
34e jaargang, nummer 171, maart 2007 



Belboei 171, maart 2007, pagina 2 

Colofon 
Redactie: 
Joke de Jong 
Bart Audenaert 
Wouter Klein 
 
 
Redactieadres: 
    belboei@ zuiderkruis.nl 
of: 
    Limietlaan 30 
    5216JJ ‘s-Hertogenbosch 
 
 
Verzendadres: 
Bodemanstraat 60 
1216 AL Hilversum 
 
Oplage: 
210 exemplaren 
 
Drukwerk: 
Drukkerij Ten Herkel 
Loosdrecht 
 
Abonnementen: 
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro 
kan voor niet-leden van de Zuiderkruis-
groep een abonnement worden geno-
men. Aanvragen graag aan de redactie 
richten. Leden krijgen de Belboei auto-
matisch kosteloos thuisgestuurd. 

Inhoud 
Van de redactie ..............................................3 
Van het bestuur .............................................4 
Wilde Vaart opkomst 17 februari ............ 6 
Wilde Vaart kooktip ....................................... 7 
Advertentie ...................................................... 7 
Brandoefening Sioniehorde ....................... 8 
Advertentie ..................................................... 9 
Frederik Scheuremaar ...............................10 
Sinterklaasopkomst Poca ......................... 11 
Pieter Maritshorde ..................................... 12 
Albert Schweitzer ........................................ 14 
WildeVaartFotoFietsTocht ....................... 15 
Bonte Avond lied Matanca ......................16 
Advertentie en oude kranten WVA .......18 
Telefoonnummers ......................................... 19 
Data en mededelingen ..............................20 
 

uiterste inleverdatum voor 
de volgende 

Belboei 
15 april 2007 

Kopij- en verschijningsdata 
Nummer               Datum inleveren kopij         Verschijning Belboei 
172                 15 april 2007                   ± 21 april 2007 
173                 25 juni 2007                   ± 30 juni 2007 



Belboei 171, maart 2007, pagina 3 

Van de redactie 
 
Allereerst even een kleine verontschuldiging. Op de één of andere manier lijkt het 
ons de laatste tijd maar niet te lukken om een goeie inleverdatum voor de Belboei 
vast te leggen. Iedere keer wordt het wel een weekje verplaatst, omdat wij d’r zelf 
andere activiteiten tussendoor krijgen. We gaan proberen om dit beter te doen! 
 
Ondanks het opschuiven van de inleverdatum voor deze Belboei, hebben we niet 
verschrikkelijk veel stukjes binnengekregen. Een aantal onderdelen heeft gelukkig 
meerdere dingen ingestuurd, dus daar zijn we heel blij mee! 
 
Maar we zouden het wel heel leuk vinden om weer ‘ns iets van de Kustwacht, de 
Ankerwacht, de Waingoengahorde en de Rimpelstam te horen. Jongens en meiden, 
zet ‘m op, en klim in de pen!!! Doen hoor!!! 

 
 
Het weer wordt weer mooi en de dagen weer lang: Bijna lente!! Dat betekent dat 
binnenkort de welpen het bos weer in kunnen, en de verkenners het water weer op. 
Maar voordat het zover is, kun je lekker binnen nog van deze laatste Belboei 
genieten. Veel leesplezier!   
 
De redactie. 
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Van het bestuur 
DrukDrukDruk 

 
Terwijl een groot deel van de leiding de drukste periode van hun studiejaar 
doorloopt (punten halen!) gaat het scoutingseizoen gewoon door: Na de 
boerenkoolmaaltijd weer gewoon opkomst, of kamp, of met z’n allen bowlen, of wat 
dan ook. En eerdaags weer de Jantje Beton collecte. 
 
Daarnaast moet de leiding inmiddels ook al het zomerkamp organiseren: Wanneer je 
daarmee te lang wacht dan zijn de leukste locaties weg. Dus trekken dezer dagen 
diverse ploegjes het land door om clubhuizen te bekijken en vast te leggen. Gelukkig 
hebben ze daar maar allemaal de energie en – naast hun studie – de tijd voor! 
 
Rondom en in onze eigen gebouwen wordt op dit moment weer intensief geleefd: 
zeker in het winterseizoen blijven de onderdelen – ook de waterscouts – vaker bij het 
eigen clubhuis. Die kunnen dus wel weer ‘ns een opruimbeurtje gebruiken. Daarom 
gaan we op 14 april weer met z’n allen de diverse gebouwen (en belangrijker nog: De 
grond eromheen) uitkammen en alles wat er niet hoort wegmikken. Wat zaken 
opknappen, en dan staat het er allemaal weer pico-bello bij! Wilt U een middagje 
meehelpen? Graag! Meldt U aan op bestuur @zuiderkruis.nl. We kunnen nog veel 
handen gebruiken, want die maken licht werk! 
 
Onderwijl gaat het geharrewar met de Gemeentes ook gewoon door: Om ons mooie, 
opgeknapte gebouw aan de Schuttersweg wilden wij een Heras-hek zetten om het 
gebouw zo mooi te houden als het nu is. Dat mocht niet van de Gemeente: het moet 
een mooi smeedijzeren hek zijn, want dat past beter. OK, maar dat kost méér geld. 
Dat hebben we nu na wat bedelen bij elkaar, maar nu zegt de Gemeente weer dat 
voor zo’n hek een bouwvergunning nodig is – en die hebben we niet… En zo blijven we 
bezig! 
  
Ook met de Gemeente Wijdemeren blijft het continu trekken-en-duwen: We hadden 
een leuk gebouwtje aan de Laan van Eikenrode, dat moest weg omdat het oud en 
vervallen was. We kregen uiteindelijk vergunning voor een ander gebouw, dat hebben 
we neergezet, en nu zou het weer weg moeten omdat de vergunning ingetrokken is. 
Maar we gaan eerdaags een nieuwe vergunning krijgen, hoorde ik. 
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Ik had het al over Jantje Beton. Van 5 t/m 10 maart 
collecteren we weer met z´n allen in de wijk rondom de Diep 
en in het centrum. De helft van de opbrengst is voor de 
groep, en wij kunnen dat hard gebruiken! Doe daarom 
allemaal mee, en zet je beste beentje voor. Alleen met die 
opbrengsten zijn wij in staat om de clubhuizen, de haven en 
de boten in goede staat te houden. En die hebben we toch allemaal nodig, is het 
niet? 
 
 
Doe je best! 
Groet, 
Ruurt Stapel 

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) 
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Wilde Vaart opkomst 17 februari 
Vandaag begon onze opkomst, als gewoonlijk, om 1 uur in Loosdrecht. In tegenstelling 
tot andere opkomsten hadden we eindelijk eens programma! (Tenzij we afgelopen 
maand nog een programma hadden, maar dat kan je niet weten als je er een aantal 
keer niet bent. :p  ) 
 
Het programma voor vandaag was bedacht door Conne en Jorik. Ze hadden een heel 
creatief thema: Carnaval! We werden allemaal verdeeld in vier groepen. Iedere groep 
kreeg een bepaald thema toegewezen. Het thema van groep 1 was Sprookjes, groep 2 
had het thema Disney, van groep 3 was het thema Dieren en het thema 
Stripfiguren was van groep 4.  
Per groep moesten we twee maskers maken in de stijl van het gegeven thema. 
Verder moesten we ook nog een bijpassend lied bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het knutselen (met andere woorden: Een rotzooi maken) en een liedje bedacht te 
hebben, moest iedere groep optreden. De jury, Conne en Jorik, gingen daarna bepalen 
wat ze de mooiste maskers en het mooiste liedje vonden. 
De winnaar van de optredens was groepje 1, met als thema Sprookjes. Zij hadden 
maskers gemaakt van ‘De onzijdige reus’ en ‘De kabouter’. Groep 1 bestond uit Iris, 
Sander, Peter en Aike. 
 
Na de creatieve middag hebben degene die bleven eten nog gezellig met elkaar 
gegeten en gekletst en daarna ging iedereen naar huis. 

Groetjes Aike  
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(advertenties) 

Wilde Vaart kooktip 
 
 

Lekker recept voor een lekkere breez0r-cake 
 
Ingrediënten:  
- 4 eieren 
- 250 gram boter 
- 250 gram zelfrijzend bakmeel 
- 250 gram suiker 
- een beetje zout 
- en natuurlijk een Breezer! (mag ook een nep merk zijn) 
 
Veel kook plezier! (het is de Wilde Vaart ook gelukt ;p ) 
 
Groetjes Iris 
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Brandoefening Sioniehorde 
 
Zaterdag 3 februari ging ik naar scouting toe. We hebben eerst heerlijk spelletjes 
gespeeld. Dat was heel erg leuk, maar van al dat spelen krijg je wel een beetje dorst. 
We zaten met z’n allen in de kring om iets te drinken. Het was voor ons doen heel 
erg rustig.  
 
Tot dat iemand riep BRAND 
BRAND (dit is een oefening). We 
moesten met z’n allen zo snel 
mogelijk door de deur naar 
buiten, maar wel een voor een. 
Zodat we niet over elkaar zouden 
vallen en ons bezeren.  
 
We kregen ook te horen, dat als 
er een boom in de brand zou 
staan wij het bos moeten 
verlaten. Dat was in deze 
oefening niet het geval.  
 
Nadat iedereen buiten stond, 
mochten we weer naar binnen. We 
gingen nu de brandoefening nog 
een keer doen. Nu stond alleen 
de deur in brand. We moesten 
het clubhuis nu verlaten via het 
raam. Een leiding ging eerst naar 
buiten en er bleef een leiding 
binnen. Nu konden ze ons helpen 
met door het raam gaan.  
 
Zo zijn we een voor een door het raam gegaan, totdat iedereen buiten stond. De 
brandoefening was best wel leuk, vooral die door het raam. Na de brandoefening zijn 
we weer verder gegaan met spelen. 
 
Groetjes, 
Daniëlle de Kloet 
Sioniehorde 
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(advertentie) 
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Frederik Scheuremaar 
Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen, ik ben Frederik Scheuremaar en woon in 
Hotsjietonia met nog meer vrienden. Afgelopen zaterdag 27-01-‘07 ben ik op bezoek 
geweest bij de bevers in Hilversum.  
 
Ik zat nog lekker in mijn kamer te scheuren toen 
de bevers ineens binnenkwamen. Gelukkig had ik 
de deur dicht gehangen met stukken krant maar 
daar kwamen de bevers al snel doorheen. Ze keken 
even heel raar toen ze mij vonden onder mijn 
stapel kranten. Nadat ze mij gevonden hadden 
was ik blij dat het aardige bevers waren. Daarna 
zijn we gaan openen met een mooi beverlied. 
 
Na het openen hebben de bevers mij meegenomen 
naar hun beverdam. Een hele mooie beverdam! 
Daar hebben we nog wat ren spelletjes gedaan 
met kranten op je buik. Die moesten blijven 
hangen zonder dat je hem vast hield.  
 
Helaas het begon een beetje te regenen en het werd hoog tijd om weer eens terug 
te gaan naar het clubhuis. Terug in het clubhuis zijn we papieren hoedjes gaan 
maken en hebben we limonade gedronken. Na de limo en een snoepje hebben we maar 
een groot kranten gevecht houden. We maakte twee groepen en begonnen met 
proppen maken. Zo dat was gebeurd.   
 
“Jaaa… nu!”, en de proppen en snippers vlogen door de lucht. Het was de bedoeling 
dat ze probeerden hun eigen kant van de vloer leeg te krijgen maar van alle twee de 
kanten werd er hard gegooid. Het was een groot feest.  
 
Wat waren dat nou weer voor rare grote mensen? Ooo! Het waren de paps en mams 
van de bevers. Het was al weer tijd om naar huis te gaan. Wat een bende kunnen die 
bevers maken, maar ach, het was erg leuk dus sta niet raar te kijken als je in huis 
ineens allemaal verscheurde kranten vindt. Er is namelijk niets mooiers dan 
scheuren! 
  
Heel veel groeten,   
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 Sinterklaasopkomst Pocahontaswacht 
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 betekent 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 ter plekke. Toen hebben 
we maar gewoon opschreven wat ze bij een nummer zeiden en 
dat werd dan de vaste opdracht. 1 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 Pocahontas wacht 
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Pieter Maritshorde 
 
Stel je bent leiding bij een welpenhorde en je schrijft daar ook wel eens stukjes over. 
Dat gaat prima, zo vind je zelf, maar welpen zeggen: Laat ons ook eens schrijven! 
Jouw stukken zijn slecht! Dus je denkt: Misschien hebben we wel een eigen 
Shakespeare of Voznesensky in ons midden, dus waarom wagen we het ook niet? We 
laten de welpen gewoon ook een keer een stuk schrijven! 
De totale oogst werd hierdoor na een hele opkomst Belboeischrijven: 
 
Raymond en de knopen bort. 
In december gingen we de knopen bort maaken. Eerst moesten we knopen leren (ik 
kende se al), en toen begonen we. Eerst maakte ik de agtknoop, en toen de halfe 
knoop. Na twee dagen was ik klaar. En ik heb nul keer op mijn duim geslagen. Toen 
schreef ik 2007 op mijn bordje en toen was ik klaar. 
 
En dan het stuk van de onbekende en ook nog verdwenen welp: 
“In december 2006 begonnen we met knopen leren zoals de achtknoop, platteknoop 
en schootsteek.” Maar toen? Toen niets. De welp was opeens gestopt. En zo een 
mysterie startend, want wat gebeurde er hierna? Wij weten het ook niet. Ook al 
willen wij dat zo graag… we zullen het nooit weten. 
 
Onze 16 welpen hebben in 2,5 uur ongeveer 55 woorden opgeschreven.  Omgerekend 
is dat 3,4 woord per welp per opkomst, wat inhoudt dat een welp gemiddeld 44 
minuten doet over een woord! Wij van de leiding weten het ook niet meer. Zulke leuke 
opkomsten gedaan, zoveel spellen gespeeld. Maar helaas… geen enkel woord 
hierover. 
 
Gelukkig heeft Roos bij een heksenbijeenkomst een glazen bol met een printer op de 
kop weten te tikken, en ze kwam daardoor met een krant uit de toekomst 

aanzetten! De krant 
dateert van dinsdag 5 
november 2075, en als we 
hem openslaan, ontdekken 
we gelukkig wat we in een 
opkomst in januari gedaan 
hebben: 
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Dinsdag 5 november 2075 
Zeer oude scoutingkist ontdekt 
Door HAROLD HENUMOOIJER Junior Junior 
 
Hilversum – Vanuit de hele wereld komen vreugdevolle reacties binnen nadat 
tijdens graafwerkzaamheden in Hilversum een zeer bijzondere vondst naar boven 
kwam...  
  
De Pieter Maritshorde eind 2006, korte tijd voor het begraven van de kist. 
 
...  toen bouwvakkers tijdens de bouwwerkzaamheden voor het winkelcentrum 
Corversplein en de Corversflat een kist vonden, die daar zo’n 68 jaar geleden 
begraven was. De kist werd begin 2007 begraven door welpen van de Pieter 
Maritshorde van de toenmalige Zuiderkruisgroep. 
 
Oud-leden Thomas Bouwmeester (77), Rocco Hidma (78) en Wouter Verstege 
(77) weten het nog als de dag van gisteren. “Toen”, zo zegt T. Bouwmeester, 
“toen alles nog beter was, toen gingen we op een mooie dag diep het verre bos in, 
gewapend met schep en een hark en natuurlijk de kist. De kist bevatte diverse 
zeer mooie tekeningen en onder andere voedsel en eetgerei.” “Ik zeg zeg, zeg ik”, 
mijmert R. Hidma, “gaan we niet te ver het bos in? Straks komen wij aan het eind 
van de wereld! Daarom besloten wij, toen we diep genoeg het bos in waren en we 
ons ervan verzekerd hadden dat we niet gevolgd werden, op die plek de schat te 
begraven. Gelukkig is er in die tijd ook een geheime schatkaart gemaakt en 
verstopt, zodat de schat nog eens een keer gevonden zou kunnen worden.” De 
schat werd indertijd zo diep in het bos verstopt dat welpen angstig dicht bij elkaar 
bleven en een ieder in de gaten hielden.  
 
Oud-leiding M. Van het Klooster (89) is dolgelukkig met de vondst. “Al 68 jaar 
wacht ik met smart op dit bericht, dat de schat eindelijk gevonden is en de 
kostbare inhoud aan de wereld getoond kan worden. En dan te bedenken welke 
later zo beroemde mensen mee geholpen hebben aan het begraven van de schat en 
het samenstellen van de inhoud! Het is absoluut een belangrijk stuk geschiedenis 
wat daar opgegraven is!” 
 
De oud leden van de scoutinggroep hebben zich als doel gesteld de kist een 
permanente plek geven in het gemeentemuseum, waar het dan voor altijd voor 
een ieder en zijn nageslacht te bezichtigen zal zijn. 
 
De kist is begraven in een tijd dat de leiding Ysbrand nog korter was dan 4 meter 
40, Balkenende 14 nog niet beëdigd was, voordat men massaal naar Big Brother 8 
keek en Bert Visscher nog steeds niet grappig was. 



Belboei 171, maart 2007, pagina 14 

Albert Schweitzer 
Hey Belboeilezers... Hier een stukje van de Albert Schweitzerhorde!  
Een aantal van onze welpen hebben een stukje geschreven, over hoe zij het hier 
vinden en wat ze erg leuk vinden om te doen. 
 
Ik vind het driehoeksspel het vets! De poppetjes 
zagen er erg leuk uitzagen. En natuurlijk ook 
omdat we heel goed waren.  
Groetjes Mark 
 
Wat ik het leukste vind wat we gedaan hebben is 
buskruit en voetje van de vloer. Wat ik wel een 
beetje eng vond was de brandoefening. Maar 
gelukkig ging alles goed, en weet ik nu wat ik moet 
doen als er brand is.  
Kus Janneke. 

 
Het piraten thema vond ik erg leuk! We hebben 
ooglapjes gemaakt en een schat gevonden!  
Dennis H.       
 
De estafette met de lepel in de mond en daar een 
knikker op was erg leuk. Het was spannend, want het 
was een grote strijd tussen beide teams. 
Groetjes Danick. 

 
Ik vind boompje verwisselen erg leuk. Wat ik nog meer erg leuk vind is het ‘appel voor 
een ei spel’, dan moet je langs de deuren en dan ruilen. Wij hadden voor een knikker 
een zak met dropjes en een verrekijker gekregen! 
Groetjes Julius. 
 
Levend stratego is tof! De bedoeling is dat je zoveel 
mogelijk kaartjes krijgt, door mensen uit het andere 
team te tikken. En met een hoger kaartje win je.  
Groeten van Dennis F. 
 
En nog even namens de leiding, wij hebben het onwijs 
naar ons zin!  
Kus, Akela, Chill, Pippi (Raksha) en Sahi 
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WildeVaartFotoFietsTocht 
Het was een regenachtige dag toen peter en ik zaten te denken wat we zouden 
gaan maken. We kwamen uit op een Foto fietstocht. Met behulp van Google Earth 
hebben we de route uitgestippeld en zijn we hem maar gaan fietsen. 

 
We stopte bij Landgoed Eikenrode (Marc´s huis), bij de Vitus 
het gemeente huis Comenius en zo door naar s´Graveland via 
Intratuin terug naar Kerkelanden. Wij waren er zo´n 3 uur mee 
bezig, toen het een Zonnige zaterdag was duurde het eerst 
nog een half uur voordat iedereen er was, maar dat zijn we wel 
gewent. 
 

Nou het eerste Groepje was was, om de 10 min mocht er 
weer een weg. Wij dachten van we hebben alletijd, maar 
toen het laatse groepje weg was was de eersta al bij de 
C&A, wij hadden verwacht dat ze bij de Heigalerij zouden 

zijn, wij dus als een gek fietsen 
om te controleren of ze overal 
wel langs zouden gaan, bij het 
Comenius kwamen we het 2de 
en het 1ste groepje tegen. Wij door naar de Ah in 
kerkelanden, en maar wachten en wachten. 
 
 
Peter zou alvast naar het clubhuis gaan om het weer te 
openen. Ik wachte en wachte, bleek dat het laatste 

groepje al een half uur weg was... (DUS ZE HEBBEN ME DAAR LATEN STIKKEN 
ZONDER IETS TE ZEGGEN) Hehe... dat lucht op.  :P 
 
Zo doende was iedereen al ruim van te voren in het 
clubhuis en zijn we dus maar van het mooie weer gaan 
genieten. Zo was er weer een leuk dagje bij de Wva voorbij 
gegaan.. 
 
Greetzz Roy 
 
Owja misschien is het een beetje rommelig alleen had 
beetje weinig tijd :p 
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Bonte avond lied Matanca Stam 
Na de afgelopen Boerenkoolmaaltijd, was er natuurlijk een Bonte Avond. Veel mensen 
hebben een stukje opgevoerd, en het was een heel leuke avond. De winnaars van de 
Bonte Avond waren Iris en Jelle, met een zelf geschreven en gezongen lied. 
 
Op veler verzoek hebben we hieronder de tekst van het lied nogmaals afgedrukt. 
 
Voor boekingen en reserveringen kunt u contact op nemen met hun management: 
‘Audenaert-Klein-events N.V.”, zie voor contactgegevens de colofon voorin deze 
Belboei. 
 
Schultheiss en van der Linde - Matanca 
Met dank aan: Acda en de Munnik 
 
  Bart A is geen held, tenminste niet een die telt 
  Maar hij doet z'n best te blijven staan 
  Laat Sterre zijn gang, hij kleurt wel best bij 't behang 
  Hij kan een beetje van de wereld aan 
 
  'k weet niet waar Pauline woont, maar soms zit ze naast me 
  Ineens zit ze naast me, binnen aan de bar 
 Roald heeft veel vrienden, maar toch vaak gepest 
  Maar dat geeft hij niet toe, hij geeft je een grap 
 
  Als ik de soos in kom man, moet iedereen lachen 
  Als ik de soos in kom man, moet iedereen lachen 
 
  Zit Tommy naast me dan praat 'ie uren.   
  Hij lijkt op Karel zoals hij was 
  Dan wil Roos helpen zeg: kijk naar mij   
  Ik maak je zo de leukste van de groep 
 
  Dan zegt Lot: en nu dan, wat maak je d'r nu van? 
  Ik zag je gisteren ook al aan de bar 
  Bart e leek er niets van te snappen, maar des te harder zijn grappen 
  En daar worden wij niet echt veel gelukkiger mee 
 
  Maar als ik de soos in kom man, moet iedereen lachen 
  Als ik de soos in kom man, moet iedereen lachen 
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Martin kijkt een Debat, daarna smijt ie met glas 
Maar ja dat doet toch iedereen 
Saskia drinkt geen bier want dat doet er geen plezier 
Maar feesten doet ze als een stier 
 
Wat doet Josse daar nou, samen met Sacha 
Hij kweekt een bever, voor bij de groep. 
Miranda luisterd, naar iedereen. 
En daarna weet ook iedereen het meteen 

 
  Maar als ik de soos in kom man, moet iedereen lachen 
  Als ik de soos in kom man, moet iedereen lachen 
 
  En dan zegt Esther, zag Koen gister weer zitten  
  vroeg me af wat hij deed 
  Koen zegt gewoon een beetje spelen met een jongen die het allemaal weet 
  Spelen met jezelf zoals dat heet 
 
Nananana....etc 
   
 Wij zijn geen helden, tenminste die niet tellen 
  Maar we doen ons best te blijven staan 
Wat wij schreeuwen lijkt niet slecht, maar wat ik schrijf is de Matanca echt 
  En zo kunnen we een beetje van de wereld aan 
 
  En als wij een Scoutfeest in gaan man, moet iedereen lachen 
  En als wij een Scoutfeest in gaan man, moet iedereen lachen 
  
Nananana....etc 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     

 
Zaterdag 10 Maart 2007 
Zaterdag 14 April 2007 
Zaterdag 12 Mei 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 
06-47953923 

(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 
Materiaalmeester                       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                        Roald Regtien                              035-6237996 
Sioniehorde                               Martin ten Brink                          06-13784751 
Albert Schweitzerhorde               Bart Audenaert                           06-12108142 
Ankerwacht                               Frank Moen                                 06-48787139 
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 
5-10 maart                              Jantje Beton 
23 maart                                 Groepsraad  
24 maart                                 Groepszwemmen 
1 juni                                       Spelraad 
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