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Van de redactie 
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Van het bestuur, botendoop 
Begin vorige eeuw bestond er al een groep waterverkenners in Hilversum. Zij heetten 
kortweg “Watergroep”. Later is deze club omgedoopt tot Zuiderkruisgroep. Zij voeren 
in bij elkaar gebedelde boten op de Loosdrechtse Plassen. In de 2e helft van de vorige 
eeuw ontstond er in Loosdrecht ook een groepje waterpadvinders en zij noemden zich-
zelf Poseidon. Ook zij begonnen hun loopbaan met boten die ze kregen of voor een 
zacht prijsje van iemand over konden nemen. Later beschikten ze over Lelievletten. In 
Hilversum was er ook een groep waterpadvindsters, zij kwamen bijeen onder de Kiowa 
vlag en beschikten ook over Lelievletten.  
 
Met ieder van deze groepen ging het op een zeker moment niet zo goed en onder de 
vlag van de Zuiderkruisgroep zijn ze samen uitgegroeid tot een gezonde bloeiende 
scoutinggroep. Dank zij het werk dat alle leden in de afgelopen ruim 80 jaar hebben 
verricht, beschikken we voor de zeeverkenners en de Wilde Vaart over een eigen haven 
(achter de Kortenhoefse brug, direct aan het Hilversums Kanaal) met daarin vol-
doende plaats voor onze eigen vloot.  
 
Deze vloot bestond tot voor kort uit een slepertje, een volksboot, een FJ en 8 Lelie-
vletten. Begin dit jaar was er een ouderpaar zo goed ons er een 9e Lelievlet bij te 
schenken en een ander ouderpaar was zo vriendelijk ons er de zeilen bij kado te doen.  
Helemaal kado hebben de verkenners het niet gekregen. De afgelopen maanden is er 
hard geschuurd om de boot en alle toebehoren netjes in de verf en de lak te kunnen 
zetten. Zo’n eerste keer verven is een groot  karwei want de eerste lagen moeten er 
goed op zitten, anders heeft verder schilderwerk geen zin. Aan het eindresultaat was 
te zien dat het met liefde is gedaan. 
 
En afgelopen zaterdag was het dan zo ver: de vlet kon gedoopt worden. Eerst was er 
zwemmen voor de leden van de groep. In het zwembad werden de riemen, de vlonders 
en de doften vast gedoopt. Er moest door verschillende kinderen en de leiding mee 
heen en weer gezwommen worden onder toeziend oog van Neptunes.  
 
Na afloop stond vlet nummer 1483 in al haar glorie op het parkeerterrein bij het 
zwembad. De voorzitter hield een toespraak en Joffrey, Sjonny, Conne en Bart hebben 
de boot met een flinke plens water gedoopt en daarna werd de naam onthuld: Aurora.  
De traditie wil dat de boten van de Zuiderkruisgroep een naam krijgen die iets met 
een poolexpeditie te maken heeft.  Aurora is de naam van een Zuidpoolexpeditie. 
Daarnaast is het de wetenschappelijke naam voor poollicht en voor de Romeinen was 
het de godin van de dageraad. Dus dat zit wel goed. 
 
Nog een paar weken wachten en dan liggen alle boten weer in de haven en kan er volop 
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(advertentie) 

F I N A N C I E E L  A D V I E S B U R E A U

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

gevaren worden. Deze zomer gaan er veel verkenners naar het NaWaKa (Nationaal 
WaterKamp) in Roermond en het is heel fijn dat we daar met 9 vletten naar toe kun-
nen. 
 
De betrokken ouders zijn natuurlijk al aan alle kanten breeduit bedankt want zulke 
kadoos krijgen we niet zo heel vaak. Maar mocht iemand zich aangesproken voelen…
(achterin deze Belboei staan de namen en telefoonnummers van de bestuursleden en 
voor sponsorgeld is altijd een leuke bestemming te vinden.) 
 
Ellen Brouwer 
Secretaris 
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Lente/pasen/zomerkamp Albert Schweitzerhorde 
Het begon op vrijdag. Eenmaal aangekomen in het altijd zonnige Ede begon de tocht 
door het altijd zonnige bos over de altijd zonnige Veluwe. Toen we daarvan terugkwa-
men bij het clubhuis werd het thema van het altijd zonnige zomerkamp bekendge-
maakt en het was het Hotelthema! Er waren 3 groepen, de Japanners, de Sporters 
en de Zakenmannen (dat was de leiding, die tevens het hotelmanagement waren).  
 
Toen deden we nog een spel en aten 
we nog zonnige spaghetti. ‘s Avonds 
maakten we nog marshmallows boven 
het door ons aangelegde altijd zonni-
ge kampvuur. Hierna gingen we slapen 
in het clubhuis, wat een luxe was voor 
ons omdat er luiken aanzaten en de 
verwarming het deed!  
 
Zaterdag waren de welpen al om 6 
uur op. De leiding had hier gelukkig 
geen last van omdat ze waren begon-
nen met het graven van een groot fort. De rest van het zonnige kamp zou ieder stukje 
vrije tijd gebruikt worden om aan het fort te graven of te zonnen. Om 12 uur gingen we 
na ontbijt en corvee zwemmen. Na een lange zonnige wandeltocht kwamen we bij een 
bushalte aan waar de bus pas na een lange vertraging kwam.  
 
Wij maalden niet want we zaten in de zon in de zonnige winkelstraat van Ede. Nadat 
de leiding alle door haar vergeten spullen teruggehaald had, kwamen we in het zwe m-
bad aan waar we op jacht konden naar paaseieren en patat. ‘s Avonds aten we 
straps en deden we cluedo. Daarna gingen de welpen slapen maar ze werden weer 
wakker gemaakt om nog een spel te doen. Echter door een fout in de (nieuwe) tijd-
waarneming van de leiding liep het iets uit, van half 12 (onze tijd) tot half 2 (echte 
tijd). 
 
Zondag sliepen we daarom dus lekker uit tot 12 uur. Toen gingen we paaseieren zoe-
ken. Maar wat waren dat?? WOLKEN!! Gelukkig waren die na een uurtje al weer weg. 
Toen gingen we weer graven aan het fort, in de ….. zon natuurlijk . Ondertussen had 
Bagheera heel fanatiek eieren gebakken, maar 3 eieren voor het einde kwam hij er ach-
ter dat we nog 9 eieren nodig hadden voor de pannenkoeken van ‘s avonds. Probleem! 
Akela en Bagheera wisten raad. Ze trokken het altijd zonnige Ede in en kregen na lang 
onderhandelen 10 eieren los bij de plaatselijke Griek voor 2,5 euro. Wij vonden dit de 
perfecte prijs, dus zeg niet dat we afgezet waren: zelfs wij scouts uit ‘t Gooi vonden 
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het startbedrag van 10 eieren voor 5 euro een beetje aan 
de dure kant. Wij bekeken het gelukkig van de altijd zonnige 
kant. 
 
Toen deden we nog wat spellen en konden we oefenen voor 
de bonte avond. Dat was ‘s avonds maar daarvoor aten we 
lekker gelukte zonnige  pannenkoeken samen met 2 ga s-
ten : Guno en Jochem! 
 
De bonte avond was heel erg leuk en na een smokkelspel gingen we slapen.  
 
De volgende morgen gingen Margot en Akela heel vroeg ochtendgymmen, want ze wa-
ren toch wakker (thnx S). Daarna maakten we het fort af en ruimden we op. Toen kwa-
men de ouders en deden we prijsuitreiking. De sporters hadden gewonnen. 
Hierna was het superzonnige kamp afgelopen.  
  
Mzzl, 
Bagheera en Akela 
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Kaderweekend van het Poca-kader… 
Ik mag deze keer over het geweldige kaderweekend van de Pocahontaswacht schrijven, 
en ik voel me  vereerd (kuch)… 
 
Nou, laten we bij het begin beginnen… 
 
Zaterdag moesten we gewoon om 14:00 op de diep zijn omdat het eerst een gewone 
opkomst was. Nou, toen rond 14:15 iedereen aangekomen was, gingen we tafels buiten 
zetten en de dekvlonders afschilderen. Mijn bak had een Bert en een Koekiemonster 
gemaakt, en ze zijn best wel gelukt geloof ik… Het was die zaterdag echt geweldig 
mooi weer (in tegenstelling tot wat er zondag zou komen…) en we zijn dan ook de hele 
tijd buiten bezig geweest.  
 
Na het afschi lderen gingen we op het veld naast het clubgebouw vier-velden-trefbal 
(wat een rotwoord!) spelen. Dit was wel wat moeilijker en anders dan normaal gedaan. 
Je stond namelijk met je bak in een veld, maar tussen de vier velden lagen ook nog 
eens stroken waar je in moest gaan staan als je af gegooid werd. Ook had je een klein 
veldje in het midden waar je ook in mocht gaan staan. Ik geloof dat het erg onduidelijk 
klinkt, maar het was ook een lekker duidelijk spel om uit te leggen, vandaar dus… 
 
Na een ronde te hebben gespeeld, waar overigens geen winnaar uit kwam, gingen we 
een 2de ronde spelen. Dit was weer wat lastiger gemaakt, want als je twee keer was 
afgegooid moest je in het “middenveld” gaan staan en mocht je niets meer doen. Dus 
niet afgooien en ook niet afgegooid worden. Het ging er om dat er op een gegeven mo-
ment nog maar een speler overbleef, en die had dan gewonnen. Het was erg leuk om te 
spelen.  
 
Nou, we begonnen dus met de 2de ronde. Al gauw werden er een heleboel mensen afge-
gooid en dus definitief uitgeschakeld. Mijn bak (trots!!!) was de enige bak die er het 
langst, tot aan het einde toe, helemaal in bleef. Niemand is er dus uitgegooid… Maar 
das wel logisch hè.  
 
Maar toen kwam die eikel van een Diederik eens ff wat spelregels ging veranderen 
waardoor je dus op je eigen baksleden kon gaan gooien. Ik hoorde dit dus niet en werd 
dus zonder enig besef afgegooid door een van mijn eigen bak!!! Echt een NAAI-
STREEK!!! En degene die het deed weet het zelf heus nog wel. 
 
Op een gegeven moment stonden dus alleen nog Kirsten (van de bak van Michiel) en 
Kelly (van Mijn bak) in het veld. Aangezien dit twee zusjes zijn, was er dus een ernsti-
ge familiekwestie gaande. Kelly won (maar dat moet ook wel want ze zit in mijn bak) 
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na een heftige strijd tussen de 2 zussen. Ok, nou, toen gingen we dus terug naar het 
clubhuis en werd er afgesloten want het was tijd… 
 
Rond 19:00 was er zeilschool. Wij van het “kader”, althans de mensen die geen zeil-
school hadden, mochten gewoon ff doen waar we zin in hadden.  
Gelukkig kwamen Kelly en Kirsten zonder bloedneus of blauwe ogen aan, wat dus bete-
kend dat ze elkaar toch nog aan durven te kijken na deze geweldige overwinning van 
Kelly ’s middags… 
 
Nou, Michiel en ik zijn toen bij CWO II gaan zitten om Daantje gezelschap te houden. 
Want zo’n zeilschool is een lange saaie zit… 
 
Na de zeilschool gingen we Chinees eten en hebben Daan en ik en nog wat anderen nog 
ff wat geschoten met het alarmpistool dat Daan mee had (Daan, ik hoop dat je nu 
geen gezeik krijgt met je ouders als ze dit lezen…). 
 
Na het Chinese eten hebben we ff afgewassen en opgeruimd en daarna nog wat ge-
praat. Rond 23:00 uur gingen we een film kijken (titel ben ik ff vergeten) 
(De titel: “The Kid” een Waldisnie film) en die was r ond 1:00 afgelopen. Wij beleven ff in 
het leidinghok terwijl de leiding zelf in de keuken ging overleggen.  
 
We kregen een DROPPING… 
 
Nou, wij dus geblinddoekt in die auto. Sommige mensen hebben er nog een hernia van 
over…     
 
En toen werden we ergens in een bos gedumpt. Nou, toen dus bleek dat we bij Lage 
Vuursche zaten gingen we weer het bos in en hebben we de paddenstoelen gevolgd. 
Hiervoor willen we nog ff de ANWB bedanken… Nou, het bleek 5,8 kilometer te zijn, 
maar aangezien er ff wat tegenzat deden we er een uur of 3 over om weer in Hilver-
sum te komen. Nou, wij dus door dat bos, waar Josse enge verhalen over bosjesma n-
nen vertelde en dus Marloes en Lotte bang maakte. Toen langs het wasmeer en zo 
onder de snelweg door naar de Soestdijkerstraatweg. Daar zijn we via het mediapark 
gelopen maar toen moesten we een spoorrails oversteken om bij de Diependaalselaan 
te komen, maar aan beide kanten van de rails stonden hekken. Wij dus dat stuk langs 
de rails gevolgd naar het Dudokgebouw, daar bij station Hilversum Sportpark. Nou, 
toen via Laapersveld de Gijsbrecht op en toen de bordjes geteld die tegen het een-
richtingverkeer zijn (dat waren er nogal wat kan ik je zeggen!) en toen binnendoor naar 
de diep gelopen. En rond 3:30 waren we eindelijk weer terug op de diep.  
 
Toen nog 5 minuten gezeten in het leidinghok en rond half vijf sliepen we geloof ik. De 
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(advertentie) 
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tijden kunnen niet allemaal kloppen, maar het was nogal laat… 
 
Zondag rond half tien ging overactieve Michiel zich al aankleden, terwijl de rest wel tot 
elf uur in zijn nest lag. En daarna ging die ff wat opruimen in het lokaal ernaast. Nou, 
sorry hoor, maar Michiel ging ff wat tafels en stoelen opstapelen. Iedereen was wak-
ker!!! Lekker schuren met die tafels over de grond en stoelen op elkaar laten vallen. 
Dat maakt lekker veel lawaai. Nog bedankt daarvoor Michiel! 
 
Nou, rond elf uur dus ontbijten en toen  heel veel opgeruimd en het clubhuis schoonge-
maakt. Rond een uur nog ff een andere film (Leon) kijken, en die was rond drie uur 
klaar. En toen gingen we naar huis… 
 
Heel wat leren voor de volgende dag… (en moe zijn!) 
 
Nou, het was me weer een eer om in de Belboei te mogen schrijven en tot de volgende 
keer… 
 
Groetjes,  
 
Bart van de Poca  

Trefbal 
Oké we gaan trefbal doen… 
De verkenners: “Aaaaa moet dat nou, dat is helemaal niet leuk.” 
Hé wat zijn dat nou voor rood witte lijnen op de grond en zoveel. 
16 verkenners deden mee aan het vier-velden- trefbal-spel en niet z’n beetje 
ook.  
 
Al na 10 min. rode hoofden, het enthousiasme nam snel toe.  
Er vlogen al snel drie ballen door de lucht en een hoop vreemde woorden.  
Zelfs de grond werd even aan geveegd door en met mede verkenners.  
Wij als leiding hadden ook erg veel lol , er werd heel wat heen en weer 
gerend en tot onze verbazing was het alweer 16:45 uur geworden en waren we  
al weer een uur verder.  16 verhitte verkenners liepen weer snakkend naar 
wat verkoeling en limo richting clubhuis.  
Hoezo, trefbal is saai.......?!?!  
 
Groetjes De POCA-leiding 
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Boten krabben, schuren, schoonmaken, 

staalborstelen en verven 
 

Ja, je raadt het al, botenonderhoud.?  
Iedere winter weer!! 
Bij het botenonderhoud ga je de boten weer helemaal klaar maken voor het zeilen, dus 
er moet veel aan gedaan worden.  
We hebben de eerste keer gekrabd en we hoeven maar 2 boten en alle riemen te doen, 
dus het gaat lekker hard. 
De 2e keer hebben we eerst nog de laatste beetjes gekrabd en zijn we gaan staalbor-
stelen; daar zijn we ook al klaar mee. We zijn dus nu al begonnen met schuren.  
En verder worden de boten echt vet mooi!!!  
 

Groetjes Saskia van de pocaC 
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

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

(advertenties) 
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Smullen bij de Pocahontaswacht…… 
Als het goed is staat er elders in deze Belboei al een stukje over ons laatste Poca-
kampje en de bijbehorende kook-wedstrijd. Toch wilden we als leiding ook even iets er-
over kwijt. 
Wij waren namelijk stomverbaasd dat onze verkenners zulke top-koks blijken te zijn.  
 
De opdracht was simpel: kook een maaltijd voor je eigen bak en een beetje extra voor 
de leiding om te proeven. We zouden letten op smaak, originaliteit, presentatie, hygië-
ne, of het gezond was en samenwerking bij het koken. Iedere bak had z’n eigen gasstel 
en pannenset en nadat de plannen gemaakt waren en de boodschappen gedaan kon 
het feest beginnen.  
 
Meteen daar al keken we onze ogen uit; bergen ingrediënten werden aangevoerd en al 
heel snel rook het erg lekker in het clubhuis. Als er bij een bak een gerecht klaar was 
werden we erbij geroepen om te keuren en te proeven. En dat was helemaal geen straf!  
 
Om een idee te geven van het heerlijks dat wij voorgeschoteld kregen zal ik wat ge-
rechten opnoemen. Wat dacht je van een voorgerecht van pasteitjes met ragout ge-
garneerd met cherrytomaatjes of heerlijke zelfgemaakte salade met stokbrood of 
warme soep met toastjes kruidenboter?? Daarna de hoofdgerechten: gebakken aard-
appeltjes met salade en een lekker stukje vlees of pasta met saus en veel geraspte 
kaas of aardappeltjes, vlees in combinatie met  pannekoeken of  heuse mexicaanse 
tortilla’s met vulling en salade? Alsof we onze maag nog niet vol hadden kregen we ook 
nog de toetjes: veelkleurige ijstaarten met o.a slagroom, koekjes en soesjes of tirami-
su met de naam van onze wacht er in slagroom opgeschreven. 
 
Jullie begrijpen dat we niet meer toegekomen zijn aan de pizza’s die we voor onszelf 
hadden gekocht voor noodgevallen: als het niet te eten zou zijn of veel te weinig. Wij 
hadden de Poca verkenners duidelijk onderschat.  
 
Toen moesten we punten gaan geven en dat viel niet mee omdat het moeilijk vergelij-
ken is. Voor het voor- en hoofdgerecht hebben we 4,3,2 of 1 punt gegeven, voor het 
toetje 2,1 of 0 punten en dan nog punten voor hoe het eruit zag in het geheel en hoe 
de samenwerking gegaan was. Alle punten gegeven, opgeteld en…… alle bakken kwa-
men stom toevallig op hetzelfde aantal punten uit. Dat geeft wel aan dat alle vier de 
bakken vreselijk hun best hadden gedaan, maar wij zaten met een probleem: er moest 
een winnaar komen! Gelukkig hadden we ook een niet-poca-leiding-jurylid, namelijk Pim 
van de WVA. Hij had op een hele andere manier punten gegeven en bij hem waren er wel 
verschillen. Uiteindelijk is op de vierde plaats geëindigd de bak van Daan, als derde de 
bak van Michiel, als tweede de bak van Bart en als eerste de bak van Marloes. Maar 
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nogmaals: de verschillen waren uiterst klein en alles was overheerlijk en goed bedacht 
en klaargemaakt. 
 
Poca-verkenners: bedankt voor een heerlijk diner!! 
Ouders: laat u nooit meer wijsmaken dat uw kind niet kan koken!!  

(ingezonden mededeling) 
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Beverweekend 
Zaterdag 15 maart was het dan zover, de bevers gingen na lange tijd weer eens een 
weekend uit logeren. We hebben op dit moment een bijna geheel nieuwe bevergroep en 
voor sommige bevers was het dan ook de eerste keer dat ze uit logeren gingen.  
 
Voor sommige beverouders was het dan ook reuze spannend, moet ik mijn kind straks 
halen, of niet? Om 15.00 uur was het een drukte van belang, ouders en bevers liepen 
af en aan. Nadat alle bedden waren opgepomt door de ouders zijn we begonnen met 
ons openingslied. Daarna hebben we een beverboekje uitgedeeld waar de bevers allerlei 
leuke dingen in konden doen en dit boekje hadden de bevers ook nodig bij het reuze 
ganzenbordspel wat we gingen spelen. Er waren drie groepen en heel veel opdrachten. 
Tijdens dit ganzenbord was er even een pauze voor limonade en chips.  
Na het ganzenbord was er even vrije tijd voor de bevers.  
 
Het was al snel 18.00 uur geworden en dus tijd om te eten. We aten pannenkoeken of 
macaroni en als toetje was er een ijsje. Na eten zijn we gaan opruimen en hebben we 
een begin gemaakt met de slaapzalen in orde te brengen.  
 
Daarna zijn we met de zaklantaarn gaan wandelen in 
het donker. Echt donker was het natuurlijk nog niet. 
Maar de bevers vonden het reuze spannend en het 
was natuurlijk al erg laat. 
Na terugkomst in het clubhuis zijn de bevers zich 
gaan uitkleden, wassen tandenpoetsen en dan naar 
bed. Rond 19.45 lag iedere bever in zijn of haar bed en 
was het tijd om te keten en spelen met de zaklan-
taarn in het donker. Daarna werd het stil en moest 
er geslapen worden. Na nog was kleine storingen van 
bevers die moesten plassen c.q. water drinken was het in beide slaapzalen rond 
20.30 uur stil. De bevers waren stuk voor stuk beland in dromenland.  
 
De volgende morgen waren de eerste bevers rond 6.30 uur wakker. En al snel was ie-
dereen wakker.  
Nadat de leiding was aangekleed was het de beurt aan de bevers om zich aan te kle-
den, wassen, enz. Tassen werden ingepakt en de tafels gedekt. U leest het goed, het 
was een drukke bedoening zo op een mooie zondagmorgen in maart. Iedere bever had 
wel een taak in het geheel.  
 
Na het ontbijt zijn de laatste tassen ingepakt en zijn de bevers een speurtocht gaan         
lopen door het volgen van een hoed van Lange Doener. Ook hebben ze met het brood 
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wat over was de eendjes gevoerd. Bij terugkomst in 
het clubhuis was er voor iedereen limonade en zelfge-
maakte cake van Lars. Daarna werden de bevers ge-
schminkt en kon er nog even gespeeld worden. 
Het was al snel 12.00 uur en de eerste ouders waren 
er al. We hebben nog even afgesloten en daarna kon 
iedereen moe maar voldaan naar huis.  
De leiding bleef achter om op te ruimen, het clubhuis 
was binnen het uur weer spik en span schoon. Het was 
een zeer geslaagd weekend.  

 
Hieronder volgen nog enkele uitspraken van de bevers wat zij van het weekend vonden:  
Het leukst was dat we met de zaklantaarn konden spelen                                     Floris 
Ik lust wel drie pannenkoeken, terwijl ik dat nog nooit gegeten had                       David 
Het leukst vond ik dat ik kon spelen met Roos                                                           Jord 
Het lekkerst vond ik het eten                                                                                         Roos 
Met de zaklantaarn                                                                                                          Martijn 
Het slapen omdat ik het laatst sliep                                                                           Merel 
Het spel met de bijen nadoen en de avondwandeling met de zaklantaarn           Lars 
Buiten met de zaklantaarn                                                                                            Jurriaan 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de  
Diependaalselaan: 

 
 

 
4 mei (LET O P: dit is de eerste zaterdag) 

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

 
 
 

Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Wouter Klein                035-7720131 
Rob van Loo                 035-7726116 
Pim Dorrestijn            06-24284220 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                         Jos Spaanjaars                                   035-6217315 
Secretaris                                         Ruurt Stapel                                        035-6242471 
2e Secretaris                                     Ellen Brouwer                                       035-6216022 
Penningmeester Zuiderkruis              Harry Rörik                                          035-6945263 
Penningmeester Pieter Marits         Bep Spaanjaars                                   035-6217315 
Onderhoud gebouwen                        Hans de Ruiter                                    035-6285015 
                                                         Martijn Haringman                              0650-640445 
Beheer Diependaalselaan                 Joke de Jong                                        035-6232564 
Beheer Schuttersweg                       Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Groepsbegeleiding bevers                 Dorien Meester                                    035-6215361 
Groepsbegeleiding welpen                  Wieke Broeders                                    035-6234006 
Groepsbegeleiding verkenners          Nico van Leeuwen                                 035-6231913 
Materiaalmeesters                          John de Jong                                       035-6858045 
                                                         Ronald Sloof                                        035-6239994 
Vertrouwenspersonen (intern)         Danny van der Linden                           035-6839850 
                                                         Ellen Reurings                                      06-50966511 
                                                         Maud Pellen                                          035-6285015 
Vertrouwenspersoon (extern)          G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie                          Gerda Kooger                                      035-6915117 
                                                         Mossenmeent 9 
                                                         1218 AT Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers                                              Herma van Ouwerkerk                          035-6215533 
Pieter Maritshorde                          Heleen van der Horst                           035-6219927 
Albert Schweitzerhorde                   Rick Stapel                                          035-6242471 
Neuweghorde                                    Guno Heitman                                     035-6230543 
Sioniehorde                                       Bastiaan Verbeet                                035-6852745 
Ankerwacht                                      Ellen Reurings                                      0650-966511 
Bakboordwacht                                Dries van Laer                                      035-5247963 
Pocahontaswacht                            Ronald Frank                                        035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic                      Rob van Loo                                         035-7726116 
Matancastam                                  Rutger van ‘t Klooster                         035-5825540 
Rimpelstam                                      Niels Brügemann                                  0655-732860 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                                035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep                 www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                                       Danny van der Linden                           035-6839850 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand             schippersraad 
2e zaterdag van de maand            krantenaktie WVA 
2e maandag van de 2e maand        welpenraad 
3e maandag van de maand            spelraad 


