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Van de redactie 
 
En zo zijn we weer twee maandjes verder en is het weer de hoogste Belboei-tijd. Er is 
uiteraard weer veel gebeurd, en wij hebben ons dan ook eigenlijk het meest verbaasd 
over alle hoogte– en dieptepunten waarover géén verslag is gedaan. Met name vanuit 
de stam bleef het angstig stil. Waren de kerstborrel, de nieuwjaarsinstuif, de video-
marathon en het stamfeest niet het vermelden waard? We houden het er maar op 
dat de stam zo druk is met het organiseren van activiteiten, dat ze geen tijd hebben 
gevonden om in de pen te klimmen.  
 
Ook van de Loosdrechtse aardverschuiving hebben we geen ooggetuigenverslagen ont-
vangen. De Albert Schweizerhorde is min-of-meer hun clubhuis uitgezet. Hierover ver-
derop meer, maar wij waren toch wel heel benieuwd wat de welpen hier zelf van vinden.  
 
Voor de verkenners is de winter natuurlijk niet het seizoen bij uitstek. Je kan niet het 

water op, dus wat moet je dan?! Juist, je houdt een 
weekendkamp! Het blijkt dat de Pocahontaswacht 
tijdens hun weekendje niet zo goed wist of het nu 
Sinterklaas, kerst of pasen was. Vergissen ze zich 
daar nu, of lijkt dat maar zo? Lees verder, en je 
komt erachter. Natuurlijk moeten ook de boten weer 
netjes worden gemaakt. De laatste weken is de An-
kerwacht hier mee bezig geweest. Het blijkt dat 
soms, op mysterieuze wijze, door de weeks ook aan 
de boten wordt gewerkt, maar wie dat toch doet? 
Heel vreemd… 
 

Over botenonderhoud gesproken: Onze nieuwe sleper is weliswaar nog niet helemaal 
zeewaardig, maar binnenkort weten we wel hoe we hem (of haar) moeten noemen. Wel 
allemaal stemmen heh, anders kan het zomaar een stomme naam worden!  
 
Nou, veel leesplezier in deze Belboei. De komende maanden is er weer genoeg te doen 
(kijk maar op de achterkant), dus we hopen dat we in april worden overladen met kopij. 
 
De redactie. 
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Gooi- en Eemlander, 3 jan 2004 
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Van het bestuur 
 
En we zijn alwéér een jaartje verder! Hoewel we de Boerenkoolmaaltijd nog niet eens 
gehad hebben zijn we al een maandje bezig. Hoe snel gaan de dingen: voor die Boeren-
koolmaaltijd (die nog moet komen) is de ruimte nog georganiseerd door Jos! Een 
beetje onwezenlijk... 
 
Deze maanden hebben we ons vooral druk gemaakt met de Gemeente Wijdemeren. 
Dat gaat zo, het éne jaar is het de Gemeente Hilversum, het andere de Gemeente 
Wijdemeren, en dan is het weer een jaartje stil… 

De Gemeente Wijdemeren heeft (al sedert haar ontstaan uit Loosdrecht, 's Grave-
land, etc.) geen grondbeleid. Daardoor weten ze dus niet wat ze op welke plek willen 
gaan doen. Zodoende kunnen ze ons niet garanderen dat we nog een poosje gebruik 
mogen maken van de locaties waar we nu zitten.  
 
Misschien moeten we er dus wel ineens over een half jaar weg (we hebben namelijk 
geen goed huurcontract, dat wilde de gemeente nooit). Op die basis kunnen wij de ge-
bouwen die wij daar hebben dus niet onderhouden. Want dat kost erg veel mankracht 
en geld. En wanneer je een paar maanden later ineens weg moet omdat de gemeente 
een nieuw plan met de grond heeft dan is dat weggegooid geld. Omdat we een hekel 
hebben aan het weggooien van geld, beginnen we daar dus niet aan: al jaren loopt het 
onderhoud van onze gebouwen in Wijdemeren zodoende terug. 
 
Aan de Laan van Eikenrode (bij de Albert Schweitzer) is dat inmiddels zo erg dat wij 
besloten hebben de horde te verplaatsen naar de Diependaalselaan. Heel vervelend. 
Als klap op de vuurpijl heeft de Gemeente nu besloten dat de onderhoudssituatie nu 
zo slecht is dat wij het gebouwtje niet meer mogen gebruiken: eerdaags gaat de ge-
meente het slopen.  
 
Oorzaak van dat alles is dus het ontbreken van een Gemeentelijk grondbeleid. Dat 
moet je dan dus ook keer op keer weer benadrukken. In radio-interviews, in kranten, 
overal waar iemand ons vraagt wat er nu aan de hand is. Dat wil ook wel 'ns fout 
gaan: afgelopen week stond er een stukje in de krant dat de Gemeente het gebouwtje 
sluit omdat het onderhoud slecht is. Klopt - maar dat is wel de helft van het verhaal! 
Maar gelukkig kunnen we melden dat we aan dat communicatieprobleem iets kunnen 
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Botenonderhoud  
De wind giert rond het clubhuis, het is donker en vooral heel erg koud. Het is zater-
dagnacht en ik lig in een lelievlet. Gewikkeld in een plastic zeiltje staar ik naar het pla-
fond van de botenloods. Ik probeer niet te denken aan mijn bevroren tenen en al hele-
maal niet aan al het ongedierte dat ik hoor scharrelen rond de boten. Ik moet nog 
even volhouden, niet bang zijn. Als het licht is kan ik aan de slag. Ik zal de leiding eens 
laten zien wat werken is. Ik draai op mijn zij en probeer wat te slapen.. 

doen: we hebben er een nieuw bestuurslid bij. Paulien van Hessen is onze gelederen 
komen versterken. Ze gaat zich met van alles bezig houden (er is genoeg te doen!), 
maar in eerste instantie gaat ze zich storten op de communicatie. Naar ouders toe 
(wat voor brieven krijgen die, wat staat daar in) naar anderen toe, etc. Ik ben daar 
heel blij mee. Niet alleen heeft ieder bestuur regelmatig nieuw bloed nodig (al was het 
alleen maar om ons te wijzen op de eigenaardigheden die er in ons functioneren zijn 
geslopen), de communicatie verdient extra aandacht. Niet alleen omdat voor veel ou-
ders de brieven de enige betrouwbare bron vormt over wat er gaat gebeuren, maar een 
goede communicatie naar buiten toe kan veel pro-
blemen voorkomen en een beter beeld over onze 
groep neerzetten. Ook al moet jouw aantreden for-
meel nog goedgekeurd worden door de Groeps-
raad, alvast veel succes in je nieuwe rol, Paulien! 
 
Daarnaast hebben we Jan Lieste bereid gevonden 
om zich om de onderhoudssituatie van onze ge-

bouwen te bekommeren. Heel goed, want dat is hard nodig! Jan 
wordt geen bestuurslid (je hebt niet overal bestuursleden voor 
nodig, als de klus maar goed geklaard wordt!). Jan, jou wacht een 
enorm karwei, maar iedereen in de groep zal je van harte steunen, 
want waar zouden we zijn zonder goed onderhoud, nietwaar? Ook 
jij veel succes gewenst! 
 
           Tot de volgende keer!  

Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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“Weet je eigenlijk wel wat schuren is?” De harde stem galmt door de loods en alle ver-
kenners staren me aan. Het is een paar uur eerder, we hebben opkomst en in de win-
ter betekent dat botenonderhoud. Iedereen heeft een overall aangetrokken en van-
daag gaan we schuren. De leiding heeft uitgelegd wat de bedoeling is; alles moet goed 
geschuurd worden zodat we volgende week kunnen schilderen. Er zijn vijf schuurmachi-
nes, maar die zijn al verdeeld voor ik het in de gaten heb. Dus sta ik met een schuur-
papiertje in mijn hand gebogen over de zijkant van de vlet. De radio staat aan, de ma-
chines gieren en met het gekakel van de andere verkenners op de achtergrond beweeg 
ik het papier ritmisch over het donkerblauwe vlak. Al snel dwalen mijn gedachten af.  
 
Ik denk aan de zomer; lekker zeilen en zwemmen in de Wijde Blik. En natuurlijk het zo-
merkamp. Dat we weer lekker in tenten mogen slapen en zelf koken. Onder de brugge-
tjes door in de stad, watergevechten en op zoek naar een aardige boer die zijn land 
wel wil lenen aan een stel scouts. Roeien, wrikken, jagen, zeilen; wel opschieten want de 
leiding wacht niet al te lang.  
 
Dan plotsklaps die stem bij mijn oor: “Je mag wel staan dromen, maar schuur dan wel 
door!” Ik kijk naar mijn handen. Het schuurpapier is eruit gegleden en  mijn vuisten zit-
ten geklemd om een zwaardloper. Wat was ik ook al weer aan het doen? De andere ver-
kenners lachen en vlug raap ik het schuurpapier weer op. Wat ben ik een stommeling, 
waarom sta ik zo te dromen? Iedereen denkt natuurlijk dat ik geen zin heb om te wer-
ken. Van binnen ben ik woest en dan maak ik mijn plan. Ik ga aan de boten werken, 
maar dan wel alleen.  
 
Dus na de opkomst deed ik net of ik naar huis ging, verstopte mijn fiets in de bosjes, 
belde mijn moeder dat ik bij een vriendin bleef logeren en sloop terug het clubhuis in. Ik 
verstopte me achter vier vlonders in het lakhok. Na een uurtje hoorde ik de leiding ver-
trekken. Voorzichtig kwam ik tevoorschijn. Alles was donker, de verwarming sloeg af. Ik 
heb alles klaargezet voor morgenochtend: schuurmachines, amonia, verf, kwasten en 
rollers. Als ik doorwerk kan ik morgenavond twee boten af hebben…..Wat zullen ze ver-
steld staan!  
 
Van de spanning kan ik niet goed in slaap vallen. Ik wikkel het 
plastic zeiltje nog maar wat strakker om me heen en draai me 
nog eens om. Ik moet morgen wel goed uitgerust zijn… 
 
 
Een dromerige verkenner 
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Installatie en kamp 
Omdat ik nieuw ben moest ik dus geïnstalleerd worden. Dat was wel leuk, wand ik 
moest dus Ronald na zeggen:  
  
Ik beloof mijn best te doen 
iedereen te helpen waar ik kan  
en me te houden aan de zeeverkenners wet  
jullie kunnen op me rekenen.  
 
En 3 vingers omhoog en andere hand op de vlag. Daarna kreeg ik van die dingetjes 
voor op mijn uniform en kreeg ik mijn das om daarna moesten Peter en Bart E. mijn 
baks lintje omdoen. 
 
Toen dat allemaal gedaan was gingen we een spel doen, om extra geld te krijgen voor 
het eten. De thema’s waren Kerstman, Sinterklaas, vuurpijl en Paashaas. Bij vuurpijl 
moesten we heel lang proberen te gillen. Bij Kerstman en Sinterklaas moesten we ie-
mand van ons groepje “mummificeren” en dan moesten wij op de grond gaan liggen en 
dan gaan rollen om hem naar de overkant te krijgen. Bij de Paashaas moesten we een 
parkoers afleggen. Dan was er een geblinddoekt met een lepel met een ei in je mond, 
en moesten de andere er voor zorgen dat ze goed liep.  
 
Toen we daar mee klaar waren 
moesten we gaan eten maar 
dat moesten we zelf kopen en 
zelf maken, dus kreeg iedereen 
2,50 per persoon. Wij hadden 
hamburgers en broodjes, sala-
de met een sausje en dat 
sausje gebruikte we voor de 
komkommer om te dippen.  
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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) 

En we hadden stokbroden met kruidenboter. Met het eten kon je ook een prijs winnen 
maar wij eindigde als laatste met een 6,3. Na het eten natuurlijk afwassen (dat na-
tuurlijk lang duurde).  
 
Hierna gingen we een spel doen: we moesten door heel Hilversum een soort raadsel en 
dat moesten we oplossen om te weten waar we heen moesten maar wij konen maar 2 
dingen vinden, dus gingen we maar weer naar het clubhuis. Daar was al een halve 
groep, omdat ze de andere helft waren kwijt geraakt.  
 
Toen iedereen terug was moesten we gaan “slapen” maar dat was een beetje met wat 
veel geluid. Dus moest de leiding een paar keer komen om het stil te krijgen. De laats-
te keer moesten er 2 uit om ergens anders te slapen. We gingen pas om ongeveer 5 
uur slapen. De volgende morgen werden we om 9.15 waker. We gingen ons aankleden en 
gingen ontbijten, maar eerst moesten we de eieren gaan zoeken die de Paashaas had 
verstopt. We moesten daarna de lokalen goed schoonmaken. Toen we daar mee klaar 
waren gingen we weer een spel doen: de leiding liep rond het clubhuis en daaraan 
moesten we kaartjes vragen nadat we ze getikt hadden. Met die kaartjes moesten we 
een oplossing mee maken. Daarna gingen we naar het lokaal en toen had Ronald een 
doos met een gedicht die ik moest voorlezen: 
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aan jullie, 
 

sint is back, 
en sint doet gek. 
ik ben er weer, 

en ik deel nog een keer. 
aan jullie allemaal, 

maar eerst een verhaal. 
 

verkenners 23 man groot, 
zomers op een boot 
buiten op het water 

ga maar vast naar huis 
ik kom een druppel later 

 
kampjes kijken jullie naar uit. 

2 dagen lang vrijuit 
maar slapen doen jullie niet  

dat doet de sint veel verdriet 
’s avonds keten  

en veel te veel vreten  
’s ochtends heel moe 

van al dat nachtelijke gedoe 
opkomst is er elke zaterdag 

blauwe bloes en das is dan wat om mag 
geheel in uniform en allemaal 

 
zie hier een doos voor straks  

het lijkt wat  op nachtelijke grabbel surprise van max 
 

iedereen heeft zijn eigen letter 
dus nu hier geen ge-eter 

het is de eerste letter van je voor naam 
dus daar is niks moeilijks aan  
maar 2 hebben een probleem   

wand die hebben er geen  
de juiste letter bedoel ik dan 

vraag niet hoe dat kan 
het is voor de C en de D 

die hebben nu een B 
nu heeft de sint genoeg geschreven  

 
de gene die dit voor heeft gelezen  

mag de letter nu geven 
Groetjes  

             Sint… 
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Ik moest ze dus uitdelen.  
En toen mochten we weer naar huis.  
En nu nog even de uitslagen:  
 
spellen 
                   mummificeren      gillen      parcours met ei     totaal punten 
Iris, Sterre      5                             4             3                                 12  
Aike                   5                             2              4                                 11 
Bart, Loek       4                             3             1                                  8 
Koen                 4                             1               2                                 7 
  
Koken          punten 
Iris, Sterre    7,5 
Aike                 9,3 
Bart Loek      6,3 
Koen               8,0  
  
Cluedo spel 
Wie              waar            met                   wanneer 
Sinterklaas   Spanje            chocoladeletter      1 april 
Kerstman      Lapland          kerstsokken            6 juni  
Paashaas      Paaseiland     paaseitjes               30 februari  
Vuurpijl           Enschede       lont                           6 mei  
 
 
 
Groetjes Marieke  
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Bedankt!! 
De verkennersleiding wil diegene die deze week zo veel tijd heeft gestoken in het boten-
onderhoud van harte danken; het scheelt ons heel veel tijd! 

 
Laat even weten wie je bent, dan kunnen we je op gepaste wijze be-
danken. Dus verkenners, bedenk: er zijn ook nog anderen die aan de 
boten werken…. 

 
                           Superthanks!  
 
 

 
En oja, onder een plastic zeiltje in een van de boten is een dasring gevonden, is ie-
mand wat kwijt? 
 
Groetjes, de verkennersleiding.  

(advertenties) 



Belboei 153 februari 2004, pagina 13 

10 vragen aan … Rik Broeders 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welke onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Rik Broeders, ik ben 19 jaar en leiding bij de Sioniehorde. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ik zit op dit moment in laatste jaartje van het VWO op het A. Roland Holst College.  
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon nog gewoon thuis bij mijn ouders op de Utrechtseweg. Samen dus met mijn 
ouders. Maar ook nog mijn  zusjes en mijn broertje. Zie eigenlijk de vorige editie van de 
Belboei op deze plek. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben Akela bij de Sioniehorde, dat beteke nt dus elke zaterdag om half 10 voor  
21 welpen staan.  
 
5. Wat houdt dat in? 
Ik geef dus leiding en dat brengt weer verschillende taken met zich mee zoals een pro-
gramma verzinnen, voorbereiden voor het zomerkamp en het brieven maken voor aller-
lei verschillende speciale activiteiten. (Even voor alle welpen ouders: we verwachten 
nog flink wat zomerkamp strookjes.) 
 
6. Hoe ziet je scouting carrière er uit? 
Ik ben begonnen bij de bevers, daarna welp bij de Neuweghorde, verkenner bij de poca, 
ook nog wva’er en nu leiding. Eerst bij de Sionie toen naar de Albert Schweizer en nu 
weer terug bij de Sionie.  
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik zit bij scouting omdat ik op mijn 5e naar de bevers ben gegaan. 
Ik vond het zo leuk en ben nooit meer weg gegaan.  
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Een beetje gamen op de computer en sinds kort fitness en pool 
ik (met die 16 ballen) regelmatig.  
 
9. De persoon die ik volgende keer in deze rubriek wil zien? 
Gerda Kooger 
 
10. Omdat? 
Ik graag meer van haar zou willen weten. Want het enige waarvan we haar kennen is 
van de ledenadministratie.   



Belboei 153 februari 2004, pagina 14 

Neuweghorde 
Stukjes van Noortje en Yael  
 
Eerst gingen we openen.  
En toen gingen we naar het veld lopen. 
En toen gingen we een spel doen, toen kreeg je een kaartje en dat moest je verstop-
pen voor Shere Khan, hij moest mij pakken.  
Maar ik had me in de bosjes in de hei verstopt. 
Maar ze zagen ons en toen viel ik.  
Maar ze hadden me de tweede keer niet gevonden.  
Maar we hadden wel gewonnen.  
 

Noortje 
 
We zijn met alle welpen bij elkaar. 
Sinterklaas is geweest.  
 

In het bos daar heb je allemaal 
spullen, van alles zijn 3 (kwartet) en dan moet je 
van elk kwartet maken 
 

Yael 
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(advertentie) 
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WVA: Laatste Pim opkomst 
Hé, hallo ik schrijf hier nu omdat je B@rt wel een beetje te vaak in de Belboei tegen-
komt, niets negatiefs hoor maar ik heb even genoeg van je.  
 
We begonnen de opkomst vroeg, al vroeger dan anders in ieder geval. De meesten wa-
ren al vroeger omdat er naar een clubhuis gekeken moest worden voor het WWW 
(winter wandel weekend). Het is erg mooi heb ik van betrouwbare bronnen. Een groepje 
was dus weg om clubhuis te kijken en om 2 uur was de rest van de groep compleet. 
 
Na wat gebabbel en gekloot zijn we met een groepje een spelleke gaan doen over rid-
ders en bosjesmannen en zo te zien hadden Roald en Josse een ongelofelijk talent 
voor dit spelleke :p.  
 
Ondertussen werden er hoeveelheden kerstversiering aangevoerd en begonnen we met 
het lokaal versieren (wat een casanova’s heh). We gingen namelijk een kerstdiner hou-
den want het was 3e kerstdag. Iedereen moest netjes gekleed komen en omdat niet 
iedereen iets netjes had, of niet netjes genoeg was gekleed werden er thuis nog wat 
spulletjes opgehaald. De tafel werd gedekt, de mensen die clubhuis hadden gekeken 
kwamen ook terug en we begonnen met het eetfestijn.  
 
Als voorgerecht kregen we een exotisch bekertje met fruit, daarna volgde het gour-
met, iedereen kreeg per groepje een hoopje vlees en bakken maar. Ook was er nog pan-
nenkoekenbeslag, die we omtoverde in een pannenkoek door te verwarmen (Ohja? 
Jaaaaaaaaa het wonder is geschied). Ook roken we nog iets aanbranden. En er werd 
alweer gegild : “NOOOO… the patat!”, maar uiteindelijk viel dat allemaal hartstikke 
mee en ze zijn top gelukt: in ieder geval, ik heb de pan wel leeggegeten en dat beviel mij 
wel. 
 
Toen hebben Lot en ik nog even een stukje gesnelwandelt om de pondjes er weer af te 
schudden die we die avond eraan hadden gegeten, daarna fijn met z’n alle opgeruimd 
afgewassen met een leuk Frans Bauer (Ooh ooh wat haat ik die man) achtergrond 
muziekje waar we ook nog een tof dansje op hebben ingestudeerd maar gelukkig heb-
ben we het danstalent, want het dansje liep gesmeerd.  
 
Toen alles zo’n beetje opgeruimd was stortte het WVA-genootschap rustig op de ban-
ken en deelde Pim chocolaatjes uit want dit was zijn laatste normale opkomst als 
leiding, maar wees nog niet gevreesd want Pim krijgt ook nog een officieel echt Aller 
Aller Aller Laatste afscheidskamp en we zien hem natuurlijk ook nog terug op ons Zo-
merkamp maar we zullen hem wel gaan missen. En moeten we het nu maar doen met 
het vreemde muppet-duo: Jochem en Wouter natuurlijk ook erg hip is, maar ieder ge-
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val het was een toffe dag en heb erg genoten van de gezelligheid en natuurlijk ook van 
het eten. Pim we zullen je missen op onze opkomsten, maar je geest zal altijd voort 
blijven leven in ons clubhuis en de geur van jou zal nooit uit de WC verdwijnen!  
 
Toedeledoki en de Groeten 
 
Josse  
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Uit de oude doos... 
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De komende Belboeis vertonen we in een serie van vier verslagjes het verhaal van 
onze oude sleper Antartic. In dit nummer deel 2: 
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Geef de nieuwe sleper een naam… 
 
Dat vroegen we aan de lezers in de vorige Belboei. Nou, dat hebben we geweten. De 
Zuiderkruissite werd overspoeld met bezoekers die een ingeving hadden voor de naam 
van de toekomstige trots van onze armada. Op het moment dat ik dit schrijf zijn 
meer dan 70 namen mét motivatie opgegeven. Vanaf het uitkomen van deze Belboei 
kan op de website (www.zuiderkruis.nl ) gestemd worden op een selectie van de opge-
geven namen. Lees de instructies en gáán! 
 
De bedenker van de winnende naam zullen we uiteraard passend verwennen.  
 
Vanwege het winterse weer liggen de werkzaamheden aan de sleper een beetje stil. Wel 
is een tent over de sleper gebouwd en is deze er ook weer net zo hard afgewaaid. 
Maar niet getreurd, ik heb alweer een nieuw zeil zien liggen in het clubhuis, dus dat zal 
er binnenkort wel met vereende krachten overheen worden gespannen.  
 
We houden jullie op de hoogte!  
 
Ben van Hengstum 
Groepsbegeleider waterwerk 

Mededelingen 

Contactadvertentie: De Soos zoekt m. spoed een z.
g.a.n. kleine vriezer. Prijs geen bezwaar, zolang het 
maar gratis is. Inruil mogelijk, afhalen ook.  
Brief. o. nr. 5122, of wouter@zuiderkruis.nl  

Nou ja, eentje dan... 

http://www.zuiderkruis.nl
mailto:wouter@zuiderkruis.nl
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan: 

 
 

14 februari  
13 maart 

 
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 (kawouter@zuiderkruis.nl) 
035-7720131  
0627-268921 

(advertentie) 

mailto:kawouter@zuiderkruis.nl
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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                          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 
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                                       06-14760098 
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 
Op afspraak                                  spelraad 
 
Agenda 
14 februari                                     Boerenkool fuif 
21 + 22 februari                             WWW 
8 t/m 13 maart                             Jantje Beton 
20 maart                                      Groepszwemmen 
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