sommige kinderen schrokken wel. Ook de leiding. Nog steeds kijken kinderen 
bij opkomsten of Hippe Springveer niet in de kast zit. Frederik Scheuremaar is ook 
langs geweest. Toen hebben we zo’n 20 â 30 kranten aan stukken gescheurd, hebben 
er kranten proppen van gemaakt en zijn toen een proppenkrantengooispel begonnen. 
Iedereen had het erg naar zijn zin.We hebben ook nog met Frederik Scheuremaar mega 
MEGA papieren hoeden gemaakt. 
 
Groetjes de Beverleiding 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan: 

11 januari 
8 februari  
8 maart 
12 april 
10 mei 
14 juni 

5 juli --> eerste weekend zomervakantie (en 1e weekend van de maand, i.p.v. 2e week-
end zoals gewoonlijk) 

 
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 
Pim Dorrestijn            06-24284220 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                         Ruurt Stapel                                        035-6242471 
Secretaris                                         Ellen Brouwer                                       035-6216022 
Penningmeester                                Harry Rörik                                          035-6945263 
Onderhoud gebouwen                        Rob van Loo                                         035-7726116 
                                                         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 zeeverkenners     Ben van Hengstum                              035-6236766 
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                                       Simone van de Staak                       035-6238522  
Ankerwacht                                      Erik Rosendal                                       035-6857196         
Bakboordwacht                                Wouter de Jong                                   035-6217398          
Pocahontaswacht                            Ronald Frank                                        035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic                      Wouter Klein                                         035-7720131  
Matancastam                                  Laurens van Wageningen                 035-6284829  
Rimpelstam                                      Niels Brügemann                                  0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                                035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep                 www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                                       Danny van der Linden                           035-6839850 
Postmaster                                      Ben van Hengstum                              035-6236766 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand                bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
Op afspraak                                  akelaraad 
Op afspraak                                  spelraad 
 


