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Van de redactie 
 
Het is weer herfst! Sinds lange tijd klettert de regen weer tegen de ramen en loeit 
de wind weer om, en de CV-ketel weer in onze redactieflat. Kortom: het is ideaal weer 
om een mooi nieuw blauw boekje uit de grond te stampen! 
 
Maar in de vorige Belboei is er helaas iets misgegaan met het ‘inbinden’ van de 
boekjes, dus er was een aantal pagina’s verwisseld. We hopen dat jullie het een leuke 
puzzel vonden. Maar de drukker heeft, als goedmaker, aangeboden om deze Belboei 
voor niks te drukken dus da’s weer heel aardig. Ten Herkel, bedankt! 
 
En wat een editie is dit! Er hebben de afgelopen tijd heel wat mooie activiteiten de 
revue gepasseerd en dat is te merken. Zo hebben we het 90-jaar bestaanweekend 
gehad midden in de –toen nog– zonnige maand september. Een aantal hordes en 
wachten hebben afscheid genomen van kinderen en leiding tijdens het overvaren en 
de afscheidskampen. 
 
Maar ‘vertrekkende kinderen’, betekent ook ‘nieuwe kinderen’! Of ‘nieuwe onderdelen’, 
als je het vanuit deze overgevaren leden bekijkt. Voor hen gaat er een nieuwe wereld 
open, en het is goed als de ouders/verzorgers hier ook iets meer van weten. Daarom 
heeft de groep een jaarlijkse informatieavond waar alle ouders en verzorgers van 
harte welkom zijn. Voor meer informatie over deze avond kijk snel verder! 
 
Er zijn de afgelopen periode heel 
wat lieden geëerd binnen de groep. 
Naast de bekende Zilveren 
Dubbeltjes is er voor het eerst 
een ‘Zilveren Zuiderkruisje’ 
uitgereikt! Lees hierover meer 
verderop in deze volle editie! 
 
   Liefs, 
 De redactie. 
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Van het bestuur 
 Een Wilde-Vaart-schip! 
 
Weer wat nieuws: we hebben een groot zeilschip gekocht. Met hulp van de Lionsclub 
Hilversum heeft de Wilde Vaart begeleiding de afgelopen maanden internet afgezocht 
naar een groot zeilschip. De bedoeling is dat de Wilde Vaarters hiermee een grotere 
uitdaging beleven dan in het zeilen met de vletten. En ja, ze hebben er één gevonden. 
Een schitterend groot schip, van metaal, grote kajuit, en nog véél aan te doen 
voordat ermee gevaren kan worden. Een prachtschip voor de Wilde Vaart dus, waar 
ze de hele winter aan kunnen werken – opdat ze er volgend jaar zomer mee op stap 
kunnen. 
 
Nou is het niet zo dat uitsluitend de Wilde Vaart ermee mag varen, maar dat is wel 
het principe: pas als je bij de Wilde Vaart zit dan mag je daarop weg. Iets om voor 
bij de groep te blijven dus! We zijn de Lions dankbaar dat ze dit idee mogelijk hebben 
gemaakt. 
 
En hoe doen we dat nou deze winter met het botenonderhoud (nu de Wilde Vaart 
zich uiteraard met z’n allen op het nieuwe schip stort en geneigd is de vletten 
minder aandacht te geven), en met de ligplaatsen (kàn het nieuwe schip sowieso wel 
in de haven?), en wie mag nu wanneer met dit schip varen? Allemaal vragen die we de 
komende tijd gaan beantwoorden. Laten we hem (haar?) eerst maar ‘ns naar onze 
regio toe halen…. 
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Daarnaast is 
inmiddels het 
hoogste punt 
bereikt van de 
nieuwbouw van het 
pand aan de Laan 
van Eikenrode. De 
Albert Schweitzer-
horde is al gaan 
kijken, en heeft het 
gebouw al van 
binnen kunnen zien. 
Wat een 
schitterende 
verbetering ten 
opzichte van wat er 

de afgelopen jaren heeft gestaan! In December wordt het gebouwtje door de 
wethouder geopend. 19 december, schrijf het in Uw agenda: we hebben reden om die 
middag een klein feestje te vieren! 
 
En met al die drukte zouden we het bijna alweer vergeten, maar we hebben ook nog 
ons 90-jarig jubileumfeest gehad. Op 11, 12 en 13 september hadden we op het 
landgoed Buitenzorg in Baarn een geweldig weekend, waarbij alle leden (ja: ook de 
Albatrosjes, de bevers, tot aan het Bestuur aan toe!) bleef slapen, en we veel 
reünisten weer ‘ns hebben mogen ontmoeten. Het was een gezellig weekend, het weer 
zat mee, de organisatie klopte. Een fijn feest! 
 
Helaas gebeurde er ook een ongelukje. Heel vervelend, maar we kunnen achteraf 
alleen maar constateren dat de begeleiding ook bij crisis goed werkte, er werd 
adequaat opgetreden, de ambulance werd vlot naar en met het slachtoffer over het 
terrein gebracht, en de rest van de kinderen merkte er niet veel van. Gelukkig hoor 
ik dat de dame in kwestie inmiddels weer vrolijk bij de Pieter Maritshorde meerent, 
en er geen al te vervelende gevolgen van heeft overgehouden. 
 
Inmiddels is iedereen bij zijn of haar nieuwe onderdeel begonnen, als jongste lid of 
als nieuwe leiding. Eerdaags zijn de welkomst- en afscheidskampjes. Oftewel: het 
gewone scoutingleven gaat door zoals ieder jaar. Veel plezier! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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 Ouderavond  vrijdag 6 november 
 
Graag nodigen we alle ouders, en vooral de ouders/verzorgers van onze nieuwe leden, 
uit voor onze jaarlijkse ouderavond op vrijdag 6 november 2009. 
 
 Plaats: clubhuis Diependaalselaan 351 
 Tijd: 20.00 uur 
 
Agenda: 
1. Welkom aan de ouders van bevers, welpen, verkenners en WV-ers; 
2. Voorstellen van alle aanwezige leiding; 
3. Wat is scouting, welke doelen streven wij na? 
4. Scouting Nederland; 
5. Organisatie Zuiderkruis, welke onderdelen, welke clubhuizen? 
6. Financiën: lidmaatschap, uniform; 
 Acties: Jantje Betonactie en speculaaspoppenverkoop? 
7. Communicatie: 
 - Eens per twee maanden komt ons clubblad de Belboei uit. (Ook digitaal!) 
 - via de e-mail krijgt u informatie van de leiding; 
 - brieven worden ook aan kind mee gegeven. 
 
Na dit algemene deel splitsen we op per speltak (bevers/welpen en verkenners/wilde 
vaart) en komen speltak-specifieke punten aan de orde: 
8. Lid worden, installeren, uniform en insignes; 
9. Hoe ziet een gewone opkomst eruit? 
10. Bijzondere activiteiten: 
 -groepsdag en overvaren; 
 -boerenkoolmaaltijd; 
 -strandwandeling;  
 -groepszwemmen; 
11. Weekendkampjes en zomerkamp; 
12. Rondvraag. 
 
We hopen dat u allen bij deze informatieavond aanwezig kunt zijn, met name ouders 
van nieuwe leden, en leden die net naar een nieuwe speltak zijn overgevaren. 
 
Vriendelijke groet namens het bestuur en de leidingteams, 
Wieke Broeders 
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Openingstijden: 
Wo. t/m vr. vanaf 16.00 uur. Za. en zo. 12.00 uur. 
Keuken sluit om 20.30 uur. Ma. en di. gesloten. 

(advertenties) 

 
 
 
 
 
 
 
Gespecialiseerd in volledige schoonmaak van kantoor, school en kinderdagverblijf.  
 
De kenmerken van Bravo Schoonmaakdiensten: 

√  helder kwaliteitssysteem 
√  totale en meetbare dienstverlening 
√  open calculaties 
√  doordachte werkplannen 
√  dagelijkse zorg voor het project 
√  gemotiveerde medewerk(st)ers 
√  regionaal werkend 
√  bereid om te investeren in relaties: 

  bestel ons drie maanden op proef! 
 
Bel ons: 035 6286738 
Of mail: bravoschoon@bravoschoonmaakdiensten.nl 
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Speculaaspoppenactie 
Zoals u weet houden wij in de maand oktober/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 zwemmen),  
hebben we extra inkomsten nodig.  
 
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. 
  
Jullie hebben de bestellijsten al meegekregen. Hier zat alle informatie over de actie 
ook bij, zodat je alles rustig kunt nalezen. Heb je nog vragen, neem dan gerust 
contact met mij op. 
 
Zaterdag 7 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 9 november gaat de bestelling naar de bakker!  
 
Vrijdagavond 20 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. 
 
Voor iedereen die geen opkomst meedraait en dus geen bestellijst ontvangt, maar 
deze actie wel wil steunen, neem contact met mij op! 
 
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. 
 
Zuiderkruizers, heel veel succes met deze actie! Zullen we proberen het resultaat 
van vorig jaar (7100 poppen) te verbeteren? Dat zou prachtig zijn!   

Wieke Broeders  
(035)6234006 

wieke@zuiderkruis.nl 
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Onderscheidingen 
Onze Zuiderkruisgroep kent haar eigen onderscheidingen. 
Iedereen die zich 10 jaar voor de groep inzet als leiding of als andersoortig kader 
krijgt het “Zilveren Waarderingsteken” bijgenaamd het “Zilveren Dubbeltje”. 

 
 
Inmiddels hebben we er daarvan 29 
uitgereikt. De 29e was dit jaar voor Rick 
Stapel. In 1999 begon hij zijn carrière bij de 
Albert Schweitzerhorde in Loosdrecht en 
sinds 2006 geeft hij leiding bij de Pieter 
Maritshorde waar hij nu akela is. 
 
Rick: heel erg bedankt voor je inzet in al die 
jaren! 
 
 

Als tweede geheel eigen onderscheidingsteken hebben we met ingang van dit jaar 
het “Zilveren Zuiderkruisje”. Dit is bedoeld voor personen die een uitzonderlijke 
prestatie leveren voor de groep. 
 
De uitzonderlijke persoon (al ervaart hij dat zelf niet zo) is ditmaal Harry Rörik. Al 
40 jaar is hij onze 
penningmeester. Hij 
maakt begrotingen, 
jaarrekeningen, checkt 
kasboeken, enz. en alles 
altijd op even vriendelijke 
wijze. Wij boffen erg met 
onze penningmeester en 
daarom vonden wij het 
tijd om hem eens extra 
in het zonnetje te 
zetten. 
Harry ook jij bedankt 
voor je inzet in de 
afgelopen vele jaren! 
 
Ellen Brouwer 
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Strandwandeling 
 
De trouwe wandelaars zullen het al opgemerkt hebben; de jaarlijkse Zuiderkruis 
Strandwandeling staat niet in het opkomstenjaaroverzicht. 
 
Jammer genoeg was er geen goede datum te vinden om dit jaar te wandelen. 
Bovendien is november toch altijd een koude maand om te wandelen, daarom hebben 
we besloten om de traditionele strandwandeling te verplaatsen naar het voorjaar. 
 
Voor 2010 staat hij gepland op zaterdag 10 april. 
 
Zet u het vast in uw nieuwe agenda? 
Want we rekenen weer op een hele grote opkomst. 
U krijgt natuurlijk tegen die tijd alle informatie hierover. 
 
Wieke. 
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Hoogste punt clubhuis Laan van Eikenrode 
 
 
Op zaterdag 17 oktober werd 
het hoogste punt bereikt van 
het nieuwe clubhuis dat aan de 
Laan van Eikenrode wordt 
gebouwd. 
 
Op onze Zuiderkruis-website is 
een speciale pagina ingericht 
waar alle ontwikkelingen te 
volgen zijn. 
 
Eind dit jaar is de feestelijke 
opening van ons nieuwe clubhuis. 
We houden u op de hoogte! 
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Leidingweekend 
   Wie is Henk ? 
 
“Wie is Henk?” was de vraag die dit jaar centraal stond tijdens het leidingweekend! 
 
Groep 3, Team Aygo, Optimus Punto, de groene auto, het energiedrank team, de 
rollator, Jella Jella United in de Batmobiel, Team Stuurloos, Team Panda en ‘Het 8 
uur journaal met Harmen Siezen’ dat later hun naam veranderde in ‘Stichting ter 
bevordering en bescherming van de leefgebieden en nestvorming van jonge ooievaars’, 
deden dit jaar allemaal mee om een Henk te ontmaskeren. 
Aan de hand van cryptische aanwijzingen en spelletjes konden ze er achter komen 
wie de opdrachten saboteerde en dus een Henk was. 
 
Bij het verzamelen om 10 uur ’s ochtends op de schuttersweg, kon iedereen een 
blocnote meenemen. Een iemand schreef flink op los… Een paar notitieblaadjes 
hebben we kunnen bemachtigen voor de Belboei! 
 
Aantekeningen: 
Guno jatte de TomTom. Peter schrijft alles op. Guno trekt aan de handrem van Roy. 
Roy nam een omweg naar de dagcamping. Roy wil niet naar Rotterdam. Rosa houdt 
niet van Chinees en Michiel niet van vegetarisch. Sabine wil een kladblokje van mij. 
Hoofdverdachte van team Rosa is Wieke. Michiel heeft een groen kaartje gekregen 
omdat ze eerste waren. Miranda H. denkt dat ik de mol ben. Gert en Bart A. zijn 
heel gemeen. 

 
 
Na wat spelletjes en 
een lunch op de 
dagcamping, moest 
iedereen via een 
aanwijzing verder 
rijden. De meesten van 
ons belandden bij 
kasteel Groeneveld. 
Terwijl wij als 
organisatie bij het 
nieuwe clubhuis van de 
Albert 
Schweitzerhorde 
stonden te wachten. 
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Na flink wat heen en weer gesms met 
alle teams, vond iedereen de volgende 
aanwijzing bij de pandahallen. We zagen 
iedereen in Utrecht bij de klimhal. Ook 
hier werden er veel aanwijzingen 
verzameld (of gejat) door verschillende 
teams. 
 
Na het klimmen hadden de teams in de 
auto naar Apeldoorn de tijd om DE 
TEST in te vullen.  
Want ja… Wie is nou eigenlijk Henk ? 
 
Tijdens het eten kwam dan eindelijk de 
uitslag.. Team Stuurloos had een van 
onze Henkies ontmaskerd!   
 
Bij deze willen we onze Henkies -Linda, 
Jetze, Martin en Henkbrand- nog even 
bedanken! 

En nu jullie het antwoord op de vraag “Wie is Henk?” weten, zit onze taak er weer 
op! Bedankt allemaal voor het leuke weekend! 

Met vriendelijke groeten, 
Het “verbodenvoorooievaars-team” 
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            Jubileumweekeinde 
 
Maandenlang hebben we ernaar toegeleefd en ineens was het 
daar: het jubileumweekeinde. 
 
Vrijdagavond was de reünie. Het was een gezellige drukke avond. Er waren veel 
mensen uit allerlei periodes van de groep. 
De oudste was de 80-jarige Hein Valkenburg maar Mia en Ton van de Water deden 
daar niet veel voor onder. Ook de jongere generaties waren goed vertegenwoordigd. 
Vele mensen vielen elkaar na verkennende blikken “ben je het echt?” in de armen om 
daarna eens stevig bij te praten. 

Persoonlijk vond ik het heel leuk om van Theo Bult een echte trom (gemaakt van een 
theeblik) van de Zuiderkruisband te krijgen. Daarnaast waren er oude foto’s, 
logboeken en natuurlijk veel (sterke) verhalen. 
Natuurlijk werd er na afloop veelvuldig gezegd: dat moeten we vaker doen. 
 
Zaterdag begon het dan ook echt voor de leiding en de kinderen. Gelukkig was het 
mooi weer en er was een grote opkomst. 
Bijna het hele Buitenzorgterrein stond tot onze beschikking. Na de opening was er 
een groot spel waarbij bouwmaterialen te winnen waren. In de pauze was er limo met 
een lekker gebakje voor iedereen. Na de pauze kon er met de bouwmaterialen 
gebouwd worden. De verkenners en de Wilde Vaart konden aan de slag met 
pionierpalen en touw en de bevers en de welpen met suikerklontjes en pindakaas. 
Er werd hard (samen)gewerkt en de resultaten mochten er zijn. 
Voor het avondeten had de kookploeg lekkere macaroni gemaakt. 
‘s Avonds waren er weer spellen, voor de welpen en de bevers ‘Verover De Burcht’ en 
de verkenners en de Wilde Vaart hebben een ‘driedubbel kwartetspel’ gespeeld. In het 
bos was het al flink donker dus het was soms best spannend. 
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Na afloop was er bij het kampvuur ook nog een spel: “Ik hou van het Zuiderkruis”. 
Dat was voor iedereen dikke pret. 

Langzamerhand werd het toen toch wel bedtijd voor iedereen. Er waren 
stapelbedden in Blauwe Vogelhuis voor de bevers en de meeste welpen, een aantal 
welpen en de rest van de scouts sliepen in tenten vlakbij het Blauwe Vogelhuis. 
Zondagmorgen begon met ochtendgymnastiek. Vooral de welpen en de bevers hebben 
zich uitgeleefd op de Maccarena en andere dansjes die je leuk met zijn allen kunt 
doen. Zondag was er ook een jarige, daar hebben we natuurlijk hard voor gezongen. 
Zondagochtend waren er na het ontbijt nog een aantal kleinere activiteiten waar 
iedereen zich afwisselend creatief en lekker in beweging uit kon leven. 
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Bij de lunch waren er lekkere broodjes met knakworst, daarna 
moesten alle spullen ingepakt worden want de ouders waren alweer 

onderweg om iedereen op te halen. 
 

Maar voordat iedereen echt wegging was het tijd voor het overvaren. Buitenzorg 
heeft een hele grote kampvuurkuil en daar konden we mooi met zijn allen zitten en 
goed kijken wat er gebeurde. Op sportieve wijze schoven er bevers op naar de welpen, 
welpen naar de verkenners, verkenners naar de Wilde Vaart, Wilde Vaart naar stam 
en/of leiding. Ook leiding die van het ene onderdeel naar het andere ging, viel de eer 
te beurt om ‘over te varen’. Gelukkig voor de groteren mocht er op Buitenzorg geen 

troep gemaakt 
worden dus de 
gebruikelijke mega 
kliederpartij bleef 
uit. Om dat goed 
te maken 
mochten de 
jongelui die 
overvoeren naar 
de stam wel de 
hindernisbaan 
afwerken die 
achter het 
Blauwe Vogelhuis 
ligt. 
 
 

Daarna was het voor de kinderen afgelopen. Voor de leiding en de organisatie kwam 
toen nog ‘het grote opruimen’. Pas na een paar uur was het clubhuis weer helemaal 
leeg en kon het ‘spic en span’ opgeleverd worden. En nu kunnen we terugkijken op een 
geslaagd weekeinde. 
 

Wil je letterlijk kijken dan vind je de foto’s op: http://90jaar.zuiderkruis.nl of op het 
fotoboek op http://www.zuiderkruis.nl. 
 

Dit weekeinde was natuurlijk niet succesvol geweest als er niet heel veel (oud)leiding 
en andere personen zich ingezet hadden om spellen te organiseren, te koken, te 
sponsoren of om op wat voor manier dan ook mee te helpen. Ik wil geen namen 
noemen want dan doe ik mensen te kort die niet genoemd worden. 
 

Iedereen heel erg bedankt voor de medewerking! 
Ellen Brouwer 
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Afscheidskamp Pocahontaswacht 
 
Het was echt een vet TOF kamp, we begonnen toen we aan kwamen met elkaar te 

begroeten en even bijpraten. Daarna gingen we 
groepjes maken voor het eten. Daarna kreeg je 
ieder €2,50 per persoon mee dat in je groepje 
was. Wij waren met zijn vijven (Roman, Bobby, 
Daniël, Tim, en ik) wij hadden als avondmaal 
lekkere dorito’s. 
 
 
Na het eten hadden we een dropping zo rond 
Hilversum-Baarn dat was GAAF!!! Het lopen was 
wel ver, maar we 
kwamen langs het 

huis van ons pap, daar konden Tim en ik mooi de fiets 
pakken en konden we te fiets gaan naar het 
scoutinggebouw. 
 
Toen we na de dropping er allemaal waren, gingen we 
naar bed, we hadden een pepernotengevecht gedaan 
met heel veel pepernoten. 
 
De volgende dag vroeg op om ontbijt te hebben. 
Daarna gingen we naar buiten om een paar spelletjes 
te doen buiten het clubhuis. Na die spelletjes gingen 
we raketen maken (zo mega gaaf echt dat was echt 
tof om te doen). Ze gingen zeker 7 tot 8 meter de 
lucht in, vooral dat gevoel als je aan het pompen bent 
om hem de lucht in te krijgen en dat hij dan als speer 
de lucht in gaat. 
 
Daarna deden we nog een paar spelletjes binnen het clubhuis. : het was echt een 
TOF kamp  
 
Gr luuk  
 
(poca leiding bedankt voor het coole kamp)   



Belboei 186, november 2009, pagina 18 

Kustwacht 
Hoe Tof! De Kustwacht is! 
 
Nauw ja, hoe zou ik beginnen, we zijn gewoon tof. 
 
Jammer genoeg gingen een paar mensen weg. Maar rarara... We hebben weer nieuwe 
mensen. Dat zijn: Logge, Danielle, Niels, Sanne, Base, Candise en als laatste Floris. 
Gelukkig zijn ze allemaal gezzellig. (tenminste... huhum... ;)  ) Nu zijn we gezzellig aan 
het krabben, tenminste paar mensjes. We bestaan nu 4 jaar, dat waren toch 4 
mooie jaren? Natuurlijk wel! 
 
Jammer genoeg was Jelle 5 maanden in Sint Maarten. Ik hoor agter dat het 
gezzellig is, en hier ook. Ow wacht even, Floris loopt nu binnen en zegt: Dat de 
kustwacht Super Vet is. :) 
 
Das als je volgend jaar gaat overvaren, kom naar de Kustwacht! 

Raymond 
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Over de zomeropkomst 
 
In de lente tot en met het begin van de herfst zie je de Lelievletten over de Wijde 
Blik varen. Op de boot zijn veel dingen te doen bijv. fok houden, zeilen, relaxen, 
praten en vele andere dingen. 
 
Je moet verzamelen om negen uur 's ochtends verzamelen bij de Diependaalselaan 
en je komt terug om half één. Je blijft vrij lang weg dus neem genoeg eten en 
drinken mee. Als het lekker weer is dan kun je zwemmen. Je bent de hele dag door 
op het water dus als het warm weer is moet je zonnebrand meenemen. We spelen 
ook spelletjes op het water. Zoals: dat je ballonen krijgt en een satéprikker. En nog 
veel meer. Veel plezier dit jaar! 

Asja Meester 
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Afscheid bij de Albatroshorde 
 
Toen ik ’s middags op de Diep kwam, was het voor mij nog een verrassing wat er 
allemaal zou gebeuren… Maar we hebben een heleboel leuke dingen gedaan! 
 
Zo kwamen na het openen Herma en Ineke (kookstaf) binnen om een 
boodschappenlijstje te maken. Ze hadden allemaal verkeerde 
boodschappen erop gezet, dus het was aan ons om eens even wat 
lekkere dingen erop te zetten!  
Daarna kregen we een foto van Iejoor die buiten op een vrachtwagen 
zat, tijd om hem te gaan zoeken! Na veel foto’s vonden we hem in de 
buurt van het bruggetje, verstopt in het gras. 
 
Ook is iedereen nog druk bezig geweest, om een mooie vlieger in elkaar te knutselen 
van bamboestokjes en vuilniszakken en mocht iedereen zijn eigen pizza versieren! 
De pizza’s waren erg lekker en daarna kregen we ook nog een heerlijk toetje… 
pannenkoeken met ijs!  
 
Aan het einde van de opkomst was het voor Iris en mij tijd om na 1,5 jaar afscheid 
te nemen van de Albatroshorde. 
Bij deze wil ik nog even Pippi, Scott, Lonneke, Rick, Hidde, Peter, Niels en Pim en 
natuurlijk mijn medeleiding bedanken voor de leuke tijd die we met elkaar hebben 
gehad en voor alle mooie cadeautjes die ik van jullie heb gekregen! 
 
Ik wens jullie allemaal nog heel veel plezier de komende jaren bij de Albatroshorde! 
 
Liefs, Miranda. 



Belboei 186, november 2009, pagina 21 

 
 

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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(advertentie) 

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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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 Berb en Gerard Mijnhout 035-6232476 
Onderhoud Eikenlaan + haven Maarten Kool 035-6235245 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 035-6219214 
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 035-6234006 
 Han Westendorp 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 Jetze Meijer 06-53827809 
Pieter Maritshorde Rick Stapel 035-6242471 
Waingoengahorde Bart Broeders 035-6234006 
Sioniehorde Roy van Buggenum 06-22036538 
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 Ysbrand ten Houte de Lange 06-13631825 
Matancastam Gert Jan Dral 06-49967341 
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 

 

 

 

Data 

6 november Informatieavond voor ouders 
19 december Opening clubhuis Loosdrecht 
16 januari Boerenkool 
10 april Strandwandeling 
 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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