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Van de redactie 
 
Lieve, lieve, lieve, lieve allemaal, 
 
De dagen worden korter en kouder. De boten zijn het water al weer (bijna allemaal) 
uit. De bomen zijn bruin. Het lijkt wel herfst! Maar niet getreurd, de Belboei trekt 
zich niets van de seizoenen aan. 
 
We moeten wel ons best blijven doen, want er gaat ook hier aan de redactietafel wel 
eens wat fout. Zo kregen wij na het verschijnen van de vorige Belboei een zeer 
teleurgestelde Pieter Maritshorde op ons dak. Heel terecht overigens, want we zijn 
bij het samenstellen van ‘hèt zomerkampennummer’ compleet vergeten om de 
inzending van de PM te plaatsen! Onze excuses, we zullen blijven proberen om alle 
stukjes die jullie opsturen te gebruiken. In dit nummer dus alsnog het verslag van 
het zomerkamp van de Pieter Marits. 
 
Nu we weer vaker gezellig binnen rond de centrale verwarming zitten, komt de 
feestmaand er weer aan. Over anderhalve maand is de Goedheiligman alweer jarig! 
Bij de gedachte aan het Sinterklaasfeest loopt ons het water alweer in de mond, 
want bij Sinterklaas denken wij altijd meteen aan pepernoten, marsepein en 
natuurlijk speculaaspoppen!! Meer over de overheerlijke Zuiderkruis-speculaaspoppen 
lees je verderop in deze Belboei. 
 
Wij zullen je verder niet langer ophouden, veel plezier!! 
 
De redactie. 



Belboei 169, oktober 2006, pagina 4 

Gezamenlijk 
 

 

Wanneer u dit leest, zijn we net met de hele leiding op 
Leidingweekend geweest. Een jaarlijks terugkerend evenement, 
georganiseerd door en voor de leiding, en door henzelf betaald. Vaak betaalt onze 
penningmeester tijdens het eten een drankje, maar voor de rest is het helemaal op 
eigen kosten. De leiding, die ieder weekend voor hun eigen onderdeel staat, is zo ook 
‘ns een zaterdag met elkaar op stap. Vorig jaar waren we naar Den Bosch, en daar 
is met zo’n hele club best wel wat te beleven. Meestal wordt er tijdens het weekend 
iets actiefs georganiseerd, zoals steppen, handboogschieten of wadlopen, naast iets 
rustigs (rondvaart, brouwerijbezoek, etc.). Het bestuur gaat meestal allemaal mee, 
want het is gewoon leuk om ook ‘ns wat langere tijd met de leiding te kunnen 
bijkletsen, zonder dat er allemaal kinderen omheen hangen. Omdat er die dag geen 
opkomst is wordt dat weekend in principe in de herfstvakantie georganiseerd. 
 

Hebben we nog meer van dat soort activiteiten naast de gewone opkomsten en de 
kampjes? Ja, dat zijn er ieder jaar weer een paar. Laat ik de belangrijkste even 
noemen. 
 

In januari begint dat met de Boerenkoolmaaltijd. Alle onderdelen komen ’s middags 
naar een centrale plek, waar (meestal in groepjes) allerlei activiteiten of een spel 
wordt gehouden. Rond half zes gaan we aan tafel, boerenkool, worst, mandarijntje 
toe. Na afloop gaan de welpen en bevers naar huis, en is er een Bonte Avond voor de 
rest van de leden. 
 

In maart hebben we het groepszwemmen. Vroeger waren dat de zwemwedstrijden, 
waaruit de besten van de groep naar voren kwamen, die naar de 
districtswedstrijden gingen om daar tegen de andere groepen te zwemmen. Omdat 
die andere groepen niet zo’n zelfde selectie uitvoerden, won de Zuiderkruisgroep 
altijd, en dat vonden de andere groepen op een gegeven moment niet leuk meer. Die 
districtswedstrijden zijn dus afgeschaft, en wij zwemmen nog gewoon een 
zaterdagmiddag gezellig met welpen, verkenners en Wilde Vaart. 
 

Daarna hebben we natuurlijk de Jantje Beton-collecte. De verkenners collecteren op 
de avonden door de week in de wijken rondom de Diep, de welpen en bevers (plus de 
verkenners die door de week niet konden) lopen op zaterdag door het centrum. Heel 
gezellig, en we halen ieder jaar weer erg veel geld op, waarvan de groep de helft mag 
houden. Heel nuttig, want hoe moet de penningmeester anders de eindjes aan elkaar 
knopen? 
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Na de zomervakantie is er begin september de Groepsdag: alle onderdelen komen 
ergens samen, waar een spel is uitgezet. Aan het eind van de dag is er het 
overvaren: Iedereen die naar een ander onderdeel toe gaat wordt feestelijk 
ingehaald – meestal op een wijze die het nodige vertier geeft voor de anderen. ’s 
Avonds is er de jaarlijkse groeps-barbecue: Alle leiding + bestuur + iedereen die op 
wat voor wijze ook de groep heeft geholpen (verhuur, onderhoud, materiaalbeheer, 
maar ook mensen buiten de groep die ons erg behulpzaam zijn geweest). Altijd een 
prima gelegenheid om dingen aan te kaarten die niet zo lekker lopen, te kijken wat 
anderen ervan vinden, of gewoon om gezellig bij te kletsen. 

Kort daarna hebben we de jaarlijkse Ouderavond, waar we alle ouders (meestal met 
name de ouders van nieuwe kinderen of kinderen die net zijn overgevaren) vertellen 
hoe de groep in elkaar zit, wat er in de onderdelen gebeurt, wat U kunt verwachten 
en wat er met de kinderen gebeurt zo door het jaar heen. 
 
In november is er dan de Strandwandeling: vanaf Bloemendaal gaan we het strand 
op, de bevers niet zo ver (tijd voor lekker spelen in het zand), de rest wat verder, en 
in het teruglopen pikken die de bevertjes weer op en gaat iedereen weer naar huis. 
 
En dan heb ik het nog niet eens over de andere tussen-door-activiteiten, zoals het 
bezoek van de Sint, de Speculaaspoppen of de acties om leden te werven op de 
Groest. Allemaal georganiseerd door steeds weer diezelfde mensen: de leiding van de 
onderdelen. Die doen dat er – gewoon naast hun eigen opomsten – even bij. En altijd 
weer met groot succes! Hulde! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
voorzitter 
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SPECULAASPOPPENACTIE 
Zoals u 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 houden we de speculaaspoppenverkoop. 
 
Wij vragen de leden 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 28 oktober de bestellijsten mee. 18 
november moeten de bestellijsten en het geld ingeleverd worden bij de leiding. Als uw 
kind op die opkomst niet aanwezig kan zijn, dan graag vóór 18 november lijst en geld 
inleveren bij de leiding of bij Wieke Broeders (zie onder). 
 
Vrijdagavond 24 november worden de bestelde speculaaspoppen bij de 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? Ik mail u met alle plezier de “sponsorbrief” toe met 
daarin de uitleg van onze actie.  
 
Zuiderkruizers, heel veel succes met deze actie, en alvast bedankt. 
 
Wieke Broeders  
Utrechtseweg 44 
telefoon: 6234006,   e-mail: wieke@ z uiderkruis.nl 
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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) 

(advertenties) 
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WVA Afscheidsweekend 
Hallo alle mensen die dit stukje lezen, Daar gaat hij dan, mijn laatste stukje als 
WVA zijnde. Na 2 jaar ga je weer verder met het stukje opgroeien bij de scouting, na 
ja poging tot. Maar ook al ben je dan leiding je mag heel even nog 1 keer terug naar 
die goede oude tijd: 
 
Het afscheidsweekend! 
 
Omdat we nu leiding zijn en we dus gewoon opkomst moesten draaien begon het 
weekend rond een uurtje of 6 op de Diepedaalselaan, na ja rond 6 verzamelde we 
daar. Na anderhalf uur gingen we eten, gourmetten. In mijn ogen leek het niet heel 
veel in het begin maar na een tijdje eten zag ik toch wel in dat het vrij veel was aan 
onze kant van de tafel, de rest van de oude garde (Koen, Bart e. Tommy, Jochem en 
Ronald) aten rustig door en hebben alle resten vlees naar binnen gewerkt (hoe zou ik 
niet weten maar het is ze gelukt) 
 
Na het eten werden de oude wva’ers geblinddoekt en in een auto gepropt om naar 
een onbekende plek ergens op deze aardbol gedropt te worden. Nadat we in (wat we 
toen nog niet wisten) Laren aan kwamen moesten we door middel van foto’s een 
toch lopen, een zo genaamde fototocht. Deze zou eigelijk geblinddoekt moeten gaan 
maar dat was alleen maar het eerste deel, daarna was het toch veel leuker om met 
eigen ogen te zien waar we liepen. De organisatie had een behoorlijke toch bedacht 
waar bij we letterlijk 3 keer van de ene kan van Hilversum naar de andere kan van 
Hilversum toe werden gestuurd maar aangezien we daar toch niet helemaal zin in 
hadden hebben we de toch wat in gekort. Maar zelfs met de helft van de plaatjes 
zijn we toch nog dik 2 uur aan het lopen geweest. Toen we terug op de diep waren 
hebben we onze fietsen gepakt en zijn meteen door gegaan naar Loosdrecht. Waar 
ons een heerlijk warm clubhuis te wachten stond. Hier hebben we een beetje gehan-
gen (het geen wat je wel vaker bij de wva doet) en zijn daarna gaan slapen. De slaap 
tijden verschilde echter tussen 12 uur en half 7… dus veel nacht rust hebben de 
meeste van ons niet gehad. 
 
Na deze nacht hadden we natuurlijk een ontbijtje op bed, gebakken eitje dus zoals 
gewoonlijk bij de wva. Dit was de afsluiting van onze 2 jaren bij de wva waar wij alle, 
denk ik zo, zeer van genoten hebben. 
 
Iedereen bedankt en we zien jullie nog wel ergens   ;) 
 
Groetjes, Iris 
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(advertentie) 
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Zomerkamp Pieter Maritshorde 
Hier is hij dan! Het misschien wel enige volledig complete naslagwerk over de 
zomerkamp van de Pieter Maritshorde 2006!  
 
Maandag 
Het begon voor de leiding als zoveel starts van zomerkampen: op maandagmorgen 
werd de leiding na een gezonde en lange nachtrust wakker om nog snel de laatste 
voorbereidingen te treffen voor de start, de welpen waren namelijk in aantocht! 
 
Oef! Daar waren de eerste welpen al. En helaas… ze waren even druk als altijd… 
Daarom werden ze maar snel het bos ingestuurd. Na een pittige wandeling waarbij 
een boer van een groot deel van zijn graan ontdaan werd bij een spel in het 
graanveld, kwamen de welpen weer bij het clubhuis aan. Maar wat was daar nu aan 
de hand? De deur was dicht! En er hing een apart apparaat op! Wat zou er aan de 
hand zijn? Uit het clubhuis kwamen nog allemaal rare geluiden ook! Tsja… en toen de 
deur open ging en de welpen een voor een door de tunnel naar binnen moesten, 
werden de ware helden gescheiden van de helden op sokken…  
 
Na de tunnel die een “reis door de tijd tunnel” bleek te zijn werd het thema, reis 
door de tijd, bekend gemaakt. Nu was het tijd voor de jacht, omdat we in de oertijd 
zaten en de magen begonnen te knorren. Het was dus tijd om wapens te maken! 
Snel trokken de welpen het bos in om takken voor de pijl en boog te zoeken. Doordat 
we gelukkig een aantal Robin Hoods in onze gelederen bleken te hebben, en een 
geweldige kookstaf hadden we die avond heerlijk te eten. Na een paar spellen was 
het op naar de volgende dag, op naar de volgende tijd! 
 
Dinsdag 
Het begon voor de leiding als zoveel eerste nachten van zomerkampen: 
op dinsdagmorgen werd de leiding na 
een ongezonde en zéér korte 
nachtrust wakker om de welpen te 
gaan entertainen en de 
ochtendwandeling te starten. Hierbij 
werd een grote bloementuin ontdekt, 
maar veel belangrijker: de magische 
rots met waterval en grot werd 
ontdekt!  Terug bij het clubhuis was 
het weer tijd om door de tunnel te 
gaan, we gingen dinsdag namelijk 
naar de riddertijd! 
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Toen de welpen bij het clubhuis een spel aan het doen waren was er de volgende fijne 
verrassing. Een grote broer met ideeën, ervaring, moed en kunde was in aantocht! 
En hij kon nog geweldig koffie zetten ook! Toen hij er was konden we dan eindelijk met 
de waterpistolen en superboten naar de geweldige waterval. Na een dag in, rond en 
bij de waterval en vooral een natte middag was het weer tijd om door (uiteraard 
door de grot) weer terug naar het clubhuis te gaan.  
 
Maar na een spelletje…. O jee! Een gewonde! Gelukkig… de eerste hulp was dichtbij. 
En nu hadden we er een manke held met de naam Marijn bij. En toen waren de 
overige helden allemaal uitgeput… Na een filmpje was het tijd om vroeg te gaan 
slapen, het spannende uitje stond voor de deur! 
 
Woensdag 

De dag begon al vroeg. Het was 30 graden, 
dus de korte wandeling leek zeer lang. Maar 
bij het Openluchtmuseum waren alle weer 
krachten terug. Eerst mocht de helft van 
de welpen de keukenprins zijn, en de andere 
helft mocht in het weiland zijn krachten 
tonen. Na een leuke dag in een zeer leeg 
park was het weer tijd om terug te gaan. 
Nadat de vermoeiende tocht via spannend 
lijkende bomen en honden klaar was, werd 
er lekker gegeten. 

 
Donderdag 
Nadat de leiding uiteraard zeer vroeg weer wakker gemaakt was, en een 
ochtendgymnastiek de welpen weer door het gehele park geleid had, besloten 
sommigen, wiens naam hier maar niet genoemd wordt, de leiding nat te spuiten. 
Deze welpen kunnen dit helaas niet droog navertellen…  
 
En na een paar spellen was het toen tijd voor het grote klaarmaken voor de bonte 
avond, en gelukkig was er ook een superkok aangekomen die de maaltijd ging 
bereiden. Die maaltijd was verrukkelijk en hierna werd (met corvee ertussen) 
doorgeraced naar de bonte avond! Dit beloofde namelijk een avondvullend 
programma te worden… 
 
Bij de bonte avond waren er zeer veel acts en iedereen deed zijn duit in het zakje om 
er een mooie en leuke avond van te maken. Na de disco mochten de flink vermoeide 
welpen hun slaapzak opzoeken. 
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 De disco 
Vrijdag 
De tijd gaat snel! Vandaag is alweer de laatste dag! Het wordt dus tijd om snel de 
schat te vinden! Gelukkig, de welpen vinden een telefoonnummer en aan de hand van 
een oude man worden ze naar de grot geleid waar de schat gevonden wordt. Dan 
snel terug naar het clubhuis om alles op te ruimen en de ouders op te wachten, 
want het kamp is nu al weer voorbij… 

 Sjoerd, Marijn, Marc, Luuk, Marloes, Kjell, Reinout, Gina, Zyad, Laurens, Pieter, Ella, 
Wouter, Tim, Roos, Diede en Rebecca (en natuurlijk Antoon en Bas) super bedankt 
voor het geweldige zomerkamp!  
 
Nieuwsgierig geworden? Op http://gallery.zuiderkruis.nl in de map van de Pieter 
Maritshorde staan nog veel meer zomerkampfoto’s! 
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Strandwandeling 
 
Op zaterdag 4 november gaan we met de hele groep een strandwandeling maken. 
 
Vorig jaar hebben we, voor het eerst na vele jaren, weer een strandwandeling 
gemaakt met de hele Zuiderkruisgroep. Vaders, moeders, broertjes en zusjes mee, 
het was een groot feest. We hopen dan ook dat dit jaar wéér 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, hoe 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 plan de campagne: 
• Verzamelen om 11.00 uur voor het clubhuis aan de Diependaalselaan 351 
• Indelen van de auto’s met hun passagiers 
• Vertrek uiterlijk 11.15 uur 
• Aankomst ongeveer 12.00 uur in Bloemendaal op de parkeerplaats tegenover het 

strand en naast het circuit  
• Terug op de Diependaalselaan om ongeveer 16.00 uur 
 
Wieke Broeders 
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Zaterdag 16 september beleefden wij weer met de hele groep onze jaarlijkse 
groepsdag. Natuurlijk was hier weer een spetterend spel georganiseerd. Hierbij 
streden groepjes om de winst bij een grote vossenjacht in het centrum van 
Hilversum. 
 
Vele vreemd uitgedoste lieden maakten ons dorp onveilig, maar dankzij de kinderen 
van de Zuiderkruisgroep zijn ze allemaal tijdig ‘getikt’. 
 
Deze dag deden 16 Bevers, 43 Welpen en 33 Zeeverkenners hun uiterste best om 
handtekeningen te verzamelen van de 33 loslopende Vossen. 
 
Zij waren verdeeld over 19 groepjes. Het groepje dat de meeste handtekeningen 
verzamelde zou hierbij natuurlijk winnen.  
 
De winnaars van de vossenjacht 2006 zijn de volgende groepjes: 
 
Bevers 
Loek  
Arjan  
Letty  
Yasmine  
Juda 
 
Welpen - Zeeverkenners: ‘Snowkids’ 
Daan              
Marissa         
Mirte 
Conne 
 
Er zijn heel veel leuke foto’s van de vossenjacht gemaakt. Deze zijn te bekijken op 
onze website: http://www.zuiderkruis.nl – evenementen – groepsdag – 2006. 
 
Groeten namens de organisatie, 
Ronald 
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Bevers 
Hallo lieve lezers, 
 
Het is een tijdje geleden, maar hier is een berichtje 
van de Bevers! Vanuit ons mooi opgeknapte clubhuis! 
 
Wat hebben we de laatste tijd allemaal gedaan?  
De groepsdag, er was een spannende vossenjacht, waarbij we 
veel verschillende vossen hebben gezien, een brandweerman, een visser waar we visjes 
mochten vangen, een zwerver en nog veel meer vet leuke figuren. De vossen lieten 
ons lekker rennen door het centrum van Hilversum. Toen alle vossen waren gevangen 
liep iedereen naar het gemeentehuis. Daar hebben we met z’n allen een korte 
gezellige picknick gehouden. Eindelijk was het spannende overvaarmoment 
aangebroken, de oudste bevers beklommen de toren om zo naar de welpen te rennen. 
Waar ze hartelijk welkom werden gejuicht. 
 
En.. we hebben een nieuwe leiding erbij!--> Bart Engelberts. Jippie! We zijn we heel blij 
met hem en hij voelt zich al helemaal thuis tussen de bevers.   
 
De week erna hoorden we gestommel op zolder, we dachten dat er beesten op het 
dak liepen. Toen hebben we goed door het luik naar boven gekeken… En wie zagen we 
daar staan… Lange Doener! Hij kwam naar beneden en heeft de hele dag met ons 
meegespeeld. We hebben hem laten zien wat we allemaal doen bij de bevers. Dat was 
natuurlijk heel erg spannend!  
 
We  gaan vaak naar het bos en zagen laatst dat de Beverdam wel heel erg was 
gekrompen. Toen hebben we allemaal onze spierballen tevoorschijn getoverd om 
vervolgens super veel en super grote takken te gaan zoeken in het bos en later ons 
eindresultaat te bewonderen: een beverdam die weer mega hoog is! Verder gaan we 
vaak hutten bouwen in het bos, spelen op het schoolplein, keihard rennen op de 
sportvelden en zijn wij als speurneuzen erg goed in speurtochten. 
 
De afgelopen weken was Esther ziek en kon helaas niet bij de opkomsten zijn. 
(Esther: Alle bevers heel erg bedankt voor jullie vet mooie tekeningen!)   :) 
Gelukkig was Koen daar, de reddende beverpapa!  Koen komt haar tijdelijk vervangen 
om samen met (stief-)bevermama Miranda en Bart er elke week een mooie opkomst 
van te maken,  
 
Dikke knuffels van de Bevers! 
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Matanca Stam 
 
 
Hallo Allemaal!  
 
Even voorstellen: 
Kennen jullie de Matanca Stam nog? Wij zijn de loodsen stam van het Zuiderkruis. 
Dit is de speltak voor jongeren tussen de 17 en 22 jaar. Hierin zitten o.a. 
Beverleiding, Welpenleiding en Verkennerleiding. Wij zijn met z’n 20-en en komen elke 
Zaterdagavond samen van 21:00 – 23:30 in ons stamhok de “Turtle Soos” aan de 
Schuttersweg.  
 
Ik denk dat jullie ons nog niet eerder zijn tegen gekomen in de Belboei en daar 
wilden we wat aan veranderen door onze geheime opkomsten eens openbaar te 
maken aan de rest van het Zuiderkruis. 
 
Het was zaterdagavond 23 
september 21:00 stipt. Het zou 
niet lang duren voordat het nieuwe 
spetterende seizoen zou gaan 
beginnen. Eerst werd op traditionele 
wijze het stokje van de voormalige 
stamleiders over gedragen aan de 
nieuwe stamadviseur van dit 
seizoen. (Wij hebben geen leiding 
maar een adviseur). (Sinds wanneer 
is de stamadviseur ook stamlid? 
Red.) Daarna kon het feest los 
barsten: Er was namelijk een 
kroegentocht uitgezet.  
 
Er waren 2 teams, namelijk het ‘Peace team’ en het ‘Love and Sexy team’. De 
bedoeling was simpel. Elk team had een opdrachtgever bij zich, die voor elke kroeg 
een raadsel gaf zodat daarna het team de kroeg mocht gaan zoeken. Ook was er in 
elk team een teamleider. Deze kreeg een wit T-shirt aan en Lippenstift mee. Het 
team moest er voor zorgen dat er zoveel mogelijk lippenstift kusjes op dit T-shirt 
zouden komen. In het ‘Love and Sexy team’ was Tommy de sjaak en in het ‘Peace 
Team’ Josse. Om te winnen moest je ook nog uit elke kroeg attributen mee nemen 
en proberen mensen lid te maken van het Zuiderkruis. 
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Na gekust te zijn door Kim Holland in Felix II, een 
Nippeltwist optreden te hebben gezien in Gooisch 
podium, gereld te hebben met hangjongeren op de 
Groest <grinnik> en veel meer avonturen te hebben 
beleefd, kwamen we uiteindelijk weer veilig bij elkaar 
in de Biersteeg in Café 1890, waar het spel 
onbeslist bleek te zijn.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit moest uitgevochten worden 
door een spel Twister in de 
Biersteeg. Helaas kan niemand 
meer navertellen wie er nou 
gewonnen heeft. Al met al weer 
een geslaagde Matanca Stam 
opkomst. Al zeg ik t zelf. 
 
 
 
 
 
 
Groetjes, 
 
Jelle 
Stamadviseur van de Matanca Stam 2006-2007 
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10 vragen aan… Paulien van Hessen 
 
1.Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van 
het Zuiderkruis? 
Paulien van Hessen, 47 jaar, en lid van het bestuur. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik ben medisch directeur van een huisartsenlaboratorium in 
Etten-Leur (jazeker, dáár helemaal), en probeer dat werk te 
beperken tot 4 dagen per week.  
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon in de Laan van Vogelenzang, een straat achter ons clubhuis aan de 
Schuttersweg. Ik woon daar met mijn man Sybren, en onze 3 zonen Freerk, Sjoerd 
en Arjen van resp. 12, 10 en 7 jaar.  
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis?  
Bestuurslid met als aandachtsgebied Public Relations.  
 
5. Wat houdt dat in? 
Zorgen dat ons geweldige ‘product’ Scouting Zuiderkruis bij diverse gelegenheden op 
een positieve manier onder de aandacht wordt gebracht. Ik houd me dus bezig met 
folders, vrijetijdsmarkt, openingen e.d. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Zeer beperkt: eerst moeder van leden, toen bestuurslid.  
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
In mijn jonge jaren heb ik een uitgebreide carrière als landscout gehad: kabouter, 
padvindster, sherpa en leiding. Ik vind Scouting een perfecte vrijetijdsbesteding voor 
kinderen en jong-volwassenen: plezier maken, praktische zaken leren als zeilen en 
knopen, organiseren, lekker buiten wat aanmodderen, van alles samen doen. En er is 
plek voor iedereen. Als bestuurslid draag ik graag een bescheiden steentje bij aan 
een enthousiaste Scouting club als de Zuiderkruis.  
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Veel tijd heb ik niet voor hobby’s, maar ik fiets nog wel eens een rondje op m’n 
racefiets. De hobby die het meeste tijd vraagt zijn trouwens m’n kinderen.  
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9. Wat is het grootste talent van de Zuiderkruis?  
Om niets lang van te voren en gedetailleerd te regelen, maar toch op het laatste 
moment alles voor elkaar te krijgen via de informele circuits.  
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Miranda Peters  
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Wat vind je nou van die Zuiderkruis, als je daar als relatieve buitenstaander bij 
komt en een half jaartje rondloopt?  

Paulien, uiterst links op de foto, hier druk in actie op de vrijetijdsmarkt 
in Hilversum. Verder op de foto: Joke en Herma, en op de rug gezien Ben 

en Ronald. 
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Leidingweekend 2006 
Over ballen in Bergen, en kanjers op de Kaasmarkt 

 
Het was weer zover. Leiding, bestuur en andere partijbonzen, allemaal waren we 
aanwezig. Dit jaar moesten we op zaterdag 21 oktober om half 10 aanwezig zijn op 
de Diependaalselaan voor het begin van het fameuze leidingweekend! 
 
Zoals elk jaar was er weer een Mystery Team dat het weekend organiseerde. Dit 
jaar was dat Mystery Team… nee niet 1, maar 2. Onder leiding van Guno, Laurens 
en Siebrand stond ons een weekend vol gezelligheid en lekker eten en drinken te 
wachten. Tja… De inwendige mens is dit weekend zeker aan zijn trekken gekomen!  
 
Onder het motto: ’Jullie zullen nu ook eens zien wat jullie de kinderen elk weekend 
aandoen’, werd dan ook het eerste deel van het programma uitgelegd. De auto in en 
scheuren naar de Schuttersweg, waar wij in het donkere woud een renspel gingen 
doen. Doel van het spel: uitvinden waar het leidingweekend zou plaatsvinden. En we 
mochten niet eens valsspelen! 
 
Aan het einde van het spel werd alles duidelijk. De eindbestemming: Alkmaar! Nadat 
we de routebeschrijving uitgereikt kregen, bleek dat we nog een tussenliggende 
hindernis moesten nemen. We gingen eerst Bergen verzetten, hoewel, de zinnen 
verzetten in het mooie dorpje Bergen. 
 
Op de plaats van bestemming aangekomen, werden eerst onze magen gevuld. Met 
krentenbollen en broodjes knak was dat snel geregeld. Vervolgens begaven wij ons in 
de wondere wereld van GVB’s en ruitjesbroeken. We gingen namelijk golfen, op de 
oudste midgetgolfbaan van Nederland. Ook hier mochten we weer niet valsspelen! 
 
Nadat we de ballen (?) alle hoeken van de baan hadden laten zien, en diverse hole-
in-ones (of is het holes-in-one?) te hebben geslagen vertrokken we. Bestemming: de 
penitentiaire inrichting te Alkmaar. Er bleek een cellentekort, dus moesten we 
uitwijken naar het naastgelegen clubhuis. We wandelden de stad in om een terrasje 
te pikken. De bierprijs stemde ons tevreden, en Sterre kon het niet nalaten flink 
met zijn warme chocomel met slagroom te knoeien.  
 
De lekkere trek diende zich weer aan. We konden nog nèt boven het geknor van onze 
magen uit horen dat Guno meldde dat het lokale fondue-restaurant in blijde 
verwachting van ons was. Wij spoedden ons richting de Kaasmarkt, waar de geur 
van hete oliën en kaas ons de weg wees.  
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Soep of salade vooraf, gevolgd door een overheerlijke wijn-, olie- of kaasfondue. We 
werden natgehouden door twee knappe blonde obers, toch dames!? In de persoon 
van onze penningmeester Harry, werden we door de groep getrakteerd op een 
drankje. Nadat we alle broodjes en vleesjes via de pan in onze buikjes hadden laten 
verdwijnen, kregen we een overheerlijk bakkie toe.  
 
Nu we de actieve en culinaire voorprogramma’s hadden afgerond, was het de 
hoogste tijd voor de hoofd-act. Het bestuur is in haar wijsheid tijdig vertrokken, 
dus ons werd geen duimbreed in de weg gelegd. Een heerlijke avond stappen lag in 
het verschiet! 
 
Het was even zoeken, want er was niemand echt bekend met het bruisende 
Alkmaarse nachtleven. Een goed terras was snel (weer) gevonden, en daar hebben 
we het dan ook een lange tijd volgehouden. Sluitingstijd maakte een einde aan de 
buitenpret, dus zetten wij onze queeste binnenskroegs (?) voort. Om drie uur werd 
het Alkmaarse uitzettingsbeleid ten uitvoer gebracht, waardoor de voltallige 
Alkmaarse partyscène op de kaasmarkt belandde. Dit leverde ons een vrolijk 
weerzien op met onze inmiddels dronken knappe blonde obers. Lot werd bijna 3 keer 
‘ontvoerd’, maar gelukkig wisten onze masculiene Zuiderkruisboys hier 3 stokjes 
voor te steken. Toen de groep weer compleet was, gingen we met de benenwagen 
terug naar het clubgebouw. Na een korte evaluatie ging Klaas Vaak aan de slag, en 
wij de koffer in. 
 
‘s Ochtends hadden de meeste lieden een appeltje te schillen met de kabouter in 
hun hoofd. Maar de goede zorgen van Karel (een kop koffie en een lekker gebakken 
eitje) deden wonderen! Na het opruimen en schoonmaken namen we afscheid en 
bliezen we de aftocht. Alkmaar, je wordt bedankt! 
 
Wij stoomden direct (oké… via de Burger King) door naar het schone Brabantse 
land waar een mooie klus op ons lag te wachten: de Belboei! Na wat koppen koffie 
en een paracetamolletje hebben we de redactie geopend, en togen wij aan de 
noeste arbeid. Het resultaat dezes ligt voor uw neus.  
 
De redactie heeft gewéldigenoten van dit spetterende evenement. Dit weekend 
staat ons weer in het geheugen gegrift. Hierbij dan ook onze grote dank aan allen 
die dit weekend mogelijk hebben gemaakt!  
 

Mystery team 2: Bedankt! 
 

De redactie.    
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     

 
11 november 2006 
9 december 2006 
13 januari 2007 

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container. 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Ronald Frank 
06-26638453 

(advertentie) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                 Ruurt Stapel                               035-6242471 
Secretaris                                Ellen Brouwer                               035-6216022 
Penningmeester                         Harry Rörik                                 035-6945263 
Public Relations                         Paulien van Hessen                       035-7721734 
Onderhoud Diependaalselaan        Tanja Durieux                               035-6284271 
                                              Wilma Heuvelink                            035-6284479 
Onderhoud Eikenlaan                   Maarten Kool                              035-6235245 
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   Han Westendorp                          035-6423268 
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                                     Esther Heuvelink                          06-12169738 
Albert Schweitzerhorde               Bart Audenaert                           06-12108142 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          0294-418723 
Waingoengahorde                        Miranda Heinsman                        06-25130126 
Sioniehorde                               Martin ten Brink                          06-13784751 
Ankerwacht                               Laurens van Wageningen                035-6284829 
Kustwacht                                Wouter de Jong                            035-6217398 
Pocahontaswacht                       Guno Heitman                             035-6230543 
Wilde Vaart Antarctic                 Ronald Frank                               035-7726973 
Matancastam                           Jelle van der Linde                        06-51389838 
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                       06-50508592 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand             Bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand           Schippersraad 
2e zaterdag van de maand          Krantenactie WVA 
Op afspraak                             Akelaraad 
 
Data 
4 november                              Strandwandeling 
14 november                             Regioraad  
20 januari                                Boerenkoolmaaltijd 
24 maart                                 Groepszwemmen 
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