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Van de redactie. 
Okee, okee, we weten dat het eigenlijk niet meer kan, maar toch nog even: 
 

Een heel voorspoedig 2005 toegewenst namens de redactie! 
 
Het nieuwe Belboei-jaar begint weer goed, met een flink gevulde redactie-mailbox. 
Hartelijk dank hiervoor, we zijn er erg blij mee. 
 
Zo is weer van alles te lezen over de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd, over het WWW, over 
een inzamelingsactie ten behoeve van Tsunami-slachtoffers, en vele andere dingen. 
 
Over onze nieuwe sleper staat niet heel veel nieuws. Dit komt niet doordat er met de 
sleper helemaal niets gebeurt hoor. Integendeel! Er wordt deze weken zo 
verschrikkelijk hard gewerkt om de sleper op tijd af te krijgen, dat niemand tijd kan 
vinden om erover te schrijven. Zelfs het stukje ‘van het bestuur’ is hierdoor 
waarschijnlijk niet ingezonden. We willen iedereen die zo hard aan het werk is alvast 
hartelijk bedanken voor alle inspanningen, en succes wensen met de laatste loodjes. 
 
De datum waarop de sleper officieel gedoopt gaat worden wordt verderop in deze 
Belboei wel bekend gemaakt. 
 
Deze Belboei valt twee weken later op de mat dan was aangekondigd. Dit komt 
omdat jullie redactie (wij dus) niet heeft stilgezeten. Tweederde van het Belboei team 
is naar het zuiden verhuisd. Dit kostte nogal wat tijd, en dus schoof de Belboei even 
op. 
 
Dit is dus de eerste editie uit het zonnige zuiden. 
Hij voelt lekker warm aan, heh… 
 
Eén van de dingen die Joke altijd deed, was de verse Belboei naar de drukker toe 
brengen. Aangezien de afstand tussen de redactie-printer en Joke nu wat groter is 
dan voorheen, werd dit een beetje onpraktisch. Dit is dan dus ook de eerste Belboei 
die digitaal naar de drukker is verzonden. Dat u ’t maar weet!  
 
Awel, ge moe dus nie mer zeure over de loate aankomst. Zie het als een verlengstuk 
van het Brabants kwartiertje. 
 
Dus ook in 2005 weer met de hartelijke groeten, 
De redactie. 
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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

(advertenties) 

Van het bestuur 
 
Alle leiding, bestuur, en andere hulptroepen, zijn de laatste weken 
onwaarschijnlijk druk. De sleper wordt 2 april gedoopt, en er moet nog veel gebeuren 
voordat ‘ie in concours-conditie is. Op de dag zelf moet onze nieuwe trots er na-
tuurlijk spik en span bij liggen. 
 
Door al het geklus en alle zaken eromheen, is onze voorzitter niet in staat geweest 
tijdig een stukje voor deze rubriek in te leveren. Voor deze keer lijkt ons dat geen 
probleem. 
 
De inning van de contributies gaat wel iets veranderen. Hierover heeft onze penning 
meester op de volgende pagina één en ander te melden. (leuker kunnen we het niet 
maken, wel makkelijker.) 
 
De redactie. 
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Contributie 
Sinds vele jaren wordt de jaarcontributie geïncasseerd in drie termijnen. 
 
Een van de problemen van dit systeem is dat bij tussentijdse opzegging nimmer de 
overige termijnen worden voldaan. Onze afdrachten aan het landelijk bureau en de 
regio zijn echter wel op jaarbasis gebaseerd. 
 
En er zijn wel meer problemen. De belangrijkste betreft de overgang van de leden 
naar andere onderdelen, gepaard gaande met andere contributiebedragen. 
De zeer aanzienlijke inspanningen die nodig zijn om zo'n contributieronde 
probleemloos te laten verlopen, moeten jaarlijks wel drie keer worden herhaald. 
 
Dit overwegende heb ik aan het bestuur voorgesteld de contributie in één keer te 
incasseren. 
 
Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. 
Dit betekent dat de contributieperiode gelijk wordt gesteld aan het activiteitenjaar, 
te weten van 1 september tot en met 31 augustus. 
 
Zeer binnenkort worden de rekeningen voor het jaar 2004/2005 verzonden. 
Mocht deze verandering problemen geven dan ben ik altijd bereikbaar om een 
betalingsregeling te treffen ( tel. 035-6945263 ) 

 
Voor de goede orde, de contributies zijn (per jaar) als volgt vastgesteld: 
 
 bevers en welpen                 € 
 verkenners en wilde vaart      € 
 stam                              € 
 rimpelstam                       € 
  
  
Harry Rörik     penningmeester 

111,- 
165,- 
135,- 
27,- 
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DOOP SLEPER OP 2 APRIL IN DE HAVEN 
uitnodiging aan alle belangstellenden 

 
De zomer van 2001 betekende het definitieve einde voor de motor van onze 
toenmalige, inmiddels antiek geworden sleper. Met deze sleepboot konden de 
Zeeverkenners en Wilde Vaartleden met hun vletten naar alle uithoeken van 
Nederland gebracht worden.  
 
Begin 2003 kocht de groep een nieuwe sleper, waar echter nog wel het nodige aan 
moest gebeuren. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het vaarklaar maken 
van deze sleper. 
 
Maar binnenkort is het dan zover: de sleper wordt gedoopt. We willen er een 
feestelijke happening van maken. Alle leden van de Zuiderkruisgroep, leiding, (groot)
ouders, verzorgers, oud-leden, donateurs, collega Scoutinggroepen, kortom iedereen 
die de Zuiderkruisgroep een warm hart toedraagt, is van harte welkom  
 

2 APRIL 2005 VAN 16.00 TOT 17.30 UUR IN DE HAVEN  
 
Er is weinig parkeerruimte, per fiets komen heeft grote voordelen.  
 
We zouden graag weten hoeveel gasten we kunnen verwachten; daarom graag een 
berichtje naar paulien@zuiderkruis.nl van iedereen die komt. Aan leden en leiding het 
verzoek om herkenbaar in uniform te verschijnen.  
 
Degenen die in 2003 een certificaat van de sleper hebben gekocht, ontvangen nog 
een aparte uitnodiging per brief. Daarnaast gaat een uitnodiging naar bedrijven die 
gesponsord hebben, Scouting Nederland, de Admiraliteit, etc. 
 
We hopen op een grote opkomst, en op een feestelijk begin van het nieuwe 
vaarseizoen.  
 
Paulien van Hessen, 
bestuurslid 

De sleper wordt de loods 
in gemanoeuvreerd. 



Belboei 159 februari 2005, pagina 7 

HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN 

 

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders. 
Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij 
kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om het 
drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te 
houden. 
 

Heb je een bedrijf, en wil je ons tegen geringe vergoeding 
ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan contact 
op met belboei@zuiderkruis.nl. 
 

Wij wachten vol spanning op uw mail. 
 

       De redactie 

(advertenties) 

Mededelingen 

Sander Blase is verhuisd 
naar de: 
  Schaapstraat 135 
  3000 Leuven (B) 
(tot augustus 2005) 

En Wouter Klein naar de: 
  Limietlaan 30 
  5216JJ ‘s-Hertogenbosch 
  (073)6890189 
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Boerenkool 
Wel, wat zal ik eens vertellen? Weet je wat, ik zal een verhaal vertellen over de 
boerenkoolmaaltijd. Deze heuse maaltijd die bestaat uit wat boerenkool en een 
worst vond plaats op de 15e dag van het jaar 2005. Het was een zeer contente 
dag. Maar eerst zal ik een verhaal vertellen over de actie die we gingen houden om 
Sri-Lanka aan kleren en handdoeken te helpen. 
 
Want dat begon al vroeg, heel vroeg maar niet zo vroeg dat ik niet op tijd kon 
komen. Ik kwam het lokaal in om te pochen met mijn mooie oorwarmers, maar veel 
tijd had ik daar niet voor want ik moest met een mevrouw de wijk in. We gingen 
dozen zoeken met spullen erin. Eerst konden we deze niet vinden maar toen gingen 
we ook in huizen kijken en daar hadden sommige mensen wel wat klaar gelegd. Er 
was nog een foto gemaakt voor de krant dus beroemd werden we ook. Op het einde 
reden we nog een rondje door de wijk met 2 koele bejaarden die zeer tof waren en 
toen waren we klaar. We hadden veel mooie spullen ingezameld en die gaan nu naar 
Sri Lanka.  
 
En toen gingen we lunchen, kaas 
en zo. De rest van de groep 
kwam binnen gewandeld want de 
opkomst stond op het punt van 
beginnen. Alleen was er iets 
naars gebeurd, de boerenkool 
was ontvoerd. En de spekjes, 
boerenkool zelf, jus en de 
worsten moesten hem redden. 
Dat deden we door middel van 
een 4hoeks spel. Ik zelf was een 
worst. Het was een heel 
spannend spel en de worsten 
wonnen omdat ze de meeste vlaggen konden vinden. Daarna werden we opgesplitst 
en ging iedere groep naar een ander clubhuis. De worsten zaten in het WVA clubhuis 
waar ze een heel leuk stukje gingen voorbereiden voor het toneelstuk in de avond (ik 
moet even vermelden dat we dankzij de biologische slagerij Jeroen Kijzer een heerlijke 
worst konden krijgen). (sluikreclame? red.) Daarna werd het tijd om naar Groot 
Goylant te rijden. 
 
En daar waren de welpen, de bevers, de verkenners, het bestuur, de WVA en Jelle ook 
al. We kregen daar onze boerenkool (want die was gevonden dankzij ons 4hoekspel) 
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en worst die we mochten opeten. Ik 
weet ook wel dat er geen worst was 
maar een gehaktbal maar ik vind 
worsten nou eenmaal veel lekkerder 
dus heb ik de gehaktballen worsten 
genoemd. We gingen eten en het was 
heerlijk. 

Toen kregen we mandarijnen en 
we aten ze netjes op. Helaas 
moesten we toen afscheid 
nemen van de welpen en de 
bevers, maar niet getreurd, 
volgend jaar is er weer een 
boerenkool maaltijd. 
 
Toen was het hoogste tijd voor 
het avondprogramma. Een 
bonte avond! Eerst kwamen de die middag ingestudeerde stukjes, allemaal door 
elkaar heen. Azuurblauwe lucht. Dat was zeer vrolijk. Daarna volgde een rap van 2 
ankerwachters, een treintje het hoogtepunt van de avond en nog meer vrolijkheden. 
Er werd een pauze ingelast en toen kwam de grote 
JosseDaanSterreJelleBartDiederikMichielBartKoenRoaldBoerenkoolShow. Het ging 
dit jaar over de wolf en de 3 biggetjes Tikkie, Tokkie en Josse en over zwangere 

Joyce. En de sirtaki toe. 
Tot slot sloten de dames 
van de Poca af met een 
mooi dansje en deelde ze 
spekjes uit. Toen werd 
het tijd om op te ruimen 
en mutsen kapot te 
maken. We gingen allen 
met een tevreden gevoel 
naar huis.  
 
Goedenavond Roald. 
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Hulpactie Sri-Lanka 
 
Onlangs heeft een aantal mensen van onze groep meegeholpen aan een inzamelings-
actie voor de Tsunami-slachtoffers in Sri-Lanka. Dit is een bedankbrief van de 
organisatie van deze actie. 

Bussum 19-01-2005 
 
Beste jongens en meisjes, 
 
Stichting Hellabeem en Stichting Kinderen in Nood uit Bussum willen jullie 
heel hartelijk danken voor de inzet en het enthousiasme waarmee jullie op 
zaterdag 15 Januari bezig zijn geweest om alle spullen uit de wijk te halen. 
De spullen voor Sri Lanka die 25 Januari met een grote container naar de 
haven van Rotterdam worden vervoerd. 
Ik zelf zal samen met mijn man Jan van Beek de spullen in Sri Lanka gaan 
uitdelen. 
Nogmaals ook de leiding hartelijk dank. Wie weet voor herhaling vatbaar. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Helene Heijen 
 
Namens het bestuur van Stichting Hellabeem. 
Onze website is www.hellabeem.org 

Van de WVA hebben Roald, Josse, Esther, Bart, Koen en Diederick meegeholpen, en 
van de Poca hebben Marieke, Rosa en Sabine de handen uit de mouwen gestoken. 
 
 
In de Gooi– en Eemlander verscheen het volgende artikel over deze hulpactie. 
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Neuweghorde 
De welpen van de Neuweghorde hebben een hele opkomst besteed aan de Belboei: Ze 
hebben allerlei stukjes geschreven, en tekeningen gemaakt. 

   Voetbal en scouting. 
 
Op zaterdag ga ik voetballen 
en daarna ga ik naar scou-
ting. Bij scouting doen we 
steeds een ander spel. Ik vind 
zelf paaltjesvoetbal het 
leukst. Vandaag deden we ook 
paaltjesvoetbal. 
 
Bobby 

Daniel 

Martijn 

        Boerenkool met gehakt. 
 
Ik vond het heel vals dat er geen worst bij de 
boerenkool zat. 
De boerenkool was eigelijk wel lekker maar door 
de gehaktbal was het helemaal verpest. Maar de 
manderijnen waren wel lekker sappig. Complimen-
ten aan de kok, dus alleen voor de boerenkool. 
Maar Bart deed wel heel vals omdat hij onze bal 
kwijt heeft gemaakt. Dus..… 
ADVERTENTIE: Gezocht: Wit-zwarte bal als u de 
bal mischien heeft gevonden bel dan maar Akela 
en nieuwe ballen zijn altijd welkom! 
 
Joost 
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Kaa 

       Raadsels 
 
Het heeft 21 ogen en het kan niet zien? 
… een dobbelsteen 
Het heeft tanden en kan niet eten? 
… een zaag 
Wat is het toppunt van geduld? 
… teken een vis op een muur en wacht 

 tot ‘ie zwemt 
Wat is het toppunt van snelheid? 
…een slak die uit de bocht vliegt 
Welke bus kan niet rijden? 
… een brievenbus 
Hoe kan je een vis laten zwemmen? 
… zet hem in een bak met water 
 
DOEI!!                               Van Laura 
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Begrazers Gijs 

o g a b c h m r o f i n u 

e o i f g l e z z u p d d 

f r e d i e l d w u w h r 

e z s ij d a s e z e u v i 

n m n c s e g z i t s t n 

k i e s o b u l k b a l k 

a e s c l u b h u i s o e 

m o t b x f t b u i t e n 

p b u w e l p i r a p n k 

s l m o o i m j n d m j o 

r e d d o m a i k g l p e 

h b u a b o k p s p e l k 

scouting 
welp 
kamp 

clubhuis 
uniform 
puzzel 
belboei 

das 
spel 
leider 
buiten 
drinken 

oefenkamp 
mooi 

koek 
dweil 
abc 
bal 
bos 
nest 
weg 

hut 
gids 
limo 

modder 

Woordzoeker: 

Elena 
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(advertenties) 
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Weekendkampje Pietermaritshorde 
Het begon allemaal op 5 februari om 3 uur 's middags op de Diep… 
 
Bijna alle welpen van de Pietermaritshorde waren aanwezig en samen met Jakkela en 
de Neuweghorde hebben we een te gekke opkomst gedraaid op de  Hilverumse hei. We 
speelden een beursspel dat draaide om het verhandelen van allerlei voorwerpen van 
vlees tot beton. Het duurde even voordat de welpen het doorhadden 
maar toen liep het spel als een trein. Helaas moesten we 
stoppen voordat het spel zijn hoogtepunt bereikt had 
omdat de kids van de Neuweghorde om 6 uur alweer 
opgehaald zouden worden. Het teruglopen naar het 
clubhuis op de Diep ging net zoals de heenweg zonder veel 
grote problemen behalve misschien die paar kinderen die nu nog 
steeds niet weten wat rechts lopen is ;-). 

 
Zoals al eerder vermeld gingen de welpen van de Neuweghorde 

eerder naar huis. Jakkela bleef bij het kamp van de 
Pietermarits om te helpen met het maken van het eten 

en het nachtspel. Tijdens het maken van het eten hebben de 
welpen buiten nog lekker gedold en gespeeld totdat het grote 

moment was aangebroken en de vraag naar voren kwam “wat 
gaan we eten?” Op een gegeven moment gingen er geruchten rond 

dat het Chinees of bami of nasi of spaghetti met een gehaktbal zou zijn, maar het 
bleek gewoon nasi met saté te zijn tot grote ergernis van sommigen. Na het eten 
kregen de welpen een toetje en mochten er een paar afwassen terwijl de rest weer 
buiten ging spelen. 
 
Nadat de afwas gedaan was gingen de welpen in de 
slaapzaal hun slaapspullen klaarleggen en maakte de leiding 
de video-installatie klaar. We zetten de video aan en na ± 5 
minuten weer uit en we vertelden dat er een nachtspel was. 
Dit werd niet zo goed ontvangen maar na enig mokken 
kwam iedereen weer van zijn bedje af. Nadat wij (de leiding) 
een heel eng varhaal over gestolen zilver en bokkenrijders 
hadden verteld liepen we naar de plaats waar het spel zou 
gaan gebeuren. Het draaide om 3 kisten met daarin 
belletjes die de welpen ongehoord en ongezien naar de 
leiding moest zien te brengen. Nadat dit gelukt was en we 
alle welpen weer teruggevonden hadden gingen we weer 
terug naar het clubhuis. 

Bokkenrijder... 
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(advertenties) 

 Alle welpen in bed, een half uurtje keten en dan met de nodige dreigementen 
iedereen stil.  
 
Jakkela ging nu naar huis en de leiding ging ook maar slapen totdat de volgende 
morgen om 6.30 de eerste welpen alweer wakker waren… gelukkig heeft een meneer 
de video uitgevonden en dat gaf ons genoeg tijd om het ontbijt te maken terwijl de 
kinderen geboeid keken naar het varhaal van een 
jongen in het verleden (back to the future). 
Iedereen genoot van een lekker ontbijt op bed en 
nadat de film was afgelopen ruimde iedereen zijn 
spullen op en ging naar buiten en lekker 
buskruiten om wakker te worden. 
 
Toen de kinderen weer terug kwamen waren daar 
inmiddels alle voorbereidingen getroffen voor de 
recorddag met meelhappen, beschuitfluiten, komkommersjoelen en zo meer. Aan het 
eind waren alle mensen (inclusief leiding) dan ook niet meer echt schoon maar wel 
allemaal erg vrolijk. Rond een uur of 12 kwamen de ouders en was het kampje alweer 
afgelopen. Wij vonden het erg leuk en we hopen jullie ook. 
 
Bedankt! 

Buskruit? 

De leiding. 
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De Kampkeuken 
Kookboeken zijn er in overvloede. Hierin staan verschillende recepten voor een gemid-
deld 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. 

 
Chez 'e Aumeau 

 
 

Les fruits dans la vanille 
 

De winter heeft moi lang genoeg geduurd. Kerst is voorbij, het is nieuwjaar geworden, 
et Iek hoop dat de zomer er nu na een korte sprint aan komt. 
Vruchten helpè moi meestal om ien een zomer stemming te komè. Van-
daar dat Iek vous probeer op te vrolijkè met een heerlijk et simpel 
vruchten nagerecht. 

 
Dit gerecht kennè geen echte boodschappen lijst, kijk ien de 
winkel wat er is. 
Wat Iek zelf altijd bonne trouve vind zijn melon, banaan, appel et peer 
maar ook frambozen, zespri of nectarine. 
 

Indication nécessaire 25 personne: 
- 5 kilo's de fruit 
- 2 L bosvruchtensiroop 
- 1.5 L crème fraîche 
- 12 zakjes vanillesuiker 
 
Bereidingswijze: 
Maak alle vruchten goed schoon et laat ze uitlekken. Schil snij et hak de vruchten 
ien plakken. 
Schep alle vruchten samen met de bosvruchtensiroop et zet het koel weg. 
Klop de vanillesuiker met de crème fraîche. Verdeel het fruit et giet het vanille-crème 
fraîche mengsel erover. 
Het gerecht is klaar et kan direct opgediend wordè. 
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(advertentie) 
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WWW 

WinterWandelWeekend 2005 
 
Goedendag allemaal en wat leuk dat jullie er weer zijn, want het WWW was ook dit 
jaar weer een heel leuk kampje :P 
 
In Oisterwijk moesten we beginnen met lopen, en dat was al om 11 uur 's ochtends! 
Gelukkig was er naast 
het parkeerterrein een 
hele leuke schommel. 
De groepjes werden 
ingedeeld en ik zat in 
het geweldige groepje 
Ma-Ro-Sa-Lo-Pe, 
oftewel het groepje 
van Marieke, Rosa, 
Sasja, Loek en Peter 
(dat ben ik). We 
kregen leuke gele 
hesjes en een vage 
routebeschrijving 
(zoals elke keer weer) 
die ons naar de eerste 
post moest leiden. We hebben een tijdje om de Hondsberg gedwaald, omdat de truc 
met het horloge niet werkte, waardoor we niet wisten waar het zuiden was. Na een 
tijdje rondstruinen wisten we opeens door het geweldige denkwerk van ons waar het 
zuiden was, namelijk de plek waar de zon ongeveer om 12 uur staat! Daar liepen we 
dus vol vrolijke moed heen, maar het was toch nog wel een endje lopen naar de 
eerste post. Na een verhaal in moeilijk te verstaan Brabants, hoorden we dat er een 
paar kinderen van tussen de 20 en 25 op de hoek stonden bij het Stokse (wat het 
dan ook was). Hoera, we hadden de eerste post gevonden! We mochten fijn 
vliegtuigjes gooien, maar ze moesten wel verder komen dan die van Diederik. Moeilijk! 
 
Daarna kregen we een iets makkelijkere routebeschrijving, iets dat leek op bolletje-
pijltje maar dan met de kruispunten. Er stond ook nog dat we de eerste weg links 
moesten gaan, maar volgens de vrouwelijk intuïtie van onze dames moesten we niet 
het eerste de beste modderpad in gaan. Loek en ik vonden dat we dat wel moesten 
doen, want dat zei ónze vrouwelijke intuïtie! Eerst dachten we dat onze mannelijke 
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vrouwelijke intuïtie fout was, maar wonder boven wonder klopte alles precies! We 
liepen na effetjes eten weer verder en toen dachten we dat we toch echt fout zaten, 
maar toen zagen we opeens dat het weer klopte ofzo. Onze vrouwelijke intuïtie had 
weer gelijk, hoera! Na een stukje doorlopen kwamen we bij een of ander leuk 
bosrestaurant, waar we de weg waren kwijtgeraakt en ook nog eens een ander 
groepje tegenkwamen, die lekker puh helemaal terugmoesten naar post 1 omdat ze 
die hadden overgeslagen! Maar ja, wij waren ook de weg even kwijt. Gelukkig waren de 
redders in nood er ook (eh…), die ons heel goed hebben geholpen. Toch, Ronald en 
Diederik??  
Ze stuurden ons helemaal de verkeerde kant op, maar op het kaartje stond het ook 
niet helemaal duidelijk. In ieder geval, nadat we een stuk de verkeerde kant hadden 
opgelopen bleek dat we de verkeerde kant waren opgelopen! We moesten eerst 
teruglopen en daarna echt een pokkeneind verder op zoek naar recreatiegebied de 
Rosep.  
 
We hadden dus echt te lang gelopen, 
en wat bleek bij post 2? Alle groepjes 
behalve de wilde vaart waren er al! 
Hoera hoera, hebben we voor niks 
zover gelopen! We hadden bij dat leuke 
bosrestaurantje toch een 
binnendoorweggetje moeten nemen! 
Maar na een beetje limo en een leuk 
verhaal over Schimpie (zie verderop in 
deze Belboei, red.) hadden we echt 
geen pijn meer in onze benen hoor! 
 
En toen moesten we weer verder, met een nieuwe routebeschrijving. Loop loop loop en 
we kwamen op een of andere hei. Weer loop loop loop en toen was de 
routebeschrijving opeens fout. We zaten ergens bij een of ander groot huisven en het 
begon al donker te worden, helpie! We kwamen de 2 andere groepjes tegen en die 
wisten ook niet wat we nu moesten doen. Dus we liepen maar nog een stukje de 
verkeerde kant op en gingen toen op een heuvel zitten te wachten op de wilde vaart. 
Toen waren we met alle groepjes verdwaald… Nuttig! 
 
Na een hoop bellen met de leiding moesten we teruglopen, wat we nog helemaal niet 
hadden verwacht. Toen stortte ik met m'n been in een of andere vage sloot en toen 
was m'n been nat, snik snik arme ik. Maar eigenlijk had Sabine het gedaan, want ik 
ging niet achter haar lopen. Maar gelukkig had de leiding ons toen (alweer) gered en 
moesten we de hele tijd heen en weer lopen. Volgens mij wisten zij de weg ook niet 
helemaal. We moest echt heel veel lopen en heel vaak weer terug. En na een paar 
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slopende uren kwamen we eindelijk uit dat leuke vennengebied. We waren helemaal 
afgepeigerd en onze benen waren dood en toen moesten we ook nog een ongelooflijk 
lang stuk over de weg lopen. In Boxtel hebben ze volgens mij echt heel veel 
spoorwegen, want we hebben er iets van 5 overgestoken ofzo.  
 
Om 21.30 kwamen we eindelijk bij het clubhuis aan. Dat was echt heel groot, maar 
dat was omdat er 4 (!) scoutinggroepen in zaten. Na even uitpuffen mochten we, 
heel origineel, macaroni eten!!! Hoera! Daarna ging ik maar even een droge broek 
aandoen want het werd wel erg koud. We mochten ons matje neerleggen en 
nietsdoen, fijn. En toen moesten we slapen. We waren wel erg moe, maar toch kregen 
we het voor elkaar de leiding tot 3 uur 's nachts te irriteren, en zij ons. Want om 3 
uur moesten Loek en ik ergens anders slapen. Hij moest ergens bij een nooduitgang 
en bij een lekkere warme verwarming, maar ik moest in de grote zaal waar we 
gegeten hadden. Het was daar zeg maar best wel koud en het stonk naar macaroni, 
maar dat kwam vast omdat het nog overal op de grond lag. Gelukkig kon ik 
daardoor niet zo heel veel slapen… 
 
De volgende morgen mochten we eerst fijn ontbijten, en toen de troep opruimen. 
Toen gingen we in het bos nog even een leuk spelletje doen, en er was ook nog een 
hele leuke omgevallen boomstam die deed alsof ie een wip was. Toen we allemaal 
uitgewipt waren, mochten we terug en we werden opgehaald en dat was dan het 
einde van een geweldig WWW! 

Nou, toedels en voor de normale mensen gewoon doei, de groeten van Peter van de 
Poca. 
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WWW-story 
Op post 2 werd een verhaal geschreven. Alle verkenners en WVA-ers 
moesten op deze post 1 regel aan het verhaal toevoegen. Dat heeft tot 
het volgende geleid... 

 
 
Hallo, ik ben schimpie. 
Ik zorg voor een lelijke schimmelinfectie onder de haarzakjes. 
Als je eenmaal besmet bent kom je der niet meer vanaf. 

En je nagels worden wit met roze stippeltjes. 
Na een maand wordt je haar ook wit met roze stippeltjes. 
Je kan niet naar de dokter gaan, want dat kan gewoon niet… 

Er is maar één manier om er vanaf te komen, en die is er niet, als je deze ziekte 
hebt ben je gewoon een (….) lijer! 
En dit verhaal slaat gewoon fokking nergens op. 
En toen kwam kabouter plop eraan met een paddestoel in zijn   en die 
###### de Teletubbies 1 voor 1 af. 

En ik stond erbij en keek ernaar. 
En toen werd ik wakker en had ik groen haar met gouden sterretjes! 
En ik woon in een kasteel en werd plotseling een fee! 
Ik was een grote fee en toverde snoepjes voor iedereen, alleen toen kreeg je 

witte nagels met roze stippels het bleek… 
20 minuten later stond ik eenzaam in een bos en dacht aan de fijne tijd die ik had 
gehad in de … 
Kerncentrale, na nog meer paddo’s uit iemands #### te halen vlogen de bomen 
over, ze hadden mutsen in hun mond. 
Gelukkig was daar een Brabander met een zwoele stem die alles opat. 
Op een dag liep Jopie Japer door het bos. 
Hij kwam toen 10 kabouters tegen. 
Toen had hij honger en at er 4 op. 
Door het eten van vanavond …… wil niet zeggen wat we gaan eten. 
Ja, want het grote varkentje was zo klein dat hij de weg niet kon vinden. 
Maar de weg niet kon vinden. 
Maar de weg stond achter een boom in zijn vuistje te lachen, omdat het grote var-
kentje hem niet kon vinden. 
De weg … was recht de weg was krom, is dik en ook dom. 
En toen sloeg een komeet in en de wereldbevolking stierf uit! 
Maar niet helemaal, want 1 sterveling was over. 
MOEHAHAHAHAHAHAHA!  
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10 vragen aan… Jochem 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk 
onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Mijn naam is Jochem, ook wel Goooochum in de 
volksmond, ik ben 23 jaar en ben begeleider (lees 
BEEGEE, niet te verwarren met  één of ander 
popgroep) bij de Wilde Vaart Antarctic. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je 
dan? 
Ik heb 4½ maand geleden mijn studie afgerond 
als plaatjesschieter aan de kunstacademie 
Maastricht (fotografie). Momenteel probeer ik zoveel mogelijk opdrachten als 
freelancer bij elkaar te sprokkelen, doe ik bijbaantjes en leef ik ook een beetje van 
jullie belastingcenten (die ik overigens zeer goed besteed hoor, daar hoeft u zich 
niet direct erg veel zorgen om te maken) 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon momenteel nog in Maastricht (lees Mestreeeeech), maar heb zeer serieuze 
plannen om vrij snel weer naar het leukste dorpje/stad (na Maastricht dan) van 
Nederland terug te keren. Ik heb twee huisgenotes die erg netjes zijn, maar wel heel 
aardig, dus dat heb ik wel goed getroffen. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben dus begeleider van het gespuis dat Wilde Vaart heet. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Koffie drinken.....koffie drinken... middagdutje... 
 
Nee grapje. Eigenlijk verschilt ons programma niet zoveel van wat de zeeverkenners 
doen. De Wilde Vaarters moeten echter met behulp van hun begeleiding, zelf de 
programma's plannen en bijvoorbeeld nadenken hoe je het beste een kampje in 
elkaar kunt zetten. Dat is een goede oefening voor als je na de Wilde vaart nog 
leiding wilt geven. 
 
Verder kun je met de Wilde Vaart ook af en toe wat programma's doen voor een 
oudere leeftijd dan de zeeverkenners. Een Wilde Vaarter zit meestal zeg maar niet 
te wachten op een tikspelletje. MET DIE PROGRAMMA'S MOETEN ZE DAN WEL 
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ZELF KOMEN. Dus voor de Wilde Vaarders die dit lezen. Spui ideeen op het forum.  
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Toen ik zes was kwam ik bij de Neuweghorde, mijn eerste akela was een vrouw maar 
ik ben haar naam kwijt en daarna kreeg ik 'The Dude' Teun. Daarna ben ik verkenner 
geworden bij de Poca, met schipper Rob en ben WVAer geweest onder BG van Danny. 
Daarna heb ik Leiding gegeven bij de PieterMaritsgroep. Daarna ben ik naar de Poca 
vertrokken om daar leiding te geven en nu zit ik anderhalf jaar bij de Wilde Vaart. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik was een keer met mijn overburen en zus meegegaan naar de 
Neuweghorde. Eigenlijk was ik te jong, maar om mij nog 3 
maanden bever te laten zijn was ook een beetje raar. Ik ben 
eigelijk nooit meer vertrokken.  
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Tekenen, fotograferen, muziek luisteren, dansen, koken. 
 
9a. Wat vind je de grootste uitdaging in jouw functie binnen de Zuiderkruis? 
De grootste uitdaging vind ik het om jongeren die zelf al vrij zelfstandig zijn, toch 
nog het een en ander te kunnen leren over weekendjes plannen enzo, zodat ze het 
later ook goed kunnen als leiding of begeleiding. En het is een uitdaging om veel lol 
met ze te hebben altijd, alhoewel, dat is meer een privilege want het lukt toch altijd 
wel weer. 
 
9b. Is het waar dat je binnen 2 jaar genaturaliseerd Belg en lid van de fanclub van 
Clouseau wilt zijn? 
Nee, maar wel van Sander, want die is ook Belg geworden. 
 
9c. En als scoutingvraag: jij hebt bij alle takken leiding gegeven, bij welke is het 
leidinggeven het leukste?  
Bij de Wilde Vaart. (Dat is het veiligste antwoord, niet?) 
 
10a. De persoon die ik de volgende keer in deze rubriek wil zien: 
Guno, omdat ie schipper is geworden, en omdat ik met 'm ga samenwonen. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Heb je een ochtendhumeur? 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalse-
laan: 

 
12 maart 
9 april 
14 mei 

 
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 
06-24585426 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                Ruurt Stapel                              035-6242471 
Secretaris                               Ellen Brouwer                             035-6216022 
Penningmeester                         Harry Rörik                                035-6945263 
Onderhoud gebouwen                  Jan Lieste                                 035-6931793 
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   <<vacature>>                            <<>> 
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                      Guno Heitman                            035-6230543 
sWilde Vaart Antarctic               Ronald Frank                              035-7726973 
Matancastam                           Laurens van Wageningen               035-6284829 
Rimpelstam                              Guno Heitman                            035-6286143 
 
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           krantenactie WVA 
Op afspraak                               akelaraad 
 
Data 
26 februari                                spelraad 
19 maart                                   groepsraad (voor ‘t zwemmen) 
19 maart                                   groepszwemmen  
2 april                                      doop van de nieuwe sleper 
23 mei                                      spelraad overvaren 
1 en 2 oktober                            leidingweekend 
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