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Van de redactie 
 
Lieve allemaal! 
 
Toen we onze mailbox openden schrokken wij ons een hoedje! Het kan toch niet waar 
zijn dat er maar twee groepen op zomerkamp zijn geweest dit jaar!? Alleen van de 
Pieter Maritshorde en de Pocahontaswacht hebben we een zomerkampverhaal 
ontvangen.  
 
Maar gelukkig, na wat belletjes bleek al snel dat ook de rest van de groepen toch op 
kamp zijn geweest. We zouden het leuk vinden om in de volgende Belboei ook jullie 
kampavonturen te lezen! 
 
We hebben ook deze zomer niet stil gezeten. De Zuiderkruisgroep heeft nooit 
komkommertijd! Het Albatroslokaal op de Diependaalselaan heeft namelijk een hele 
grote metamorfose gehad. Kijk snel verder hoe mooi het is geworden. 
 
De planning stroomt binnenkort ook weer over van de activiteiten. Van onze 
groepsbegeleidster hebben we weer voldoende info gekregen waarmee we onze 
agenda’s boordevol kunnen schrijven! Dus lees snel welke leuke activiteiten er de 
komende tijd op het programma staan. 
 
Wij hebben in ieder heel veel zin het grootste feest van het jaar: de 
Groepsdag! Die is al over een paar weken en we zijn weer heel 
benieuwd wat voor een spektakel het overvaren dit 
keer weer is. Kom allemaal kijken en vergeet opa en 
oma ook niet!!! 
 
Liefs en tot dan! 
 
Jullie redactie. 
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Van het bestuur 
  
 
 
Weer aan de slag! 
 
 
De kampen zijn weer voorbij, de tenten weer opgevouwen, de kinderen en leiding heeft 
weer bijgeslapen: het jaar kan weer beginnen! Ik heb vrijwel alleen maar enthousiaste 
verhalen over de kampen gehoord. Ook al was het weer niet altijd even denderend, het 
blijkt iedere keer weer dat de kinderen daar niet echt om geven en zich prima amuseren 
– ook al liggen ze soms ’s nachts in een laag water in hun tent… 
En waar het niet helemaal goed ging heeft gelukkig ook iedereen het overleefd. Hoewel 
soms maar nèt: MirandaP, en uiteraard ook Saskia, Sasja, Sabine en Roos, ik hoop 
dat jullie al weer een beetje over de schrik heen zijn. Ik eindigde mijn vorige stukje nog wel 
met “…en kom veilig weer thuis !”. 
 
 
Volgende week hebben we de Groepsdag. Één van de “hele-groep-activiteiten” die we 
ieder jaar hebben. Voor veel van jullie de start van een nieuwe fase binnen de 
Zuiderkruisgroep. Overvaren naar een ander onderdeel – waar je dan ineens de jongste 
bent - of beginnen met leiding geven, of leiding gaan geven bij een ander onderdeel: toch 
allemaal best wel spannend. 
 
 
Wat de leiding betreft krijgt iedereen in het nieuwe jaar net wat méér 
verantwoordelijkheid dan vorig jaar. Immers, een aantal leidingleden zijn doorgegroeid 
naar een ander onderdeel of hebben de groep verlaten, dus de anderen moeten het nu 
overnemen. Dat gaat best wel goed, zo leert de ervaring, al duurt het soms wel een 
jaartje voordat iedereen lekker in z’n nieuwe rol zit. 
 
 
Ik zei wel dat de Groepsdag voor de hele groep is, maar toch is dat niet helemaal: de 
Albatros doet dit keer nog niet mee. Die moeten nog even wat meer tot rust komen in 
de eigen omgeving. Bij de Strandwandeling en de Boerenkool gaan ze wel mee doen. 
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Wat die Albatros betreft is aan het einde van het vorige seizoen besloten dat we 
ermee doorgaan. De leiding wil wel, de kinderen en ouders vinden het een succes, dus de 
proefperiode is nu afgelopen. De Albatros is nu een “gewoon” onderdeel van de groep 
geworden, als een gewone horde. Ze vallen daarmee vanaf de Groepsdag onder de 
Groepsbegeleiding van Wieke, die de leidingtoewijzing verder regelt. 
 
 
Ik kijk er nu al naar uit om tijdens de Groepsdag iedereen weer ‘ns bij elkaar te zien. Ik 
hoorde dat het een leuk spel gaat worden, dus dat wordt een feest! Tot dan! 
 
 
Groet, 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter Zuiderkruisgroep 
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Zomerkamp Pocahontaswacht 2008 
Reis rond de wereld in 8.0 dagen 

 
Dag 1 Kortenhoef -> Vinkeveen 
De koeien grazen in de wei en wij schrijven er pal naast het eerste stuk in het logboek. 
Vanmorgen zijn we om 10 uur vertrokken uit de haven en zeilden we naar de eerste plas 
(Loosdrechtse Plassen). Daarna gingen we de vecht op. Het regende hard toen we het 
Amsterdam-Rijnkanaal overstaken. We gingen een bruggetje onderdoor en een stuk 
verder gingen we aan land. We sliepen daar op een terrein wat officieel van Waternet 
Nederland BV was. Om de twee minuten komt er een trein langs, want die hebben we 
geteld. We aten Chili con carne. Het stonk verschrikkelijk naar Chili in de tent. 

Daniel, Gijs en Daan 
 
Dag 2 Vinkeveen -> voorbij Mijdrecht 
We begonnen deze dag al vroeg, en we kregen slaperig te horen, dat we onze spullen 
moesten pakken en moesten gaan ochtend zwemmen. 
We pakten onze shampoo en sprongen er direct in (direct = ongeveer drie kwartier 
later… red.)! Het water was vreselijk koud.  
Daarna snel ontbijten, en onze spullen in de boten gooien om weer te vertrekken. De 
bak die het laatste klaar was met het inruimen moest de HUDO (Houdt Uw Darmen 
Open) legen.  
We vertrokken natuurlijk snel, want er was niemand die de HUDO wilde legen. Maar 
toen begon de wind ons tegen te werken. Na veel geroei en gewrik kwam er een aardige 
man in een boot die ons wel een sleep wilde geven. Na nog een heel stuk door de leiding 
te zijn gesleept kwamen we aan bij de tweede overnachting. Blijkbaar konden we daar 
niet liggen, dus de leiding moest een betere plek zoeken. We kwamen uiteindelijk bij een 
recreatieparkje bij een sluis. Lekker macaroni gegeten en daarna afwassen. En 
natuurlijk waren de kindertjes allemaal zo moe dat ze ‘vroeg’ zijn gaan slapen! 

Manon en Nathalie 
 
Dag 3 Voorbij Mijdrecht -> Nieuwveen 
Zoals altijd begonnen we de dag weer lekker vroeg. We lagen op een heel net fijn veldje 
omdat het een veldje is waar je normaal alleen mag aanmeren. Er waren dus 
vuilnisbakken en bankjes. We hebben heel lang gewrikt met twee boten aan elkaar tot 
we bij een brug-in-aanbouw kwamen. Hier mochten we niet onderdoor want er was iets 
van een opening met een parade. Eerst ging de leiding aan de politieman vragen of we 
er toch niet onderdoor konden. Het bleek dat de brugmensen dachten dat wij bij de 
parade hoorden. Na heel veel gepraat, getelefoneer en ge discussier kon het eindelijk 
toch. Tim stootte bijna zijn hoofd toen want de brug was best laag. 
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Daarna kwamen we aan bij de tolhuissluis en gingen we een ijsje eten. Na een lange sleep 
waren we bij een veldje met koeien en een fietspad. We gingen de tenten opzetten en 
koken: nasi-rijst prut. 
’s Avonds hebben Tom en Teun nog een plonsbon gehad waardoor we wisten dat het 
water lekker warm was. Uit angst om ook een plonsbon te krijgen zijn we toch maar 
gaan slapen. 

Elena en Lotte 
 
Dag 4 Nieuwveen – Braassem 
Na het opstaan, ontbijten en ochtendzwemmen gingen we de tenten afbreken en de 
boten inruimen. Daarna gingen we gelijk in sleep om bij de Digros boodschappen de 
doen. Vooral veel snoep gekocht. Guno vertelde dat diegene die het winkelwagentje 
weg bracht het muntje mocht houden dus Luuk, Daniel en Gijs gingen dat direct doen. 
De leiding ging vast door naar het kampterrein en de kinderen moesten op de kinderen 
met het winkelwagentje wachten voordat we gingen varen. Uiteindelijk vond Teun het 
te lang duren (na drie kwartier) en 
gingen ze hen zoeken. Toen ze 
terugkwamen kregen Luuk, Daniel 
en Gijs een plonsbon van Teun. We 
gingen door en kwamen bij ‘het 
boertje’ uit. De boer is een hele 
aardige man die heel enthousiast 
naar ons toe kwam toen we 
aankwamen! Dus we gingen eten 
koken. We mochten zelf bepalen 
wat we gingen eten, dus hier een 
kleine impressie van de 
kookkunsten van de Poca: 3x 
hamburgers, shoarma en 
kaasfondue. Het was erg lekker! 

Daan en Luuk 
 
Dag 5 Braassem – Kagerplassen 
Vandaag mochten we uitslapen tot 10 over 8 en werden we heel vrolijk door Guno 
wakker gemaakt. Teun en Tom vonden het heel leuk om de meisjestent te laten 
neervallen. Toen we ochtend hadden gezwommen konden wij ons niet echt chill 
omkleden omdat de twee kleine kleuters Teun en Tom de tent hadden omgegooid. 
Nadat we de spullen hadden ingepakt gingen we naar de andere kant van de plas toe. 
We moesten echt een muur-eind wrikken en roeien, maar daarna werden we gelukkig 
gesleept naar het o-zo-coole scouting-eiland! We zetten de tenten heel netjes op in 
de regen… Daarna was het weer droog en gingen Manon, Nathalie en Nadjesda even 
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wat sociale contacten leggen met de super hippe Amsterdamse kaal geschoren 
kindjes. Maar achteraf waren ze niet zo cool als we dachten. Teun en Tom gingen 
mannelijk stoeien en Teun werd dik ingemaakt door Tom terwijl Nadjesda dit schrijft 
met hulp van Nathalie. Dat was onze dag! 

Tom, Nathalie en Nadjesda 
 
Dag 6 Kagerplassen 
Vandaag mochten we voor het eerst echt uitslapen. Op het 
eiland waren heel veel scoutinggroepen met heel veel rare 
kleuren vletten. Onze zijn veel mooier dan de meeste hier. We 
hebben we nu een vaste WC en douches (ow nee… toch 
niet…) dus geen HUDO meer! Toen we uiteindelijk toch op 
gingen staan was het tijd voor een ochtendplons. We hadden 
even tijd voor onszelf en daarna moesten we onze tenten in 
orde maken. We gingen zeilen op de plas met ballonnen achter 
de boot. Deze moest je kapot prikken. En daarna gingen we 
een balspel doen met de boten. Toen er twee boten naast 
elkaar lagen rende Siebrand snel de boot over en sprong op 
de andere boot en duwde leiding-Daan in het water. Maar 
Siebrand moest nog terug, en daarbij kwam hij ook in het 
water.  
Toen gingen we aanleggen om plonsbonnen uit te delen. Gijs, Daniel, Luuk, Tom en 
Nadjesda moesten het water in. Toen we terug kwamen gingen we hyperschijven 
(pannenkoeken) eten. Ze waren vet lekker! 

Bobby en Roman 
 
Dag 7 Kagerplassen 
Vanmorgen kwamen er drie verstekelingen aan: Mirte, Allisa en Marit. We hadden toen 
een hele relaxte dag. Het was 30 graden en er was geen wolk aan de lucht. We hebben 
de hele middag gechilt en ’s avonds gingen we met de sleper naar de chinees. De sleper 
was door de vader van Teun en een vriend naar het scoutingeiland gevaren (Pieter en 
Fred bedankt!). De Chinees was erg lekker toen we uiteindelijk daar waren en hadden 
gegeten. Daarna gingen we terug en mochten de oudste kinderen nog bij de leiding 
zitten en wij gingen lekker slapen. 

Diede 
 
Dag 8 Kagerplassen -> Amstelveen 
Vandaag was de laatste dag van het kamp. Voor de meeste dan… 
Maar drie mensen hadden nog even het geluk om twee daagjes langer te blijven! Elena, 
Manon en ik (Nathalie) zouden nog langer blijven om de boten terug naar Kortenhoef 
te varen. 
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’s Ochtends moesten de tenten plat worden gegooid en de boten ingepakt. Later nog 
even wat eten met zijn allen en toen echt vertrekken naar de Gemeentehaven in 
Warmond waar de ouders de kinderen op kwamen halen. Toen alle kinderen weg waren 
begon voor ons de terugreis. Toen we net waren vertrokken kwam een grote regenbui 
onze kant op… Manon en ik waren zo slim geweest om een tentje op onze boot te 
bouwen waar we de hele reis droog hebben gezeten! Een paar  dingen die we bij de hand 
hadden: Chips, snoep, drinken en het logboek. Bij ons op de boot was het super gezellig 
want de ene ging lekker zitten in de kuip en de ander ging roer houden. Toen we die 
avond bij onze slaapplaats aankwamen bleek die onder de aanvliegroute naar Schiphol 
te liggen. Eigenlijk mochten we hier helemaal niet liggen, want het was in het 
Amsterdamse Bos. Om de twee minuten vloog er een vliegtuig over ons heen. Maar na 
8 uur was het ineens stil en kwamen er geen vliegtuigen meer. ’s Avonds gingen we BBQ
-en. Het was super gezellig en we gingen nog tot laat kletsen met de leiding. Toen werd 
het vet scary, want er kwam ineens een man met een brommer die achter ons veldje 
het bos in ging. Even was het doodstil… Guno ging er op af en het bleek de buurman 
te zijn van de woonboot. Opgelucht gingen we daarna naar bed. 

Manon en Nathalie 
 
Dag 9 Amstelveen -> Kortenhoef 
Tenten plat, boten inruimen en ontbijten. De boten lagen nog in sleep en dat was heel 
relaxt dus we konden meteen vertrekken. Manon en Nathalie, Marloes en ik (Elena), 
Bart, Sieband en Guno zaten weer samen op een boot. We kwamen langs allemaal 
plekker waar we vorig jaar ook hebben gelegen. Het ging allemaal heel snel en we kwamen 
rond 3 uur door ’t Hemeltje. Het kamp was super gaaf en het weer is goed, dus het is 
weer helemaal geslaagd geweest!!! 

Elena 
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Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in 1 van de gebouwen die de 
Zuiderkruisgroep rijk is. Deze gebouwen zijn het fortuin van de groep omdat ze 
allemaal op mooie plekjes liggen en ze alle mogelijke binnen- en buitenactiviteiten 
mogelijk maken. 
 
Om te zorgen dat het fortuin daadwerkelijk het fortuin blijft, moet er regelmatig 
onderhoud gepleegd worden. De ene keer betreft het kleinigheidjes en de andere keer 
zijn het grotere activiteiten. 
 
Het bestuur is op dit moment op zoek naar: 
a) Iemand die dit onderhoud wil coördineren voor alle 
gebouwen. 
b) Meerdere personen die het uitvoerende onderhoud van 1 van de gebouwen op 
zich willen nemen. Op dit moment is er alleen voor de Eikenlaan en de haven iemand voor 
het uitvoerende onderhoud. Voor alle andere gebouwen zijn wij op zoek naar iemand. 
 

Echte (technisch) grote klussen worden uitbesteed, groot 
schilderwerk kan met een aantal mensen samen gedaan worden 
en voor de kleinere klusjes is eigen handigheid natuurlijk nooit 
weg. 
 
 

Wilt u meer informatie over deze bezigheden neemt 
u dan even contact met mij op. 
 
Ellen Brouwer 
Secretaris groepsbestuur 
ellen@zuiderkruis.nl 
035-6216022 

Gezocht 
 

Ouder(s) en/of  Grootouder(s) m/v 
voor 

Onderhoud 
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Informatieavond Zuiderkruisgroep 
 

Vrijdagavond 7 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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Strandwandeling 
 
Zaterdag 1 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.  
 
Wij rekenen op een grote opkomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wieke Broeders 
Bever– en Welpenbegeleidster Zuiderkruisgroep 
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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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De Albatros is weer begonnen! 
  
 
Het jaar is weer begonnen, Jeeeh!!! Niet alleen voor alle Bevers, Welpen, Verkenners, 
Wva’ers, Stam en leiding, maar ook voor de Albatroshorde zijn de opkomsten weer 
van start gegaan. 
 
 
En met een kleurrijke start wel te verstaan! In de vakantie is er namelijk hard gewerkt 
aan het uiterlijk van ons lokaal door de vader van een van onze Albatros kids. Hij is zo 
vriendelijk geweest om de muren in ons lokaal op de diep te schilderen in prachtige kleu-
ren. Ook de deuren en banken hebben gelijk een likje verf gehad en het ziet er allemaal 
weer als nieuw uit. Nu we van dat saaie grijs af zijn is het echt een gezellig hok!  
 
 
Dat vonden de kinderen ook en daarom willen wij Peter Dijkman heel erg bedanken voor 
wat hij voor ons heeft gedaan! 
  

Groetjes,  
De leiding van de Albatroshorde 



Belboei 179, augustus 2008, pagina 15 



Belboei 179, augustus 2008, pagina 16 

Zomerkamp Pieter Maritshorde 
 
Op 4 augustus 2008 werd de Pieter 
Maritshorde uit Hilversum opgeschrikt door 
een grote misdaad: tijdens een zomerkamp in 
Mijnsheerenland werd een aantal belangrijke 
DVD’s gestolen, waardoor heel Nederland 
zwart beeld te zien kreeg op de TV: de TV 
zenders hadden nu namelijk niets meer om uit 
te zenden… 
  
 

Tussen de het bruin worden van de ongelofelijke hoosbuien en het rood worden van de 
ongekend verbrandende zon door gebruikten de welpen hun vernuft en kunde, zodat de 
roof opgelost werd en ze moe en voldaan TV konden gaan kijken na het vermoeiende 
kamp. Nederland kon weer trots op onze welpen zijn. 
  
Een verslag van dag tot dag: 
  
Zondag 3 augustus: In de loop van de middag komen de welpen nog vol energie en 
kracht aan bij het clubhuis. Het thema was bij iedere welp al bekend, want de trailer 
was namelijk al erg vaak bekeken. Het filmkamp was begonnen! 
  
Bij het clubhuis stonden 2 slaaptenten: zouden de ware bikkels genoeg lef hebben om 
’s nachts in de tent te gaan slapen? 8 welpen durfden dat wel, en na heerlijke maaltijd 
en een spannende quiz mochten zij in de tent gaan slapen.  
  
De weergoden waren het hier echter niet met dit plan eens, waardoor er na een klein 
uurtje al een zeer spectaculaire evacuatie nodig was..  Er kwam zoveel water uit de 
lucht zetten dat alles binnen korte tijd wegstroomde. In het donker en door 
gigantisch stromende regen werden de welpen door de helden van de leiding uit hun 
tent naar het clubhuis getild. Alle welpen en bíjna alle leiding sliepen dus gezellig 
saampjes in het clubhuis die nacht. Heel knus en romantisch met het geluid van de 
regen op het dak, en zo konden we op naar dag 2! 
  
Maandag 4 augustus: (Reporter: Luuk) “Hier op zomerkamp is het super. Dit is mijn 
laatste jaar, en dit wordt het leukste jaar. Marieke, Aike en Sabine zijn super knap en 
cool. (… ). Ik ben nu leider van een groep kinderen. Het thema is film. Mijn team gaat 
een film maken van Luuk en de Daltons. Wij gaan een keer in de tent slapen, en dat lijkt 
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me supertof. Roos is super aardig, want ze vertelt telkens verhalen en dat is gaaf. 
(… ). We hebben al heel veel leuke dingen gedaan, en gaan nog heel veel leuke dingen doen. 
Zo gaan we vandaag pannenkoeken eten. Ysbrand (de leider van de anderen) had mij 
belooft om Levend Stratego te doen, dat is mijn lievelingsspelletje. Dit wordt echt 
een GAAF kamp. We hebben zelf spelletjes bedacht zoals Parets Of the Carriben of 
Gruwelijke griezels en nachtbewaakers. (… ). We draaien de hele tijd Monique Smit en 
Kung Fu Fighting. Er is ook iets ergs gebeurt. Er is een CD gestolen en die moeten we 
terugbrengen. (………… ..)” 
  

Maandag hebben we eindelijk gezwommen. 
De tijd was wat minder relaxed, want het 
was echt megavroeg toen Sabine en 
Ysbrand besloten als ochtendgymnastiek 
met de kids te gaan zwemmen. ’s Middags 
werd het zo nu en dan hartstikke mooi 
weer, de t-shirts konden dus uit de tas! 
Omdat het weer wel erg mooi werd, gingen 
we naar het strand, waar we weer de enigen 
waren. Toen de welpen uitgebadderd waren 
kwamen de andere spellen: er moest een 
actiescène worden nagespeeld, een groep 
moest een scène uit Jungle Book naspelen, en een spel was dat er een story board 
voor de welpenfilm gemaakt moest gaan worden.  
  

Hierna was het alweer tijd voor een heerlijke maaltijd, waarna we een journaal kregen te 
zien. Wat bleek: er was op lafhartige wijze een aantal DVD’s gestolen. Deze DVD’s 
waren zo belangrijk dat de Nederlandse TV zenders geen beelden meer uit konden 
zenden. Alle TV’s stonden op zwart, en de enigen die redding konden brengen waren de 
welpen! 
  

Na een spannend avondspel was het weer tijd om te gaan slapen. Gelukkig voor de 
tentslapers waren de weergoden ons die nacht wél gunstig gezind. 
  

Dinsdag 5 augustus: (Reporter: Marieke alias Raksha) “Vandaag zouden we eigenlijk 
heel veel gaan doen.  Boogschiet-bogen maken, kampvuur maken, enzovoorts. Dat ging 
helaas niet door omdat het weer flink regende, 
wel heeft Roos de welpen kunnen leren hoe de 
welpen van touw poppetjes kunnen maken. Ook 
hebben we nog heerlijk gezwommen (sommigen 
zelfs in de regen!) en ’s avonds hebben de welpen 
zoetjes naar Roos geluisterd, die was aan het 
voorlezen uit het boek Mathilda.” 
Hierna gingen de welpen heerlijk slapen.  
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 Woensdag 6 augustus: een onvergetelijk bezoek aan een “attractiepark”. Het onder 
de rook van Rotterdam gelegen “attractiepark Mijnsheerenland” wordt bezocht. In 
iedere uithoek bleek de leiding door de weergaloze petten voor vriend en vijand 
makkelijk zichtbaar. De welpen hadden deze echter niet op, dus waren sommige welpen 
waren iets moeilijker te vinden dan anderen…  

  
Het verhaal van de reporter: (Sebas) “Hallo ik 
ben Sebas. Ik zit nu een jaar op scouting. Het is 
nu zomerkamp. De Pieter Maritshoorde is 
uitgekozen om een vilm te maken toen we 
sochtends wouden wij vilm kijken maar de DVD 
was gestolen. We vonden een brief er stont op ik 
heb de DVD gestolen je hoeft niet te zoeken ik 
hem veel te goed verstopt en als jullie gaan 
zoeken, zoek niet op het strand. Later vont 

Chloé nog een brief maar voordat Chloé die brief vont zochten wij op het strand toen 
wij die brief lazen stont er in ik zei niet op het strand en ernaast was een afgebroken 
stuk van de DVD.” 
  
Het verhaal van de tweede reporter: (Roos) “Vandaag hebben de kinderen lekker 
uitgeslapen. Om kwart voor 10 kwamen ze pas uit bed. We hebben geen ochtend 
gymnastiek gedaan, de leiding vond dat gezien de tijd niet meer nodig. We hebben 
lekker ontbeten en daarna zijn we op ons gemakje naar een zwembad 3,4 km verderop 
gelopen. We hebben daar de hele dag gebivakkeerd en er waren glijbanen en duikplanken. 
Rond 4 uur gingen we lekker met de bus naar huis. (… ) 
 
Nu zijn de kids in het bos Levend Stratego aan het doen…  je hoort het gegil uit het 
donker komen. Ik ben hier gebleven om op het clubhuis te passen. Nou ja.. ook omdat ik 
moe ben…ach…  ik ga zo maar eens verder lezen…groetjes Roos.” 
 
’s Avonds was het tijd voor heerlijke broodjes hamburger, en hierna werd er een film 
gekeken. Veel te laat en veel te moe doken de welpen weer hun bedje in. 
  
Donderdag 7 augustus: (Reporter: Marieke alias Raksha) “Vandaag zijn we bezig 
geweest met het maken van de films en het oefenen voor de bonte avond. Gelukkig 
was het vandaag wel droog en konden we ook nog eventjes lekker zwemmen. ’s Avonds 
konden de welpen hun verborgen talenten laten zien. Dit deden ze met verve! Na een 
enorm gezellige avond met de daarna onvermijdelijke disco waar iedereen eigenlijk te 
moe voor was, waren de welpen snel gaan slapen.” 
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Vrijdag 8 augustus: (Reporter: Lucy)  
“Gister deden we de bonte avond. En 
ik, Ludi en Merlijn hadden allen moppen 
verteld die we wisten behalve ik. Want 
ik wist er teveel. (Veel te veel; Rick) 
Verder waren we heel laat gaan 
slapen, iets over 12. Nu is het de 
volgende dag. We moesten onze 
kamers leegmaken en in pakken. Aan 
de ene kant vind ik het niet leuk, en 
aan de andere kant wel.” 

  
Gaap. En als een bizarre achtbaanrit eindigde het kamp weer opeens, net zo 
plotseling als hij begon. Opeens was het afkicken en bijslapen… wow. De welpen vonden 
het laatste stukje van de DVD, en toen die in elkaar gezet werd, werd dit een DVD 
met de route naar de insignes. De andere DVD’s werden ook teruggevonden, waardoor 
Nederland weer rustig TV kon kijken. De leiding kon weer moe maar voldaan heerlijk zijn/ 
haar bed in.  
  
Lucy, Maaike, Wouter, Luuk, Sabine, Roos, Tim, Aike, Arjen, Ludi, Chloé, Julius, 
Reinout, Laurens, Jan, Max, Merlijn, Sebas en Ysbrand, 
  
jullie hebben er weer een super geslaagd topkamp van gemaakt… bedankt! 
 
Rick 



Belboei 179, augustus 2008, pagina 20 

10 vragen aan… Gert Jan Dral 
 

1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel 
zit je van het Zuiderkruis? 
Gert Jan Dral, ik ben 20 jaar en zit nu een ruim een 
jaar bij de Matancastam. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik ben tweedejaars Planologie student aan de 
universiteit van utrecht. De studie houdt zich bezig 
met de inrichting van steden, regio’s en landen. Ik heb 
een bijbaan als enquêteur en een bijbaantje als 
schoonmaker. 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon nu nog in Hilversum, bij mijn ouders en mijn 
jongere broertje en zusje.  
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Binnen het Zuiderkruis vervul ik de taak van stam- en 
sooslid. 

 
5. Wat houdt dat in? 
De voornaamste taak als stamlid is zorgen dat jij en je andere stamleden op de soos 
lachen, zingen, dansen, muziek draaien of zich op een andere manier vermaken door een 
potje schaak tegen Lot of anderszins.   
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Mijn Zuiderkruis carrière begon toen ik vorig jaar april binnen kwam als aspirant-lid, via 
Bart en Martin die ik al langer van buiten het Zuiderkruis ken. Nu ben ik, door de 
maanden heen, een vaste waarde op de soos en stam geworden en wie weet hoe de 
rest van mijn Zuiderkruisloopbaan er uit gaat zien. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik zit voornamelijk bij scouting omdat het knetter gezellig is. Vorig 
jaar via Bart en Martin ooit de soos binnen gestapt en er eigenlijk 
niet meer weggegaan want het oud Nederlands gezegde leert ons 
dat gezelligheid geen tijd kent, zo ook bij mij dus! 
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8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Naast scouting ben ik een schaatsliefhebber, ik schaats daarom ook al sinds mijn 
zevende bij de Gooise Hardrijders Vereniging (GHV). In de zomermaanden doe ik vanuit 
de schaatsvereniging ook aan skeeleren, fietsen en hardlopen, al is de laatste van 
deze drie wat minder leuk. 
 
Tevens heb ik voordat ik op scouting zat 11 jaar lang 
gevoetbald bij Altius en hoewel ik dus niet meer voetbal 
in clubverband blijft het een heel leuk spelletje.  
 
Tot slot ben ik een ‘fanatiek’ gitarist, ik speel nu 11 jaar 
gitaar en laat iedere dag wel even de snaren spreken. 
Even lekker meespelen op de muziek van TOTO, de Red 
Hot Chili Peppers of andere bekende en minder bekende 
namen. Sinds een half jaar speel ik weer in een nieuwe 
band. Samen muziek maken is één van de leukste dingen 
die er is dus zeker een liefhebberij die niet mag 
ontbreken in dit lijstje. 
 
9. Tommy stelt jou de volgende vraag: ‘Ik draai al 11 jaar mee binnen het Zuiderkruis. Jij 
bent van buitenaf erbij gekomen. Hoe is het om zo van buitenaf in één keer mee te 
moeten draaien in zo’n groep?’ 
Toen ik net binnen kwam lopen was het even wennen, maar na je een aantal keer te 
hebben voorgesteld werd ik snel opgenomen in de groep en werd er met mij omgegaan 
als stamlid en niet als buitenstaander. Na een paar weken merk je eigenlijk al niet meer 
dat je van buitenaf komt. 
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze 
rubriek zien? 
Bart Broeders, met wie ik “midnightsnack” 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in 
deze rubriek stellen? 
Wat is, volgens jou, de beste CD ooit gemaakt? 
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HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 
 
 
 
 

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders! 

 
Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij 
kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om 
het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te 
houden. 
 
Heeft u een bedrijf, en wilt u ons tegen geringe vergoeding 
ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan 
contact op met belboei@ zuiderkruis.nl. 
 
Wij wachten vol spanning op uw mail. 
 
De redactie 

(advertenties) 
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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 <vacature>  
Onderhoud Eikenlaan + haven Maarten Kool 035-6235245 
Verhuur Diependaalselaan Henk Jan Kraaikamp 035-6240846 
 José Spekschate 035-6240846 
Beheer Schuttersweg Ellen Brouwer 035-6216022 
Groepsbegeleiding welpen/bevers Wieke Broeders 035-6234006 
Groepsbegeleiding waterwerk Han Westendorp 035-6423268 
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 
Vertrouwenspersonen (intern) Wieke Broeders (welpen/bevers) 035-6234006 
 Han Westendorp (waterwerk) 035-6423268 
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 Peters 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 
Albatroshorde Ellen Reurings 06-50966511 
Ankerwacht Martin ten Brink 06-13784751  
Kustwacht Rik Broeders 035-6234006 
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 
2e dinsdag van de maand Bestuursvergadering 
1e vrijdag van de maand Schippersraad 
incidenteel Welpenraad 
incidenteel Spelraad 
incidenteel Groepsraad 
 
 
Data 
22 augustus Spelraad 
6 september Groepsdag - Overvaren 
1 november Strandwandeling 
7 november Informatie avond  
 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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