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Van de redactie 
Geachte allemaal! 
 
Na een lang en vermoeiend leidingweekend, gaat de redactie er weer vol goede moed 
tegenaan om deze Belboei te realiseren. Na een paar jerrycans koffie, hebben we de 
eervolle klus weer geklaard!  
 
We hopen dat jullie hebben genoten van de eerste opkomsten van het jaar! De vorige 
Belboei zat vol met leuke stukken over de zomerkampen. Ook was het weer een 
hectische tijd voor bestuur, leiding en redactie. Een nieuw jaar, met nieuwe kinderen 
en nieuwe leiding. Meer daarover verderop in deze Belboei. 
In deze editie treffen jullie zoals altijd natuurlijk weer een hoop informatie. Deze keer 
zit er echter ook een artikel bij waar we jullie al even op willen wijzen. Wij zijn namelijk 
op zoek naar een nieuwe verhuurder van de Diep. Meer hierover op bladzijde 22. 
 
Ook een ontzettend spannend stuk over ons beroemd en berucht leidingweekend. Een 
weekend vol activiteiten, humor en gezelligheid. Van boogschieten tot rondvaarten, 
van lopen tot uren in de auto, alle ingrediënten voor een geslaagd weekend waren 
aanwezig!  
 
De vorige keer vertelden we over de nieuwe samenstelling van de redactie. Toch gaat 
deze (helaas) weer veranderen; Sander gaat ons namelijk verlaten omdat hij op reis 
gaat. Wij wensen Sander alvast heel veel succes en plezier op zijn reis! En natuurlijk 
ontzettend bedankt voor alle Belboeis waar je aan hebt meegewerkt! 
 
We hopen dat jullie deze Belboei weer met veel plezier zullen lezen! 
 
Groetjes, 
Jullie redactie. 
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Van het bestuur 
Veerkracht… 

Het Leidingweekend is weer voorbij. Het jaarlijkse uitje waar we 
onszelf op trakteren, en waarbij alle leiding en bestuur ergens in het land (overigens 
op eigen kosten!) een weekend lang bijkletst en gelijktijdig wat leuks doet met elkaar. 
Zo’n weekend is heel belangrijk. Immers, iedere week staat de leiding voor hun eigen 
onderdeel, en ziet daarbij nauwelijks andere leiding. Informeel wordt natuurlijk tijdens 
de Stam of de Soos met elkaar gebabbeld, maar daar zijn het bestuur of de 
groepsbegeleiders meestal niet bij. Bij dit weekend wel, en zodoende kan er in een 
ontspannen sfeer over van alles en nog wat worden bijgepraat. Over een eventueel 
(weer) op te richten derde verkennerswacht bijvoorbeeld, of over hoe andere 
onderdelen zaken aanpakken. 
 
Dit keer ging het echter bijna mis: kort voor het weekend bleek dat de organisatie in 
het water was gevallen, en zodoende moest er op korte termijn iets worden bedacht 
en georganiseerd. Wouter, Wouter, Margot en Ronald, jullie hebben dat prima 
gedaan! Alle complimenten voor het op zo korte termijn uit de grond stampen van 
een paar leuke activiteiten in Moergestel en Den Bosch. Het eten was lekker, maar 
of er in dat clubhuis ook echt geslapen is dat weet ik niet: daaraan had ik me 
onttrokken. 
 
Dat is dan weer een voorbeeld van de geweldige kracht die er in een organisatie als 
de onze zit: wanneer er iet mis loopt, dan is er (vaak zelfs op heel korte termijn) een 
enorme hoeveelheid energie aanwezig om de problemen op te lossen. En dat lukt dan 
ook (vrijwel) altijd. Om trots op te zijn! 
 
Ik hoop dat we op die manier ook de problemen aan kunnen pakken die er nu weer op 
ons af komen: om allerlei persoonlijke redenen hebben enkele van de mensen die ons 
op de achtergrond hielpen moeten aankondigen om te gaan stoppen. Helaas zullen 
we het op korte termijn zonder onze vaste Commissaris Onderhoud Gebouwen 
moeten doen, terwijl ook de verhuur van de Diep (door haar verhuizing) niet meer 
door Shirley behartigd kan worden. Dat is natuurlijk een probleem, want dat soort 
ondersteuning hebben we geweldig hard nodig. Vandaar dan ook hier alvast een 
oproep aan iedereen die onze groep een warm hart toe draagt om mee te komen 
helpen: we kunnen Uw steun goed gebruiken! 
Gelukkig zijn ze nog niet op stel en sprong weg, en hebben we nog even om te kijken 
aan wie we wat overdragen.  
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Vorige keer schreef ik over onze stand op de Groest die tijdens de Vrijetijdsmarkt 
zou worden opgebouwd. Inmiddels hebben we dat evenement gehad – en met een 
geweldig succes! Niet alleen wonnen we een prijs voor de (op één na) mooiste stand, 
ook meldden zich diverse kinderen aan die inmiddels al enkele weken meelopen met de 
diverse onderdelen. Een mooi succes, dat we volgend jaar zeker weer willen gaan 
herhalen! 
 

Bij de verkenners loopt het inmiddels zo goed, dat de twee wachten die we hebben 
bijna uitpuilen. Daarop is op de Schippersraad besloten te kijken of we niet (weer) 
een derde wacht in het leven kunnen roepen. De verkennersleiding is momenteel aan 
het inventariseren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden op dat gebied zijn. U 
hoort daar nog over! 

Ruurt Stapel, 
Voorzitter van het Bestuur. 

(advertenties) 
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Wat berichtjes van de secretaris 
Dit is een verzameling van allerlei losse berichtjes: 
 
- Website: Onze groep heeft een eigen website: www.zuiderkruis.nl. Op deze website 
staat (onder andere) een foto album met daarin inmiddels al een paar duizend 
foto’s. Dit zijn foto’s van kampen, evenementen, gewone en bijzondere opkomsten. 
Leuk om te kijken wat de groep zoal doet en natuurlijk helemaal leuk om te kijken of 
uw kind er ook bij was.  
 
Op deze website vindt u ook alle algemene informatie van de Zuiderkruisgroep. De 
meeste onderdelen hebben er ook hun eigen specifieke informatie op staan, 
bijvoorbeeld brieven die aan de kinderen meegegeven worden. (Altijd handig als u een 
vodje papier in een broekzak aantreft nadat de betreffende broek uit de wasmachine 
is gekomen en u vermoedt dat het een mededeling van de scouting was!) 
 
- Klusdag: we hebben al een paar keer geprobeerd om mensen bij elkaar te krijgen om 
te helpen bij het doen van kleine klusjes. Dit is tot nu toe niet goed van de grond 
gekomen. Graag willen we nu iets anders proberen. En wel: we houden ieder kwartaal 
een klusjesdag. Ouders en andere belangstellenden wordt gevraagd zich die dag in 
het clubhuis op de Diependaalselaan 351 te melden. 
 
Van tevoren is er door het bestuur een inventarisatie gemaakt van dingen die er 
gedaan moeten worden. Zoveel mogelijk worden benodigde materialen ingekocht 
zodat iedereen die zich die dag aanmeldt snel aan de slag kan. 
 
Op dit moment moet bijvoorbeeld in ongeveer alle clubhuizen de verlichting nagekeken 
worden en waar nodig moeten tl-buizen en andere lampen vervangen worden. Op de 
Diependaalselaan is bij het installeren van de ontruimingsinstallatie de prijzenkast 
van de muur gehaald om ruimte te maken voor leidingen maar deze moet nog steeds 
een keer teruggehangen worden. Hier en daar moeten dingen vastgeschroefd worden 
en zo zijn er nog een aantal dingen die hoognodig gedaan moeten worden. 
Als eerste datum hebben wij zaterdag 12 november 2005 om 10.30 uur op de 
Diependaalselaan in gedachten. Als u nu al weet dat u mee wilt helpen, wilt u zich 
dan aanmelden bij ellen @zuiderkruis.nl? 
 
- Rijden met een aanhanger: Wij willen u erop wijzen dat als u ooit met een 
aanhanger van de groep rijdt (voor bijvoorbeeld bootvervoer of oud papier) u als 
bestuurder van de trekkende auto geheel verantwoordelijk bent voor eventuele 
schade. De wet schrijft dit zo voor. 
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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

(advertentie) 

Het is voor ons als groep niet mogelijk hier een verzekering voor af te sluiten. Dit 
moet u zelf doen. E.e.a. is doorgaans een aanvulling op uw “gewone” autoverzekering. 
Uiteraard moet u qua rijbewijs ook aan de eisen voor het rijden met een aanhanger 
voldoen. Rijbewijs B is in de meeste gevallen niet voldoende. 
 
- Ouderavond: Op 7 Oktober hebben wij een ouderavond gehouden voor nieuwe ouders 
van bevers, welpen en verkenners. Er was een verheugende opkomst van nieuwe 
(maar ook van bekende) ouders. In het algemene gedeelte konden wij vertellen over 
onze groep in het algemeen en in kleinere groepjes konden alle onderdelen iets over 
zichzelf vertellen. Ook de leiding was bijna compleet aanwezig zodat ook met hen 
nader kennis gemaakt kon worden. 
Mocht u op dit moment met vragen zitten waar dan ook over dan kunt u altijd 
contact opnemen met iemand van onze groep. Achterin deze Belboei staan alle 
telefoonnummers vermeld en wij zullen uw vragen graag beantwoorden. 
 
Ellen Brouwer 
secretaris groepsbestuur 
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Speculaaspoppen aktie 
 
Zoals je weet houden wij in de maand november onze speculaaspoppenactie. 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden en toch al die leuke activiteiten voor 
onze scouts mogelijk te maken (zoals groepsdag, boerenkoolfeest en zwemmen),  
hebben we extra inkomsten nodig.  
In maart doen we mee met de Jantje Betonactie en in november de 
speculaaspoppenverkoop. 
 
Wij vragen je om bij familie, vrienden en buren deze lekkere poppen te verkopen, want 
zoals onze trouwe verkopers weten, ze smaken prima! 
 
Natuurlijk vergt dat veel inzet, van de kinderen zelf maar ook van hun ouders. 
De allerkleinsten kunnen het zeker niet zonder de hulp van vader of moeder, maar wij 
hopen dat zij net zo enthousiast zijn als wij. 
Vorig jaar zijn er ruim 5000 poppen verkocht, een prachtig resultaat. 
Gaan we dit jaar dat record verbreken? 
 
De kinderen krijgen na de opkomst van 22 oktober de bestellijsten mee. 12 november 
moeten de bestellijsten en het geld ingeleverd worden bij de leiding. 
Vrijdagavond 18 november worden de bestelde speculaaspoppen bij verkopers thuis 
afgeleverd, zodat de kinderen nog ruim voor pakjesavond de poppen kunnen 
rondbrengen. 
 
Met de bestellijsten krijg je alle informatie over de actie mee, zodat je alles rustig 
kunt nalezen. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met mij op. 
 
Voor iedereen die geen opkomst meedraait en dus geen bestellijst ontvangt, maar 
deze actie wel wil steunen, neem dan ook contact met mij op. 
 
En wellicht heeft uw bedrijf belangstelling en wil het zijn personeel dit 
jaar verrassen met een sinterklaassnoeperijtje?  
 
Zuiderkruizers, heel veel succes met deze actie, en alvast 
bedankt. 
 
Wieke Broeders  
telefoon: (035)6234006,   e-mail: wieke @zuiderkruis.nl 
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Strandwandeling 
Op zaterdag 5 november gaan we met de hele groep een strandwandeling maken. 
 

Het is al weer jaren geleden dat we deze groepsactiviteit in onze jaarplanning 
hadden. We vonden het tijd worden om deze traditie in ere te herstellen. We zijn 
uiteindelijk een watergroep, die ook in de winterperiode “water” wil zien, toch? We 
hopen dan ook dat iedereen meegaat. 
 

We gaan wandelen op het strand van Bloemendaal, even ten noorden van Zandvoort. 
De wandeling zal voor de verkenners wat langer zijn dan voor de bevertjes, maar de 
lengte zal ook afhangen van het weer. Zie de eindtijd dan ook als “bij benadering”. 
  

Natuurlijk hebben we vervoer nodig. Om de kosten zo laag mogelijk te houden willen 
we ouders vragen om ons er heen te rijden. Als u tenminste een inzittenden 
verzekering heeft. 
 

En.... u mag zelf meelopen, want hoe meer zielen, des te meer 
vreugd! Aan de bestuurders zou ik willen vragen om een 
thermoskan met warme drank mee te nemen, dat kan zijn 
chocolademelk, thee of koffie. Wij zorgen voor de bekertjes, melk, 
suiker, etc.  
 

Het programma: 
 

• We verzamelen om 11.00 uur voor het clubhuis aan de Diependaalselaan 351.  
• Dan delen we de auto’s en hun passagiers in.  
• We vertrekken uiterlijk om 11.15 uur.  
• Ongeveer om 12.00 uur komen we aan in Bloemendaal, op de parkeerplaats 

tegenover het strand en naast het circuit.  
 

• We zijn ongeveer om 15.00 uur terug op de Diep. 
 

Met vriendelijke groet, 
Wieke Broeders 
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H.K.H. Prinses Máxima nieuwe Beschermvrouwe voor SN 
 
Scouting Nederland is in jubelstemming! H.K.H. Prinses Máxima is de nieuwe 
beschermvrouwe van Scouting Nederland. Ze volgt hiermee Z.K.H. Prins Claus op, die 
tot zijn overlijden deze functie vervulde. Scouting in Nederland kan zich geen betere 
beschermvrouwe wensen dan H.K.H Prinses Máxima. Prinses Máxima heeft 
aangegeven zich te willen inzetten voor de toekomst van jongeren in Nederland. 
 
Ze wil graag een bijdrage leveren aan de integratie van de verschillende groepen in 
onze samenleving en het verminderen van het onbegrip tussen culturen. Ze wil dat 
aanpakken door juist de mogelijkheden die een multiculturele samenleving biedt te 
benadrukken.  

  

In 2006 zal Prinses Máxima op eigen wijze invulling geven aan haar functie als 
Beschermvrouwe van Scouting. We vinden dat fantastisch dat zij dat wil doen en 
we willen haar alle mogelijkheden geven om Scouting in Nederland van binnenuit te 
bekijken. We heten haar dan ook van harte welkom binnen onze organisatie waar 
jeugd en jongeren centraal staan. 
 
Band met Koninklijk Huis 
Scouting Nederland is bijzonder blij opnieuw een beschermvrouw te hebben 
afkomstig uit het Koninklijk Huis. Al bijna een eeuw zijn leden van het Koninklijk Huis 
nauw betrokken geweest bij Scouting Nederland. Vanaf 1915 met het 
beschermheerschap van Prins Hendrik, tot op heden. 
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Waarderingsteken Scouting Nederland voor Rob van Loo 
Op 1 oktober heeft het bestuur van de Zuiderkruisgroep aan Rob van Loo het 
bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland uitgereikt. 
 

Rob is jarenlang lid geweest van de Zuiderkruisgroep. Van 1986 tot en met 2002 is 
hij (bege)leiding geweest bij welpen, zeeverkenners en Wilde Vaart, soms bij meerdere 
onderdelen tegelijk. Voor de groep heeft hij vele activiteiten (kampen, groepsdagen, 
activiteiten, bijzondere evenementen) bedacht, opgestart of begeleid, ook onze haven 
heeft een aantal jaren zijn volle belangstelling genoten.  Rob was overal altijd bij.  
Daarnaast is Rob lid van NTC Admiraliteit 10 (de admiraliteit is een overkoepelend 
overlegorgaan voor watergroepen) en lid van het trainersteam van de Regio 
(trainers leiden jonge leiding op). 
 

Nu Rob besloten heeft afscheid te nemen 
van de Zuiderkruisgroep, heeft het bestuur 
grondig nagedacht op welke manier wij onze 
waardering voor al deze inzet uit zouden 
kunnen drukken. Het “zilveren 
waarderingsteken” van de groep heeft hij een 
paar jaar terug al ontvangen, dus wij 
moesten het hogerop zoeken. Gelukkig is het 
mogelijk om bij Scouting Nederland het 
bronzen waarderingsteken aan te vragen. 
Onze aanvraag werd per omgaande met een 
volmondig “Ja!” beantwoord. 
 

Op de groepsdag op 17 september kon Rob 
niet aanwezig zijn en daarom zijn wij gisteren 
naar Utrecht gegaan om hem het 
waarderingsteken op te spelden en om hem 
zijn afscheidscadeautje van de groep te 
overhandigen. 
 
Voor Rob een grote verrassing want hier had hij geen rekening mee gehouden.  
(vandaar ook dat hij in zijn verbouwingskleren op de foto staat). 
 

Rob nogmaals bedankt! Je bent voor de scouting nog lang niet verloren want met 
activiteiten voor de Regio ben je nog maar net begonnen dus we zullen je nog 
regelmatig tegenkomen. 
 
Ellen Brouwer 
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Overvaren van de Bevers naar de Welpen 
Op zaterdag 17 september is het zover. Ik, Daniëlle de Kloet, mag samen met nog 
een paar Bevers overvaren naar de Welpen. Ik moest mij ‘s middags melden bij 
Margot en Daan, de leiding van de Bevers. Wij hebben eerst een paar spelletjes 
gedaan zoals snoephappen. Dat was vies. Je moest een snoepje uit een bak met 
poeder halen.  
 
Bah dat was niet lekker. Daarna hebben wij met suikerklontjes en pindakaas een hele 
grote muur gebouwd. Van al dat spelen kregen wij een beetje dorst. Wij hebben toen 
een heerlijk glaasje limonade gedronken. Hierna werd het tijd om naar de vijver te 
lopen. Met een hele groep bevers en welpen en een heleboel andere mensen zijn wij op 
weg gegaan. Wij moesten nog even wachten voor wij in de boot konden. Hierdoor kon 
ik nog even een afscheidsknuffel geven aan Margot. En toen moesten de bevers in de 
boot met een zwemvest aan. Wij moesten aan een touw trekken om zo de boot naar 
de andere kant te krijgen. Aan de overkant stonden allemaal welpen te roepen van 
‘wij willen bevers’ en heel langzaam kwamen wij daar aan. Het overvaren was heel erg 
leuk, maar ik mis Margot, Daan en Michiel wel een beetje. 
 
De zaterdag  daarop ben ik voor het eerst naar de welpen gegaan. Dat is best wel 
even wennen. De groep is heel groot en ze doen allemaal spelletjes die ik nog niet zo 
goed kan. Ook maken ze daar hele grote hutten. Dat is heel erg gaaf.  
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(advertentie) 
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Nieuwe leiding Sionie 
Heyzheyz lezers van de Belboei. 
 

Hier een klein stukje van de Sioniehorde van de nieuwe leiding. 
Wij zijn Pauline (17 jaar) en Saskia (16 jaar) we zijn nu 5 weken officieel lid van deze 
gezellige en ook grootste groep binnen het Zuiderkruis. 
  

Ik ben Pauline Delville, zit 10 jaar op scouting ongeveer. Ik ben begonnen als welp, hier 
bij de Sioniehorde.  
En ik ben Saskia van Tol, zit in middels 10 jaar op scouting en ben zelf begonnen als 
welpje bij de Neuweghorde. 
 
We geven nu 5 weken leiding en het bevalt ons goed. Van te voren waren we beetje 
bang dat de welpjes niet naar ons zouden gaan luisteren omdat wij vroeger ook 
nooit luisterde naar de leiding, alleen als er iets leuks verteld werd. De opkomsten 
zijn op zaterdag zo als iedereen wel weet, wij beginnen om half 10 dus de leiding 
komt daar om 9 uur om wat voorbereiding te doen en dan de welpjes ontvangen. 
 

De eerste opkomst was eigenlijk een beetje een inleiding, om iedereen een beetje te 
leren kennen en om jezelf voor te stellen aan de nieuwe leden. Dus ook aan ons. Nog 
steeds ken ik niet veel namen maar dat komt vanzelf (hoop ik). De 2e opkomst eerst 
tikspel gedaan, toen op ’t veld paaltjes voetbal en daarna een pinguïn spel, was ook 
erg leuk. Ook mochten ze hutten bouwen dus waren de welpen weer gelukkig. Wij ook 
omdat we het clubhuis alvast konden opruimen. 
 

Afgelopen zaterdag hebben we het ‘appel en ei spel’ gedaan, naja bij ons werd het ’t 
‘knikker en ei’ spel. Dit hield in dat de groep in 5 groepjes verdeeld werd. Elk groepje 
kreeg een leiding bij zich en ook een knikker. Met die knikker moesten ze langs de 
deuren in de wijk om de knikker te ruilen tegen steeds leukere dingen. Na een uurtje 
of wat gingen we terug met de geruilde spullen (zoals een spiegel, snoep, andere 
eetbare dingen, speelgoed, glaswerk of serviesgoed). 
 

Toen elk groepje terug was gingen we bingo spelen. De prijzen waren de spullen die ze 
zelf langs de deuren hadden geruild. Volgens mij vond iedereen het leuk. Afgelopen 
opkomsten vond ik erg gezellig, en ook met vlag en wimpel geslaagd. Ook wij als 
nieuwe leiding vonden het erg leuk.  
Op naar de volgende opkomsten die hoop ik net zo gezellig en 
leuk worden als de afgelopen opkomsten. Hopelijk hebben 
jullie nu een beetje indruk wie wij zijn, wat we doen en wat we 
vinden van de opkomsten en het leiding geven. 
 

Groetjes en tot ziens  
Pauline en Saskia leiding van de Sioniehorde. 
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Laatste Zeildag Poca 
Wij (Alissa en Mirte van de Poca) gaan wat vertellen over de laatste zeildag! Net zo 
als elke zaterdag middag stonden we weer om 1 uur op de diep. We gingen daar nog 
ff lkkr nix doen en toen gingen we fietsen naar het haventje in Kortenhoef. Daar 
zagen we nog even de Ankerwacht, maar die fietste alweer weg. We gingen openen en 
de bootindeling doen. Sibrand (of hoe je het ook schrijft) (Siebrand; red.) een nieuwe 
leiding was er nu ook. Alissa zat ook bij hem in de boot. Mirte zat bij niemand in de 
boot, want ze was er niet. 
Ze helpt Alissa gewoon met dit maken. Toen iedereen klaar was gingen we weg varen. 
Lkkr onder de bruggetjes door. BOEM Alissa knalde de boot weer tegen de brug. Op 
de plas aangekomen gingen we gewoon een beetjuh zeilen. Jorik en Loek gingen 
trouwens op de surfplank. En bij mij (Alissa) op de boot gingen een paar nieuwe 
kindertjus leren zeilen, nou ze konden het al aardig… eigenlijk bijna beter dan ik! 
Verder gingen we gewoon lkkr varen, en om kwart voor vier gingen we van de plas af. 
Terug in de haven gingen we duh bootjus opruimen, en daarna kregen we ongeveer 50 
briefen die we allemaal ook al bij de mail hebben gehad. Tssssss dommuh leiding. Dus 
toen we klaar waren gingen we onze fietsen weer optuigen. Ik en Mirte lkkr niet want 
Mirte was er niet en ik was met de auto. Omdat ik een beetjuh laat was en niet nog 
eens kon gaan fietsen. Toen kwam ik thuis. Mirte die bij haar oma was geweest 
kwam toen ook thuis en toen ginguh we msnen en Alissa ging er vragen of ze hielp 
met dit stukje. Nou dit is dan het stukje doei doei.  
 
Xxxxxxx Alissa & Mirte 

Saskia en Pauline   (in Wilde Vaart-trui ?) 
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Nieuwe leiding Neuweghorde 
Hee hallo! 
 
3 weken geleden was mijn eerste opkomst bij de Neuweghorde. We 
zijn die opkomst naar de zandvlakte geweest. We hebben het 
driehoekspel gedaan: Het water moest de mens pakken, de mens kon 
de dijk aan en de dijk was weer sterker dan het water. Nadat we het driehoekspel 
hebben gedaan hadden we pauze en dronken we limo. 
 
In de middag gingen we de paardenrace doen. Een welp ging op de grond op zijn 
knieën met een das op zijn ogen. Een andere welp ging op zijn rug en stuurde hen 
over de finishlijn. Dit zorgde natuurlijk voor hilarische omvalpartijen. 
Na bloemkooltikkertje zijn we weer naar het clubhuis gegaan en hebben we een spel 
gedaan waarin de "junglebook" namen van de nieuwe leiding bekend zijn geworden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit waren onze leuke opkomsten! 
 
Groetjes, 
    Raksha 

Raksha (Lot) 

Shada (Miranda) 

Chill (Roald) 
Lowie (Josse) 
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Zomerkamp Ankerwacht 
 
Het begon allemaal op de regenachtige ochtend van vrijdag 22 juli. Omdat de 
trektocht in Almere zou beginnen, had Erik gevraagd of de bootsen en de kwartieren 
een dagje eerder aanwezig wilden zijn om de boten naar Almere te varen. 
 
Nadat de boten waren ingeruimd, konden we vertrekken. Omdat we een redelijke 
grote afstand moesten afleggen in een korte tijd, werden we de gehele dag gesleept. 
Dit werd wel na een tijdje saai! 
 
We zijn onderweg gestopt in Muiden. Toen we bij de eindbestemming waren 
aangekomen hebben we daar die avond lekker van de bbq genoten. Nadat de boten 
slaap klaar waren konden we lekker gaan slapen. De volgende dag moesten we alweer 
vroeg op omdat de rest van de groep zou komen. 
 
Nadat iedereen was gearriveerd konden we alweer vertrekken. We werden de hele dag 
gesleept. Onderweg wel gestopt in Lelystad om inkopen te doen, hierna zijn we verder 
gevaren maar na ene poosje stopte we om het eten klaar te maken. Wat chilli 
concarne was. Dit moest allemaal erg snel gebeuren omdat we voor 19:00 uur nog 
door een sluis wilden. Maar ondanks het snelle werk kwamen wij net ietsjes te laat 
voor de sluis. Dus zijn we naar een plaatjes gaan zoeken om te overnachten. De 
volgende dag hebben lekker ontbeten en zijn we weer gaan varen. We moesten zeilend 
over de Ketel- en IJsselmeer zien te komen zonder dat er enig wind was, dus dat 
werd roeien. Gelukkig werden we na een poosje toch maar opgepikt door de leiding 
die ons al slepend naar urk hebben gesleept, na Urk moesten we onszelf weer zien te 
redden. We wilden toen gaan jagen. Maar toen kwamen er kleine boeren 
aangewandeld die zeiden dat Ray en Ilja van hun land afmoesten gaan anders 
zouden ze een “tuunhark” tussen de “bielen” krijgen. We zijn daarom een klein stukje 
verder gevaren en daar zijn we gaan jagen. Maar dat hield ook al snel op omdat er 
verder kon gelopen. Gelukkig konden we een paar Duitsers overhalen om ons naar 
Emmenloord, maar toen we vroegen of ze naar Lemmer gingen, gingen ze maar ook 
naar Lemmer toe. Helaas was ook daar de sluis weer gesloten, toen we daar 
aankwamen. We hebben daar op een veldje voor de sluis onze tenten opgezet. Daar 
begon het opeens te regenen en we hadden nog niet gegeten. Gelukkig waren 
Laurens en Wouter zo aardig om dat te doen. De volgende dag werden de boots 
indeling veranderd. Waardoor Ilja boots werd en had hij Dick, Woutertje, en Pepijn 
onder zijn leiding. Waardoor ze bijna altijd op kop lagen. Erik ging bij Joost. Roy en 
Jeffery aan boord. En ik en Ray gingen bij Marijn en Mark aan boord. 
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Als eerst gingen we de volgende dag door de sluis waar we de vorige dag nog net te 
laat voor waren. Maar daarna kwamen we nog een sluis, en doordat Ilja zijn boot te 
laat was kon hij niet meer mee en moest hij een uur wachten omdat de 
sluiswachters gingen eten. Wij voeren door naar Sloten. En gingen wat spullen kopen 
en even de stad bekijken. Daarna gingen we het slotenmeer en kwamen Ilja zijn boot 
weer tegen. De slaapplek was in de buurt van Langweer. De volgende dag (was 
ondertussen dinsdag) zijn we naar Joure gegaan en hebben we daar inkopen gedaan. 
Toen we een overnachtingplaats hadden gevonden, hebben we de tenten op gezet en 
gegeten. Maar na het eten kwamen we erachter de jerrycans niet gevuld waren. Dus 
besloten wij om er een wedstrijd van te maken. Wie het eerst terug kwam met een 
gevulde jerrycan. Omdat we het wel een beetje eerlijk wilden houden, gaven we de 
kneuzenboot 5 min. voorsprong. Daarna mochten de overige 2 boten. Iedereen ging 
naar een kraantje bij de haven, maar daar moest je betalen dus gingen we naar een 
camping, wij waren daar als eerst en gingen we snel water halen. Toen we terug 
gingen zat de kneuzen boot vlak voor ons, ze wouden ons rammen, maar dat hielp 
niet echt. Wij kon gewoon door varen en zij lagen helemaal achterste voren. 
Waardoor wij er als eerste aankwamen en daar wonnen. 
 
De volgende dag mocht iedereen wat voor zich zelf doen. De meeste zijn nog even 
gaan zeilen. 
 
De dag erop, ondertussen donderdag, zijn we door gegaan naar de Sneekermeer, het 
was die dag erg lekker weer. Omdat we in de avond geen goede slaapplek konden 
vinden zijn we door gevaren naar de camping waar we eigelijk de volgende dag pas 
aan zouden komen. 
 
Op het grasveld waar we kampeerden, stond nog een andere scouting groep. Maar 
die waren de volgende dag al weer weg. De volgende dag zijn we zeilend naar Sneek 
gegaan om boodschappen te doen. De laatste avond zijn we uit eten gegaan bij de 
de chinees, dit was erg lekker. Toen we terug gingen varen begaf de sleper het. 
Toevallig kwam er net een politieboot langs we begonnen heftig te zwaaien maar ze 
kwamen niet naar ons toe. Dus moest er toch maar 112 gebeld worden. Hierna kwam 
er wel een politieboot langs, die heeft ons vlak tot onze camping gesleept. Door een 
lelievlet met 6 roeiers is de sleper toen de haven in gevaren. 
 
De volgende dag weg iedereen weer opgehaald en was het zomerkamp van de 
ankerwacht ten einde gekomen. 
 
Langs deze weg en namens iedereen wil ik de leiding bedanken voor het toffe kamp 
ondanks de vele regen in de avond. 

Groetjes Jetze Meijer. 
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WVA 
Hey medescouts, 
 
Er was mij gevraagd een stukje te schrijven voor dit geweldige club blad, en mijn 
ervaringen met de WVA opkomsten en het overvaren aan u mee te delen. 
en daar ga ik nu mee beginnen. 
  
Overvaren 
Zoals gewoonlijk deden de welpen en verkenners een groot spel dit keer ging het over 
de opsporing van de moordenaar van een alcohol verslaafde dikke zanger. 
En dit was de laatste bezigheid met de verkenners behalve het afscheid kamp dan. 
Na het spel gingen we naar de overvaar locatie waar wij in een vlet naar de overkant 
wrikken moesten, tot mijn verbazing was er niks vies, nats of engs te zien . 
Maar overvaren zal het overvaren niet zijn als er niet één verassing zou zijn. 
En gelukkig hadden ze een vuilnisbak met rotten eieren weetikveel wat prutje gevuld. 
Waar ik en mijn mede overvaarders even in moesten dopen voor dat wij echte 
wildevaarders zoude worden. 
 
Eerste opkomst 
We waren met alle nieuwe wildevaarders best wel heel erg op tijd tot verbazing van 
de andere wildevaarders. 
En we gingen zeilen nadat we een gigantische lijst van regels hadden doorgenomen  
(misschien is gigantische een beetje overdreven) dat was wel leuk maar niet veel 
verschillend van zeilen met de verkenners alleen zit je met andere mensen in een 
groep en staat er bege voor de leiding. 
  
Oud papier 
Het ziet er misschien wel leuk uit de hele dag een beetje met papier smijten is het 
ook wel alleen na een tijdje word je het een beetje zat maar gelukkig hebben we een 
gezellige groep ondanks dat de helft niet aanwezig was, was het met papier sjouwen 
en duwen toch nog erg gezellig en leuk. 
 
Dank voor het lezen van het verhaaltje. 
 
groet Bart b wat slaat op broeders de tweede Bart in de wva. 
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Afscheidsweekend WVA 
 
Beste lezertjes, 
 
Onze dag begon met een heerlijk dagje leiding geven, wat al snel volgde door een 
belangrijke vergadering. 
Van daaruit snelden we al snel door naar de frituurtent die ook wel het WVA 
clubhuis wordt genoemd. De frituur was fijn, sommige vonden het wel heel erg fijn, 
andere wel ok. Persoonlijk vonden wij het wel lekker, maar dat is maar onze mening. 
Als je het van andere wil weten moet je het maar aan hun vragen. Volgens ons vond 
Bart E. het wel erg lekker, tenminste dachten we aan z'n oogjes te zien. 
Tjonge jonge jonge, eigenlijk heb ik nog nooit iemand zo erg van frituur zien genieten, 
vooral de frikadellen, nou ja, daarna speelde we twister met drank en pepernoten 
enzo. 
 
Dat was heel vermakelijk maar ook vermoeiend dus hoog tijd voor een uurtje chillen. 
Toen werden we in 2 groepjes verdeeld eentje met Jochem (de stumperts afz. 
Josse) en eentje met Ronald (de stumperts afz. Roald). Met die groepjes kregen wij 
een dropping. Na een wilde rit met theedoek om in de auto, behalve de bestuurder 
want dat is natuurlijk niet handigst. De bedoeling was terug op het clubhuis te 
komen en heel leuk een bepaald lijstje met attributen (zoals dakpan en 
tuinkabouters enzo.) mee te nemen. We belanden uiteindelijk in een heel donker bos, 
vol met vossen, egeltjes herten en bevers, maar die zagen we niet want het was 
donker. Ronalds groepje (apen) hoorde muziek dus daar was vast feest en waar 
feest is, is de WVA. En ja hoor, daar kwamen we groep Jochem (wat een kneuzen ) 
tegen. Die vierden daar dat Wil en Jopie 50 jaar waren getrouwd. We kregen zelfs 
een lekker blikje met  cola light mee (maar niet zo lekker als de frikandelen van 
Bart). Nog gefeliciteerd Wil en Jopie ! 
  
Daarna splitste de groepjes weer op, Groep Jochem ging 
gratis met de trein en moest een 2 meter lange stok 
mee nemen, groetjes Jochem. En waren al vroeg in 
Hilversum dus die gingen nog even stappen en daarna 
met Lots zus terug met de auto. Groepje Ronald heeft 
braaf de wandeltocht gedaan en volgends Roald hebben 
we allemaal blaren. Beide groepjes kwamen tot volle 
verbazing van de orgie met de volle lijst aan. Maar 
groepje Jochem was eerder, maar dat maakte niks uit 
voor het spel. Maar wel stoerder maar toch baalde ze. 
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Toen was het tijd voor de kadootjes. Want de wilde vaart verdiende wel een mooi 
schilderij dus die kregen ze. En de oud wva-ers kregen allemaal een pinguin waar je 
geld in kon stoppen. DANKJEWEL!! 
Nog even gechillt en toen was het toch echt bedtijd voor vele, Voor sommige wat 
minder die tussen het gesnurk lagen. 
 
De volgende dag gingen we uitgeslapen zeilen, maar niet zomaar zeilen maar 
handicap zeilen. Dit hield in dat je met punten spullen voor je boot kon kopen, om 
een zeilwedstrijdje, en die moest je dan op verschillende eilanden ophalen. Het was 
een spannende strijd, maar halverwege stopte we maar, want de groep van Jochem 
was te snel voor de organisatie. Dus gingen we maar weer terug, en dat was een 
leuk reisje. Daarna reden we terug naar het clubhuis waar we voor de allerlaatste 
keer de boel gingen opruimen en de patat gingen opeten. Maar toen werd het echt 
tijd om de WVA te verlaten. Dankjewel Jochem, Ronald (en Wouter en Pim) en de 
wva-ers voor onze leuke tijd bij de Wilde Vaart. En orgie natuurlijk bedankt voor het 
gave kamp ! 
 
Tot ziens!  
JOSSE EN ROALD (de kneuzen) 

Overvaren van de nu oud-WVA-ers 
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Verhuurder Diep gezocht 
 
Het afgelopen jaar heeft Shirley voor ons de verhuur van de Diep gedaan. Dat is 
een verantwoordelijke klus, die de nodige inzet en organisatietalent vraagt. 
Inmiddels zijn Shirley & Erik verhuisd naar IJsselstein, en van daaruit is het op 
termijn toch wel erg lastig de verhuur te regelen. Shirley heeft beloofd ons uit de 
brand te helpen, en nog een tijdje de verhuur te doen. Daar zijn wij haar natuurlijk 
zeer dankbaar voor. In de tussentijd zijn wij op zoek naar een nieuwe: 
 

VERHUURDER PAND DIEPENDAALSELAAN 
 
Op basis van de ervaringen van Shirley en Joke hebben we het volgende takenpakket 
samengesteld:   
• 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);  
Indien dit punt een bezwaar is, kunnen we hiervoor een andere 
oplossing (lees: andere schoonmaker) regelen. 

• Zorgdragen voor het betalingsverkeer, inclusief borgsom, en de boekhouding 
daaromheen; 

• Controle op de toestand van het pand m.b.t. 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 één of andere band met de 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 (bij voorkeur, geen keiharde voorwaarde) tijd voor en bereidheid 

tot schoonmaken na verhuur (een kleine 2 uur per pand-deel); 
• Woonachtig binnen ca. 10 minuten van de Diep; 
• Goede bereikbaarheid per telefoon en per e-mail; 
• Bereidheid de functie tenminste een jaar te vervullen.  
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Dagelijkse activiteiten, met name in het weekend, zijn goed te combineren met 
benodigde contact met huurders. 
 
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 
 
Paulien van Hessen, namens het bestuur 

 
 
 
 

DE SCOUTSHOP HILVERSUM IS TIJDENS DE  
 

KERSTVAKANTIE GESLOTEN 
 

VAN DINSDAG 20 DECEMBER 2005  
 

T/M DINSDAG 10 JANUARI 2006 
 
 
 

PRETTIGE FEESTDAGEN! 
 

  

  

(advertentie) 
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Leidingweekend 2005 
Geachte allemaal! 
 
Het begon allemaal op een hele vroege zaterdag ochtend . Nadat Rik Broeders om 
half 10 aankwam en we voor hem gezongen hadden (want hij was jarig), werden we in 
groepjes ingedeeld. We kregen een fototocht naar een kanoboerderij in de buurt van 
Moergestel, dat is ergens ‘in the middle of Brabant’.  
 
Daar aangekomen gingen we weer voor Rik zingen en kregen we taart en koffie (of 
bier voor sommigen, want het was tenslotte 
feest) van de familie Broeders. Bij de 
kanoboerderij gingen we kruisboog schieten. 
Dat was erg leuk, tijdens het schieten hebben 
we nòg een paar keer gezongen voor Rik. 
Michiel had uiteindelijk gewonnen.  

 
Wat ze daar ook op het terrein hadden: toiletpot 
racers, maar daar mochten wij (het was al duur 
genoeg..) jammer genoeg niet mee racen.  
 
 
 

Daarna gingen we lunchen met een broodje worst 
op het parkeerterrein. En ja hoor, je raadt het al:  
we hebben weer voor Rik gezongen. Even later 
kregen we het volgende deel van de tocht. Nu reden 
we door naar Den Bosch. De auto's werden ergens 
op een braakliggend terrein gedumpt, we zijn 
doorgelopen naar het centrum, en hebben daar een 
groepsfoto gemaakt (zie pagina 26, red.). En ja 
hoor, ook dáár werd weer gezongen voor Rik. We 
gingen een uurtje op een terrasje zitten. Daarna 
gingen we een grachtentocht doen. Die was héél 
leuk, en we hebben weer gezongen voor Rik.  
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Toen we weer uit de bootjes kwamen, liepen 
we door naar het restaurant. Hier konden 
we kiezen uit vis, vlees of vegetarisch. Als 
voorafje kregen we mosterdsoep die bij ons 
koud was, wat wel jammer was. Daarna 
kregen we sla, frietjes en in mijn geval een 
biefstukje. Natuurlijk werd er wéér gezongen 
voor Rik (zucht…), een kopje koffie 
gedronken en wéér gezongen voor wie anders dan... onze jarige Rik! (Pfoe…)  
 

Toen zijn we tot diep in de nacht verschillende kroegen ‘in en uit gefeest’. Toen we 
terug liepen kwamen we er achter dat de auto van Sander open gebroken was. Dit 
was natuurlijk niet leuk, en Sander (en wij) baalden daar behoorlijk van! Het was 
toch verder lopen naar het clubhuis dan we gehoopt hadden en we hebben er ruim 
een uur over gedaan. 
 

In het clubhuis aangekomen hebben we nog een biertje gedronken, de bedden 
neergelegd en rond half 6 lagen de eersten toch wel in bed. 
De volgende ochtend gingen wij rond een uurtje of 12 uit ons bed om te genieten van 
een lekker gebakken eitje met spek en kaas. Ook was daar natuurlijk een lekkere bak 
koffie van de partij. Helaas voor 
Rik hebben we niet meer gezongen, 
want hij was niet meer jarig. Toen 
ben ik dit stukje gaan schrijven 
terwijl de rest aan het opruimen 
is. Dus het weekend is ook weer 
om. We hebben elkaar uitgezwaaid 
en Sander succes gewenst bij de 
politie. Op naar huis en vanavond 
vroeg naar bed! 
 
Diederick 

 

 

‘s Avonds een vent, ‘s ochtends ... 
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Geen leidingweekend zonder groepsfoto... 

Mededelingen 

Ik heb thuis nog twee oude welpen 
uniformen liggen, gratis af te halen 
(maar moet wel nog even naar de 
maten kijken)   
 
Jochem Harteveld 
tel.: 06-24585426 
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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 

(advertentie) 
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10 vragen aan…  Margot van der Horst 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Margot van der Horst, ik geef 4 jaar leiding bij de Beavers are Fun!, de leukste 
speltak van het Zuiderkruis! 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ja, ik woon in Utrecht met 2 vriendinnetjes in een heel pittoresk, rozig groen huiske. 
Daar heb ik een kamer van 12 m2. tot mijn beschikking. Ik ben van de zomer 
afgestudeerd aan de Pabo, dus mag ik mij naast Bever-mama-oma ook nog eens 
officieel juf noemen!  
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Zoals ik net al vertelde, woon ik in Utrecht met 2 huisgenootjes. Simone en Yoanne. 
Yo is nu voor 3 maanden naar een school in Ghana haar studie aan het afronden. 
Simone is full-time leerkracht op een basisschool zodat ze in februari haar reis 
naar Zuid-Amerika kan bekostigen. Ik slijt mijn dagen met 2 keer in de week naar 
school te gaan, dit voor mijn vervolg opleiding voor speciaal onderwijs. Om nog wat 
brood op de plank te brengen werk ik daarnaast in de catering. 
                                      
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Nou, ik ben leiding.  
 
5. Wat houdt dat in? 
Met zijn 4en entertainen wij elke zaterdag ochtend ca. 16 bevers gedurende 2 uur. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben ooit begonnen als welp bij de Pieter Maritshorde. Mijn zusje (Heleen) zat er 
al, en op een goede dag ben ik ook maar 
eens gaan kijken.  
Na een toffe welpentijd was het tijd om 
naar de Pocahontaswacht te gaan en 
daar te leren zeilen. Nadat ik het zeilen 
onder de knie had ben ik bij de Wilde 
Vaart gekomen. Na de Wilde Vaart 
doorgestroomd naar de stam, waar ik nu 
al 4 jaar bij zit. Een korte break voor een 
reis naar Barcelona mocht de pret niet 
drukken, want zoals jullie kunnen lezen 
ben ik weer helemaal terug sinds een jaar! 
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7. Waarom zit je bij scouting? 
Omdat het: 
• Lachen is; 
• Altijd gezellig; 
• Beavers fun zijn; 
• ‘t Studiepunten heeft opgeleverd; 
• Gave zomerkampen; 
• Gave zaterdagen. 
Kortom: een príma tijdverdrijf! 
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Ik heb piano gespeeld, jazzballet; even lekker de benen strekken voor de 
zaterdagochtenden. Zeilen, een overblijfsel sinds de verkennertijd. Ronddwalen in de 
gezelligste stad van Nederland: Utrecht. Vriendje hebben. 
 
9. Wat vind jij nou van die nieuwe wegwerp BBQs van de Liddle? 
Deze is speciaal voor Bart: De Liddle BBQs zijn echt de beste BBQs die er zijn. Je 
kan er goed van BBQen met 7 man. De biefstukjes lekker mals en de kippenpootjes 
heerlijk gaar! Bart, kom maar eens een keer gezellig BBQen!   
 
10a. De persoon die ik de volgende keer in deze rubriek wil zien: 
Miranda Heinsman. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Weet jij wat de wortel van 34 is, gedeeld door het aantal eieren dat een kip zonder 
te kijken kan leggen. Maar dan is het nog niet alles: je moet het ook nog 
vermenigvuldigen met het aantal leiding van de Zuiderkruis, inclusief de 
bestuursleden!? (tja.. het blijft een juffentik..) 

 
 
 
 

(juffentik, dàt lijkt ons nou een leuk spelletje...; 
red.) 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     
 

12 november  
10 december  

14 januari 2006 
 
 

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             Shirley Fiene                                030-6871553 
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                              030-6871553
                                              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 
Neuweghorde                             Linda Westendorp                         06-46194466 
Sioniehorde                               Martin ten Brink                          06-13784751 
Ankerwacht                               Erik Rosendal                              030-6871553         
Pocahontaswacht                       Guno Heitman                             035-6230543 
Wilde Vaart Antarctic                 Ronald Frank                               035-7726973 
Matancastam                           Bart Audenaert                           06-12108142 
Rimpelstam                               Daniëlle Nijs                                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 
5 november                              Strandwandeling 
8 november                              Regioraad 
16 december                             Spelraad boerenkool 
14 januari 2006                        Boerenkoolmaaltijd 
23 maart 2006                        Groepszwemmen  
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