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Van de redactie 
 
Wat een fijne dag om een Belboei te mogen maken! Buiten ons redactiekantoor is de 
eerste echte herfstdag een feit: Storm doet de bomen zwaaien, de regen komt 
horizontaal voorbij, en binnen loeit de CV dat het een lieve lust is. Kortom: Prima 
dagje om ons op te sluiten, en ons een hele middag te storten op jullie bijdragen. 
Dus. 
 
En over die bijdragen: De groepsdag is alweer een poosje achter de rug dus iedereen 
heeft aan zijn of haar nieuwe onderdeel kunnen wennen. Vooral als je net naar een 
nieuw onderdeel bent overgevaren, is het leuk om je ouders op cursus te sturen. Op 
7 november kunnen zij naar een informatie-avond waarin wordt uitgelegd wat het 
betekent om bever, welp of verkenner bij de Zuiderkruisgroep te zijn. En jij bent je 
ouders een avondje kwijt: Kun je eindelijk een avond doen waar je zelf zin in hebt. 
 
Verder in deze Belboei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Groetjes, 
De redactie. 

De scoutshop gaat sluiten. 
Zie pagina 15 voor details. 

Snoepen maar: Speculaaspoppen!! Meer poppennieuws op pagina 12. 
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Het regent onderscheidingen in de groep. 

3 lintjes en een dubbeltje op pagina 18. 
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Van het bestuur 
Daar gaan we weer! 
Inmiddels zijn we al weer volop aan de slag: het jaar is weer begonnen, de Groepsdag 
is weer geweest. Iedereen is in zijn of haar nieuwe onderdeel aan de slag, soms nog 
wat onwennig, soms een beetje eng (zeilen bijvoorbeeld, voor het eerst!) maar altijd 
leuk. Veel nieuwe leiding is er vanaf de Wilde Vaart bijgekomen, en die kijkt nu 
voorzichtig hoe het leidinggeven bevalt. Anderen zijn van onderdeel gewisseld, en dat 
is ook best wel spannend. Iets nieuws is altijd spannend. 
 
Op de Groepsdag was er ’s middags een spel voor de hele groep. Alleen voor de 
Albastros dit keer niet, maar de rest van de groep was er, en het was geweldig! Een 
leuk spel, waaraan iedereen, door elkaar gemixt aan mee deed. Het weer zat ook 
mee, en rondom het gebouwtje aan de Eikenlaan was het een vrolijke bende. Zelfs de 
bevertjes deden heel leuk mee! 

Het overvaren daarna was weer een feest. Vanaf een grote toren gleed iedereen 
naar zijn volgende onderdeel toe. Daarbij ging één teentje scheef, maar dat is 
inmiddels ook weer rechtgezet, heb ik begrepen. 
 
’s Avonds is er dan altijd de jaarlijkse leiding-barbecue, waarbij we afscheid nemen 
van vertrekkende leiding, de nieuwe begroeten, mensen die al heel lang iets voor de 
groep doen in het zonnetje zetten, en verder gewoon gezellig met z’n allen – en er 
zijn nog heel wat mensen bij zo’n groep betrokken! – kletsen en eten. Ook dit jaar is 
er helaas weer een aantal leiding mee gestopt, maar daarover verderop méér. 
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De week erna hadden we het jaarlijkse evenement op de Groest, waar we met een 
stand en een vlet proberen nieuwe leden binnen te halen. Helaas lukte dat dit jaar 
(lag het aan het weer?) wat minder goed dan andere jaren. Er kwamen maar weinig 
mensen voorbij, en er bleven er dus ook weinig hangen. We moeten het maar op een 
andere manier proberen om nieuwe kinderen naar de Groep te krijgen. Als U nog 
iemand weet? 
 
Scouting staat de laatste tijd trouwens toch wat méér in de aandacht – hoewel 
niet altijd positief. De Hilfertheem-groep in Hilversum moest twee kinderen die wat 
extra aandacht nodig hebben weigeren voor het volgende onderdeel, waar ze qua 
leeftijd aan toe waren. Kan gebeuren (in sommige onderdelen heb je gewoon niet 
zoveel leiding “over” dat je extra aandacht kunt geven aan kinderen die dat 
structureel nodig hebben), maar de reacties waren in de kranten erg negatief. De 
Hilfertheem had het wellicht wat handiger kunnen communiceren, maar je kunt het 
ze niet kwalijk nemen dat ze niet zomaar een blik extra leiding open kunnen trekken 
voor bijzondere kinderen. Het blijft vrijwilligerswerk! 
 
Wat wel positief is, is dat de Gemeente Hilversum heeft besloten subsidie te gaan 
geven aan Scouting. Dat komt mogelijk door een wethouder met een scouting-
verleden, maar het geeft ook een algemeen blijk van waardering voor wat de groepen 
allemaal doen. En dat mag af en toe ook wel ‘ns! 
 
Wat daarnaast heel erg positief is, is dat we inmiddels alle bouwvergunningen binnen 
hebben voor nieuwbouw van ons pandje in Loosdrecht. Eindelijk! Daarnaast kregen we 
geld van de Rabobank voor de inrichting. Allemaal prima! Nu zijn we de bouwplannen 
aan het afronden, zodat we weten wanneer we kunnen gaan bouwen. Ik gok erop dat 
we volgend jaar een groot evenement in Loosdrecht gaan houden: rondom ons 
nieuwe pand.  
Helaas moet ik wel weer voor de Rechtbank in Amsterdam verschijnen om tekst en 
uitleg te geven in een procedure die enkele omwonenden hebben aangespannen tegen 
ons pandje daar. Jammer dat dat zoveel tijd en energie (ook van die paar 
omwonenden!) moet kosten... 
 
Op 7 november hebben we weer onze jaarlijkse ouderavond, waarop we aan alle 
geïnterresseerde ouders uiteen zetten wat onze groep nou allemaal is en doet. 
Komt U allen! Het is altijd erg gezellig, en U steekt er altijd wat van op! 
 
Tot dan! 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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Zuiderkruis zeilschool 
Hallo allemaal, 
 
Afgelopen weken hebben we weer de zeilschool gehad. Er was een gezonde spanning 
bij alle zeilexamens, want je krijgt die diploma’s uiteindelijk niet zomaar! 
 
Waterratten 

Zondag 21 september was het de beurt aan de waterratten. Aai, 
geen wind, wat nu?? Nou ja, we gingen in ieder geval het kanaal op. 
Roeien, wrikken, zeilen hijsen... Hé wat is dat... WIND !? 
 
Snel zijn we het “Wijdegat” opgegaan. Daar konden we echt heerlijk 
zeilen. Na wat overstag, gijpjes, en koersen varen zijn we het Grote 

Ballonnen Prik Spel gaan doen. Dat is een soort tikkertje met boten: Achter iedere 
boot hangt dan een ballon, en dan achter elkaar aan varen om de ballon lek te 
prikken. 
 
Wat daarbij toch wel moeilijk blijkt te zijn, is dat je zowel op het zeil, de koers, 
veiligheid en ook nog de vaarregels moet letten. En dat je dus niet als roerganger al 
je aandacht moet richten op die leuke ballonnen die je kapot wilt prikken. Na een 
paar aanwijzingen ging ook dat goed. 
 
Om 15:30 weer terug naar de haven en de boten opruimen. De diploma’s van de 
Waterratten werden uitgedeeld en daarna konden we weer naar huis. 
 
CWO I en II 

Voor de zomervakantie begon het allemaal: zaterdag 31 mei oefenen 
om de laatste puntjes op de i te zetten. Zondag 1 juni mochten we 
dan eindelijk afzeilen. Helaas, een prachtige zonnige dag maar geen 
wind, dus ook geen afzeilen. Het werd allemaal doorgeschoven naar 
zondag 8 september. Gelukkig was er toen wel mooi weer en een goede 
wind! 

 
Van de 25 kandidaten zijn er 5 niet op komen dagen, en dat is raar 
want dan haal je het nooit! Gelukkig waren er 20 enthousiaste zeilers 
over. Een heerlijke middag zeilen, waarbij de kandidaten konden laten 
zien wat ze kunnen, zoals overstag gaan, gijpen, aan hogerwal 
aanleggen, man overboord en nog veel meer dingetjes. Zo was de 
middag snel weer voorbij. 

CWO I 

CWO II 
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De boten weer netjes opruimen en dan... de uitslag! Veel blijdschap maar ook wel wat 
teleurstelling want tja, je kunt natuurlijk ook zakken. Er zijn er vandaag 12 geslaagd 
en 8 gezakt. Gelukkig voor de kandidaten die het vandaag niet gehaald hebben komt 
over twee weken nog een herkansing. Dus even hard oefenen en dan nog één kans om 
dit jaar te slagen. 
  
CWO III 
Natuurlijk wordt er ook nog CWO III afgezeild. Dat is het moeilijkste examen dat te 
behalen is bij ons. Aan het halen van dit diploma zit ook het geliefde MBL 
(Machtiging Boot Leiding) vast. Dat betekent dat je op een vrije dag zelf een boot 
mee mag nemen! 
 

Dit examen wordt door de NTC (de Nautisch 
Technische Commissie) afgenomen. Hierin zitten 
mensen van alle scoutinggroepen om zo een 
onafhankelijk oordeel te krijgen. Extra spannend dus! 
 

21 juni was de eerste keer afzeilen. Deze dag zijn er van het Zuiderkruis maar 2 van 
de 6 kandidaten geslaagd. Dit diploma krijg je niet zomaar en je moet zeker laten 
zien dat je goed kunt zeilen, de theorie begrijpt en dat je leiding kunt geven aan 
boord. 
 
Gelukkig kon er van de zomer nog goed geoefend worden. Zaterdag 27 september 
was de herkansing, maar helaas: geen wind... We schuiven de herkansing nog één keer 
door naar 4 oktober. Nu maar hopen dat er dan wel wind staat.  
 
CWO I – II – III herkansingen. 
  
Zaterdag 4 oktober. Vandaag waren er de hele dag herkansingen. ’s Morgens zijn we 
begonnen met CWO III. Het was top weer, er was bewolking,  zon en een hele goeie 
wind. Van de 4 herkansers van het Zuiderkruis zijn er nog 2 geslaagd. 
 
We hadden wel een paar brokkenpiloten. Tijdens het zeilen kan er natuurlijk altijd wel 
wat stuk gaan, maar als dat tijdens examens gebeurt... Bij één van de boten brak 
de helmstok af en dat is natuurlijk erg lastig, maar gelukkig werd dit goed opgelost. 
  
De overgang naar de herkansing van CWO I en II liep daardoor iets anders, er moest 
eerst nog even een boot terug gevaren worden en een andere opgehaald worden. 
Gelukkig kon dit allemaal met de sleper gedaan worden, zodat we niet  erg veel tijd 
verloren en we snel weer terug naar de plas konden gaan. 
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Inmiddels was het nog wat harder gaan waaien, we moesten dus besluiten dat de 
examens op de Wijde Blik vanwege de harde wind niet door konden gaan. Gelukkig 
hebben we altijd de iets kleinere, beschutte plas het "Wijdegat” nog, daar konden de 
examens wel goed afgenomen worden. 
 
Van CWO I zijn er 2 geslaagd en van CWO II zijn er 3 geslaagd. 
  
Wij van de zeilschoolorganisatie en de leiding zijn erg blij met deze resultaten! 
Iedereen die gelaagd is gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ik wil alle instructeurs en examinatoren hartelijk danken voor hun inzet. 
 
Namens de zeilschoolorganisatie, 
Ronald 

 Kandidaten Geslaagd 

Waterratten 14 13 

CWO I 10 8 

CWO II 10 9 

CWO III & MBL 6 4 
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Strandwandeling 
 
Ook dit jaar gaan we weer naar het strand van Bloemendaal. 
 
We wandelen met de hele Zuiderkruisgroep! 
 
De WVA en verkenners halen meestal de viskraam in Zandvoort wel, de bevertjes 
haken na een halfuurtje af om kastelen te bouwen. Zo loopt iedereen op eigen tempo 
de afstand naar keuze. 
 
Ouders, broertjes en zusjes zijn van harte welkom om mee te lopen! 
Dus zet in uw agenda: 
 
Zaterdag 1 november strandwandeling. 
Verzamelen om 11.00 uur, terug rond 16.00 uur. 
 
Wij rekenen op een grote opkomst!!! 
 
Wieke Broeders 
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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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Speculaaspoppenactie 
Zoals u weet houden wij in de maand november onze speculaaspoppenactie. 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden en toch al die leuke activiteiten voor 
onze scouts mogelijk te maken (zoals groepsdag, boerenkoolfeest en het 
groepszwemmen), hebben we extra inkomsten nodig. In maart doen we mee met de 
Jantje Betonactie en in november de speculaaspoppenverkoop. 
 
Wij vragen de leden om bij familie, vrienden en buren deze lekkere poppen te verkopen, 
want zoals onze trouwe verkopers weten: ze smaken prima! 
 
Natuurlijk vergt dat veel inzet, van de kinderen zelf maar ook van hun ouders. 
De allerkleinsten kunnen het zeker niet zonder de hulp van vader of moeder, maar wij 
hopen dat zij net zo enthousiast zijn als wij. 
Vorig jaar zijn er ruim 8100 poppen verkocht, een prachtig resultaat. 
  
De kinderen krijgen na de opkomst van 25 oktober de bestellijsten mee.  
Zaterdag 8 november moeten de bestellijsten en het geld ingeleverd worden bij de 
leiding. Als uw kind op die opkomst niet aanwezig kan zijn, neemt u dan contact op 
met de leiding en geef door hoeveel poppen er verkocht zijn.  Maandag 10 november 
gaat de bestelling naar de bakker!  
 
Vrijdagavond 21 november worden tussen 19.00 en 21.00 uur de bestelde 
speculaaspoppen bij de verkopers thuis afgeleverd, zodat de kinderen nog ruim vóór 
pakjesavond de poppen kunnen rondbrengen. 
 
Met de bestellijsten krijg je alle informatie over de actie 
mee, zodat je alles rustig kunt nalezen. Heb je nog vragen, 
neem dan gerust contact met mij op. 
 
Wil iedereen die geen opkomst meedraait en dus geen 
bestellijst ontvangt, maar deze actie wel wil steunen, 
contact met mij op nemen? 
 
En wellicht heeft uw bedrijf belangstelling en wil het zijn 
personeel dit jaar verrassen met een 
Sinterklaassnoeperijtje? In de “sponsorbrief”, die u vorige 
week via de e-mail toegestuurd kreeg, leest u de uitleg van 
onze actie. Als u meer informatie wilt, neem dan gerust 
contact met mij op. 
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(advertentie) 

 
Zuiderkruizers, heel veel succes met 
deze actie! 
Zullen we proberen het record van 
vorig jaar (8160 poppen) te 
verbeteren?  
Dat zou prachtig zijn!   
 
 
Wieke Broeders  
Utrechtseweg 44 
telefoon: (035)6234006,   
e-mail: wieke@ zuiderkruis.nl 
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Albatroshorde — Dierendag 
 
Op zaterdag 4 Oktober van dit jaar was het weer Dierendag, 

 
Deze feestelijke dag hebben we met 
de Albatroshorde uitgebreid 
gevierd door naar de 
kinderboerderij in Hilversum te 
gaan! 
 
Niet werd er alleen naar de dieren 
gekeken maar natuurlijk werden 
deze ook uitgebreid geaaid en 
sommige mochten de dieren zelfs 
voeren! 
 

 
Na de pony gezien te hebben, het varken geaaid te hebben en de herten gevoerd te 
hebben zijn we nog even de speeltuin in gegaan, ook hier hebben de welpen zich 
natuurlijk prima vermaakt! Het was een groot succes en wie weet, volgend jaar 
weer!? 
 
Iris S. 
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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) 

Scoutshop gaat sluiten 
 

 
Onlangs kregen wij bericht van de Scoutshop dat zij, na 

vele jaren, per 31 december 2008 hun deuren in Hilversum gaan sluiten. 
Samengevat omdat de kosten enorm omhoog gaan en omdat de inkomsten steeds 
verder dalen. 
 
Het bestuur van de scoutshop betreurt het zeer dat zij deze beslissing hebben 
moeten nemen, maar het is niet anders. 
 
Dichtstbijzijnde scoutshop wordt dan per 1 januari 2009 die in het Scoutcentrum 
Buitenzorg in Baarn. 
 
Maar tot 1 januari kunnen we natuurlijk allemaal nog in de Hilversumse shop 
terecht! 
 
 



Belboei 180, oktober 2008, pagina 16 

Bevers 
Hallo Allemaal,  
 
Hier komt een mooi verhaal over bevers. 
  
De bever is het grootste 
knaagdier van Europa. Hij is 
goed aangepast aan een leven 
in het water. Tussen de tenen 
van de achterpoten zitten 
zwemvliezen. De haren van zijn 
vacht zitten zo dicht op elkaar 
dat er geen water bij zijn huid kan 
komen en zijn oren en neusgaten kan hij 
afsluiten. De bever heeft een platte staart, 
die hij gebruikt als een soort wrikriem. Op zijn 
staart zitten geen haren, maar schubben. Met zijn staart kan hij ook waarschuwen 
als er gevaar dreigt: hij slaat er dan heel hard mee op het water. Heel bijzonder zijn 
de grote voortanden. Er zit een harde laag oranje glazuur op, waarmee de bever veel 
houtsoorten kan doorknagen. Zelfs hele bomen! 
Op het land komt de bever maar moeizaam vooruit, maar in het water is hij snel. Hij 
kan goed zwemmen en duiken. Met gemak blijft hij wel vijf minuten onder water. Een 
bever kan 100 cm lang worden, en zijn staart 35 cm. Hij weegt dan ongeveer 30 kilo. 
 
Maar dat gaat niet over onze bevers. Onze bevers zijn leuk. Met het overvaren 
hebben de bevers alle spelletjes gedaan. Helaas waren er niet veel bevers aanwezig.  
 
Deze week hebben we weer een opkomst gehad. Er waren wel 10 bevers. We begonnen 
de dag om half 10 voor de leiding, en even later kwamen de eerste bevers 
binnenstormen. Ze vroegen of ze buiten mochten spelen en natuurlijk mocht dat 
want nog lang niet iedereen was er. 
 
Nadat alle bevers gearriveerd waren gingen we natuurlijk eerst openen. We hebben 
een mooi liedje om te openen. Omdat we veel nieuwe bevers hebben, hebben we het 
liedje wel 3x gezongen. Als het goed is kent nu iedereen het liedje en word er 
voortaan uit volle borst meegezongen. 
 
Hierna hebben we nog een grappig spelletje gedaan met alle schoenen op een hoop 
en dan een bever op de hoop. De bever was geblinddoekt en moest de andere tikken 



Belboei 180, oktober 2008, pagina 17 

als ze hun schoenen kwamen halen. Toen was het tijd om naar buiten te gaan. 
Voorzichtig oversteken met het hele oversteek-ritueel. Dan een wedstrijdje door de 
tunnel rennen en daarna gingen we naar onze eigen Beverdam. 
 
Na even gespeeld te hebben gingen we een spelletje doen met al onze bijna-hele-
pionnetjes. De bevers gingen hun eigen pionnetjes verstoppen en dan die van de 
ander zoeken. Kick en Lieke waren hier erg goed in en hadden samen 6 pionnen 
gevonden. 
 
Na dit spel was het tijd voor limonade & een snoepje. Het Limolied werd gezongen 
en de limonade was onderweg. Na lekker smullen van het snoepje en de limonade 
was het alweer bijna tijd. We hadden nog net genoeg tijd voor 1 spelletje. 
 
Dit was het wel voor deze week. 
 
Groetjes de Nieuwe beverleiding (Conne) 
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Lintjesregen 
Op 6 september was onze jaarlijkse groepsdag. Op die dag nemen we afscheid van 
het oude scoutingjaar en kijken we vooruit naar het nieuwe scoutingjaar. 
 
In de middag was er een leuk spel voor alle kinderen met aansluitend het overvaren. 
Dat overvaren was dit jaar een echt spetterend gebeuren waarbij maar weinig 
kinderen droog bleven. ’s Avonds was er een barbecue voor alle leiding en overig 
kader dat zich inzet om de groep soepel te laten draaien. 
 
Vlak voor de BBQ hebben we officieel afscheid genomen van Tanja Durieux en Wilma 
Heuvelink die het onderhoud van de Diependaalselaan een tijdje op zich hebben 
genomen. Daarna hebben we uitgezwaaid: Lot Stapel (akela Waingoengahorde); Daan 
Schoonens (Pocahontaswacht); Josse Blase (Waingoengahorde) en (een beetje 
verlaat) Linda Westendorp (Waingoengahorde). 
 
Ook hebben we afscheid moeten nemen van Sander Blase als (bege)leiding van de 
Wilde Vaart. Hij begon zijn ‘carrière’ als leiding bij de welpen en is ook nog redactielid 
van de Belboei geweest, alles bij elkaar gedurende 8 jaar. Zijn optreden als Mowgli bij 
een overvaaractiviteit staat velen nog helder voor de geest. 
 

Guno Heitman is alweer 10 jaar actief voor de groep, eerst 
als leiding van de (toen nog) Neuweghorde en nu als 
schipper van de Pocahontaswacht. In verschillende 
verenigingen wordt er veel geklaagd over het gebrek aan 
vrijwilligers. Daarom is onze groep altijd heel erg blij dat er 
zoveel jongelui zijn die zich vaak gedurende vele jaren 
inzetten als leiding of voor andere activiteiten. 

 
Wanneer iemand zich 10 jaar heeft ingezet voor de groep, willen we hem of haar 
extra in het zonnetje te zetten. Guno heeft ter ere hiervan het zilveren 
waarderingsteken (het ‘dubbeltje’) van het Zuiderkruis gekregen. 
 
Daarmee hield het dit jaar niet op: 3 mensen kregen van 
Scouting Nederland het bronzen waarderingsteken. 
 
Eerst Ronald Frank: 8 jaar leiding bij de Pieter Maritshorde, 6 
jaar leiding bij de Pocahontaswacht en 4 jaar (bege)leiding bij de 
Wilde Vaart. Daarnaast lid van de Nautisch Technische 
Commissie en nu officieel opleider CWO (bij de zeilschool dus).  
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Ronald is nu gestopt met leidinggeven, maar gelukkig blijft hij actief voor de 
zeilschool. 
 
Als tweede mochten we het bronzen waarderingsteken uitreiken aan Ellen Reurings. 
Zij is leiding geweest bij de Bevers, de Pieter Maritshorde en de Ankerwacht. Daarna 
was ze een aantal jaren vertrouwenspersoon en nu is ze de akela van de 
Albatroshorde. 
 
Het derde bronzen waarderingsteken was voor onze voorzitter Ruurt Stapel. 16 jaar 
geleden begon hij als secretaris van het bestuur en een aantal jaren geleden volgde 
hij Jos Spaanjaars op als voorzitter. Drukke jaren met vele activiteiten binnen de 
groep en veel contacten buiten de groep. 
 
Gelukkig hebben we niet alleen afscheid genomen, heel veel mensen blijven doen wat 
ze al een tijdje doen en vijf jongelui: Jaap Knobbe, Conne Broeders, Jasper Snoeren, 
Roy van Buggenem en Peter Saalbrink komen bij verschillende welpenhordes de 
leidingteams versterken. 
 
Alle leiding en overigen die nu niet speciaal met namen genoemd zijn, moeten het 
doen met mijn persoonlijke waardering, ik kijk iedere keer weer met bewondering hoe 
jullie het allemaal klaarspelen. 
 

Ellen Brouwer, secretaris groepsbestuur 
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10 vragen aan… Bart Broeders 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ik ben Bart en ben ook een lid van het welbekende Broeders gezelschap. 
Ik ben 18 jaren oud. En ben sinds dit jaar Akela van het meest succesvolle 
Zuiderkruis onderdeel.( de Waingoenga horde ) 
  
 2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan?  
Ik werk, aan mijn VWO diploma. Ik doe 5 en 6 VWO in één jaar op het Luzac college.  
Het is best wel hard werken, ik zit vaak van 9 tot 6 op school. Maar ja, je weet wat 
ze zeggen: 'alles voor de wetenschap'. 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon nog in Hilversum bij mijn ouders. Daar wonen ook mijn vader Henk, mijn 
moeder Wieke, mijn zusje Conne en des weekends ook mijn broertje Rik en mijn zuster 
Anke. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben Akela van de Waingoenga horde, intensief bezoeker van de soos en graag 
gezien lid van de Matanca stam. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Dat houd in dat ik Bij de Waingoenga horde van alles regel: kampjes, financiën en 
leden administratie bijvoorbeeld, en alles een beetje in goede banen leid. Op de soos 
en bij de stam is het mijn taak om gezelligheid te verspreiden en andermans 
playlisten te verwijderen op de muziek computer.  

 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben begonnen bij de bevertjes van de Argonauten, 
want wij woonden daar toevallig in de buurt. Na de 
bevers ben ik naar de Neuweghorde gegaan van het 
Zuiderkruis. Dat is de horde die nu getransformeerd 
is tot Waingoenga Horde. Ik geef nu dus ook leiding 
bij mijn eigen horde. Na de welpen, de verkenners en 
de Wilde Vaart zit ik nu bij de stam en ben ik leiding. 
Ik heb het hele traject nu ongeveer afgelopen en zit 
nu al zo’n 14 jaar bij de scouting. 

 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik zit bij de scouting Vanwege de leuke contacten en vriendschappen die je maakt. 
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En niet alleen bij het Zuiderkruis maar ook bij anderen groepen leer je veel mensen 
kennen. En ik zit natuurlijk ook bij scouting omdat het een geldig excuus is om je 
uniform weer aan te trekken. 
 
 8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Mijn hobby’s zijn televisie kijken, uitgaan, huiswerk maken, eten, koken, skydiven en 
modder worstelen. 
 
 9. Wat is volgens jou de beste CD ooit gemaakt en waarom?  
Bassie en Adriaan op vakantie in Amerika. Want dat is altijd (blijven) lachen. 
 
Maar nu even serieus. Een echt goede CD vind ik the best of Simon & Garfunkel. 
Ik heb hem ook op LP, die luister ik vaker want dat heeft net wat meer charme. Ik 
vind het mooie muziek omdat Simon & Garfunkel van die zachte stemmen hebben 
waar ze heel hoog mee kunnen zingen en ook weer heel laag, dat contrast is erg 
mooi. Ik luister er graag naar als ik net wakker ben. Dan zet ik Simon & Garfunkel 
aan en zo kan ik heerlijk wakker worden. 
 
 10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien?  
Conne Broeders van de Bevers. Gewoon omdat broers en zussen het altijd zo leuk 
vinden om elkaar te plagen. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
In een vaas zitten 7 rode, 8 witte en 6 groene knikkers. Thea pakt 3 knikkers uit de 
vaas. Bereken in drie decimalen nauwkeurig de kans dat zij twee rode en één witte 
pakt. 
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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 Norbert Moerkens 06-21213016 
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 Bart Broeders 035-6234006 
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 Laurens van Wageningen 035-6284829 
Matancastam Jelle van der Linde 06-51389838 
Rimpelstam Daniëlle Nijs 035-6286143 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Bart Audenaert 06-12108142 
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 
18-19 oktober Leidingweekend 
1 november Strandwandeling 
7 november Informatie avond 
8 november Speculaas lijsten inleveren 
18 november Regioraad 
21 november Speculaas poppen bezorgen 
10 januari 2009 Boerenkoolmaaltijd 
  
 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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