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Van de kerstredactie 
Het was even een lichte worsteling om alle kopij weer boven water te krijgen, maar 
het is weer iets moois geworden hoor! Overigens is het maken van zo’n Belboei niet 
goed voor onze lijn, maar daarover later meer. Lekker is het in ieder geval wel. 
 
Jongens en meisjes, let goed op: we hebben vandaag een primeur! We hebben namelijk 
een hernieuwd onderdeel bij de groep, en wíj hebben de het Belboeistukje! Lees snel 
door om uit te vinden wat toch met de Neuweghorde is gebeurd! 
 
Ook hebben we een nieuwe verkennerswacht, maar die zijn nog zo druk om op te 
starten, dat ze geen tijd hebben gehad om een stukje te schrijven. In het 
februarinummer lezen we vast meer. 
 
Sinterklaas was weer in het land. Hij heeft lang moeten denken wat hij de 
Zuiderkruisers zou schenken, maar hij is eruit gekomen hoor. We lezen hoe 
Sinterklaas bij de bevers is geweest, en over het surprise-festijn dat bij de Wilde 
Vaart is geweest. Wij vragen ons af of Sinterklaas de verkenners dit jaar heeft 
overgeslagen, want daarover is niets te lezen. Zouden ze stout zijn geweest? 
 
In het kader van de feestelijkheden heeft de Stam ook weer een paar dingen op de 
agenda staan. Zo worden voor de leiding weer de jaarlijkse kerst– en 
nieuwjaarsborrel gehouden, en is ook binnenkort de videomarathon. 
 
Het bestuur ligt weer overhoop met diverse gemeente-besturen, maar heeft ook 
goed nieuws te melden. Zo heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers aangeboden om 
zich met het verhuur van de Diep, en met het onderhoud van de gebouwen bezig te 
houden. Super! 
 

Dus: Schenk in deze laatste donkere dagen voor de kerst nog een lekkere 
mok warme chocolademelk in, gordijnen dicht, kruip lekker dicht voor de 
open haard, en lees deze laatste Belboei van 2005 in één ruk uit! 
 
Vanaf onze redactietafel, willen wij jullie een super-gezellige kerst 

toewensen, en uiteraard een heel gelukkig en enerverend 
2006!!! 

 
De redactie. 
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Van het bestuur 
 

Weer een jaar… 
 
Het jaar is weer bijna voorbij. En het was me weer een jaar! 
In Loosdrecht mochten we eindelijk gaan bouwen aan de Flits voor ons nieuwe 
clubhuis, toen bleek dat de oude locatie (aan de Laan van Eikenrode) toch ineens 
weer beschikbaar was, wij willen dus weer daar bouwen, hebben we nu weer ruzie met 
de Gemeente omdat die dat dan wel goed wil vinden, wanneer we ook maar ons 
clubhuis aan de Loosdrechtsedijk op geven en de Wilde Vaarters in dat nieuwe 
clubhuis zetten. Dat willen wij natuurlijk weer niet zomaar ineens. We hebben dus nog 
wat op te lossen met ze. 

 
Aan de andere kant hadden we na de zomer zoveel verkenners (grotendeels nieuwe 
aanwas na onze actie op de Groest) dat de wachten uitpuilden. Het idee voor een 
nieuwe wacht was natuurlijk snel geboren, maar waar haal je dan de leiding vandaan? 
U gelooft het niet, maar binnen de groep bleek nog genoeg energie aanwezig te zijn, 
en zo stond er vorige maand toch een nieuw leidingteam voor een nieuw opgerichte 
derde wacht! 

 
Heerlijk om te zien, fantastisch dat onze groep dat toch maar zo even kan 
opbrengen (want uiteraard moesten er heel wat mensen “even opschuiven”: de 
bevers raakten ineens hun Moeder kwijt, de Ankerwacht moet het ineens zonder 
Wouter doen, daarnaast stonden ze ook nog eens een fiks aantal verkenners af!) 
maar het kon tòch maar. Iedereen was en is ervan overtuigd dat dit het beste 
moment was om een nieuwe wacht te beginnen (nu of nooit!) en het bleek ook heel 
erg leuk te gaan. De sfeer in de nieuwe wacht is opperbest, en de andere wachten 
zijn zo weer op sterkte: er komt door het jaar heen altijd voldoende aanwas. 

 
Daarnaast raakten we ook wat vaste krachten kwijt.  
Jan stopt met het onderhoud van de gebouwen. Ik meldde dat al – we zijn hem veel 
dank verschuldigd, want hij heeft dat toch uitstekend gedaan! – maar inmiddels 
hebben we zelfs een vervangend team: twee dames hebben zich tijdens de jaarlijkse 
klusdag spontaan aangemeld om het onderhoud te gaan organiseren. Tanja en 
Wilma gaan natuurlijk niet zelf timmeren, maar zullen de anderen om de groep heen 
(ouders enzo) regelmatig aanspreken om dat wel te doen waar nodig! Geweldig goed! 
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Shirley stopt na haar verhuizing met het organiseren van de verhuur. Ook daar gaat 
een team het overnemen. Joke en Ingrid nemen allebei een deel van het werk over. 
Shirley bedankt, dames succes! 
 
U moest eens weten hoe belangrijk taken als het onderhoud en het organiseren van 
de verhuur voor een groep als de onze zijn. We zouden ons geen raad weten wanneer 
niemand ons daarbij zou helpen! 
 
Ik wens jullie allemaal een prettige kerst, en denk erom: (op oudjaar) alles tijdig 
weggooien! 
 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 

(advertenties) 



Belboei 164, december 2005, pagina 6 

SPECULAASPOPPENACTIE 2005 
Wat een succes! 
We hebben alle records verbroken! 
Dit jaar hebben we 6680 speculaaspoppen verkocht.  
 
Nog nooit eerder zaten we boven de 6000! Alle 
kinderen, van bever tot wildevaarder en bestuurslid, 
hebben vreselijk hun best gedaan om speculaaspoppen 
aan de man te brengen. Hele straten (bijvoorbeeld in de 
omgeving van de Johan de Wittstraat) hebben van de heerlijke 
Zuiderkruispoppen kunnen smullen. 
 
Het onderdeel dat de meeste poppen heeft verkocht, 1830, is de WVA (Wilde 
Vaart), maar eerlijkheidshalve moeten we daar bij vermelden dat vooral een moeder 
van een WV-er zo haar best heeft gedaan. Haar werkgever heeft ruim 1000 poppen 
gekocht! 
Alle ambtenaren in Hilversum kennen ons nu! 
 
De Pocahontaswacht had ook dit jaar weer een prachtig resultaat. 1218 poppen!!! 
Bedankt jongens en meisjes, en bedankt leiding, want jullie hebben ze zo 
enthousiast gekregen. 
Alle kinderen hebben erg hun best gedaan om zoveel mogelijk poppen te verkopen en 
in ieder onderdeel hebben we “de beste verkoper”, deze toppers wil ik toch even in 
het zonnetje zetten: 
 

- Arjan Drijfhout bij de bevers 
- Marc Verhoog bij de PieterMaritshorde (net als vorig jaar) 
- Mark Opmeer bij de Sioniehorde 
- Martijn van de Linden bij de Waingoengahorde 
- Rob Klijnman bij de Ankerwacht(net als vorig jaar) 
- Bart van Welzenis bij de Pocahontaswacht (net als vorig jaar) 
- Jetze Meyer (en zijn moeder) bij de Wildevaart 

 
Hartstikke goed, wij zijn trots op jullie!! 

Al deze jongens hebben van Sinterklaas een cadeautje 
gekregen. 
 
Met deze actie hebben we € 4405,29 extra in onze 

clubkas gekregen!! 
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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) 

En dan is z’n weekje verkopen best de moeite waard, zeker omdat de 
speculaaspoppen ook nog best smaken. Bedankt Bakkerij ’t Stoepje! 
Zuiderkruizers, bedankt voor jullie mooie verkoop.  
 
En ouders bedankt, want zonder uw hulp bij het tellen van de poppen, het innen van 
het geld en het helpen rondbrengen van de poppen kunnen de bevertjes en welpen 
niet. 
 
Mag ik volgend jaar weer op jullie rekenen? 
 
Wieke Broeders 



Belboei 164, december 2005, pagina 8 

Strandwandeling 
Zaterdag 5 november was het eindelijk zover. Na vele jaren was er voor de 
Zuiderkruisgroep weer een traditionele strandwandeling. 
  
Om 11.15 uur was het verzamelen op de Diependaalselaan, daar was het een drukte 
van belang. Na het krijgen van de indeling van de auto's zijn we vertrokken. Met een 
stralend zonnetje gingen we op weg! Onderweg kwamen er donkere wolken met wat 
regen. Maar gelukkig: hoe dichter we bij Bloemendaal kwamen des te meer klaarde 
de lucht weer op. De zon ging zelfs weer schijnen! Aangekomen in Bloemendaal zijn 
we met z'n allen gaan wandelen. 
 
De groep liep niet dicht bij elkaar, maar in een gigantisch lang lint van Zuiderkruis 
mensen. Na helemaal naar Zandvoort gelopen te zijn, hebben we de terugreis weer 
aanvaard. Op het strand was veel te zien, zoals veel kitesurfers. Helemaal terug 
hebben we gezellig met z'n allen koffie, thee en voor de kids limonade gedronken.  
  
Na al dit gezelligs zijn we weer naar Hilversum gegaan. 
Hopelijk is dit voor herhaling vatbaar, want volgens mij was het een super groot 
succes!!!! 
  
Nicole Knecht-Cocheret de la Moriniere (moeder van Renzo en Marisa, Sioniehorde) 



Belboei 164, december 2005, pagina 9 

Ook strandwandeling 
Zaterdag 5 november werd het strand tussen Bloemendaal en Zandvoort bevolkt 
met allemaal Zuiderkruizertjes.  
 
Er hadden zich ruim zeventig kinderen bij mij aangemeld, en gelukkig waren er ook 
genoeg ouders die ons naar het strand wilden rijden.  
 
Op de dag zelf kwamen er nog een aantal scouts met vader of moeder bij. Zelfs 
broertjes en zusjes waren van de partij, zodat hele gezinnen met ons op stap 
gingen.  
Ruim honderd enthousiaste kinderen en ouders begonnen hun wandeling vanuit 
Bloemendaal richting Zandvoort.  
 
Wat een leuk gezicht, al die Bevers, Welpen, Verkenners en Wildevaarders die zich, 
met hun leiding, als een lange sliert over het strand verplaatsten. Alhoewel, 
verplaatsten? De Bevers wilden liever dammen bouwen en rivieren graven. Gelukkig 
had hun leiding overal rekening mee gehouden. Het picknickkleed werd neergelegd en 
eten en drinken werd uitgepakt. 
 
Michiel en Daan hadden zelfs hun stoeltje meegenomen. Maar van zitten kwam niet 
veel, nee, met schep en emmertje gingen ook zij aan het werk. 
 
De welpen hadden er flink de pas in, alhoewel... soms bleef er een groepje lekker 
spelen met de golven. Net op tijd wegspringen, spannend! 
De echte doorzetters, de scouts met de langste benen, hebben de viskraam in 

Zandvoort gehaald, en gesmuld dat ze hebben! 
 
Terug in Bloemendaal hebben we op het strand warme chocomel 
of thee  gedronken die 
ouders voor ons hadden 
meegenomen. Iets warms 
was best lekker, want al 
hadden we een heerlijk 

zonnetje, aan het strand was het toch best 
fris. Ouders, bedankt voor het rijden en de 
drankjes, en hopelijk tot volgend jaar! 
 
Wieke Broeders 
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Mowgli en Baloo dobberen in de Waingoenga 

Hebben jullie ’t al gehoord?? 
 
De Neuweghorde heeft een nieuwe naam! De horde had de oude naam te danken aan 
de weg waar ooit het clubhuis stond. We zitten nu echter alweer een flink aantal 
jaren aan de Verlengde Eikbosserweg. Overigens begint het clubhuis hier helaas ook 
de sporen van vele jaren trouwe dienst, in weer en wind, te vertonen. Tijd voor een 
nieuwe naam dachten wij! 
 
We vonden het leuk om de horde een tijdloze naam te geven die past bij de welpen en 
het Zuiderkruis. Na een speurtocht en vele ideeën kwamen we uit op: 
 

WAINGOENGAHORDE 
 

Waingoenga is een naam die voorkomt in het Junglebookverhaal van R. Kipling. 
De Waingoenga is de rivier die door de Sionieheuvels stroomt. In deze rivier ligt de 
Rots van de Watervrede. Zodra, in droge tijden, deze slangvormige, blauwe rots 
boven het rivierwater verschijnt kondigt Hathi de watervrede af, zodat alle dieren 
ongestoord uit de rivier kunnen drinken. 

Ook leuk om te weten: de Sionieheuvels zijn het jachtgebied van de Sioniehorde. De 
Sioniehorde is de wolvenhorde die Mowgli, het jongetje uit de jungle, opvoedde. Bij 
ons zit de Sioniehorde ’s ochtends in hetzelfde clubhuisje als de Waingoengahorde! 
 
Groetjes van de Waingoengahorde! 
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Installatiekamp Sioniehorde 
 
Op 19/20 november was het zover. Ik zou dat weekeinde eindelijk worden 
geïnstalleerd als echte welp. Wij begonnen zaterdag bij ons eigen clubhuis aan de 
Eikenlaan/Kolhornseweg. 
 
Wij moesten in de kring gaan staan en de welpen eed zeggen. Daarmee was het 
kampje geopend. Iedereen werd in een nest ingedeeld. Ik werd in nest zwart ingedeeld 
samen met o.a. Lieke, Joep, Mark en Maarten. Wij moesten een heel eind lopen. 
Tijdens het lopen kregen wij iedere keer opdrachten die wij dan moesten uitvoeren. 
Na een paar uur kwamen we aan bij het clubhuis aan de Diependaalselaan. We 
mochten even uitrusten met wat limonade. 
 
Daarna moesten wij ons slaapplekje in orde maken. Na het warme eten gingen wij 
een avondwandeling maken. Iedereen had zaklantaarns bij zich dat was heel erg 
spannend. Na de wandeling mochten wij onze schoen zetten, want misschien kwam 
Zwarte Piet wel langs. 
 
De volgende ochtend had 
iedereen een lekkere 
chocolade letter in zijn 
of haar schoen. Heerlijk 
was het. Na het ontbijt 
gingen wij ochtendgym 
doen. En na de gym 
moesten wij de 
slaapspullen opruimen. 
Na dit alles gingen wij 
naar buiten om tikkertje 
te doen en nog andere 
spelletjes. Het was toen 
heel snel 12.00 uur. 
 
De ouders kwamen kijken naar het installeren van de nieuwe welpen. Iedere nieuwe 
welp moest de welpen wet opzeggen, waarna iedere nieuwe welp een installatie teken 
kreeg. We gingen daarna lekker naar huis. Het kamp was heel erg leuk. 
 
Groetjes, 
Daniëlle de Kloet 
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Van de Stam 
Omdat het einde van het jaar weer nadert, wordt het weer eens tijd voor een paar 
leuke festiviteiten! Daarom gaarne jullie aandacht voor het volgende: 

 

Vier jij oudjaarsavond?

Zin om het nieuwe jaar knallend 
te beklinken? 

Samen met je vrienden?

SOOS-INSTUIF! (vanaf 01:00)

Stommerd!

Stommerd!

Stommerd!

Goed bezig!

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Hè - JIJ DAAR! 
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(advertentie) 
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Natuurlijk hebben we ook weer...  
 
 

kerstinstuif! 
Niks anders dan anders: 
Ordinair TROS-gezellig! 

 
Locatie? Ja! Waar dan? Schuttersweg! 
Tijd? Ja ook! Welke dan? Vanaf 14:00! 
Entrée? Ja, op de Schuttersweg! 

(maar ‘t kost niets om binnen te komen!) 
 

Lekker hèh, gewoon kerst, 
samen met de leukste familie van Nederland… 

(diepe zucht…) 

 

 

Videomarathon! 

 

En ja: Frans wordt óók 
gedraaid! 
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Afscheidsweekend Pocahontaswacht 
beste medescouts, 
  
wij hebben een gezellig afscheidsweekend gehad!!!! 
we begonnen om 2 uur s`middags. 
toen hebben we even geklooid en de bedjes klaargelegd 
een spelletje gedaan ik weet niet meer wat voor spel maar jah. 
limo gedronken en taart gegeten die de mensen die weggingen hadden versiert en 
gekocht. 
die avond deden we eens spel dat je  de vuurtoren je eigen kleur moest laten worden. 
door kaartjes en touwtjes van iemand af te trekken, 
dat ging nogal moeilijk maar uiteindelijk was het een groepje gelukt! 
groepje geel en dat waren: Yoeri, Teun, Remon, Iris en ik (Conne). 
maar dat bleef niet lang zo groepje groen Rosa, Aike, Peter, Loek en Marieke. 
brachten daar gauw verandering in. 
maar groepje geel liet het er niet bij zitten en won toch. 
toen moesten we gaan slapen. 
de oudste die weggingen mochten nog even bij de leiding zitten. 
na een uurtje kwamen zij ook bij de rest liggen. 
die nog niet sliepen. 
de meeste van hun gingen direct slapen behalve iris 
toen haalde peter zijn gesuikerde melk tevoorschijn. 
en gingen we een paar mensen insmeren, eigenlijk deden ze dat zelf maar ja. 
de volgende ochtend rustig ontbijten, 
en daarna... vliegers maken van stokjes en een vuilniszak 
lukte best aardig.  
toen was het tijd om op te 
ruimen! 
joepie de poepiej.... 
samen met iris had ik veel lol 
we deden dweilhockey! 
  
 
Groetjes,   
Conne 
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Sinterklaas komt bij de Bevers! 
  
Het is zondagochtend vroeg en na een wild avondje stappen in Den Bosch worden wij 
arme leiding om 10 uur ‘s ochtends wakker gemaakt om een stukje te schrijven voor 
de bevers. Dat is voor ons geen probleem doen wij maar al te graag! 
 
Zaterdag drie december was het zover. Wekenlang hadden de Bevers er naar 
uitgekeken. En nu kwam sinterklaas toch echt! Na het openen bleek dat Sint 
gisteravond een brief had achtergelaten en beloofde in de brief dat hij zelf tijdens de 
opkomst langs zou komen. De Bevers waren nu echt niet meer te houden. Dus zijn we 
snel naar het speelpleintje gegaan en hebben daar snel wat spelletjes gespeeld. Maar 
na vijf minuten stond Sint al voor een dichte deur bij het clubhuis dus zijn we met zijn 
allen terug gerend naar het 
clubhuis en zijn we met 
Sinterklaas in de kring gaan 
zitten. 
 
De Sint had zijn grote boek 
mee en daar stonden we 
allemaal in! De meest bevers 
waren gelukkig zoet geweest dit 
jaar want er hoefde niemand 
mee in de zak. Een paar bevers 
(en de leiding) moesten bij 
Sinterklaas op schoot. Sam 
moest aan Sinterklaas een mop 
vertellen, want dat doet hij 
anders ook altijd. We kregen 
allemaal veel snoep van de 
vergeetachtige Piet. Jammer 
genoeg komen aan alle leuke dingen een eind en was Sinterklaas alweer weg voordat 
we dat het door hadden. 
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Kerst opkomst bevers 
 

Gister was de laatste opkomst van het jaar, en niet 
zomaar een opkomst, nee, een kerst opkomst! Dus 
allemaal strak in pak als nette dames en echte 
heertjes. 
We hadden aan de kinderen gevraagd om allemaal wat 
lekkers mee te nemen. En de meest lekkere kerst 

gerechten kwamen voorbij. Dus schoven we allemaal aan 
en hebben we onze buikjes helemaal vol gegeten. Onder het 

genot van de meest lekkere kerstmuziek. 
 

 
 Toen alle schalen helemaal leeg waren hebben we allemaal onze jassen aangetrokken 
en kreeg de boswachter de schrik van zijn leven. Alle vaste bosbezoekers hadden nog 
nooit zoiets gezien: allemaal nette bevers in het bos. 
 
Gelukkig hadden we nog tijd zat om daar verandering in te brengen want ja, net en 
bevers gaat nou eenmaal moeilijk samen. Dus na vijf minuten bij de beverdam te 
hebben gespeeld was dit weer helemaal in orde en was er geen 
enkele schone bever te bekennen. Nadat we de beverdam versterkt 
hadden met een paar enorme takken zijn we naar de 
omgevallen boom gegaan die helemaal wit was van de 
sneeuw. Dus hadden we met de bevers in ieder geval 
een witte kerst. 
 
Jammer genoeg komt aan alle pret op een gegeven 
moment een einde. Dat eind kwam nu helemaal snel 
door een heftige regenbui. Dus zijn we als gekken naar het 
tunneltje gerend en gelukkig werd de regen vrijwel meteen minder dus kwamen we 
toch nog droog aan in het clubhuis, waar we nog een half uurtje heerlijk hebben 
gespeeld. Zonder dat we het door hadden was het weer 1 uur en stonden de ouders 
weer te wachten. Dus hebben we snel voor de laatste keer van het jaar afgesloten. 
Fijne kerstvakantie allemaal en tot 14 januari 
 
Groetjes de beverleiding 
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Welkomstweekend Wilde Vaart 
 
Het begon allemaal op een mooie zaterdag. We kwamen aan op het clubhuis, waar 
Koen al op ons aan het wachten was. De andere 3 kampjes verzinner’s (Sterre, 
Bart E, Iris S) waren er nog niet, oho..  
 
 
Eerst kregen we tijd om te chillen ;) Na een tijdje gerelaxt te hebben, gingen we een 
spel doen op de hei “het waar is Bart spel”. Onder weg kwamen we Iris S tegen. 
 
 
Koen verstopte heel snel de kaartjes die bij het spel hoorde. We moesten groepjes 
maken en zo snel mogelijk de kaartjes bij elkaar zoeken, en daar na een verhaal 
maken van de zinnetjes die op de kaartjes stonden. Het groepje met het mooiste 
verhaal, die won. 
 
 
Weer op het 
clubhuis hadden we 
geprobeerd om met 
zoveel mogelijk 
mensen op en 
tegen elkaar te 
zetten, maar er 
mochten maar 2 
voeten en 2 
handen op de 
grond komen. Toen 
was het ons 
(Ronald, Koen, 
Sasja, Sab en Iris 
H) gelukt! :) 
 
 
Daarna was het surprisetijd!!! Iedereen was er behalve Jochem en Bart E. Iedereen 
had natuurlijk zijn Super Toffe surprise rond en op de tafel gezet. Om de beurt 
mocht iemand z’n surprise openmaken. Er was een klein dingetje mis gegaan, want 
Koen had 2 surprises en Roos had er 0. uit eindelijk was het allemaal goed 
afgelopen!! 
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DE SCOUTSHOP HILVERSUM IS TIJDENS DE  
 

KERSTVAKANTIE GESLOTEN 
 

VAN DINSDAG 20 DECEMBER 2005  
 

T/M DINSDAG 10 JANUARI 2006 
 
 
 

PRETTIGE FEESTDAGEN! 
 

  

  

(advertentie) 

 
Na het eten en na het opruimen 
gingen we naar Saskia d’r parteej!! 
Want zij was jarig geweest :) Dat 
was vet tof!!!!!!!! 
 
De volgende ochtend kregen we een 
lekker eitje op bed van Bart en Iris. :) 
 
Made by Sabiene en Iris H 
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10 vragen aan… Miranda 
 
 
1. wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het zuiderkruis? 
Ik ben Miranda Heinsman (voor de welpen ben ik Shada). Ik geef sinds dit jaar leiding 
bij de waingoengahorde (bij velen van jullie nog bekend als Neuweghorde).  
 

2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je 
dan? 
Ik zit op het A.T.C in Hilversum, nu in mijn exa-
men jaar van de havo.  
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten?  
Ik woon in Hilversum bij mijn ouders en mijn zus-
je, en een paar huisdieren.  
 
4. Wat is je functie binnen het zuiderkruis? 
Ik geef leiding bij de welpen. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Met z’n 5en proberen we elke zaterdag middag 
een leuk programma neer zetten en het de wel-
pen naar de zin te maken. Verder organiseren we 
soms een kampje voor de welpen.  
 

6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis?  
Een jaar of 9 geleden ben ik een keer mee gaan kijken bij de Neuweghorde, omdat de 
buurjongens er op zaten. Na een tijdje was het tijd om over te varen naar de Anker-
wacht. Ook daar het naar mijn zin gehad, moest ik weer overvaren naar de wilde 
vaart. Nu geef ik sinds dit jaar leiding bij de Waingoengahorde en ben ik stamlid. 
 
7. Waarom zit je bij scouting?  
Waarom? Omdat ik het er al een hele poos naar mijn zin heb en het erg gezellig is en 
er leuke mensen op zitten. Kortom ik heb het elke zaterdag naar mijn zin.  
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting?  
Zeilen doe ik nog steeds erg graag. Veder rij ik soms nog paard, en ga ik een keer in 
de week fitnessen. 
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9. Weet jij wat de wortel van 34 is, gedeeld door het aantal eieren dat een kip zon-
der te kijken kan leggen. Maar dan is het nog niet alles: je moet het ook nog verme-
nigvuldigen met het aantal leiding van het zuiderkruis, inclusief de bestuursleden!? 
 
Wortel 34 is, 5,38, aantal eieren dat een kip zonder te kijken kan leggen is 350 (in 
een jaar als hij het hele jaar eieren legt!), Aantal leiding inclusief bestuursleden is 
45.  
 
Het antwoord is dus 0.750 
  
10 a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien?  
Wieke Broeders  
 
10 b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen?  
Heb je nog iets aan alle vragen toe te voegen? 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     
 

14 januari 2006 
12 februari 2006 
12 maart 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             Joke de Jong                               035-6232564 
Beheer Schuttersweg                  Daan Schoonens                          06-50658855 
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                                     Daan Schoonens                          06-50658855 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          0294-418723 
Waingoengahorde                        Linda Westendorp                         06-46194466 
Sioniehorde                               Martin ten Brink                          06-13784751 
Ankerwacht                               Erik Rosendal                              030-6871553         
Kustwacht                                Margot van der Horst                   035-6219927 
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 
14 januari                                 Boerenkoolmaaltijd 
23 maart                                 Groepszwemmen 
26 juni                                    Spelraad 
  
 


