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Van de redactie 
In het eerste hoogzomerse weekend van 2007 (strakblauwe hemel, 26 graden en 
overal korte rokjes op straat :-) ) zitten we met ontbloot bovenlijf en veel 
genoegen deze Belboei te maken. 
 
Na een paar fikse bakken koffie (het was weer ‘ns laat gisteren...) is het ons dan 
toch weer gelukt: De klus is geklaard! En we zijn er trots op hoor. 
 
Bijkomend voordeel van dit weer is dat we zometeen lekker in het gras kunnen 
gaan zitten. We hebben ditmaal namelijk niet veel tijd nodig gehad om de Belboei 
af te maken. Het lijkt wel of de welpen opgehouden zijn te bestaan, of we geen 
bevers meer hebben, en of de stam in staat van ontbinding is. Wat een 
oorverdovende stilte!  
 
Laten jullie de volgende keer weer wat van je horen? Wij zijn namelijk heel benieuwd 
wat jullie allemaal gedaan hebben dit voorjaar, en de rest van de groep 
waarschijnlijk ook. 
 
Waar we wél heel leuke verhalen van hebben gekregen, dat zijn de verkenners. De 
Pocahontaswacht heeft een chique gokje gewaagd, en de Kustwacht is 
geschiedkundig bezig geweest. En er was eens… de Wilde Vaart die de bloemetjes 
weer aardig buiten heeft gezet. 
 
Verder kun je nog lezen over allerlei gezamenlijke activiteiten: De Diep is lekker 
uitgemest, we zijn met z’n allen kopje onder geweest, en hebben ook nog een flinke 
duit in de groepskas kunnen doen met de Jantje Beton actie. 
 
We wensen jullie een paar leuke weken toe. Veel plezier allemaal op je hemelvaart– 
en pinksterkampen! Natuurlijk lezen we in juni graag weer wat jullie allemaal 
hebben beleefd. 
 
Liefs, 
Jullie redactie. 
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Van het bestuur 
Warm! 
 
 
Grote, wereldomvattende problemen zoals milieuveronreiniging en klimaatverandering 
houden ons terecht bezig. Ook wij kunnen ons steentje bijdragen. Niet alles zomaar 
wegdonderen, minder spuitbussen gebruiken bijvoorbeeld. Of het er gewoon af en toe 
‘ns met elkaar over hebben, om je er meer van bewust te zijn wat je doet: dat helpt 
ook al! 
 
En raakte ons dat de afgelopen weken? Best wel. 
Op het moment dat ik dit schrijf (medio april, notabene!) wordt er in de haven door 
stamleden geharreward over de boten: wie mag er op deze zondag mee weg om 
lekker op de plas te gaan zeilen, chillen, wellicht zelfs wat zwemmen. Volgens mij is 
dat de eerste keer, zo vroeg in het jaar! 

 
 
 
En gisteren was het 
Bestuur, bijgestaan door 
de Kustwacht, wat 
loslopende Stammers 
(bedankt Roos, Koen en 
Bart E.) en het 
Verhuurteam druk in de 
weer met het opruimen en 
schoonmaken van de Diep. 
 
 
 
 

Op een groot vuur werden alle overtollige tafels, stoelen, kastjes, etc. verbrand. 
Ondanks de hitte was iedereen druk in de weer rondom het vuur om alles netjes 
gecontroleerd weg te branden. Dat scheelde een heleboel keer rijden naar Crailo! 
Hulde aan de Kustwacht, die allereerst een stenen vloer heeft gelegd in de 
kampvuurkuil: zonder die vloer wilde de brandweer geen toestemming geven. 
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Daarnaast werd er die dag 
weer examen gedaan (her-
examen dit keer) voor de 
zeilschool. Ook daar was het 
heet. Er werd in ieder geval 
ernstig gezweet, en voor 
sommigen met succes. Niet 
voor iedereen helaas, maar 
die krijgen de volgende keer 
weer een kans. 
 
 
 

 
 
En wat cursus betreft: een 
aantal leden van de leiding is 
de afgelopen weken naar 
Kamptraining geweest. In 
Baarn, samen met andere 
leiding uit de hele Regio. Het 
was een – zo heb ik me laten 
vertellen – heel erg nuttige 
training, waar ze veel van 
hebben opgestoken. Voor een 
aantal was het zelfs 
verrassend hoe leuk het was 
en hoeveel ze er hebben 
geleerd! Complimenten aan de organisatie! (Ik zal de complimenten komend weekend 
overbrengen :-) ; red.) 
 
Want die kampen komen er weer aan. Alle teams zijn druk bezig met ofwel data 
plannen, clubhuizen regelen, boten reserveren, vervoer regelen of al deze dingen 
tegelijk. Dat zal best wel weer allemaal rond komen, hoewel ik nou toch al wel 
gehoord heb van een team dat problemen heeft met het vinden van een moment dat 
zij (in verband met hun studie) op kamp kunnen èn de welpen vakantie hebben. 
Probleem! 

Hier zijn enkele bestuursleden aan het werk. 
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Ik zal verder nu niet teveel woorden besteden aan de never-ending-story over de 
Laan van Eikenrode: we hebben nu een geldige bouwvergunning plus een Recht van 
Opstal voor de grond, en de welpen hebben er iedere zaterdag erg veel plezier. We 
wachten maar weer op het gezeur van onze fijne not-in-my-backyard-buren…. 
 
Vorige keer meldde ik al dat we weer Jantje Beton gingen lopen. Welnu: de 
collecteweek is geweest en heeft onze penningmeester weer heel wat geld 
opgeleverd! Meer dan vorig jaar, dus iedereen blij! Kunnen we dit volgend jaar weer 
overtreffen? Laten we het proberen! 
 
Bij het stukje over de opruimdag noemde ik al het Verhuur-team. Joke gaat daar 
over een aantal maanden mee stoppen (hoe kunnen we verder zonder Joke ?!?) 
maar gelukkig hebben we nu al twee mensen gevonden die samen de verhuur willen 
gaan doen. Henk Jan en José, daar zijn wij heel erg blij om, want het is toch een 
heel werk, en we kunnen niet zonder! De komende maanden lopen jullie alvast mee, ik 
wens jullie veel plezier bij het organiseren van de verhuur van de Diep! 
Groet, 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 
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Groepszwemmen 2007 
 
Het is een jarenlange traditie dat de hele Zuiderkruisgroep gaat zwemmen. 
 
Het Zuiderkruis is uiteindelijk een watergroep. Omdat het ’s winters te koud is om 
te zeilen en te zwemmen moeten we het water maar binnen opzoeken, nietwaar?! 
Welpen, verkenners, de Wilde Vaart en heel veel leiding plonsden zaterdag 24 maart 
in het water van zwembad de Trits in Baarn. 
 
Het was erg gezellig. Toch leuk om iets te ondernemen met (bijna) de HELE groep! 
Omdat de leiding van te voren alle gedragsregeltjes en regels voor de glijbaan en de 
speelbal goed met de scouts hadden doorgepraat is het een hele gezellige middag 
geworden. Iedereen heeft veel plezier gehad en is lekker sportief bezig geweest. 

 
Zetten jullie volgend jaar zaterdag 29 maart  “Groepszwemmen” 
alvast in de agenda? 
Het zwembad is al gereserveerd voor ons. 

 
Wieke Broeders 

(advertenties) 
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Pocasino 
Hey Allemaal, 
 
 
De leiding had weer iets nieuws 
bedacht... Een Pocasino avond!  

Het was de bedoeling dat we in het zwart, heel 
netjes, om 17:30 op de Diep stonden. Toen we 
daar aan kwamen werden we naar de deur 
gewezen door Siebrand, waar een vet toffe 
rode loper lag.  

 
Eerst kregen we champagne, en daarna gingen we eten. We kregen 
aardappelkroketten, doperwten, wortels, en een soort vlees dingetjes met ham en 
kaas. Toen we klaar waren met eten, kregen we een toetje: IJs. 
 
Nadat we dat op hadden werd uitgelegd hoe 
we de spelletjes moesten spelen. We kregen 
allemaal leuke zilveren dingetjes waarmee je 
kon roulette, pokeren en black-jacken. En er 
was ook nog een bank waar je geld kon lenen 
als je alles kwijt was. Na een tijdje was 
iedereen rijk of arm en ging iedereen terug 
naar huis. Het was allemaal heel leuk! 
 
Speciaal willen wij ook nog even bedanken de 
paparazzi fotograag Jochem en 
beveiligingsmedewerker Jeroen die ons deze 
avond geholpen hebben! 
 
groetjes Teun, Daan L. en Alissa. 
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Kustwacht 
Er was eens… 
Een verkennergroepje en dat verkennergroepje hield een 
kampje. 
Het thema… Was… (trommelgeroffel) VIKINGEN!!! 
 
 
We begonnen in het clubhuis op de Diep. Daar moesten we in 3 verschillende 
groepjes een vikingvlag maken.  
 
 
De groepen waren: 
De Denen 
De Noren 
De Zweden 
 
 
We moesten dus een vlag maken met van die vingerverf. 
Dat was wel leuk en voor ons doen waren ze best mooi geworden. 
 

Na het maken van de vlag kregen we een 
soort speurtocht. Met spelletjes en 
Quizen moesten wij viking spullen 
verdienen. Dat betekende voor ons: De 
halve dag over de Hei sjokken tussen de 
witte koeien. (Die lopen daar op de hei) We 
moesten een knuppel verdienen met 
knuppel werpen (lees: een dikke stok zo ver 
mogelijk gooien) De knuppel die we konden 
verdienen was wel tof. Hij piepte namelijk 
als je er mee sloeg!!! 

 
We moesten ook met een quiz een vikinghelm verdienen. Daarna moesten we nog een 
eindje lopen. Het werd donker en er kwam mist en sommige meenden witte wolven te 
zie… Spooky hoor!!! Misschien waren het wel geesten van vikingen… Hehehe 
Dus gingen we maar op de hei BBQ’en. We kregen een bolletje deeg en een 
knakworstje. Daar moesten we een soort hete hond (lees: hot dog) van maken. De 
worstjes verbrandden grotendeels het deeg was half rauw en verder was het (heel) 
smerig eten. 
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Toen moesten we vanaf een plek in het 
corvesbos terug naar het clubhuis lopen. (Ik en 
mijn groepje zijn gelift) In het clubhuis kregen 
we eten: Friet, frikadellen, kroketten en voor de 
vega’s kaassoufflés. De patatman kwam op 
het toneel. (Dit snappen alleen de mensen die 
bij dit kamp waren!) 
 
Toen moesten we opruimen en onze bedden op 
maken. Toen gingen we buiten een smokkelspel 
doen. Soms was het best vervelend dat het zo 
donker was, want dan stapte je soms met je 
voet in een diepe modderplas!  

 
 
Daarna gingen we een film van Asterix en Obelix kijken. Dat zijn dan geen vikingen 
maar wel cool ;) 
 
 
Daarna gingen we gezellig keten en daarna maar slapen, wel chill!!! 
Er was een meiden kamer daar sliepen 4 mensen in, en er was een jongens kamer 
daar sliepen iets van 20 mensen in. De jongens haalden in hun slaapzaal nog wat 
flauwe grappen uit maar gingen toen ook slapen. 
 
 
‘s Ochtends gingen we nog een spel doen: 
spullen verzamelen spel. Dan heb je drie 
posten met allemaal spullen en moet je bij 
elkaar die spullen gaan plunderen. 
Na al deze leukigheid werden we opgehaald en 
was het kamp afgelopen :’( 
Maar we leefden nog lang en gelukkig!!!!  
 
 
Einde!! 
 
Jeanine 
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Jantje  Betonactie  2007 
 
 
Dit jaar hebben alle Zuiderkruizers weer meegedaan 
met de Jantje Betonactie! Deze landelijke actie haalt 
geld op voor allerlei jeugdzaken in heel Nederland. Dat 
kan financiële steun voor peuterspeelzalen zijn, maar 
ook het creëren van speelplekken in de grote stad. 
Het geld inzamelen wordt ook door jeugd zelf gedaan.  
Zo maken de kinderen spelenderwijs kennis met het 
fenomeen “goede doelen”. Deze actie past heel goed in de scoutinggedachte: Voor 
elkaar en met elkaar! 
 
Het leuke is dat iedere vereniging of instelling die meehelpt aan deze actie de helft 
van hun opbrengst zelf mag houden. U begrijpt dat wij daar erg blij mee zijn. Door 
deze financiële bijdrage kunnen wij de contributie laag houden, en blijft scouting voor 
iedereen betaalbaar! 
 
In de week van 5 t/m 9 maart liepen alle verkenners en Wilde Vaarders met hun 
collectebussen door de verschillende straten van Hilversum Zuid. Al is het voor de 
jongere verkenners best een hele opgave om ‘s avonds langs de huizen te gaan 
(zeker als het regent!), wij zijn erg blij dat toch bijna iedereen is op komen dagen. En 
het resultaat mag er zijn! Dit jaar haalden ze € 3999,01 op.  
 
De bevers en welpen hebben op zaterdag 10 maart met de straatcollecte 
meegedaan. Rond het C&A- pleintje rammelden de collectebussen er vrolijk op los. 
De welpen van de Albert Schweitzerhorde uit Loosdrecht collecteerden in het 
winkelcentrum Kerkelanden. Voor deze groep was het de eerste keer dat ze 
meededen met deze actie. Nou, ook zij hebben het prima gedaan! 
 
De opbrengst van de straatcollecte van de welpen was totaal € 1672,93. 
 
Vorig jaar hebben we met alle collectes € 4968,13 opgehaald; dit jaar, mede door 
het mooie weer, € 5671,94. Geweldig toch? 
 

Jongens en meisjes, hartelijk bedankt voor jullie inzet! 
Volgend jaar weer? 

 
Wieke Broeders 
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WVA Scoutingfeest en kamp 
 
Er was eens een Wilde Vaart die op een leuk kamp ging.  
Het thema van het feest was “Los in het sprookjesbos”.  
Overdag hebben ze oud papier gelopen, dat vonden ze heel leuk alleen ik was daar 
niet bij. 

 
 
Om 5 uur - half 6 zijn we naar 
Loosdrecht gefietst en hebben we 
gebakken aardappels, hamburgers en sla 
gegeten. Jummie!! 
 
 
Na het eten ging de helft van de groep 
naar hun CWO III examen. Toen ze weer 
terug kwamen gingen we Tiramisu eten 
en ons klaarmaken voor het feest. 
 
 
 

Iedereen was leuk verkleed naar het feest. Lekker dansen en zwingen en helemaal los 
gaan in dat sprookjes bos. Na het feest was Jetze zijn fiets kwijt, die later in een 
tuin bleek te liggen, terug gevonden. Tijdens dat zoeken werd Sabine haar fiets 
gestolen. Gelukkig werd deze de volgende ochtend ook terug gevonden. 
 
Op het clubhuis lekker pizza gegeten en 
daarna lief gaan slapen. De volgende 
ochtend werden we wakker en hebben we 
lekker ontbeten met gebakken ei. Na alles 
opgeruimd te hebben was het kamp weer 
voorbij. Iedereen weer naar huis en verder 
slapen. 
 
Ik vond het een leuk kamp en een gezellig 
feest.  

 
Marieke 
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Groetjes Alissa, Nadjesda, Teun en Marit 
 

En daar verlieten ze het WWW met hun trauma. 
 

De ouders waren er dus we gingen de groepsfoto maken. 
 

Ja je moet wat doen om het de kinderen naar hun zin te maken kuch. 
 

We gingen nog een paar spelletjes doen tot de ouders kwamen. 
 

En toen was het eindelijk 25 februari en waren teun en siebrand jarig. 
 

Eigenlijk gingen de anker en de kustwacht slapen en de poca ging meer lol maken. 
 

Terwijl wij aan het wachten waren op het laatste groepje waren de leidingen bezig om 
de over heerlijke spaghetti te maken (dubbel kuch) daarna gingen we nog een spel 

buiten doen en daarna moesten we gaan slapen. 
 

Eenmaal aangekomen bleek het clubhuis een oud verrot landscout hutje te zijn?. 
 

Na 3 uur lopen kwamen we eindelijk bij de 1e post aan. 
 

Onderweg waren er 3 posten die erg moeilijk te vinden waren 
 

De wilde vaart en nog een paar leidingen moesten vanaf de Diep lopen. 
 

Wij werden gedropt bij de lage vuursche en moesten vanaf daar naar Bilthoven gaan 
lopen. 

 
Daar aangekomen moesten we al onze bagage in een aanhang wagen gooien en 

wachten tot we zouden vertrekken. 
 

We moesten om half 10 op de Diep zijn. 
 

Huadi houw everybody. 
 

Pocahontaswacht—Winter Wandel Weekend 
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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) 
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10 vragen aan... 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ellen Reurings ofwel ‘De Ellen’. Ik ben 32 jaar (en geen grappen!) en ben niet 
onderdeel meer gebonden. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Na mij studie Pedagogiek (Psycho Sociaal Werk) was ik 
werkzaam in de Crisis hulpverlening. 
Dit werk kon ik nadat ik van de één op de andere dag zware 
Reuma kreeg niet meer doen. Via de schuldhulpverlening, ben 
ik in de verzekeringen terecht gekomen. Nu ben ik deze 
maand vers met mijn nieuwe uitdaging als baas binnendienst 
op een assurantiekantoor in Amstelveen begonnen. 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Mijn appartement ligt midden in het hart van omroep-land. 
Dat stond er in de folder tenminste, maar Hilversum Centrum zegt misschien meer. 
Ik heb geen huisgenoten welke het voor een langere tijd met me uithouden. 
  
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis?  
Op de eerste plaats ben ik samen met Danny v.d. Linden en Maud Pellen 
vertrouwenspersoon. Dit houdt in dat wanneer er problemen zoals pesten en ruzies 
binnen de groep zijn, dan kun je ons inschakelen. Je kunt een uitgebreide 
omschrijving vinden onder het kopje vertrouwenspersoon op de website van onze 
groep!  
Verder ben ik de side-kick van Herma als Bever-Groepsbegeleider en co-assistent bij 
de EHBO-lessen voor de leiding. Dit jaar zal ik ook weer de lessen CWO1 (zeilen) 
theorie en praktijk aan de verkenners geven. 
  
5. Wat houdt dat in? 
Was weer te snel, zie boven. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Op mijn 6e jaar was ik het eerste meisje dat bij de Pieter Maritshorde geïnstalleerd 
werd. Daarvoor was dit een jongensgroep. We kunnen allemaal tellen en ik zit dus 
(32-6=) 26 jaar bij de groep. 
Welp, verkenner, Wilde Vaart, stam en vervolgens ben ik ongeveer 9 (kan ook 10 zijn) 
jaar beverleiding geweest en dan deed ik daar 7 jaar nog ’s middags welpen naast. 
Uiteindelijk heb ik mijn leidingcarrière afgesloten als schipper van de Ankerwacht. 
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7. Waarom zit je bij scouting? 
Omdat het veel leuker was dan met je broers naar voetbal gaan! Water en avontuur 
wat wil je nog meer? 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Uh zeilen. De Wereld Jamboree is ook wel een hobby geworden. Eerst in Nederland en 
Chili als medewerker, naar Thailand als Contigent staf van Nederland. Vorig jaar 
werd ik gebeld vanuit Engeland of ik een functie in de hoofdorganisatie wilde en dat 
wilde ik wel. “Helaas” betekent dat veel vergaderen in Engeland en dus veel heen en 
weer vliegen. 
 
Het beetje tijd dat ik over heb speel ik de leuke tante, en verwen mijn 3 nichtjes van 
8, 7 en 5 en de jongens, tweeling van 1, gruwelijk. 
 
9. Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt bij de scouting? 
Tja dat moet toch wel het Ankerwacht zomerkamp van 2000 zijn, mijn eerste als 
schipper. We waren op trektocht en zijn naar Amsterdam gegaan zodat we naar de 
Sail konden. Het plan was om in de buurt van het Amstel-station een slaapplaats 
te zoeken en de volgende dag met de metro naar de Sail te gaan. De verkenners 
waren aan het zingen en hun zooi aan het opruimen, terwijl de leiding aan het 
overleggen was (lees: biertje drinken). De overbuurman (vol tattoos) begon mee te 
zingen en riep iets naar ons leiding. Martijn en ik sprongen op de boot om even naar 
hem toe te gaan. Hij waarschuwde ons dat het ’s nachts gevaarlijk was en nodigde 
ons uit in zijn tuin te slapen, dan konden we de boten aan zijn tuin laten liggen en 
rustig naar de Sail gaan. Het was nog reuze gezellig met deze meneer, zijn dochter 
welke ook bij de verkenners zat en zijn vrouw. Er zijn verkenners van toen die nog 
steeds niet weten dat we in de tuin van Big Willem, de toen nog leider van de Hells 
Angels, hebben gestaan, en naast hun clubhuis. 
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Iris Schultheiss! 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Als welp en verkenner heb je ooit eens tegen me gezegd: “als ik leiding ben dan….”  
Zijn er dingen die je over/meegenomen hebt uit je eigen welpen/verkennertijd en welke 
juist niet?  
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     
 

Zaterdag 12 mei 2007 
Zaterdag 9 juni 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 
1 juni 2007                              spelraad 
4 t/m 7 juni 2007                     avond-4-daagse 
31 augustus 2007                     spelraad 
8 september 2007                    vrijetijdsmarkt Groest 
15 september 2007                   groepsdag 
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