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Van de redactie 
Hallo allemaal! Daar zijn we weer. Nadat de redactiekamer een paar lange maanden net 
een graftombe was, en de drukpersen door het weinige werk bijna vastgeroest waren, zijn 
we toch weer helemaal terug met deze bomvolle Belboei! 
 
Want bomvol, dat zit ie! Kijk maar snel in de inhoudsopgave links van dit stuk, want 
daarin kan je al zien dat we weer heel wat te publiceren hebben! Veel leesvoer dus na 
deze wat minder zomerse periode in Nederland.  
 
Deze Belboei is wel een beetje een vreemde. Door wat ziekelijke omstandigheden (nee, dit 
keer niet dankzij de NS!) is het ons niet gelukt om op deze redactiedag samen achter 
een computer te zitten. Het werd dus een beetje ‘hackwerk’ om toch samen een Belboei 
in elkaar te zetten. En dit alles vanuit onze eigen kamers: een in Hilversum, en eentje in 
Den Bosch! Een sterk staaltje telewerken dus, daar kan het bedrijfsleven in veel gevallen 
nog een puntje aan zuigen. 
 
De zomerkampen zijn weer afgelopen, iedereen is weer heelhuids thuisgekomen. Al deze 
spannende, leuke en interessante verhalen kan je in deze dikke Belboei lezen! Daarnaast 
zijn er ook weer ontzettend veel ontwikkelingen binnen de leidingteams. Heel wat mensen 
die afscheid nemen, en natuurlijk ook weer heel veel nieuwe gezichten in de groep. Wil jij 
weten wie vanaf nu jouw leiding is? Lees dan snel het bestuursstuk! 
 
Ook wij van de Belboei hebben afscheid moeten nemen van wat mensen en een 
adverteerder. Ons aller Joke de Jong stopt met het redactioneel werk voor de Belboei! 
Joke, ontzettend bedankt voor al die jaren dat jij spil in de redactie bent geweest, en 
voor al die duizenden Belboeien die jij door de bus hebt gedaan!  
 
Ook de scoutshop moet, om financiële redenen, na vele jaren afhaken met het adverteren 
in ons blad. Ook hen willen wij ontzettend bedanken voor alle advertenties die zij in ons 
blaadje hebben gezet . 
 
Maar naast afscheid nemen is gelukkig ook een welkom. Ingrid Kronenburg gaat ons 
helpen met het verspreiden van onze geliefde Belboei. Zij gaat de taken van Joke over 
nemen. Ingrid, we zijn je bij voorbaat al ontzettend dankbaar dat je dit wilt doen!  
 
Ons van de redactie rest jullie nog één ding te zeggen: geniet weer van deze nieuwe editie 
van ons mooie blauwe boekje, de Belboei! 
 
Liefs, jullie redactie 
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Van het bestuur 
 
Groepsdag ! 
 
Afgelopen weekend was er weer het jaarlijkse festijn waarbij de oudste leden van 
ieder onderdeel overvaren – en een nieuwe fase in hun Scoutingloopbaan in gaan. 
Na het traditionele spel (dit keer in het Corversbos) moest er een waterbaan 
afgelegd worden om bij het nieuwe onderdeel te komen. Spannend, en voor de 
ouderen voedzaam: yoghurt, ketchup, mayonaise, bakmeel  en mosterd was hun deel 
tijdens het parcours. Pret alom. 

Inmiddels zijn de onderdelen in hun nieuwe samenstelling bijeen geweest en heeft 
iedereen kennis gemaakt met zijn of haar nieuwe leiding. 
Want ook die leiding is gewijzigd. Na een paar jaren stroomt meestal ook de leiding 
door naar een ander onderdeel (hoewel sommigen heel veel jaar bij hetzelfde 
onderdeel blijven en het daar prima naar hun zin hebben!).  
 
Dat leidt er onvermijdelijk ook toe dat er ieder jaar ook leiding vertrekt. Na een 
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aantal jaren is het gewoon niet meer in te passen met werk of studie, en moet je 
keuzen maken. Op de avond van de jaarlijkse Groepsdag , tijdens de Leiding-
barbeque, werd er dit keer afscheid genomen van een groot aantal oudgedienden, 
met een respectabel aantal jaren leiding achter hun naam. 
 
Laurens, na 6 jaar leiding bij de Pieter Marits en de Ankerwacht, Diederik, na 9 jaar 
leiding bij de Neuweghorde en de Pocahontaswacht en Daniëlle, na 5 jaar 
Pocahontaswacht verlaten de verkennersleiding. Gelukkig komen daar een paar 
echte krachtpatsers voor in de plaats vanaf de Bevers en de Welpen: Martin, 
Michiel, Daan, Marloes en BartA. 
 
Eerder het afgelopen jaar gingen ook Erik en Bastiaan bij de verkennersleiding weg. 
Erik na maar liefst 19 jaar leiding bij de Bevers, bij de Bevers Loosdrecht (jaja, die 
hebben we ook nog gehad!), bij de Pieter Marits, de Sioniehorde en de laatste jaren 
de Ankerwacht – toch waarlijk een respectabel aantal jaren. Met een geheel eigen 
stijl, minder georganiseerd en volgens het boekje, maar altijd enorm geliefd bij de 
kinderen. 
Bastiaan na 11 jaar leiding bij de Pieter Marits en Sioniehorde en de Ankerwacht. 
Met een enorme rust. Geen drukte, gewoon doen wat er gedaan moet worden, 
betrouwbaar en goed. 
 
Ook hebben we afscheid genomen van EllenR en Maud. Omdat we vanaf dit seizoen 
de Vertrouwenspersonen anders gaan inrichten (geen eigen instituut meer, maar 
ondergebracht bij de Groepsbegeleiders) hebben we hen bedankt voor 7 jaar inzet op 
dat vlak. 
Ellen had er daarvóór al 11 jaar leiding op zitten bij de Bevers, de Pieter Marits en 
de Ankerwacht. Inmiddels thuis in de hele groep dus, maar toch nu stoppend, om 
het in een ver en warmer land te gaan proberen. We hopen allemaal echt dat het je 
gezondheid ten goede zal komen, Ellen! 
 
Daarnaast stopten ook Diederick en Ester na enkele jaren leiding, om zich meer aan 
hun studie te kunnen wijden. 
 
En dan komen we bij de stille krachten op de achtergrond. 
 
John en Ron, beiden de laatste jaren intensief betrokken bij de sleper, stoppen daar 
nu mee. Ron omdat hij toch méér had met de “oude” sleper, John omdat hij het met 
zijn kersverse vrouw Wendie (nog gefeliciteerd jullie twee!) zijn geluk gaat zoeken in 
het hoge Noorden. Ik hoop dat het jullie lukt daar, en wens jullie veel succes! 
 
De drijvende kracht achter de Bevers is al een heel groot aantal jaren Herma. Eerst 
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als Bevermoeder, daarna als Groepsbegeleidster Bevers. Als bestuurslid 
organiseerde zij de laatste jaren tal van groeps-brede activiteiten, zoals de 
Boerenkool en de Groepsdag. Maar we zullen het nu zonder Herma moeten doen: 
het valt op dit moment niet meer te combineren met haar werk, en dat is erg 
jammer. Herma, heel erg bedankt, en wellicht zien we je nog ‘ns terug wanneer je tijd 
dat weer toelaat. 
 
Wat niet veel mensen weten, is dat Joke degene is die voor ons altijd de verhuur 
regelde van de Diependaalselaan. Verhuur, die wij hard nodig hebben om onze 
activiteiten financieel te kunnen trekken. Dat was niet altijd even makkelijk, omdat 
het verhuren van een scoutinggebouw nou eenmaal altijd extra zorg kost: niet 
iedereen van onze leiding is zich ervan bewust dat het opruimen en schoonmaken 
van hun lokaal, gang, WC en keuken nou eenmaal nodig is wanneer er anderen gebruik 
van gaan maken. En zodoende moest Joke menig keer op haar knieën om de boel te 
soppen, vlak voordat de huurders verschenen. 
 
Daarnaast is het bij onze grotere evenementen altijd vanzelfsprekend dat de 
catering prima verzorgd is: of het nu om de doop van een schip of de opening van 
een gebouw gaat of de Groepsdag, altijd staat er wat lekkers voor de aanwezigen, 
te eten en te drinken. En dat deed Joke. Met veel plezier, en daar hadden wij dan 
weer erg veel plezier van! Dat zullen we nu moeten missen, want Joke stopt. Helaas, 
want wat moeten we zonder Joke ?!? Maar dat zal toch moeten. We wensen haar 
allemaal nog heel veel gelukkige jaren toe, samen met haar Sies, waarschijnlijk 
ergens in het Noorden. Joke, bedankt ! 
 
Het is doodzonde dat dit soort mensen er na zoveel jaren mee stopt. Want zonder 
deze mensen kan onze groep gewoon niet draaien. We zijn hen erg veel dank 
verschuldigd! 
 
Ellen gaat gelukkig niet weg. Ruim tien jaar geleden strikten we haar voor het klusje 
“Bestuur Notuleren”, en inmiddels heeft ze – omdat ze dat gewoon leuk vond – van 
veel zaken het heft in handen genomen. De sleper, de Schutterweg, ik ga ze niet 
allemaal opsommen. Maar omdat ze dat nu al tien jaar doet kreeg ze zaterdag het 
Zilveren Draaginsigne van de Stichting Zuiderkruisgroep uitgereikt. Ga zo door, 
Ellen, op zijn minst nòg tien jaar! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 
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Groepsdag 2007 
 

Hieronder een kleine foto-impressie van onze jaarlijkse groepsdag. 
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Gevelsteen op de Schuttersweg. 
 
Tijdens de restauratie van de Schuttersweg kwam regelmatig de vraag naar voren: 
“Wat staat er nou eigenlijk op de  gevelsteen?” 
Historische Kring Albertus Perk en ‘Hilversum Pas Op!’ hadden ook geen concreet 
idee. 
Wie dan wel? 
Via de roeivereniging had ik gehoord dat er nog nazaten van Geert van Mesdag in 
de buurt zouden wonen. 
Korte zoektocht leverde mij het adres van een van zijn kleinkinderen op. 
Ik heb hem gevraagd wat de cijfers en de letters zouden kunnen betekenen en welke 
band Geert van Mesdag met de scouting zou hebben kunnen gehad.  
 
Geert van Mesdag leefde van 1863 tot 1939. Hij was een succesvol zakenman. In 
1893 werd hij beherend vennoot bij de cacao onderneming van Houten en Zoon in 
Weesp. Dankzij hem kwam het bedrijf tot grote bloei. 
In 1898 ging hij in Hilversum wonen eerst in het huis Quatre Bras en later op het 
landgoed Oersberg (beide op de hoek van de Bussumergrintweg en wat we nu de 
Geert van Mesdagweg noemen). 
Hij was geen kille kouwe zakenman, hij had een groot sociaal hart en stond in hoog 
aanzien om zijn weldadigheid in ruime zin. (Mijn overgrootvader en -moeder en mijn 
oma waren alle drie (toevallig) bij hem in persoonlijke dienst en daarover hoor ik ook 
altijd hele positieve verhalen). 
 
Volgens de kleinzoon van Geert van Mesdag was er geen bijzondere band met de 
(toen nog) padvinderij, maar zal dit één van zijn filantropische werken geweest zijn. 
Op de gevelsteen staan de letters J.H.v.M. Deze staan voor Johanna Henriëtte van 
Mesdag, dochter van Geert van Mesdag. De cijfers 16-05-’08 staan voor haar 
geboortedatum. 
De andere cijfers 19-06-’20 zijn naar verwachting de datum dat zij de eerste steen 
heeft gelegd. 
 
Na al die jaren zijn wij als scouts Geert van Mesdag nog steeds dankbaar dat hij 
87 jaar geleden speciaal voor de Padvinderij het mooie clubhuis (toen ongetwijfeld 
“troephuis” genoemd) heeft laten bouwen. 
 
Ellen Brouwer 
Secretaris groepsbestuur 
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(advertenties) 

De gevelsteen op de schuttersweg zoals die ook anno 2007 nog te bewonderen is! 
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Piratenzomerkamp Pocahontaswacht 
07-07-07 
ARR!! 
Het begon in de haven, waar we 
met 12 scouts en 3 boten 
vertrokken, daarna gingen we 
opkruisen op het kanaal tot we 
werden gesleept naar een plek en 
vanaf die plek moesten we verder 
zeilen. Toen kwamen we aan bij een 
bruggetje en daar stond Gijs. 
Daarna schoten we met onze 
kanonnen (waterpistolen) de 
leiding naar de bodem. Uiteindelijk 
gingen we jagen, wrikken en roeien 
naar onze eindbestemming. Nadat 
we de plek hadden gebombardeerd sloegen we ons kamp op. Toen pakten we onze 
waterpistolen en beschoten elkaar. Daarna hadden de jongens hun tent snel 
opgezet en de meisjes niet. Toen gingen we koken en we aten Spaghetti. 

Tom en Daan. 
 
08-07-07 
Dit is de tweede dag van het kamp. We zijn vandaag om 8 uur opgestaan, vet vroeg. 
Daarna gingen we in de sleep naar Amsterdam. We gingen daar wrikkend door de 
grachten met boven ons hoofd enthousiaste japanners. Toen gingen we het centrum 
in. We liepen eerst naar de Bijenkorf en zijn daar van elke verdieping naar elke 
verdieping gegaan met de roltrap. Toen we nog even snel bij Appie Heijn snoep en 
drinken hadden ingekocht moesten we terug; tot onze grote schrik kwamen we Guno 
tegen! AAAAAAAAAHHHHHHHHHH! 
Een kwartier te laat kwam de rest terug bij de boten en moesten ze dus met kleren 
en al de gracht in. 
we kwamen om ong. 6 uur aan in de buurt van Landsmeer en gingen onze tenten 
opzetten. We aten Kip-Kerrie met zonder appels en ananas. 

Dikke zoen, Manon en Lotte 
 
09-07-07 
Dag 3 was super tof want het onweerde en regende vet hard. Niet iedereen had 
regenkleding bij zich dus ze mochten in de sleeper zitten onder een zeil. De rest 
waren doorweekt en zaten in onze vet toffe bootjes onder een paraplu. Toen we bij 



Belboei 174, september 2007, pagina 11 

de sluis waren kregen we ontbijtkoek waar Gijs niet normaal mee ging doen dus 
pakte ik een emmer en gingen we onze voeten wassen, totdat ik de emmer overboord 
liet vallen. 
Toen we naar de slaapplek gingen ging Joosts schoentje over boord. Tom en Teun (T.
T. Team) twijfelden geen moment en doken het water in. Het schoentje zonk als een 
baksteen en niemand vond hem ooit terug. 

Teun en Nadjesda 
 
 
10-07-07 
De vierde dag begon heel chill want we mochten uitslapen. Toen iedereen wakker was 
geworden konden we lekker beginnen met de afwas van gisteren, want dat hadden 
we nog niet gedaan. Toen we klaar waren ging iedereen een beetje rondzwerven en 
niks doen. Toen zagen we een vet zielige dode haas in de sloot en gingen we heel 
lieve schapen aaien waar Joost bang voor was. Daarna gingen we zeilen en hadden 
op de boten een lekker watergevecht met waterballonnen en -pistooltjes. 
Het eten was heel lekker en vooral Nadjesda vond het heel lekker want het was 
stamppot rauwe andijvie. Daarna werd de HUDO nog even bijgevuld. 

groetjes van Joost en Daniel. 
 
11-07-07 
Toen zeiden Alissa en Marit Hoi. 
Toen we gisteren klaar waren met eten was het tijd om "het 3 jaar samen zijn van 

Diederik en Daniëlle" te vieren. Toen 
de champagne net op was en 
iedereen gelukkig was ging Diederik 
proberen het 'wormpjes eten record' 
te breken. En toen het oude record 
van Siebrand dat op 38 wormpjes 
stond werd verbroken door Diederik 
met 40 wormpjes was iedereen heel 
blij. 
Toen de volgende ochtend Alissa + 
Nadjesda een beetje moeite hadden 
met opstaan lagen we uiteindelijk 
buiten en bijna in een sloot.  

's Avonds gingen we ons zelf gekochte eten kopen en voetballen met een krop sla. 
Alissa en Marit. 

 
12-07-07 
De volgende ochtend werden we om half 10 gewekt en gingen we zeilen en zwemmen. 
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Dat zwemmen moest van Diederik anders waren we er nooit in geweest. Daarna 
gingen we een spelletje doen, dat was met een stik elkaar aftikken. Het was nog 
best moeilijk om terug te komen want er stond een sterke wind. Marit's pink is 
daarbij zwaar gekneusd. 
's Avonds gingen we naar de Chinees in Uitgeest. Alissa kreeg een vreetbui en Gijs 
ging een kwartier op de meidenplee zitten. 

xxx-jes van Elena 
Dag Gijs 

 
13-07-07 
De 6e dag begon niet zo relaxed, want we werden om 6.45 uur gewekt door de 
leiding. Daarna moesten we de tenten platgooien en alle spullen naar de boten 
sjouwen (wat bijna onmogelijk was). 
Al roeiend en wrikkend kwamen we uit het riet. Toen moesten we de sleper volgen 
het Alkmaardermeer over. 
We werden verder gesleept over 't IJ (helemaal). Dat was best chil want we konden 
lekker uitslapen. Nu zijn we weer op de plek waar we de 1e dag ook waren. We hebben 
een soort wedstrijdje gehouden wie de lekkerste nasi kon maken en de beste hebben 
gewonnen! Maar dat hadden we al verwacht. 
Later! 

Nadjesda en Daan 
 
14-07-07 
De laatste dag begon al heel leuk toen Marit en Alissa het water in werden gegooid 
omdat ze sniekie in de jongens tent lagen. Toen ze weer droog waren ging Alissa in 
haar eigen tent maar Marit kwam weer gezellie bij de jongenstent. Toen we weer 
wakker werden moest ze 
dus weer zwemmen. 
Daarna was het alleen 
maar sleep, sleep, sleep, 
etc. 

 
Groeten Joost 
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Informatieavond Zuiderkruisgroep 
 

Vrijdagavond 2 november organiseren we een informatieavond voor alle ouders/
verzorgers van onze bevers, welpen en verkenners. 
 
U bent welkom om 20.00 uur op ons clubhuis aan de Diependaalselaan 351. 
Alle ouders, en vooral ouders van nieuwe leden, zijn van harte welkom. 
  
U ontvangt de uitnodiging persoonlijk van uw kind of per e-mail, als uw  
e-mailadres bij de leiding bekend is. 
  
Agenda: 
 
1) Welkom en voorstellen aanwezige leiding                      
 
2) Wat is scouting en hoe ziet onze Zuiderkruisorganisatie eruit 
 
3) Financiën:   
         - Lidmaatschap  
         - Uniform 
         - Jantje Beton 
         - Speculaaspoppenactie 
 
4) Jaarplanning   
 
5) Bijzondere activiteiten: 
         - Groepsdag en het overvaren 
         - Boerenkoolmaaltijd 
         - Groepszwemmen 
         - Strandwandeling 
 
6) Een gewone opkomst 
 
7) Weekendkampjes en zomerkamp  
 
8) Informatie en communicatie  
 
9) Rondvraag  
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WVA Pinksterkamp 
 
We zijn weer met de Wilde Vaart of nouja 11 man van de 20, naar de spiegel plas 
(Nederhorst) gevaren. 
Maar daar kom je niet vanzelf dus we zijn 2 dagen van te voren al bezig geweest 
met boodschappen doen, en alle spullen klaarzetten, 
 
Toen de Zaterdag zelf zouden we om  10 uur verzamelen, maar ja niet iedereen kan 
even goed klok kijken dus B en C  kwamen maar een half uur te laat (maar dat zijn 
we gewent). 
Alle boten waren die tijd al helemaal ingeladen, en alle bakskisten gister al ingepakt. 
 

Wij onderweg, we hadden wind 
tegen dus het ging allemaal niet 
heel erg snel, op een gegeven 
moment waren we het zo zat 
dat wij (Roy, Jaap, Joost en 
Dick) maar gingen roeien, 
achteraf was dat niet zo heel 
erg slim want nu moesten we 
een half uur wachten bij de sluis 
voordat de rest er pas was. Wij 
door het Hemeltje heen rechts 
af de vecht op wij weer roeien en 
jagen en  de rest allemaal zeilen, 

dus kwamen we op een gegeven 
moment weer bij een sluis aan waar we rechts af moesten dus wij daar weer 
wachten, uurtje later kwam de rest er aan. 
 
Wij daar even middag eten maar omdat de sluis bij de spiegelplas maar 2 keer 
openging met hele krappe tijden zijn we maar gaan motoren, Ronald doet de motor 
aan en zet hem in het water, en toen bleek opeens dat we met de buitenboord 
motor een fuik hadden gevangen, wij dat ding doorsnijden en snel door naar de sluis, 
eenmaal daar aangekomen der doorheen en opzoek naar een leuke strandje waar we 
konden liggen. 
 
Eenmaal daar aangekomen snel tenten opgezet en sommige gingen koken en ik ging 
met hele andere belangrijke dingen aan de slag, ik wou me hangmat ophangen, dus 
tussen 4 riemen creatief geweest en me hangmat opgehangen. 
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Na het eten hadden we me 
constructie omgebouwd tot 
een soort tent waar we onder 
konden zitten, nog een tijdje 
hebben we Duitsertje gespeeld 
door allemaal gaten te graven 
en onze creatieve tent te 
omringen met zand zodat je er 
tegen ook kon liggen. En we 
hebben nog een stijger 
gemaakt voor onze boot. 
 

 
 
 
Nadat het nog lang gezellig is geweest maar de tent in en volgende ochtend weer 
vroeg op. 
 
Volgende ochtend  ontbeten en daarna kwamen Jaap en ik op het briljante idee om 
het grote vul-de-jerrycan-met-kraanwater-spel te spelen waar wij niet aan mee 
deden omdat de afwas ook gedaan moest worden, de rest van de dag hebben we 
nog ff gezeild voor degene voor cwo III maar dat blijkt achteraf niet nodig geweest 
te zijn.  
Die avond was het nog lang gezellig. 
 
 
 
De laatste dag was aangebroken. Alles snel 
ingepakt omdat de sluis maar weer even open ging. 
Daar heen gemotord en snel der doorheen. Over de 
Vecht ook gemotord Omdat het windstil was, en dus 
lekker niks doen. Toen we in de haven aan kwamen 
zijn er een aantal naar Loosdrecht gegaan om de 
afwas te doen en de rest de boten etc. opruimen. 
 
Verder was het een geslaagd kamp alleen hopelijk 
gaan er volgend jaar meer mensen mee! 
 
Op naar het Zomerkamp. 
Tjuuus,  
Roy :) 
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Artist-impression clubhuis Diependaalselaan 
Van ons aller Martin kregen we onderstaande impressie van de Diependaalselaan. 

© Martin ten Brink™  , 2007 

© Martin ten Brink™  , 2007 
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Strandwandeling 
 
Zaterdag 3 november gaan we met de hele groep een strandwandeling maken. 
Vorig jaar hebben we ook een strandwandeling gemaakt met de hele 
Zuiderkruisgroep. 
Vaders, moeders, broertjes en zusjes mee, het was één groot feest!  
We hopen dat dit jaar weer 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. 
 
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.  
 
*** 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 
 
U krijgt t.z.t. nog een brief met intekenstrookje uitgereikt of gemaild.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wieke Broeders 
groepsbegeleidster bevers en welpen 
Zuiderkruisgroep 
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Zomerkamp Sionie en Albert Schweitzer 
Maandag 16 juli om 12.00 uur was het zo ver. We gingen met z’n allen op kamp naar 
Wageningen. Het was ongeveer een uurtje rijden naar de blokhut. Ze hebben het 
clubhuis Wilt Graeff genoemd. Het was een clubhuis midden in het bos. De leiding 
was er eerder naar toe gegaan en toen we daar aankwamen waren ze blij ons te 
zien. We hebben de spullen in het clubhuis gezet en daarna hebben we wat gedronken 
om dat het zo warm was. Ook moesten we ons in smeren met zonnebrand tegen het 
verbranden.  
 
Na dit alles hebben we een speurtocht gedaan. Dat was heel erg leuk. We werden in 
groepjes gedeeld. Eerst ging groep 3, toen ging groep 1 en als laatste ging groep 2. 
Ik zat in groep 2 met Pauline als leiding. Pauline werd een beetje ongeduldig van al 
dat wachten en we vertrokken eerder dan we mochten. Bij de laatste post was er 
nog een groepje bezig en moesten we weer wachten. Dat gaf niet, het groepje was 
snel klaar met het spelletje en toen mochten wij beginnen bij Pippi. Pippi had een 
maïs kolf geplukt en daar deden we een spelletje mee.  
 
Onze groep werd in tweeën gedeeld. Pippi vertelde een verhaaltje en als de naam van 
je groepje genoemd werd moest je het maïskolfje pakken en om hoog houden. Wie 
dat het eerste deed kreeg een punt. Dit gebeurde drie keer en wie de meeste 
punten had gekregen die had gewonnen.  
 
We kregen een kaart met daarop de weg terug naar het clubhuis. Ik heb 
kaartgelezen en we kwamen heel snel terug bij het clubhuis. We hebben toen lekker 
en appel gegeten en nog een paar spelletjes gedaan en daarna hebben we onze 
spullen uitgepakt en konden we avondeten. Na het eten zijn we gaan slapen, na heel 
veel gekletst te hebben. Maar midden in de nacht moesten we van de leiding het bed 
uit om een nachtspel te gaan doen. Na dat spel mochten we weer naar bed. 
 
’s Morgens werden we wakker en 
moesten we ochtend gymnastiek 
doen. Na de gymnastiek mochten we 
lekker ontbijten. We hebben die dag 
weer veel spelletjes gedaan. ’s Avonds 
hadden we ons eerste kampvuur. We 
hebben toen heerlijk marshmallows 
gegeten. We zijn daarna weer lekker 
gaan slapen. 
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De volgend de ochtend begonnen we weer met gymnastiek en daarna ontbijten. We 
zijn toen met de bus naar Arnhem gegaan om het watermuseum te bezoeken. Dit is 
een heel leuk museum waar je alles over water kan vinden. Je kunt ook heel veel 
spelletjes doen die over water gaan, zoals in een hele grote zeepbel staan en dijken 
bouwen in een water spel zodat het water een andere route moet vinden. Ook kan je 
op een weegschaal staan die aangeeft hoeveel water er in je lichaam zit. Ook kan je 
in een nep riool rond kruipen. In het riool zitten gaten waar je met je handen in kan 
om te voelen wat er licht zoals een nep drol en een oude schoen. Ook werd de film 
gedraaid van de museumbende die een bezoek bracht aan het water museum. Het 
was gewoon een heel leuk museum. Daarna zijn we weer met de bus naar ons 
clubhuis terug gegaan. 
 
We hebben ook een post spel gedaan. Bij post 1 kon je een kaartje versturen naar 
huis. Bij post twee kon je een baan aan van lucifers, die werden toen aangestoken 
en dan gaat het vuurtje langs jouw figuurtje wat je gemaakt hebt. Bij post drie 
mocht je je witte t shirt kleuren met stiften. Bij post vier kon je een gebouw maken 
van suikerklontjes en pindakaas. 
 
We hebben ook een bonte avond 
gehad, dat was heel erg leuk. 
Iedereen deed iets. Asja  
presenteerde onze show. Ik en 
Bas deden een trucje. Bas 
stond op mijn benen en leunde 
naar achteren. Heel spannend. 
Loek deed de split en de 
spagaat. Marieke deed een 
trucje met een soeplepel en een 
theedoek, Floris ging jumpen en 
Maties en Renzo deden dat ook en Asja deed de trappelzakbougie. Richard en Niels 
deden een Quiz en de leiding gingen playbacken. We hebben ook gedanst in het 
clubhuis. 
 
De laatste ochtend hoefden we geen gymnastiek te doen. De leiding was er te moe 
voor. Voor het ontbijt moesten we eerst onze spullen pakken. Na het ontbijt hebben 
we hutten gebouwd. Dat was heel erg leuk. Toen moesten we nog vlug even een 
boterham eten voor we weer naar huis moesten. Het heeft het hele kamp niet 
geregend maar toen we in de auto zaten begon het toch te regenen en te onweren, 
maar gelukkig zaten we droog. Het was een heel leuk kamp. 
 
Groetjes, 
Danielle de Kloet, Sioniehorde 
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Zomerkamp Waingoengahorde 
 
Dit jaar was heel bijzonder want we gingen met de Waingoengahorde niet in een 
clubhuis slapen op zomerkamp maar in tenten. Op zaterdag gingen we naar het 
kampterrein in het Westland. Alle veldjes hadden een eigen naam zoals wortelveld en 
tomatenveld en wij stonden op het slaveld. Eerst gingen we de bagage er heen rijden 
met een grote kar en daarna opende we het kamp. Alleen Lowie was er nog niet 
maar dat kwam omdat hij vast zat in de oertijd door middel van een broodrooster 
waarmee hij was teruggeflitst. We deden wat leuke spelletjes en gingen over het 
slootje heen springen. En natuurlijk de buurt verkennen. Toen was het tijd om de 
tenten op te zetten en te eten. Het eten koken ging eens wat anders dan normaal 
omdat er niet een echte keuken was maar het toch was het geslaagd! Die avond 
deden we nog een spannende dropping maar alle welpen waren slim genoeg om de 
weg terug te vinden.  
 
De volgende morgen begonnen we met ochtendgym en ontbijt. Die dag deden we 
weer toffe spelletjes zoals een oermensen toernooi. We moesten ons namelijk een 
beetje inleven in oermensen zodat we wisten hoe Lowie het had in de oertijd en 
omdat we dan misschien een manier konden vinden om hem terug te halen. Het was 
vandaag lekker weer dus konden we ook nog watergevechten houden. Na het 
avondeten deden we nog een paar potjes 10 tellen in de rimboe voordat we gingen 
slapen. De volgende dag zouden we namelijk een dagje uit gaan. 
 
We stonden vroeg om op te vertrekken voor ons uitstapje. We zaten heel lang in de 
bus en kwamen aan in Den Haag. Daar bleek dat we naar Madurodam zouden gaan. 
Hier zagen we heel Nederland in het klein en was het gelukkig lekker weer. Na een 
middagje in Madurodam moesten we weer terug naar het Slaveld. Toen we er bijna 
waren was de lucht erg donker geworden. De welpen gingen snel douchen en schuilen 
in de schuilhut want het ging hard regenen. Het stormde en regende heel hard en 
sommige tenten liepen onder maar gelukkig had de leiding zoveel mogelijk spullen 
gered en de tenten verplaatst. Het eten deden we die avond ook in de schuilhut en 
er werd zelfs patat gehaald! 
 
Vandaag begonnen we met alle natte spullen ophangen en de tenten weer een beetje 
op orde brengen en het weer was beter geworden dus dat kwam helemaal goed. We 
gingen een spelletje voetbal doen toen er opeens een enge man met een eng hoofd 
naar ons toe kwam gelopen. Het was Boe, maar toen hij zijn masker af deed bleek 
het Lowie te zijn die weer terug naar het heden was gekomen. We gingen spelletjes 
doen met Boe en een speurtocht voor elkaar uitzetten en die dan lopen. ‘s Avonds 
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aten we spaghetti en daarna was het tijd voor de bonte avond. Er was van alles 
zoals een zeehondenshow, blinde-leidingvoetbal en het jaarlijkse vlahappen. Alles 
gepresenteerd door Boe. 
 
Het was al weer de laatste dag en we moesten alles weer opruimen. Gelukkig konden 
we ook nog wat spelletjes doen maar iedereen was wel een beetje moe. Toen we bijna 
klaar waren kwamen de eerste ouders al weer. Nadat alles in de auto’s zat en het 
slaveld er weer netjes bij lag namen we afscheid en sloten we het kamp af. Tijd om 
weer naar Hilversum te gaan. Het kamp was super leuk. Heel spannend om een keer 
met tenten op stap te gaan. Altijd jammer als het weer voorbij is! 
 
Groeten de leiding en van Boe! 

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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Van de voorzitter 
 
Blauwe Vogels 
 
Momenteel zijn we met een klein werkgroepje aan het 
nadenken over de mogelijkheden om een speciaal 
onderdeel op te richten voor licht verstandelijk 
gehandicapte kinderen. Daar blijkt behoefte aan te 
zijn, en misschien kunnen wij daar mee helpen. 
 
Met dat groepje (wat leiding, Bestuur en een paar mensen daar omheen) zijn we 
aan het kijken wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn, wat we nog allemaal 
moeten doen, en of het sowieso wel haalbaar is. 
 
Het is niet de bedoeling dat we een onderdeel krijgen met “normale”, wekelijkse 
opkomsten, maar wellicht één keer in de twee weken, op tijden dat de andere 
onderdelen geen opkomst hebben, zodat leiding die al bij een ander onderdeel zit, ook 
hieraan mee zou kunnen doen. 
 
Wanneer je mee wilt denken of helpen, of wanneer je wilt overwegen om hierbij leiding 
te komen geven (waarbij je natuurlijk van alle kanten ondersteuning zal krijgen!) meld 
je dan even bij mij aan, wil je? 
 
Vertrouwenspersonen 
 
Sinds medio 2000 heeft de Zuiderkruisgroep vertrouwenspersonen ingesteld. Wij 
hebben al die tijd drie personen bereid gevonden om op momenten dat daar 
aanleiding voor was, een oplossing te zoeken voor vervelende situaties. 
 

Na een evaluatie van de afgelopen periode heeft het 
bestuur besloten dit nu anders te gaan inrichten. Er 
waren te weinig issues te bespreken die het 
rechtvaardigden zo’n instituut in de lucht te houden. 
Daarom gaan we het vanaf dit seizoen anders doen. 
 
Voor kwesties, waarbij leden er moeite mee hebben om 
het met hun eigen leiding op te lossen, of waarbij ze 
dat geprobeerd hebben maar er niet uit zijn gekomen, 
zijn nu de groepsbegeleiders aangewezen. Dat hoeft 
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niet persé de eigen groepsbegeleider zijn, dat mag ook een andere groepsbegeleider 
zijn wanneer je liever juist wel of juist niet met een dame over de situatie praat. 
 
Die groepsbegeleiders kunnen wanneer zij dat nodig achten contact zoeken met de 
Vertrouwensarts die wij al die jaren al op de achtergrond aanwezig hebben: Godert. 
Ook de leden zelf kunnen – wanneer ze er met de Groepsbegeleiders niet uit denken 
te komen – contact met hem zoeken. 
 
Daarmee denken we weer een voldoende “vangnet” te hebben aangebracht om ook de 
vervelende situaties op te kunnen lossen. 
 
We zijn Ellen, Maud en Danny dank verschuldigd voor de tijd die zij hier de afgelopen 
zeven jaar aan hebben besteed. Tijdens de Groepsdag-barbeque hebben we hier met 
zijn allen nog even bij stilgestaan en afscheid genomen van Ellen en Maud (Danny 
blijft web-beheerder). 
 
Wetjes en Weetjes. 
 
Wist je dat je net zoveel kinderen in een auto mee mag (laten) nemen als er 
veiligheidsgordels voor aanwezig zijn? 
Toch handig om te weten wanneer je het vervoer naar kamp aan het plannen bent, 
of naar de Strandwandeling, of naar Zwemmen of wat dan ook. 
Want ik kan makkelijk twee complete beverkolonies achterin een Fiat Pinda duwen – 
maar dat mag gewoonweg niet! 
De verzekering keert bij brokken niet uit, en de politie kan uiterst narrig gaan doen 
wanneer ze het zien. 
 
Groet, 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het bestuur 
 

Voor meer informatie over de ‘blauwe vogels’ zie ook 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_Vogels    (red.) 
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Zomerkamp Matancastam 
Goedemorgen Belboei! 
 
De stam is op kamp geweest deze zomer en ik zal er wat over vertellen. We zijn 
helemaal naar Sneek gevaren om daar de Sneekweek van dichtbij mee te maken en 
toen weer terug. Het was leuk. 
 
Het begon om een zaterdag om 12 uur in het haventje van Kortenhoef en we waren 

met 6. De vaste kern 
(Martin, Jelle, Koen en 
Roald)  + Miranda en 
Saskia. Toen Koen er ook 
echt was gingen we varen 
richting Muiden. Het was 
die dag lekker weer. Minder 
leuk was de snaar van 
Jelle’s gitaar die kapot 
ging. Leuk was dat we in 
Muiden aankwamen. Toen 
begon het trouwens te 
regenen maar dat stopte 
zodat Martin en Jelle 
lekker konden koken. Na 

het eten gingen we vieren dat het kamp begonnen was en gingen we naar Ome Ko. 
Die avond hebben we de kroeg veroverd en vermaakt met onze stamshirts en 
dansjes. En toen slapen. 
 
En toen verder. Met de boot richting Harderwijk dit maal. In de sluis kwamen we 
iedereen uit Ome Ko weer tegen. Het weer was minder deze keer maar toch was het 
een feestje op de boot. Plotseling kwam er voor ons een gordijn van regenwolken ons 
tegemoet. Toen gingen we maar aanleggen bij een camping zodat we de storm 
konden vermijden. We zijn maar gaan vragen of we daar ook konden slapen maar dat 
mocht niet van de parenclub (volgens Koen en Jelle). Stukje doorgevaren en op een 
eilandje bij Harderwijk geslapen. Die nacht was er nog even onweer en paniek maar 
gelukkig waren we snel op het hout. 
 
De dag erna was Miranda een eend en Jelle een vis want die sprong in het water. 
We hebben toen nog een klein stuk gevaren. Maar niet zomaar een klein stuk want 
het waaide hard. Het roer houden ging maar moeilijk. Toen we in Harderwijk 
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aankwamen bleek het roer gebroken te zijn. Nadat we die gemaakt hadden bij een 
bedrijf in de buurt gingen we Harderwijk in om boodschappen te doen, bier te drinken 
en Tommy op te halen. Nadat allemaal gelukt was gingen we met de boten naar een 
scoutinglandje in de buurt om daar te vragen of we daar mochten overnachten. Het 
mocht en het was vlak naast het Dolfinarium en een Bowlingbaan. Naar die laatste 
zijn we toe gegaan in de avond. Martin had gewonnen en ik was nummer 2. Goed hè? 
 
Het was weer tijd om verder te gaan en onderweg zagen we zwanen (eikels) en 
indianen. We kwamen aan vlak bij Kampen, bij het partycentrum ’t Haasje. En wie 
was daar? Het was Bart A. Na het eten waren we nog naar het haasje gegaan 
alleen was het een beetje saai maar ze hadden wel een haardvuur.  
 
Tijd om weer verder naar Sneek te varen. Eerst door de sluis van Roggebots en 
toen verder richting Lemmer. Was wel tof allemaal, lekker weertje en eigenlijk hebben 
we best lang in de sleep gelegen en ook nog is door de poldersluis van 6 meter. Toen 
kwamen we bij Marknesse aan en daar hebben we maar aangelegd voor de nacht. 
Echt super want we konden douchen en naar de WC. Alleen overstroomde die elke 
keer als je wilde doortrekken .We gingen uit eten bij snackbar Hans of Frits 
(vergeten). Daarna hebben we nog een beetje biertjes gedronken en gepraat en zijn 
we zelfs nog naar de kroeg (Hans of Frits, vergeten) gegaan.  
 
Vandaag gingen we naar Lemmer, dat was extra cool omdat ze daar aan het 
Skûtsjesilen waren. Dus extra druk op de plas maar we konden nog wel even kijken 
naar de boten. Hierna gingen we door de sluis en daar was het dus ook extra druk. 
Eerst gingen we maar een lichting kijken naar alle boten en mensen die tegen elkaar 
botste en schreeuwde. Daarna was het onze beurt en ging het wel. Vlak na de sluis 
was ook een mooi plekje om te slapen en te koken.  
 
De volgende morgen werden we alleen vroeg 
wakker gemaakt door de muziek van Omroep 
Friesland Nederlandstalig FM. Dus maar weer 
verder varen. We raakte elkaar wel kwijt en dus 
gingen de 2 boten andere routes varen. Boot 1 
was veel eerder in Sneek dan boot 2 en had een 
leuk plekje in de jachthaven gevonden naast de 
Klaas Toxopeus die er ook was. Toen boot 2 
aankwam werd het tijd voor boodschappen, 
tenten opzetten en voetballen met de KT. Eind 
van de middag kwamen ook alle weekendmensen 
en was onze groep gelijk een stuk groter. ‘s 
Avonds gingen we uiteraard Sneek in om naar de 
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opening te kijken en om keihard te feesten. Het was super leuk. Alleen niet dat we 
afscheid moesten nemen van Miranda en Sas. ? 

 
De volgende dag hebben we eigenlijk niks 
uitgevoerd, we zijn gaan zwemmen, zeilen, Sneek 
gaan verkennen en gaan eten. En daarna 
natuurlijk weer een feestje bouwen. O wacht, we 
hadden ook nog Jelle gedoopt want dat moest 
nog gebeuren. Jelle heet nu “klein maar driftig” 
en moest een tovenaarspak aandoen. Ook 
waren de mensen van de rimpelstam  nog 
langsgekomen om mee te doen met ons 
Sneekfeest.  
 
Toen was het zondag en hebben we weer 
hetzelfde gedaan als gister en het was ook nog 
is super lekker weer (net als de rest van het 
weekend). Mr Engelberts kwam nu op het kamp 
om ons tot het eind te helpen met het varen. 
Maar in zijn plaats gingen Michiel, Bart A, de 

maggy’s en de rimpels weer weg. s’ Avonds gingen Jelle, Bart E en Roald naar de 
beugelband en later ook naar de rest in de discotheek van Sneek.  
 
Maandag, toen gingen de KT en Lot weg en waren we nog maar met 8. En toch 
hebben we die dag weer hetzelfde gedaan als de rest van de tijd. Zeilen,varen,
zwemmen,drinken,eten en niks. Koen,Tommy en Bart E zijn nog naar een schuimparty 
geweest opzoek naar eindbazen.  
 
O,nee, we moeten weer terug naar Hilversum varen. Dus gingen we op pad, weer 
dezelfde route terug richting Lemmer, maar we kwamen zelfs tot aan Emmeloord 
vandaag. Hier hadden we een mooi zeiltje opgehangen en gingen we kansloos de 
kroeg opzoeken. Niet gevonden dus.  
 
Vandaag zijn we langs Marknesse weer gevaren naar een klein plaatsje bij Kampen in 
de buurt. We gingen niet avondeten maar borrelen en een leuk spel doen. Toen het 
spel afgelopen was lag iedereen in de tent of er naast.  
 
We werden wakker gemaakt door Josse, die zou nog een paar daagjes kamp mee 
pikken. Eerst gingen we maar even grappen maken en toen waren we weer moe en 
gingen we weer slapen, Josse ook. Het was een beetje een donkere dag maar we 
kwamen uiteindelijk toch wel bij het lichtpuntje aan. We waren weer bij t Haasje, 
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maar nu gingen we er eten. Een BBQ en Tapas door elkaar en dan ook nog eens all 
you can eat. Mijn hoogtepunt was het gratis ijs. Terug bij de boten gingen we nog 
maar een keer het spelletje doen alleen had het dit keer minder effect dan de vorige 
keer.  
 
Nu gingen Daan en Esther ook weg en zijn we met zijn 7 naar Harderwijk gevaren. 
Onderweg weer zwanen (sukkels) en indianen. Maar de pijlen misten de boot gelukkig. 
Ook gingen we nog Elburg in om te photoplayen en om boodschappen te doen. En om 
frikadellen te eten. We hebben weer op het eiland van de heenweg aangelegd. Onze 
tent opgezet en pannenkoeken gemaakt. Toen gingen de mietjes om 8 uur naar bed 
en de bikkels (harde kern+Josse) niet.  
 
Vandaag was de laatste dag, vervelend. We begonnen weer met in het water 
springen en eieren. We hebben het laatste stukje doorgevaren naar Spakenburg (hier 
zou de kustwacht de boten overnemen). We hebben de boten opgeruimd en daar 
kwamen al de eerste ouders om ons op te halen. We gingen de grote fles Grolsch 
opdrinken om het einde te vieren en toen naar huis,wc en douche. Maar het was nog 
niet echt voorbij want we kwamen de rest van de stam tegen bij de soos waar we 
nog 1 keer met zijn allen gingen eten. Daarna, toen iedereen weer in zijn eigen bedje 
lag, was het verhaal van de stam die naar Sneek ging in 2007 toch echt voorbij. 
 
Groeten Roald van de Matanca  
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3 dagen uit het WVA kamp 
 
Dag 1 
 
Het kamp dat op 07-07-07 begon. 
 
We begonnen de dag, Om 10 uur vroeg in het haventje in Kortenhoef. 
Nadat we de boten zeil en kamp klaar hadden gemaakt, zijn we vertrokken richting 
Amsterdam. 
Het was al duidelijk dat we dat niet gingen redden, maar deden ons best zo ver 
mogelijk te komen. Uiteindelijk rond een uurtje of 5 gingen we opzoek naar een 
slaapplek, We (nou eigenlijk Ronald en Sander) vroegen aan een boer of we op zijn 
land mochten logeren,..  
De boer zei dat het erg drassig was en dat verderop een plekje was waar we 
waarschijnlijk wel konden staan, wij varen veder, en komen aan bij het stukje land 
wat de boer bedoelde, en verrek daar staat de POCA. Toen hebben we besloten dat 
we aan de andere kant van het water zouden staan. Ongeveer naast de snelweg. 
Toen de tenten stonden zijn we begonnen met koken. Na het eten hebben we met ze 
alle afgewassen en gezellig wat gedronken. Netjes heeft (bijna) iedereen zijn tandjes 
gepoetst en gaan slapen. 
 

Groet Conne  
 
Dag 8 
             
Na onze wilde nacht werden wij gelukkig niet al te vroeg gewekt. Slechts om 8 uur. 
De spullen waren opgeruimd, we konden gaan ontbijten, en om 11 uur vertrokken wij 
van het scouting eiland.  
Het weer had deze dag eigenlijk geen probleem moeten worden, want er waren 
namelijk 30 graden voorspeld. Helaas begon het nog geen uur nadat wij waren 
vertrokken al te regen. De eerste schuilmogelijkheid hebben we dan ook maar gelijk in 
beslag genomen. Deze hebben wij weer verlaten toen het weer iets opgeklaard was. 
En al snel kwamen wij aan in Alphen a/d Rijn. Op de Nieuwkoopse plassen hebben wij 
toen een slaapplek gevonden. Deze avond hebben we met z’n allen bier geproefd en 
na de uitslag van het bier spel, je moest hierbij raden welk bier je had geproefd, is 
iedereen lekker gaan slapen. 
 

Jetze  
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Dag 10 
 
Heerlijk zo’n dagje uitslapen, om ongeveer 1 uur kwamen we ons bed uit. We zijn deze 
ochtend rustig wakker geworden en na het gebakken ei op bed gingen we richting het 
dorpje. Het dorpje was niet ver van ons eiland af, dus gingen we met z’n alle in 1 
boot (Super vol!). Dit was de laatste dag van Bart en Conne, dus was het plan om 
naar de Chinees te gaan, mmhh dit was alleen moeilijker dan we hadden verwacht. 
De mensen van de organisatie gingen opzoek naar een Chinees en de rest kreeg vrije 
tijd. Chinees 1à zag er gezellig uit maar was veel te duur..! Na wat vragen kwamen 
we bij Chinees 2 à Maar helaas was deze dicht… Tja wat nu?! We moeten het kamp 
voor Bart en Conne toch wel met uiteten 
gaan afsluiten! Uiteindelijk hadden we 
maar bedacht om langs de snackbar te 
gaan. We hadden saus en frisdrank bij de 
Super de Boer gehaald, en we zaten nog 
maar net en zagen al een hele donkere 
lucht aankomen. Om nou met z’n alle 
binnen te gaan zitten in dat 
snackbarretje zagen we niet zo zitten, dus 
zijn we maar op een rijtje onder het 
afdakje gaan zitten. Na het eten zijn we 
terug gelopen naar waar we de boten 
hadden neergelegd, hier werden Bart en 
Conne opgehaald want die gingen op 
vakantie! ‘s Avonds hebben we nog een tijd 
buiten gezeten en daarna zijn we naar bed 
gegaan.                         

Groetjes Sabine 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     

Zaterdag 13 oktober 2007 
Zaterdag 10 november 2007 
Zaterdag 8 december 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 + haven        Maarten Kool                              035-6235245 
Beheer Diependaalselaan             Henk Jan Kraaikamp                     035-6240846 
                                              Ingrid Kronenburg                         035-5825929 
Beheer Schuttersweg                  Ellen Brouwer                               035-6216022 
Groepsbegeleiding welpen/bevers    Wieke Broeders                            035-6234006 
Groepsbegeleiding zeeverkenners   Han Westendorp                          035-6423268 
Materiaalmeester                       Bastiaan Verbeet                         035-6852745 
Vertrouwenspersonen (intern)       Danny van der Linden                    035-6839850 
                                              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                                     Miranda Peterse                          06-30100793 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          06-13631825 
Waingoengahorde                        Lot Stapel                                  06-51300918 
Sioniehorde                               Miranda Heinsman                        06-25130126 
Albert Schweitzerhorde               Iris Schultheiss                            06-49123056 
Ankerwacht                               Martin ten Brink                          06-13784751           
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 
12 oktober 2007                       groepsraad 
13-14 oktober 2007                   leidingweekend 
3 november 2007                      strandwandeling 
13 november 2007                     regioraad 
29 maart 2008                       groepszwemmen         
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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