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Van de redactie 
 
Enfin, een weekje later dan aanvankelijk gepland zitten we alsnog de laatste hand aan 
de verste Belboei te leggen. Zwaar leunend op routine zitten we hier grinnikend de 
bijdragen uit de groep op te leuken met allerhande foto’s en tekeningen. We schenken 
er nog eentje in terwijl de printer schijnbaar onverstoorbaar met verve vel na vel 
volzet met al wat op ons computerscherm staat. 
 
We laten een blik over de zoveelste poging tot de definitieve versie glijden, speurend 
naar die ene fout die onze aandacht en die van de spellingchecker nog heeft weten te 
ontglippen. Iedere keer blijken het er een aantal te zijn en lijken het er meer te worden. 
De moed zinkt ons welhaast volledig in de schoenen, wat des te wonderbaarlijker is 
omdat we die allang hebben uitgedaan. 
 

Het besef dringt door dat we hier louter drukinkt aan het verspillen zijn. Milieubewust 
als wij zijn: stoppen dus. Veel leesplezier! 
 
De redactie. 
 
 
 
 
PS. De redactie PC werkt op 100% gerecyclede elektronen. 
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 Van het bestuur 
 
We hebben weer wat spectaculairs te melden! De Gemeente Wijdemeren heeft ons een 
nieuwe locatie in Loosdrecht toegewezen voor een pand als vervanging voor ons 
gebouwtje aan de Laan van Eikenrode. Daar zat onze Albert Schweitzerhorde (en 
vroeger: de Kiowa-bevers) in een pand dat veel onderhoud behoefde. Omdat de 
Gemeente niet kon garanderen dat we er nog veel langer mochten blijven zitten (de 
grond is van de Gemeente!) loonde groot onderhoud voor ons niet. Op last van de 
Gemeente is het pand gesloopt. 
 
Nou beloofde de Gemeente wel dat ze een nieuwe locatie voor ons 
zouden zoeken, maar gemeenten beloven wel vaker van alles. Maar 
deze gemeente heeft dat nog gedaan ook! Aan de Flits (vanaf het 
oude stadhuis naar links en dan aan het einde van de bebouwde 
kom) mogen wij op een stukje grasveld een gebouwtje neerzetten. 
Nou klinkt dat natuurlijk makkelijker en simpeler dan het is: er 
moet het nodige geregeld worden qua vergunningen, gas-, water-, 
licht- en rioolleidingen, het gebouw zelf, de inrichting van het 
terrein en ga zo maar door. Eerdaags gaan we proberen onze 

“Loosdrechtse ouders” daarvoor warm te maken. Want 
alléén lukt ons dat natuurlijk niet. Op 29 juni om 20.00 
uur hebben we daarover met iedereen die mee wil helpen 
een overleg in ons gebouwtje bij de brandweer 
(tegenover het oude stadhuis) in Loosdrecht. Kunt U 
ons hierbij ergens mee helpen? Kom ook (of neem even 
contact met mij op)! U hoort er nog méér van! 
 
Wat onze gebouwen betreft hebben we ook een 

minpuntje te melden: onze beheerster van de Diependaalselaan gaat er mee stoppen. 
Dat is heel erg vervelend, want door de verhuur van dat gebouw slagen wij er als groep 
nog steeds in om het hoofd boven water te houden: sinds de subsidies zijn 
weggevallen zijn onze contributies niet opvallend veel gestegen, maar we varen nog 
steeds! Dus die verhuuractiviteiten hebben we nodig, en dat doet die beheerder. Die 
kan er nog een zakcentje mee verdienen ook. Verderop in deze Belboei leest U daar 
méér over. 
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Wat de Diep betreft: aan de achterkant (in het verkennergedeelte) is de 
vloerbedekking slecht aan het worden. We hebben al nieuw Marmoleum in huis, maar 
dat moet nu gelegd worden. Professioneel laten leggen kost een vermogen, dus daar 
kunnen we niet aan beginnen, maar wie kan ons ermee helpen? Daar zouden we echt 
enorm mee geholpen zijn! 
 
Rondom de Diep, en ook rondom ons gebouw aan de Schuttersweg is het eigenlijk 
momenteel een beetje een zooitje. Veel rommel komt niet van onze eigen activiteiten 
maar komt — laten we maar zeggen — aangewaaid. En er waait steeds méér bij zolang 
het een rommeltje is. Vandaar dat we eerdaags maar ‘ns 

goed gaan schoonmaken. Op vrijdagavond 25 juni 
vanaf 19.00 uur op de Schutterweg en op de 26e 

vanaf 10.00 uur aan de Diependaalselaan gaan we 
met een aantal mensen het vuil te lijf. Opruimen, 
weggooien, maar ook: snoeien van het opgeschoten 
struikgewas — zodat alles er daarna weer netjes uit 

ziet. We hebben al een hele ploeg bijeen, maar veel 
handen maken licht werk, dus als U tijd (en een 

snoeischaar) heeft... Graag! 
 
 
Op die Diep vordert ook het werk aan de nieuwe sleper gestaag. Alleen niet zo snel als 
we zelf wel zouden willen. Er is nu eenmaal veel te doen en weinig plek (je kunt niet met 
z’n tienen in het kuipje willen staan lassen). Vandaar dat we de hoop hebben 
opgegeven dat de sleper vóór de vakantie het water nog in kan. Dat zou ook niet veel 
nut hebben, want vóórdat iemand ermee mag varen moet er eerst een examen in 
worden afgelegd, en dat kost nou eenmaal wat oefening — dus op kamp zou de sleper 
toch niet mee zijn gegaan. Laten we het werk dan maar gelijk zo goed mogelijk — en 
dus wat langzamer — afmaken, en de sleper ergens in september te water laten en 
dopen. 
 
 
Daarnaast ook nog een heel erg vervelend bericht: Bastiaan, we wensen jou enorm veel 
sterkte toe in de komende periode. We leven allemaal met je mee! 
 
 
Ruurt Stapel 
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Verhuurder Diep gezocht 
Jarenlang heeft Joke de Jong het verhuur van de Diep gedaan. Dat is een 
verantwoordelijke klus, die de nodige inzet en organisatietalent vraagt. Inmiddels wil 
Joke haar handen iets vrijer hebben voor andere zaken, en zij wil dan ook binnenkort 
stoppen met het verhuur. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe  
 
 

VERHUURDER PAND DIEPENDAALSELAAN 
 
 
Op basis van de ervaringen van Joke hebben we het takenpakket iets gewijzigd 
vergeleken met de huidige situatie. We zijn op zoek naar iemand voor het volgende:  
• Regelen en inplannen verhuur. 
• Contact onderhouden met potentiële huurders. 
• Indien gewenst rondleiding (laten) verzorgen.  
• Zorgdragen voor toegang van huurders tot pand. 
• Toezicht op vertrek huurders: sleutels laten inleveren, check op de staat 

waarin het pand is achtergelaten. 
• Achteraf schoonmaken, waarvoor de verhuurder dan 20 euro per pand-deel 

krijgt (dus 2 x 20 euro bij verhuur voor én achter).  
• Bij voorkeur: Zorgdragen voor het betalingsverkeer, inclusief borgsom, en de 

boekhouding daaromheen. 
• Controle op de toestand van het pand t.b.v. de verhuurbaarheid: doen de 

lampen het nog, is het afval opgehaald etc.  
 
We denken aan iemand met het volgende profiel:  
• Gevoel voor Scouting, bij voorkeur een of andere band met het Zuiderkruis.  
• Iemand met 0 tot 4 uur per week tijd, met een gemiddelde van 2, voor het 

regelen van de zaken rond de verhuur.  
• Daarbovenop tijd voor en bereidheid tot schoonmaken na verhuur (een kleine 2 

uur per pand-deel). 
• Woonachtig binnen 10 minuten van de Diep 
• Dagelijkse activiteiten, met name in het weekend, zijn goed te combineren met 

benodigde contact met huurders. 
• Goede bereikbaarheid per telefoon en per e-mail.  
• Bereidheid de functie tenminste een jaar te vervullen.  
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F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

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

(advertenties) 

Iedereen die een betrouwbaar iemand kent, die wat heeft met Scouting / Zuiderkruis, 
die wekelijks wat tijd over heeft, die wel wil schoonmaken voor een zakcentje, en die 
ook verder past bij bovenstaande, wil ik vragen contact met mij op te nemen:  
 
Paulien van Hessen, bestuurslid 
035-7721734, beter nog per e-mail: paulien@ zuiderkruis.nl 
 
Het zal niet makkelijk zijn een goede opvolger van Joke te vinden, dus ik wil iedereen 
vragen goed en ‘diep’ mee te denken.  
 
Paulien van Hessen 
 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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WVA: Het Pinkster XL Weekend Kamp 
Hee luitjes, lang lang geleden zo’n 2 weken terug besloten er een paar zotten op kamp 
te gaan die zotten heette: de Wilde Vaart... 
 
De dag begon al erg zonnig maar niet zo winderig wat Roald wel was, de boten werden 
ingeruimd en klaargemaakt in het al bekende “Wilde Vaart tempootje”. 
Na de botenindeling vertrokken we van het haventje iedereen op z’n eigen manier: De 
ene had zin zich in te spannen door vrolijk te gaan roeien terwijl de andere zich rustig 
wrikkend voortbewegen, roeien was ook wel zo’n beetje onmogelijk op mijn boot want wij 
hadden een surfplank mee op de boot. Toen iedereen ver voor ons lag besloten wij 
maar een sleepje te ritselen en dat lukte uiteraard zeer snel. Zwaaiend werd de 
eerste boot ingehaald en de 2e boot was zo slim om te vragen of ze mee mochten dus 
bij de sluis aangekomen was het wachten op de laatste boot. 
 
Nadat we allen weer verenigd waren gingen we de sluis in, daarna door in een ondiep 
watertje waar we al wrikkend al bomend maar vooral jagend (Jagen is een touw aan 
de mast vastmaken en dan vanaf het land de boot meetrekken, voordat er gedacht 
wordt dat wij beestjes neerknallen ofzo) doorheen geploegd zijn. 
Op de Loosdrechtse plassen aangekomen was de rest al op het eiland. Na even een 
rondje gezeild te hebben legden we ook aan op het eiland. 
 
Nadat we verwelkomd werden door een zee van knutten werd de tent opgezet boten 
uitgeruimd en gezont enzo. Daarna werd er een vuur aangemaakt, vlees klaargemaakt 
en konden we gaan barbecuen en volgends mij staat het record: rol-zo-veel-mogelijk-
vlees-op-de-grond op mijn naam. Na een paar uurtjes eigen vermaak (niet doordenken 
graag) besloten we naar de Dunne Dirk te gaan daar was het erg gezellig en heeft 
geloof ik iedereen zich 
vermaakt toen deze 
geweldige après-ski tent 
sluiten ging, gingen wij 
ook maar onze tentjes 
opzoeken… 
 
Toen we de volgende 
ochtend uitgesnurkt 
waren, ontbeten we en 
smikkelde we van een 
verwarmd stokbroodje. 
Deze dag regende het 
veel dus vertrokken 
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iedereen van het eiland weg dus hadden wij het eiland voor ons alleen, deze dag kwam 
Miranda ook aan verder hebben we wat gezeild en in de tent gezellig zitten zingen nog 
wat gezwommen, daarna nog met een boot weggegaan, en als je Michiel Martini geeft 
gaat hij hele leuke verhalen vertellen. Die avond was het nog steeds een natte boel 
buiten dus het grootste deel zat 
gezellig in de tent, en na een 
tijdje vielen we ook nog in slaap. 
 
De volgende ochtend werd ik niet 
in mijn eigen slaapzak wakker en 
Daan ook niet, na elkaars 
slaapzakken te bevuilen en 
ontbeten te hebben gingen we de 
hele boel inpakken want we 
gingen weer terug naar huis, in 
een heerlijk relaxed tempootje 
weer terug door hetzelfde watertje terug in het sluisje vanaf daar werd een soort van 
wedstrijdje gehouden geloof ik, de 2 zelfde boten als de heenweg kregen een sleep en 
kwamen als eerste aan (HIEP HOI) na nog een watergevecht werd er opgeruimd en 
was het kampje afgelopen!  
 
Verder wil ik Diederick Jan en Roaltdtdt en Sarskia ook een beetje bedanken voor het 
organiseren van dit fenomenale evenement! 
 
Dikke Negerzoen, Josse  
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Pinksterkamp Pocahontaswacht 
Jaja ik ben gestrikt. Jarenlang heb ik het weten te voorkomen, maar nu kon ik er toch 
niet meer onderuit om iets te schrijven voor in de Belboei. Iets over het onwijs toffe 
pinksterkamp dat we met de pocahontaswacht hebben gehad. Ik ben niet echt zo'n 
schrijver doch ik zal proberen er het beste van te maken ;-) 
 
Voor een aardig gedeelte van de groep, inclusief mij, was dit het allereerste zeilkampje 
bij de verkenners. Een hoop dingen waar ik tot nog toe alleen nog maar verhalen over 
had gehoord zijn tijdens dit kampje werkelijkheid geworden. Beste voorbeeld hiervan 
waren de o zo beruchte knutten. Deze gevleugelde vrienden hebben, met name 
gedurende de avonduren, ervoor gezorgd dat wij ons in elk geval niet alleen hoefden te 
voelen. 
 
Gelukkig was verder alles aan het kampje wel tof! Nadat we vertrokken uit het 
haventje, richting de Loosdrechtse plassen, heeft het zonnetje de hele dag volop 
geschenen en een hoop roei-, jaag-, wrik-,  zwem- en zeilwerk later waren we eindelijk 
aangekomen op de plaats van bestemming, alwaar we de tenten gingen opzetten. 
Daarna werd er per bak gekookt: Rijst met kip, groenten, saus en nog meer, kortom 
smullen maar. 's Avonds zijn we nog de plas op gegaan en heeft één van de bakken het 
klaar weten te spelen kletsnat te worden terwijl er geen wolkje aan de lucht was! 
 
De volgende dag hebben we na het ontbijt wedstrijdjes gedaan welke boot er het 
snelste kon wrikken, roeien en zeilen. Aangezien de leiding de spullen die nodig waren 
voor het spel dat we erna gingen doen op de Diep had laten liggen, hebben we de rest 
van de middag gewoon gezeild. 
 
Al vrij snel was er prima wind om 
te zeilen dus kon er goed 
geoefend worden voor de CWO 
examens die spoedig zullen 
plaatsvinden (of misschien 
inmiddels al achter de rug zijn). 
Toen het uiteindelijk begon te 
regenen zijn we langzaamaan 
terug naar de kant gegaan om 
daar heerlijk te bbq-en. Twee 
helden hadden een supertent 
gebouwd waardoor we toch nog 
droog konden blijven tijdens het 
eten. Dit ondanks de regen die zo 
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langzamerhand toch wel erg hard uit de lucht kwam vallen. Het gerucht ging (had ik in 
de wandelgangen gehoord) dat er bij regen geen knutten zouden zijn, maar gelukkig 
was dit niet op waarheid berust. Toen we na het eten en afwassen/opruimen weer de 
plas op gingen hebben alle bakken het klaar weten te spelen kletsnat te worden, maar 
ditmaal was het een stuk minder vreemd, zal wel iets met de regen te maken gehad 
hebben. 
 
Toen we de volgende ochtend opstonden (om 7:00 uur!) was gelukkig de regen weg, en 
ook de rest van de dag bleef het droog. Na het ontbijten moesten alle spullen 
ingepakt worden, de tenten moesten worden afgebroken, etc. Ook hierbij zijn een 
aantal mensen weer kletsnat geworden maar dit was volledig hun eigen schuld. De 
terugweg ging een stuk sneller dan de heenweg, mede dankzij een aantal aardige 
mensen die wel bereid waren onze boten een sleepje te geven. Zodoende kwam de 
laatste boot een kwartiertje later dan gepland in de haven aan.  
 
Hier moest natuurlijk alles weer opgeruimd worden en dit ging echt verbazend snel, 
klasse! Hierdoor kon iedereen 
lekker snel naar huis (behalve 
natuurlijk de leiding, die tot in 
de late uurtjes nog heeft 
schoongemaakt en opgeruimd 
op de Diep). 
 
Al met al was het een heel erg 
leuk kamp, bijna net zo leuk als 
het zomerkamp straks gaat 
worden! 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes van Guno 
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Neuweghorde 
Hallo allemaal 
 
Na het, in de vorige belboei besproken, oefenkamp met alle welpenhordes, hebben de 
welpen van de Neuweghorde heel wat beleefd. 
Zo hebben we in een aantal opkomsten een knopenbord gemaakt. Dus de welpen 
hebben al wat geleerd wat ze later bij de verkenners kunnen toepassen. Omdat er 
misschien wel meer welpen of misschien wel verkenners wat knopen willen leren hebben 
we hier een beschrijving gegeven van een aantal knopen. 
Maar dat was niet het enige wat de welpen hebben meegemaakt. We hebben namelijk 
sinds kort nieuwe vriendjes in het bos: We liepen naar het speelveld in het bos toe, 
maar het veld stond vol met koeien. Meteen werden de koeien begroet door onze 
welpen. En ze hebben zich de rest van de opkomst vermaakt met hun nieuwe vriendjes. 
Met het mooi weer van de laatste weken hebben we natuurlijk niet de hele tijd binnen 
gezeten. We hebben de grote waterspelen gehouden, waarbij we water op verschillende 
manieren via een rij welpen van de ene naar de andere kant van het hek probeerde te 
krijgen. En nog vele anderen spelen met water. 
Ook hebben we nog horizontaal bungee-jumpen geoefend. Was heel spectaculair 
natuurlijk. 

Op naar het zomerkamp!! 
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De kampkeuken 
Kookboeken zijn er in overvloede. Hierin staan verschillende recepten voor een 
gemiddeld gezin met een gemiddelde keuken. Maar wat moet je nu op kamp, met 
beperkte middelen, voor een grote groep op tafel zetten? In deze rubriek enkele 
kamprecepten 

Pasta dû chef: 
 

Evèn voorstellèn, je suis Chez 'e Aumeau. Vorige week dinsdag werd iek gevraaged of 
iek niet wat tips et recèpten weet die vous pour quelque meerdere personne kunt 
bereidènne. Kenneleque beheersen personne de l'art du kokèn pas du tout aujourd'ui! 
Iek utilisèr le magnetronne tout le temps, mais c'est tres importante dat vous ook 
een beetje fatsounlèke maaltijd bereiden kanne! Aangezien er dans le algemeen geen 
magnetronnes c'est geschiekt pour personne 20+, et le kampue budgette ce niet 
tout toelaat, ici c'est une manier une macaroni Italienne fantastique te bereidèn! 
 
Iek heb medè doen besluitè een macaroni gerecht aan te bieden omdat dit, behalve de 
basis is van de meeste kampmaaltijden, ook een gerecht is dat door 
voedselanalfabeten te berijden is. Iek vind variateé erg important en aussi c'est un 
macaroni sans du tomat. Mocht tu het gevoel hebben niet bereid of instaat te zijn 
dit gerecht te koken dan stel iek voor dat tu niet vous èters beledigt en een brood 
met boersijn serveert. 
 
Vous dient zelf in te schatten hoeveel honger vôtre èters hebben en de hoeveelheden 
daar aan aan te passen. Maar zorg dat er voldoende is! Wat handig kan zijn, is om in 
het geval van een pasta gerecht, de pasta niet te mengen met de pasta saus en wat 
ruim pasta te koken, dit heeft als voordeel dat je ruim voldoende eten hebt en dat je 
geen overheerlijke saus hoeft weg te gooien. Bij een maaltijd met pomme de terre of 
riz geldt dit ook naturellement. 
 
Indication nécessaire 25 personne: 
* 3000 Gram pasta 
* 2500 Gram spinazie 
* 2500 Gram kip fillet 
* 50 Eetlepel groene pesto 
* 25 Eetlepel crème fraîche 
* 25 Klein kneepje citroen 
* Gemalen parmezaanse kaas 
* Zout / Peper 
* Nootmuskaat 
* Olie 
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(advertenties) 
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Voorbereiding:  
Voor je kunt beginnen met koken moet je eerst een aantal zaken voorbereiden. 
 
Bedenk goed hoelang wat duurt om klaar te maken en of het erg is als het eerder 
klaar is. Bij macaroni met tomaatprut zou je bevoorbeeld de tomaatprut al geruime 
tijd van te voren kunnen klaar maken, dan hoef je deze enkel warm te houden. Ook is 
het handig om te weten waar al de ingredienten staan. Of, als daar ruimte voor is, 
deze op een handige plaats uit te stallen. Tijdens het uitstallen kun je gelijk zien of je 
niet iets vergeten bent en als je bezig bent kun je kijken of je niet vergeet iets te 
gebruiken. Kijk hoeveel pannen je nodig hebt en houd daarbij rekening of er eten van 
een pan bij de andere pan moet worden gedaan. 
 
Alles is nu klaar om te beginnen, doe een raampje open, pak wat te drinken en ga even 
zitten in het raamkozijn of voor je tent. Kijk nog eens naar het eten, de pannen, 
gardes, spatels etc... Nu je toch zit, kun je gelijk bedenken welke handelingen er 
gedaan moeten worden. In dit geval moet kip in blokjes gesneden worden en gebakken 
en de pasta en spinazie worden gekookt. 
 
Bereidingswijze: 
Om te beginnen zetten we een grote pan water op het vuur voor de pasta, hierin 
gooien we wat zout zodat het water eerder aan de kook is. Het kan zo zijn dat het 
water al kookt voordat we het nodig hebben maar dat geeft helemaal niet, in dat 
geval zetten we het op une flamme basse. 
 
Maak alle pakjes spinazie open en stop deze met een scheutje olie in een pan. Zet de 
pan op een laag vuurtje zodat de spinazie langzaam kan ontdooien en warm worden. 
Kijk en roer af en toe de pan. 
 
Snij de kip in kleine blokjes en doe de zout peper de helft van de pesto erbij. Doe in een 
koekepan wat olie en schuif als deze warm is de kip erbij. Fait attention het spettert! 
Schep de kip regelmatig om tot de kip mooi wit/groen begint te worden. Zet het vuur 
onder de kip lager en schep het af en toe om. 
 
Dans l'intervalle zal het water voor de pasta wel koken, in dat geval kan de pasta erin. 
 
Bij het koken van de pasta is het belangrijk dat je vaak roert en veel proeft. Omdat je 
een grote hoeveelheid pasta in 1 keer in de pan hebt gegooid is het water veel 
afgekoeld en totdat het water weer warm is wil de pasta niet gaar worden. Hierdoor 
kan het komen dat het koken van de pasta langer duurt dan er op de product 
verpakking bescheven staat. Om toch te weten wanneer het klaar is moet je veel en 
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vaak proeven. Zie je plutôt dat het heel lang gaat duren omdat de pit te klein is 
verdeel de pasta voor het koken dan over 2 pannen. 
 
Als het goed is staan er nu 3 dingen op het vuur welke tu émeuves, de spinazie, de kip 
en de pasta. 
Wanneer de pasta gaar is kan deze afgegoten worden. Omdat de pasta niet a la 
minute gegeten wordt is het handig als deze 'el dante' is. Let op pasta is heet en 
blijft plakken, s'il est possible laat het afgieten aan iemand anders over. Als de 
spinazie erg nat is giet of schep deze dan ook af. 
 
Meng de spinazie met de crème fraîche, de pesto en de kip. Knijp wat ciroensap erbij 
en schep alles goed door. Proef, voeg zout, peper en nootmuskaat toe en proef 
opnieuw. 
 
Indien er mensen geen vlees eten kan tu de kip door cashew noten vervangen. Hak 
hiervoor de noten in stukjes en bak deze kort op hoog vuur. meng de cashew noten 
alsof het kip is. 
 
Serveer het met parmezaanse. 
Hourra! 
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(advertenties) 

Ankerwacht 
Wat heeft de Ankerwacht de afgelopen tijd gedaan? Een mini verslag over onder 
andere het Hemelvaartskamp. 
 

Surfen 29 mei 
Aangezien we geen boten hadden, de poca en wva waren op kamp, en omdat het 
prachtig mooi weer was, zijn we met de verkenners wezen surfen. 
Nadat we 's ochtens de surf spullen bij elkaar hadden gezocht konden de verkenners 
eindelijk fietsen naar het strandje bij de Wijde Blik. Even later kwamen ook de spullen 
en konden we eindelijk beginnen. Ik was verbaasd hoe goed het ging, er heeft maar een 
paar keer iemand aan lager wal gelegen. 
Verder hebben we nog gezwommen en heerlijk in de zon gelegen. 's Middags hebben we 
de spullen weer op het droge getrokken en zijn we weer richting huis gegaan. 
Ik vond het een gezellige opkomst. 
Wouter 

Hemelvaartskamp 20-23 mei 
We zijn op hemelvaartskamp geweest 
Mooi weer, veel wind paar buitjes en heerlijk eten. Kortom een top kamp. 
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Dodenherdenking 
4 mei was het weer dodenherdenking en daar was ik dus bij. 
 
Het begon allemaal bij Rob. Van daaruit liepen we leuk in ons uniformpje naar het  ge-
meentehuis (in de mot regen). Daar kregen we 2 kransen die we moesten dragen naar 
het rosarium en toen we daar kwamen begonnen de 2 minuten stilte. 
 
Daarna gaven we de kransen aan oud-strijders en de politie die onze kransen gingen 
neerleggen voor het monument. Wij moesten naast de vlaggenmast gaan staan. 
 
Om ongeveer 20:30 moesten Miranda en Josse de vlag hijsen, strijken en opvouwen. 
Toen iedereen was langs gelopen kregen we een hand van de burgemeester en toen 
mochten we weer weg. 
 
We zijn bij Rob rustig -ahum- chocomel en ijs gaan eten. 
 
Marieke 

Pauline, Marieke, Iris, Wouter, Josse, vlag, Miranda, Sabine, Conne, Loek &Marloes. 
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Hallo fascinerende belboei lezers 
Wij gaan u nu het sprookjuh van de avondver-

daagsuh 2004 vertelluh 
 

Maandag  2004-05-06 
Het begon allemaal op een doodgewoonuh 

maandag avond. 
Na uuruh lang van bloed zweet en traanuh op 

school te zittuh 
Was de tijd eindeluk aangebrookuh 

Dat we mogtuh loopuh 
Het begon allumaal goed,met volle moed 

Toen ik en Bart er 8ur kwamen 
Dat  we in plaats van de 5 de 10 liepuh 
Kreeguh we het moeilijk te verduuruh 

Zonder drinkpost oow wat zwaar 
Kijk Esther en Bart wat een paar! 

Wat zijn wuh weer gaar 
En dat was alleen maandag nog maar 

  
Dinsdag 2004-06-06 

Het begon allemaal op een doodgewoonuh 
Dinsdag avond 

Na uuruh lang van bloed zweet en tranen op 
school te zittuh. 

Was de tijd eindelijk aangebrookuh 
Dat we weer mogtuh loopuh 

Nu liepuh Daan en Jelle ook meej 
Met nog een languh weg tuh gaan. 

Ginguh we er weer met volluh moet teguhn 
aan 

(Daan at een bannaan) 
Lot ging niej meej 

Daarover was Daan ontevreej 
Na driej uurtjuhs loopuh 

Was sterre’s ….. liedjuh afgebrookuh 
Met een lach op onz gezicht 

Is de dinsdag nu een gedicht ;) 
  

Woensdag 2004-07-06 
Het begon allemaal op een doodgewoonuh 

Woensdag avond 
Na uuruh lang van bloed zweet en tranen op 

school te zittuh. 
Was de tijd eindelijk aangebrookuh 

Dat we weer mogtuh loopuh 
Van een zwaaruh tocht te hebbuh genootuh 

Was deze dag al beslootuh 
het moest gewoon misgaan 

Na een drie dagiguh sprookjuh 
Was de magiej nu verbrookjuh 

Meisjuhs meisjuhs oow wat klein 
Het is toch niej leuk alz ze achter je zijn 

Dit was de woensdag oow zo leuk 
Maarjah….. een blootuh kont werkt toch het 

beste als een spreuk 
Verdweenuh waaruh de meisjuhs wel 

Maarjah het bleef een spel 
  

Donderdag 2004-08-06 
Het begon allemaal op een doodgewoonuh Don-

derdag avond 
Na uuruh lang van bloed zweet en tranen op 

school te zittuh. 
Was de tijd eindelijk aangebrookuh 

Dat we weer mogtuh loopuh 
Aangebrookuh was de dag 

Dat je met water gooiuh mag 
Na een schaamte van genot 
Zag Daan eindeluk weer lot 

Super Jossuh ging over straat 
Met zijn cape stond hij paraat 
Eindeluk was het moment daar 

De medaljuhs stonduh klaar 
Dit was het einde van het avondvierdaagsuh 

sprookuhjuh 
We hoopuh dat jullie hebbuh genootjuh 

  
(de mensen diej dit niej begrijpuh 

hadduh maar meej moetuh loopuh) 
 

Koen en bartollo 
De kikkers 

Avondvierdaagse 
Een vrije interpretatie van dit wandelevenement, door twee verkenners. 
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(advertentie) 
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Uit de oude doos... 
Dit is het slot van onze reeks verslagjes over onze oude sleepboot ‘Antartic’. 

We hopen in de volgende Belboei over de nieuwe sleper te kunnen berichten! 
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Brandweer eisen 
Er worden steeds meer eisen gesteld aan onze locaties met betrekking tot de 
brandveiligheid en dat is natuurlijk terecht.  De brandweer heeft ons geadviseerd om 
in onze gebouwtjes aan de Eikenlaan en de Schuttersweg mini-brandhaspels aan te 
brengen omdat de aanwezige brandblussers maar een beperkt blusvermogen hebben 
en water in principe altijd aanwezig is. 
 
Nu zijn onze financiële middelen beperkt en we hebben AJAX Brandbeveiliging te 
Amsterdam bereid gevonden om voor een erg aantrekkelijke prijs twee mini-
brandhaspels te leveren. Ze zijn inmiddels opgehangen en aangesloten. We gaan er wel 
van uit dat ze niet als speelgoed worden gebruikt, af en toe gebruiken voor 
schoonmaak werkzaamheden is natuurlijk geen bezwaar. Daardoor wordt het water 
ververst, wel de kraan bij de slang altijd goed afsluiten. 
 
Aan onze de locatie aan de Diependaalselaan worden zwaardere eisen gesteld omdat 
daar ook af en toe wordt geslapen. Er moet een z.g. ontruimingsinstallatie komen. 
Hiervoor zijn inmiddels offertes aangevraagd en aan het bestuur is een voorstel 
gedaan. We moeten nog bekijken hoe we geld kunnen besparen door een deel van de 
werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, maar wel zodanig dat we wel een 
certificaat ontvangen, wat we weer nodig hebben om een gebruikersvergunning van de 
Brandweer te verkrijgen. 
 
Jan Lieste 
Coördinator onderhoud gebouwen. 
voor vragen: jan@ zuiderkruis.nl 
 
 
 

         met dank aan AJAX Brandbeveiliging 
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10 vragen aan … Ronald Frank 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ik ben Ronald Frank, ben 31 jaar en zit bij de Pocahontaswacht. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ik werk bij Buhl fijnmetaal als machine bankwerker (fijnmetaal). We maken allerlei 
onderdelen voor bijvoorbeeld vliegtuigen, ruimtevaart, tandartsen, kopieermachines, 
en nog veel meer. 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon op de Admiraal de Ruyterlaan in Hilversum. Ik heb geen huisgenoten. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben Schipper van de Pocahontaswacht. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Zorgen dat de Poca gezellig en leuk blijft draaien. Dat houdt eigenlijk in dat je moet 
zorgen dat alles op tijd geregeld is voor kampen en programma’s. Ook regel je het 
contact naar de verkenners & ouders. Het belangrijkste is natuurlijk dat de 
verkenners het naar hun zin hebben. Dat doe ik natuurlijk niet alleen: Ik heb een goed 
leidingteam naast mij staan. 
 

6. Hoe ziet je scouting carrière eruit? 
Ik ben als welp begonnen bij de Raboes in 
Laren. Daar kon ik naar de landverkenners, 
dat is natuurlijk helemaal niets als je van 
zeilen houdt. 
 
Toen ben ik naar de Stuurboordwacht van 
de Zuiderkruis gegaan. Dat was een 
middagwacht. Na 4 jaar zeeverkenner ben ik 
naar de WVA gegaan. Na twee jaar WVA 
werd ik door Harriët gevraagd om bij de 
PieterMaritshorde leiding te komen geven. 
Dat leek me wel leuk dus zo kwam ik in 1990 
als leiding bij de PM. daar ben ik 8 jaar 
blijven hangen, de laatste jaren als Akela. 
 
Met de Bevers ben ik vaak mee geweest als 



Belboei 155 juni 2004, pagina 25 

Mededelingen 

Kringloopwinkel “De Soos” heeft vacatures open 
staan voor een (kleine) vriezer en een bankstel. Deze 
kunnen worden afgehaald. 
Wouter@ zuiderkruis.nl 

kookstaf. Het werd in 1998 eens tijd voor de zeeverkenners, dus naar de 
Pocahontaswacht. Na een jaar ging Dorrie (schipper Pim) naar de WVA en Judith ging 
weg. Zo werd ik al snel schipper en dat ben ik nog steeds. 
 
Naast het leiding geven heb ik nog 2 jaar bij de Matancastam gezeten en vanaf 1998 
bij de Rimpelstam die we toen hebben opgericht. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Omdat ik het nog steeds erg gezellig en leuk vind om met zo'n groep jongeren om te 
gaan, ze bezig te houden en te leren zeilen. 
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Zeilen uiteraard, fotograferen, snowboarden en skiën. 
 
9. De persoon die ik de volgende keer in deze rubriek wil zien: 
Ysbrand ten Houte de Lange 
 
10. Omdat: 
Ik hem als Pieter Maritswelp ken en hij nu Akela is bij zijn eigen oude welpenhorde de 
Pieter Maritshorde. 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalse-
laan: 

 
 

3 juli 
In augustus niet i.v.m. vakantie 

11 september 
9 oktober 

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons 
om bij de container. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Jochem Harteveld 

06-47671368 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Ellen Brouwer 035-6216022 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Onderhoud gebouwen Martijn Haringman 035-6220670 
Beheer Diependaalselaan Joke de Jong 035-6232564 
Beheer Schuttersweg Margot van der Horst 035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen Wieke Broeders 035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners Ben van Hengstum 035-6236766 
Materiaalmeesters Erik Rosendal 035-6288045 
 Bastiaan Verbeet 035-6852745 
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 
Secretariaat Ellen Brouwer 035-6216022 
 Diepeweg 15 
 1211 AE  Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Margot van der Horst 035-6219927 
Pieter Maritshorde Ysbrand ten Houte de Lange 0294-418723 
Albert Schweitzerhorde Rick Stapel 035-6242471 
Neuweghorde Sander Blase 06-14140594 
Sioniehorde Rik Broeders 035-6234006 
Ankerwacht Erik Rosendal 035-6288045  
Pocahontaswacht Ronald Frank 035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic Wouter Klein 035-7720131 
Matancastam Laurens van Wageningen 035-6284829 
Rimpelstam Niels Brügemann 06-52471532 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Danny van der Linden 035-6839850 
Postmaster Ben van Hengstum 035-6236766 

http://www.zuiderkruis.nl


 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand schippersraad 
2e zaterdag van de maand krantenaktie WVA 
Op afspraak akelaraad 
23 augustus spelraad 
29 oktober groepsraad 
 
Data 
25 juni 19.00 uur opruimen ‘tuin’  Schuttersweg  
26 juni 10.00 uur opruimen ‘tuin’ voorkant Diep 
29 juni 20.00 uur (Wilde Vaart) nieuwbouw Wijdemeren 
18 september groepsdag 
2 en 3 oktober leidingweekend 
15 januari 2005 ipv 8 januari boerenkool 
19 maart 2005 groepszwemmen  
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