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Van de redactie 
Sinterklaas is inmiddels weer thuis 
en denkt aan zijn bezoek aan de Zuiderkruis. 
 

De vele liedjes stelden hem op z’n gemak 
en er hoefde niemand mee in de zak. 

 
Er zijn veel kadootjes uitgedeeld 
en van pepernoten raakt niemand verveeld! 

 
Sint is pas nèt weer terug gegaan 
en de Kerstman komt er alweer aan. 

 
Nu wil de Sint dus heel graag weten 
of we hem nog niet zijn vergeten. 

 
Nou mijn beste Sinterklaas 
u bent de kerstman echt de baas. 

 
Want dit kerstnummer van ons blad 
staat vol met Sint-stukjes, hoe vindt u dat? 

 
Verder natuurlijk onze normale zaken 
over kampjes, de groep en clubhuisdaken. 

 
Van ons alvast een goede kerst en fijn nieuwjaar 
hiermee is dit gedicht alweer bijna klaar. 
 

Van ons, van hier, veel leesplezier, 
wij nemen nog een glaasje …. Prik. 
 

Groetjes, 
De redactie 

 

Lees maar 
snel verder... 
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Van het bestuur 
Panden 
 
We komen nu iedere week wel gewoon gezellig samen in allerlei gebouwtjes, en we 
nemen gewoon aan dat die gebouwtjes er altijd maar voor ons staan, maar is dat 
nou wel zo vanzelfsprekend? 
 
Aan de Schuttersweg hebben we een monumentenpandje staan. Leuk – maar dat 
kost veel werk. Het moet namelijk wel exact zoals het hoort worden opgeknapt. Een 
simpele manier (met andere dakpannen, of wat steviger luiken) mag dan niet. Dus 
kost het geld. Veel geld.  
Het afgelopen jaar hebben we daar veel werk in gestoken. Niet zozeer in het 
opknappen, maar meer in het bedelen om geld bijeen te krijgen voor een aannemer die 
dat voor ons deed. 
Het bedelen is gelukt (hulde, Ellen!), het opknappen is erg mooi gedaan (hulde, 
Henny!), en nu moet er nog een hek omheen. Want dat hadden we wel gepland 
(hangjeugd, U weet wel), en met de firma Heras een vriendelijk prijsje afgesproken, 
maar nu ligt de gemeente dwars. “Niet mooi. Moet een fraai gietijzeren hek zijn.” 
De gemeente heeft natuurlijk gelijk: dat is mooier, maar wie gaat dat betalen?! Daar 
hebben we het dus nu over. Zolang blijft het bouwhek staan… 
 
Op de Diep staat ons grote gebouw waar de boten altijd ’s winters liggen. Stevig, 
goed omheind, niet oud, wat kan er mis gaan?  
Alles: de Gemeente wil daar een bouwplan uitvoeren – en dan staan wij in de weg. Wij 
willen best meewerken aan een verplaatsingsactie, maar dan moet iemand wel 
zeggen waarheen, en wéér: wie gaat dat betalen? Overleg met de Gemeente dus 
weer… 
 
In Loosdrecht hebben we na twee jaar soebatten eindelijk weer een nieuw pandje op 
“onze” oude plek aan de Laan van Eikenrode. Iedereen blij? Echt wel – behalve 4 
mensen die er direct naast wonen. Die vinden het niet mooi. Kan ik me best wel wat 

bij indenken, maar wat willen wij dan? Een fraai, leuk snoezig 
gebouwtje wordt zo onder je handen afgebroken, dus je wil toch 
wat stevigers, nietwaar? 
 
Nu staat er dus iets waar de buren niet blij mee zijn. Inmiddels zijn 
we aan het procederen, en we zien wel waar dat schip strandt. 
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Ook in Loosdrecht staat ons gebouwtje van de Wilde Vaart. Ver van iedereen weg – 
daar kunnen we niemand tot last zijn, toch? Dus iedereen blij? 
Nou nee: de politie wil daar tegenover (in het oude gemeentehuis) een grote groep 
mensen laten werken, en die hebben parkeerruimte nodig – en dan staat ons 
gebouwtje dus in de weg…. 
Ook met de gemeente Wijdemeren zijn we dus in overleg. Want die heeft geen andere 
locatie, en al helemaal geen geld voor een verhuizing! 
 
Aan de Eikenlaan hebben we een leuk gebouwtje staan, ergens midden in het bos. 
Prima plek voor de welpen. Die kunnen daar lekker rennen en ravotten. Gaat dat 
altijd maar goed? 
Meestal wel. We liggen er in ieder geval niet onder vuur. 
Maar het gebouwtje wordt er niet nieuwer op. Begint zo her en der een beetje te 
rotten. Af en toe zakt er wel ‘ns iemand door ’n vloer enzo. 
Gelukkig hebben we mensen die daar dan wat aan proberen te doen. Schilderen, 
nieuwe dakbedekking erop timmeren, soms in vrije tijd, helaas soms ook gewoon 
betaald. Want je kunt nou eenmaal niet alles als liefdewerk-oud-papier organiseren. 
 
Aan de haven dan? Staat dat zonder zorgen? Op dit moment wel (ik zoek nu 
naarstig naar ongelakt hout om dat af te kloppen!). Want we hebben er veel 
discussies over gehad: kan dat niet weg zodat daar geparkeerd kan worden, moet 
dat daar niet weg omdat die haven toch steeds dichtslibt, kukelt het niet om omdat 
de grote boom het omhoog duwt, mag dat daar wel in verband met de steeds 
strengere milieu-eisen, etc. Maar op het moment is het even stil…. 
 
Gelukkig hebben we een groot aantal mensen in en om de groep die – grotendeels 
belangeloos – steeds weer tijd steekt in het proberen te redden wat er te redden is: 
timmeren, schilderen, zagen, bellen, bedelen, vergaderen met onwillige gemeenten, je 
als misdadiger laten bekijken door Boze Buren, etc. Dank aan al die vrijwilligers, want 
zonder hen kan Scouting helaas gewoon niet meer. 

Ik wens hen – en U allen – een heel erg prettige kerst. 
Misschien zien we elkaar op de kerst-instuif, of anders tijdens de Nieuwjaars-instuif 
in de soos. Tot dan! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter Zuiderkruisgroep. 
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Afscheidsweekend Pocahontaswacht 
We begonnen de dag met de jaarlijkse strandwandeling in Zandvoort. We moesten 
om 10 uur op de Diep zijn (vroeg hè?), kwamen rond 11 uur in Zandvoort aan en we 
hebben tot ongeveer 4 uur gelopen. Na die lekkere wandeling gingen alle anderen 
naar huis en bleef de Poca op de diep hangen: ons afscheidsweekend begon. 
 
Zoals altijd verzint onze (ex-)leiding een thema, deze keer was dat Barbaren. Ze 
waren een beetje veranderd sinds de strandwandeling, want ze liepen alle 4 rond in 
een berenvel. Toen gingen we maar een spelletje doen want het eten was nog niet 
klaar, de dieren moesten nog gevangen worden denk ik.  
 
We aten gelukkig echt barbaars, vers gevangen wild 
en natuurlijk zonder mes en vork, maar dat doen we 
altijd geloof ik. Na het vreetfestijn gingen we vla 
happen: mond open, vla erin (en slikken, want anders 
kreeg je alles over je heen en dat gaat zo plakken). 
Toen was het tijd voor ons toetje! We hadden twee 
heerlijke taarten gebakken, met onze foto erop 
geglazuurd! Ja knap hè, dat wij dat helemaal alleen 
kunnen! We hadden ook nog een dienblad geregeld 
met onze foto’s erop leuk hè zelf bedacht. 
 
Toen de afwas af was werd het een beetje koud buiten, dus moest er een fikkie 
worden gestookt om de marshmallows op te verbranden, dàt was wel goed gelukt. 
Maar helaas zijn er dan altijd mensen die zich vervelen, en ja wat doe je dan? Flesje 
draaien natuurlijk, alleen voor wanhopige mensen! 
  
Gelukkig raakte het hout snel op en mochten ze naar bed… Maar wij niet (wij =   
ex-poca = de Coole!)… de leiding vond het wel een goed idee om op een originele (oh 
ja en slaapverwekkende) manier afscheid te nemen, dus gingen we film uit het jaar 
1200 kijken met Arnold Schwarzenegger (dat was uit de periode dat hij nog niet zo 
goed Engels kon dus de film was niet zo interessant). Het ging over Conan (een 
barbaar) dus dat was lachen. Iedereen die niet half-sliep kon zien hoe hij een kameel 
een knal gaf en hoe er ‘bloed’ werd gespoten, heel rustgevend. Daarna gingen wij de 
gene die afscheid namen toch ook maar is naar bed, na een uurtje keten kwam de 
leiding klagen over de herrie. Joehee het zal een keer niet zo zijn, na ongeveer 10 
waarschuwingen moesten er een paar mensen ergens anders liggen, en kwam de 
leiding er gezellig (Uch Uch) bij. De volgende morgen werd iedereen wakker behalve 
Peter want die had niet geslapen. De volgende ochtend lekker ontbijten. 
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Na het ontbijt wat niet echt ontbijten was want niet iedereen had zin om op te 
staan. O ja we kregen heel relaxt ontbijt op bed of nou niet echt op bed maar in de 
gang waar we lagen met ze alle nou bijna iedereen. Daar hebben we een tijdje gelegen 
enne toen lekker opgeruimd. 
 
We hebben dweil hockey gespeeld tot het niet meer schoner werd. Hebben we toch 
maar normaal gedweild maar al die pepernoten waren veel te vermoeiend om op te 
pakken. Uiteindelijk klaar was het ook bijna tijd en kon iedereen naar huis maar 
natuurlijk niet voordat de Poca echt afscheid genomen had van ons! We sloten deze 
geweldige jaren af met de traditionele Poca Cola, een mok en een super tof 
roerstokje dat je niet moet laten vallen, volgend jaar maar gewoon van plastic. Nou 
Lieve (EX)leiding: Wij vonden alle jaren heel erg geweldig bij de Poca en we zullen deze 
jaren niet snel vergeten. Bedankt! 
 
Groetjes, De Wva-ers van nu: 
Peter, Conne & de rest Ex-poca-ers 2006 
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De dag van een Pietje! 
Heey! Ik ben een zwart pietje en ik heb bij de intocht in Hilversum mee gelopen! 
Het was echt heel leuk het was voor mij nog maar de 2e keer 
dat ik mee mocht en er waren echt heel veel kinderen! Nu ga ik 
jullie vertellen hoe mijn dag eruit zag. 
 
het begon heel vroeg om half 9 omdat we nog onze mooiste 
kleren aan moesten doen en de puistjes enzo moesten worden 
weg gewerkt. We waren in het ATC internationaal, en het 
duurde echt heel lang voordat we eindelijk naar de Vituskerk 
mochten. Maar in de tussentijd hebben we ons wel vermaakt met ‘hallie gallie’ spelen 
en andere dingen. 
 
Toen het eindelijk kwart voor 2 was gingen we met busjes naar de kerk daar 
moesten we nog wel eventjes een tijdje wachten omdat er 2 pieten van het torentje 
van de kerk af gingen abseilen. Daar was eindelijk het moment aangebroken dat we 
naar buiten mochten. Dat was echt heel leuk, want je komt er buiten en iedereen is 
aan het zingen en is blij dat je er bent. Daar mochten we alle kinderen pepernoten 
geven en hebben we zo een heel stuk rond gehuppeld en gedanst.  

 
 
Op het plein van bij het museum werden we 
opgewacht door nog veel meer kinderen en de 
burgemeester. Ze hadden een rap ingestudeerd 
en hebben dat toen heel mooi voor ons gerapt. 
Daarna mochten we weer verder lopen en waren 
we weer terug bij de Vituskerk. Daar stonden de 
busjes al op ons te wachten om ons terug te 
brengen naar het ATC daar konden weer 
eventjes bij komen en lekker douchen. Buiten 
stond een patatkraam en daar hebben (naja, ik 
vond het niet zo lekker) maar bij gegeten. Ook 
kregen we nog een speculaaspop. ik vond het 
echt een hele leuke dag. Nou dat was mijn 
verslag van die dag! 
 
Groetjes, 
een Pietje. 
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De sint was de Zuiderkruisgroep zeker niet vergeten! 

De dag van een ander Pietje! 
Jaaaah daar ben ik weer! Een ander zwart pietje. 
  
Vandaag mocht ik weer mee met Sinterklaas ik ben echt een bofkont. Deze keer 
gingen we langs alle bevertjes en welpengroepen!  
Deze dag begon ook weer vroeg om ons weer mooi aan te kleden en weer die puistjes 
en vlekjes bij te schminken toen we daar mee klaar waren zijn we naar de Pieter 
Maritshorde, Waigoengahorde, de Bevers, de Albert 
Schweitzerhorde, de Wilde Vaart de Kustwacht en we zijn ook nog 
is langs geweest bij van Hellemond sport! Dat was ook weer heel 
leuk allemaal lieve kindjes die heel mooi hebben gezongen voor 
sinterklaas. We zijn de hele dag rond gereden door rijpiet. 
Nou dat was het weer ik weet het, het is niet zo’n heel 
lang stukje.  
 
Groetjes, 
 
Pietje (en een beetje van Marieke) 
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Welkomst Weekendje AS en Sionie 
 
24 november was het zover. Ik mocht voor het eerst op kamp en werd ook nog eens 
geïnstalleerd. Sinds september zit ik op scouting en dat vind ik heel erg leuk. Ik 
moest eerst mijn spulletjes binnen zetten en mocht daarna lekker buiten spelen.  
Toen iedereen er was hebben we hele leuke spelletjes gedaan.  
 
 
’s Avonds hebben we spaghetti 
gegeten dat was best wel lekker. Toen 
het donker werd hebben we een nacht 
spel gedaan. Iets met star wars en 
kruisjes die je kunt verdienen en 
kwijtraken. Dat was heel erg spannend 
en ook best wel eng. 
 
 
Na het nacht spel hebben we de 
bedden opgemaakt en gingen we onze 
schoen zetten. Ik heb lekkere geslapen. 
Heerlijk tussen Daniëlle en Lieke in.  
Zij zijn van de Sioniehorde en waren met ons tegelijk op kamp. Lieke nam afscheid en 
kreeg een hele grote zwarte pieten Wuppie.  
 
 
Toen we wakker werden hadden we allemaal een chocolade Sinterklaas met 
pepernoten. Toen gingen we lekker ontbijten en de spullen opruimen. Daarna hebben 

we leuke spelletjes gedaan. Toen kwamen de papa’s en 
mama’s en werd iedereen die nieuw was geïnstalleerd. 
Dat was heel leuk want nu ben ik een echte welp. 
 
         Groetjes, 
 
         Janneke de Kloet 
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Welkomstweekend WVA 2006 
Hallo allemaal! 
 
Het kamp begon om 1 uur, in Loosdrecht. Toen om half 2 iedereen er was, konden we 
beginnen.  
 
We gingen een spel doen in het bos en op de hei. We moesten eerst lopen naar het 
bos, daar werden we in groepen van 5 of 6 personen aan een boomstam vast 
gekoppeld. Toen moesten we naar een van de 3 posten lopen. Bij post 1 moest je 
het spel op de wal en in de sloot spelen en je kreeg er limo (zonder limo...). Bij post 
2 moest je zaklopen/rollen eerst een heuvel op en daarna af. Bij post 3 moest je 
steltlopen. Per post kon je maximaal 2 doeken verdienen. Op die doeken moest je 
een stripverhaal tekenen. Het mooiste verhaal was van Rosa, Sasja, Peter, Bart & 
Jorik (ik). Bart en ik dachten dat we een nieuw stukje hei hadden ontdekt, helaas 
was het niet nieuw.  
 
Na het spel gingen we kaasfonduen. Hierbij deden we een of ander vaag spel waarbij 
je stukje brood aan je vork moest blijven zitten, anders moest je je linker buurman/
vrouw een kusje op zijn wang geven.  
 
Daarna gingen we ‘halli galli’ spelen. Toen gingen we nog wat leipe spelletjes doen. 
Zoals een kaart trekken. Bij iedere kaart moest je een bepaalde opdracht uitvoeren 
(per kaart een verschillende opdracht). Daarna gingen we nog dat leipe spel kaarten 
blazen doen.  
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Toen gingen wij (ik en ik) nog wat filosoferen (of hoe je het ook schrijft) met Ronald.  
Om 2 uur ’s nachts kwamen Bernard en Patri(c)k langs. Zij wouden Dick’s leven 
kopen (dit vond Dick erg eng). Om half vier kreeg Bart honger en deed twee pizzas in 
de oven en daarna nog een. Om half 6 gingen we slapen.  
 
De volgende dag werden we wakker, gingen (Aike en Sabine) eitjes bakken en gingen 
we het clubhuis opruimen. Dat ging best goed. Het was vet schoon. Toen gingen we 
niks doen tot 3 uur en was dit topmegaheavyvetgaafonwijscoolbaggervette kamp 
weer afgelopen. Nog even een bedankje aan de organisatie (Aike, Sabine en Marieke) 
het was echt vet tof. 
 
Tot de volgende keer allemaal! Jorik en Loek 

(advertenties) 
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Wist u dat? 
Onderstaand wil ik u over allerlei onderwerpen wat informatie geven. 
 
Zilveren waarderingstekens 
Op de groepsdag in september openen wij niet alleen ons scoutingjaar met een 
gezamenlijke activiteitendag. ‘s Avonds is er een BBQ voor alle leiding, bestuur en 
overige vrijwilligers. Het moment voor de voorzitter om iedereen te bedanken voor 
zijn of haar bijdrage aan onze groep. 
Bijzonder moment is de uitreiking van de zilveren waarderingstekens (zilveren 
“duppies”). Iedereen die zich 10 jaar voor de groep inspant komt hiervoor in 
aanmerking. Dit jaar konden we de nummers 24, 25 en 26 uitreiken en wel aan 
Wouter Klein, Wouter de Jong en Bastiaan Verbeet. 3 mannen die zich al jaren 
ingespannen hebben om de kinderen een leuke scoutingtijd te geven, waarvoor wij hen 
als bestuur heel erg dankbaar zijn, want zonder leiding geen scouting! 

Schuttersweg 
In de afgelopen 3 jaar zijn we hard aan het werk geweest om ons clubhuis aan de 
Schuttersweg te kunnen restaureren. Omdat het pand een officieel Rijksmonument 
is, konden we niet simpelweg aan het schilderen gaan. Er moest een gedegen plan 
gemaakt worden in samenwerking met de Monumentenwacht. Daarna hebben we 
offertes opgevraagd bij in monumenten gespecialiseerde aannemers. We kwamen tot 
de conclusie dat e.e.a. € 45.000 zou gaan kosten en dat we dat geld zelf niet 
hadden. Daarop zijn allerlei activiteiten gestart om dit bedrag bijeen te brengen en 
met bijdragen van de Gemeente Hilversum, Hilversum Pas Op!, het SKANfonds, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wouter de Jong, Wouter Klein en Bastiaan Verbeet ontvangen de ‘Zilveren Duppies’ 
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Endemol Holding, veel buurtbewoners, het VSBfonds, Forbo Linoleum en Drukkerij 
Brugemann hebben we dit bedrag bijna bij elkaar gebracht. Het restant kunnen we 
gelukkig uit eigen middelen bijpassen, neemt niet weg dat bijdragen nog altijd welkom 
zijn (giro 183490 t.n.v. Scouting Zuiderkruisgroep in Naarden). Aannemer Hoogers 
uit Hilversum heeft de buitenkant weer helemaal pico bello in orde gemaakt.  
 
Samen met een aantal leden en andere hulptroepen is de binnenkant ook weer 
keurig netjes gemaakt. Er is opgeruimd, schoongemaakt, geschilderd, er is nieuw TL 
licht opgehangen en een nieuw toilet geplaatst. De leden van de stam hebben zelf de 
soos opgeknapt. 
 
Als toefje slagroom op de pudding hebben we nieuw marmoleum kunnen leggen en 
nieuwe tafels en stoeltjes kunnen kopen dankzij het VSBfonds en de fa. v.d. Berg op 
de Havenstraat. 
 
Laatste struikelblok is een hek. Nu het bouwhek er nog omheen staat merken we al 
dat het terrein veel netter blijft. Ook is er minder gevaar dat iemand met een 
spuitbus dichtbij kan komen om de muren van (ongewenste) muurschilderingen te 
voorzien. 
 
In overleg met de Gemeente wordt het een gesmeed hek van 1,50 m hoog, dat 
gemaakt gaat worden door Paul Stevens uit Loosdrecht. Omdat de Gemeente in 
deze een stevige vinger in de pap heeft, gaan ze gelukkig een redelijk bedrag 
bijdragen. Ook hier zijn we op zoek naar sponsors om de rest van het bedrag bij te 
leggen en wederom zijn giften van harte welkom. 
Naar verwachting zal het hek er rond half februari staan. Daarna gaan we nog met 
de Gemeente in overleg hoe de ‘tuin’ eruit zal komen te zien. 
 
Onverwachte giften 
Via Martijn Haringman kregen we een mooie stofzuiger voor in de botenloods. Heel 
handig omdat er ook vloeistoffen mee opgezogen kunnen worden. Martijn bedankt! 
Via Gerda Kooger kregen we een schuurmachine cadeau. Een welkom item als het 
om botenonderhoud gaat. Zij bracht ook nog wat touwen mee. Gerda bedankt! 
 
Onze groep is heel gelukkig met alle mensen die zich vrijwillig inzetten op allerlei 
niveaus. Ik denk dat dat 1 van de dingen is die scouting zo leuk maken. Het 
onbaatzuchtig samenwerken om een grote groep kinderen een leuke tijd te bezorgen.  
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een heel mooi nieuw scoutingjaar! 
 
Ellen Brouwer 
Secretaris. 
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Speculaaspoppenactie 2006 
 
Tjonge, jonge, alweer het record verbeterd! 
Gingen we vorig jaar over de 6000 verkochte poppen heen, nu 
hebben we de 7000 stuks al gepasseerd! Totaal zijn er ruim 7090 speculaaspoppen 
verkocht! 
 
Wat hebben jullie allemaal je best gedaan! 
Sommige kinderen wat meer dan  anderen, en twee wil ik toch wel even noemen, 
namelijk Laura van Welzenis en Rob Klijnman. 
Vorig jaar hadden ze al heel veel poppen verkocht; dit jaar waren het er minstens 
zoveel! 
En het leuke is dat ze allebei echt alles zelf hebben gedaan. Niet via het werk van 
vader of moeder, maar zelf bij heel veel adressen aangebeld en zo per stuk (of per 
drie stuks) komen tot een totaal van 141 poppen voor Laura en 190 voor Rob. 
Bravo!  
Marijn Hop had een bedrijf gevonden dat “onze poppen” wel eens wilde proberen.  
Fijn Marijn, goed gedaan!  
En nu maar hopen dat ze ze lekker vonden, want wie weet volgend jaar…? 
 

In het overzichtje op de pagina hiernaast kan je zien hoeveel 
poppen de verschillende onderdelen hebben verkocht. 
Leuk is dat de Albert Schweitzerhorde, die in september weer 
begonnen is in Loosdrecht, al meteen zo’n prachtig aantal heeft 
verkocht. Daar heeft Naomi Lof ook heel erg haar best voor 
gedaan. (Zij verkocht 150 poppen!) 
En de Kustwacht, de nieuwste verkennerwacht, deed het ook al zo 
goed! 
 

De beste verkopers van ieder onderdeel hebben van Sinterklaas een leuk cadeautje 
gekregen, want die mochten best eens in het zonnetje worden gezet, toch? 
 
De opbrengst van deze speculaaspoppenactie (€ 4245, 55) komt geheel ten goede 
aan de kinderen. Er kan nieuw spelmateriaal aangeschaft worden en we gaan in 
maart met alle welpen, verkenners en Wilde Vaarders zwemmen in 
Baarn. 
Voor de bevers wordt ook iets leuks georganiseerd. 
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Jongens en meisjes heel hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme, en ook jullie 
ouders bedankt, want vooral bij de jongsten zullen de ouders vast geholpen hebben. 
 
Tenslotte een bedankje aan alle rijders die de poppen weer netjes bij iedereen thuis 
hebben afgeleverd; Harry en Ruurt, Ronald en Miranda, Martin en Lot, Sander en 
Bart B, Bart A en Diederick, Siebrand en Ellen,  
Karel en Gerda, Rick en Roald en Henk. 
 
Kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen? 
Wieke Broeders 

        De verkoopresultaten 
 
De beste verkopers van het jaar 2006 zijn… 
Bevers                             Matthijs Jansma, 88 poppen                 
Albert Schweitzer             Naomi Lof, 150 poppen 
Sionie                             Loek Mijnhout , 103 poppen 
Waingoenga                      Ellen Klaver, 156 poppen 
Pieter Marits                    Arjan Drijfhout en Jan Mouwes, 81 poppen 
Ankerwacht                      Martijn Rakke, 75 poppen 
Kustwacht                       Rob Klijnman, 190 poppen 
Pocahontaswacht             Laura van Welzenis, 141 poppen 
WVA                               Marijn Hop, 367 poppen 
Leiding                             Guno Heitman, 108 poppen 
 
En de totaal verkochte aantallen: 
Onderdeel                        Aantal poppen 
Bevers                             308 
Albert Schweitzer             678 
Sionie                             815 
Waingoenga                      549 
Pieter Marits                    421 
Ankerwacht                      231 
Kustwacht                       665 
Pocahontaswacht             963 
WVA                               1000 
Bestuur                          440 
Overig                             1026 
 
Totaal:                             7096 verkochte poppen! 
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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: 

Hè - JIJ DAAR!

Vier jij oudjaarsavond?

Zin om het nieuwe jaar knallend
te beklinken?

Samen met je vrienden?

SOOS-INSTUIF ! (Vanaf 01:30)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Stommerd!

Stommerd!

Stommerd!

Goed bezig!
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Sinterklaas op bezoek 
  
Zaterdag 2 december heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan de bevers en de 
welpenhordes. 's Morgens rond 10 uur klonk er luid gezang uit het clubhuis aan de 
Eikenlaan. De welpen van de Sioniehorde zagen de stoomboot uit Spanje al 
aankomen en even later zagen ze Sinterklaas met twee Zwarte Pieten binnenkomen! 
Sinterklaas had zijn dikke boek bij zich. Gelukkig stonden daar alleen maar lieve 
kindertjes in.  
 
Zwarte Piet echter, was helemaal niet zo lief! Nee, hij was een beetje ondeugend. Hij 
deed het licht stiekem uit en drukte een paar keer op de bel. Ook liep hij zomaar 
over de tafels heen! Sinterklaas was daar niet zo over te spreken. Gelukkig hebben 
ze bij de Sioniehorde hele lieve leiding die niet zo ondeugend is, toen ze ook nog een 
mooi liedje voor Sinterklaas zongen was de Goedheiligman weer helemaal tevreden. 
Alle welpjes kregen een handje pepernoten en onder luid gezang vertrok Sinterklaas 
met zijn Pieten naar de bevertjes op de Schuttersweg. 
 
Ook daar allemaal blije en lieve kindertjes die mooie liedjes voor Sinterklaas hebben 
gezongen. Gelukkig dat Zwarte Piet zich nu beter gedroeg, want hij moet toch het 
goede voorbeeld geven? Sinterklaas was blij dat hij Esther weer zag, hij had zich 
toch wat zorgen gemaakt over haar toen ze zo ziek was. Gelukkig dat de overige 
leiding het in die tijd ook heel goed zonder Esther heeft gedaan, vandaar de 

complimentjes aan het hele 
leidingteam. 
 
De Albert Schweitzerhorde was 
nog druk in het bos aan het 
spelen toen Sinterklaas in 
Loosdrecht arriveerde. Maar zo 
gauw de welpen hem in de gaten 
kregen renden ze het clubhuis 
binnen. Zijn zetel stond al klaar. 
Sommige kinderen mochten bij 
Sinterklaas komen, Naomi kreeg 
een mooi cadeautje omdat ze zo 
goed haar best had gedaan met 
de speculaaspoppenverkoop.  
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De leiding moest op hun knieën bij Sinterklaas komen zitten en 
moest beloven altijd zo lief voor de kindertjes te zijn als ze tot nu 
toe geweest waren. Natuurlijk beloofden ze dat. Intussen hadden de 
Zwarte Pieten al heel wat pepernoten uitgedeeld en werd het tijd 
om te vertrekken. 
 
Daarna spoedden Sinterklaas en zijn Pieten zich naar het clubhuis van de Wilde 
Vaart. Die grote jongens en meisjes waren erg verrast door het (korte) bezoekje van 
de Sint. In het clubhuis aan de Diependaalselaan liepen nog een heleboel verkenners 
rond. Sinterklaas kon het niet laten om ook daar eventjes langs te gaan. 
 
's Middags had hij gelukkig weer wat meer tijd. Deze bracht hij door bij de Pieter 
Maritshorde. De aanwezige meisjes werden bij Sinterklaas gevraagd om een liedje te 
zingen en ook de leiding zong een sinterklaasliedje. Maar wat schertste onze 
verbazing, ook het Wilhelmus klonk uit de kelen van de leiding. Foutloos! Dat was wel 
een paar pepernoten waard! Trouwens, die pepernoten zouden nog een belangrijke rol 
gaan spelen in het spel wat later op de middag in het bos werd gespeeld. Gelukkig 
bleef er een Zwarte Piet achter om het spel uit te leggen. 
  
Sinterklaas, wij zijn erg blij dat u zoveel tijd bij het Zuiderkruis heeft kunnen 
doorbrengen. Ook alle Zwarte Pieten, bedankt dat jullie zoveel aandacht voor ons 
hadden, alle kinderen hebben het geweldig gevonden. Mogen we volgend jaar weer op 
u rekenen? 
 
Vriendelijke groeten,  
Herma (Groepsbegeleider bevers) en Wieke (Groepsbegeleider welpen) 
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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) 

Natuurlijk hebben we ook weer...  
 
 

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

 
Locatie? Ja! Waar dan? Schuttersweg! 

Datum: Tuurlijk! 255ste paasdag 
(ook wel: tweede kerstdag) 

Tijd? Ja ook! Welke dan? Vanaf 14:30! 
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…) 

 

 

 

En ja: Frans wordt óók 
gedraaid! 

(Zelfs met poliep…) 

(èn Jan!)  ☺ 
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Beavers are Fun! 
Vanaf het overvaren hebben de bevers een heel nieuw leidingteam gekregen; 
Esther (deze was er stiekem al even), Miranda (kwam net voor de zomer) en Bart
(vers van de WVA). Vol enthousiasme storten zij zich elke week weer in de wereld die 
bevers heet. (Heet dat niet Hotsjietonia!? Red.) 
 
PANIEK: Geen van hen was nog geïnstalleerd! Normaal doet de bevermamma dat 
met de rest van haar team, maar deze was zelf ook nog nooit geïnstalleerd! 
Bevergroepsbegeleidster (3x woordwaarde) HERMA to the rescue! Deze trommelde 
haar assistent Ellen op om zich in uniform te hijsen en om 9.30 uur op de 
schuttersweg te staan. Terwijl wij de laatste voorbereidingen troffen, kwam het 
goede nieuws dat Esther weer beter was en er ook zou zijn. Drie dubbele reden voor 
feest dus want ze was ook nog jarig geweest. 
 
Na de installatie en de koffie, hebben wij het kersverse leidingteam alleen gelaten 
met hun kids. Deze hebben er nog een geweldige opkomst van gemaakt. 
 

Esther, Miranda, Bart en inmiddels ook Koen;  
heel veel succes en vooral veel FUN! 

 
Herma van Ouwerkerk & Ellen Reurings 
Wij staan voor jullie klaar! 
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Kerstontbijt Sioniehorde 
Vanaf het zonnige Hilversum zal ik jullie vertellen over het kerstontbijt op 16 
december bij de Sioniehorde. 
 
Om half 10 kwamen de eerste ouders alle heerlijkheden brengen. Zo waren er zoal: 
Soesjes, appeltaart, kerststol, nog meer soesjes, gehaktballen, pannenkoekentaart, 
zelfgebakken cake, et cetera, et cetera. De foto zegt genoeg neem ik aan! 

Na eerst even lekker in de regen een tikspelletje te hebben gedaan, mochten de 
welpen het sfeervol aangeklede clubhuis in, en aanschuiven bij de met waxinelichtjes 
verlichte tafel. Daarna was het een kwestie van aanvallen, en jezelf volstoppen met 
alle hapjes. 
 
Na dit ochtendmaal was het tijd voor stoelendans en krantenmeppertje, waarop de 
ochtend werd afgesloten door een spel van Marco waar 1 iemand moest raden wat 
voor voorwerp er, zonder dat hij het wist, weg was gehaald tussen alle andere 
voorwerpen. 
 
Ik wil graag de welpen bedanken voor de altijd gezellige opkomst, maar ook de 
ouders voor alle dingen die ze geregeld hebben voor de opkomst! 
 
Groetjes, 
Sterre 
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Sint bij de Poca 
Hallo mensjes, 
 
Wij hadden met de Pocahontas wacht natuurlijk weer lekker op tijd een sinterklaas 
opkomst namelijk op 16 december. Dat het zo laat was betekend natuurlijk niet dat 
het niet gezellig was (:  
 
Eerst gingen we even naar buiten om een spelletje te doen. Dit spel was dat je een 
zak pepernoten moest zoeken. Er waren 2 groepen de zwarte pieten en de elfjes 
(hulpjes van de kerstman). Uiteindelijk vonden de zwarte pieten als 1ste de zak dus 
wonnen zij. 
 
Daarna gingen we beginnen met de cadeautjes. Iedereen had 3 cadeautjes 
meegenomen van ongeveer € 5. Teun had een rad meegenomen waarmee je moest 
draaien en bij elk cijfer zat een bepaalde opdracht. Teun en Alissa hadden de 
opdrachten gemaakt, maar wat bleek: ze hadden 
geen opdrachten gemaakt en verzonnen het 
terplekke. Toen hebben we maar gewoon opschreven 
wat ze bij een nummer zeiden en dat werd dan de 
vaste opdracht. Eén van de opdrachten was 
meelhappen en dit ging tijdens het cadeautjes 
uitpakken nog goed. 
 
Nadat we klaar waren iedereen zijn cadeautjes had 
uitgepakt en omgeruild en bla bla bla.. gingen we 
het moordspel doen. Iemand ging naar de gang en 
er werd een moordenaar aangewezen. Als de 
moordenaar naar je knipoogde moest je op de 
grond vallen. De gene die op de gang stond kwam 
dan binnen en moest raden wie de moordenaar was. 
Tijdens het spel begonnen Teun en wij (Mirte & 
Alissa) met een meelgevecht en uiteindelijk was 
iedereen + het lokaal wit. 
 
Daarna moesten we alles opruimen en ging iedereen naar huis. Omdat het 
ondertussen bijna kerst is: Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar (: 
 
Groetjes, Mirte en Alissa van de Pocahontaswacht 
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10 vragen aan… Miranda Peters 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Miranda Peters, ik ben 19 jaar en geef leiding bij de Bevers. 
 

2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik volg de opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werk), zit in mijn laatste jaar en na 
school werk ik in zorgcentrum Gooiers Erf op de Tuinkamer met dementerende 
ouderen. 
 

3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon op de Eemnesserweg (vlakbij winkelcentrum Seinhorst), 
nog thuis bij mijn ouders, Paul en Ria en mijn zusje Jennifer. 
 

4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben Beverleiding. 
 

5. Wat houdt dat in? 
Ik geef leiding aan de bevers op zaterdagochtend. Samen met de andere leiding doen 
we allemaal activiteiten, we bedenken opkomsten, contact houden met de ouders, 
tijdens de opkomsten houden we alles in de gaten en het belangrijkste, we zorgen we 
dat de kinderen een leuke tijd hebben bij de bevers! 
 

6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Naja loopbaan.. ik hou het kort, Beverleiding! 
 

7. Waarom zit je bij scouting? 
Daan en Michiel vroegen of ik een keertje wilde helpen bij de bevers, (vanwege mijn 
opleiding en Margot ging op dat moment weg bij de Bevers.) Ik ben toen een 
ochtendje mee gegaan en vond het erg leuk, vervolgens ben ik leiding geworden. 
 

8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Samen met een paar vriendinnen zit ik op streetdance, verder vind ik het leuk om 
met vrienden en familie leuke dingen te doen zoals, festivals bezoeken, uitgaan, 
winkelen, sporten naja.. als het maar gezellig is! 
 

9. Wat vind je nou van die Zuiderkruis, als je daar als relatieve buitenstaander bij 
komt en een half jaartje rondloopt? 
Ik vind de Zuiderkruis een erg leuke groep. In het begin moest ik wel even wennen, ik 
had een beetje standaard beeld van de scouting maar dat bleek helemaal niet zo te 
zijn! 
 

10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Ellen Reurings 
 

10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Wat was het gekste wat je hebt meegemaakt bij de scouting? 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     
 

13 januari 2007 
10 februari 2007 
10 maart 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                  Ellen Brouwer                               035-6216022 
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 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          06-13631825 
Waingoengahorde                        Miranda Heinsman                        06-25130126 
Sioniehorde                               Martin ten Brink                          06-13784751 
Albert Schweitzerhorde               Bart Audenaert                           06-12108142 
Ankerwacht                               Laurens van Wageningen                035-6284829        
Kustwacht                                Margot van der Horst                   035-6219927 
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                       0162-692474 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand            bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand           schippersraad 
2e zaterdag van de maand          krantenactie WVA 
Op afspraak                             akelaraad 
 
Data 
20 januari 2007                       Boerenkoolmaaltijd 
30 februari 2007                      Spelraad Hemelvaart/Pinksteren 
24 maart 2007                        Groepszwemmen 
1 juni 2007                              Groepsraad 
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