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             Van de redactie 
 
Bijna kerstvakantie! 
 
Op de zondag voor kerst zitten wij de nieuwste Belboei te 
maken. We hopen dat ‘ie nog voor de kerstdagen bij jullie op de 
mat ligt, maar de postbode is zo druk met al die kerstkaarten 
dat we ‘t niet zeker weten. Jullie hebben in ieder geval de héle 
kerstvakantie de tijd om ‘m uitgebreid te lezen. 
 
Het jaar is bijna over, dus is het feestjaar vanwege ons 90-jarige bestaan bijna om. 
De groep heeft met de opening van ons gloednieuwe clubhuis in Loosdrecht een 
prachtig kado gekregen om dit feestjaar mee af te sluiten! Voor de laatste keer is 
de Belboei dus in ‘90’ thema, vanaf januari zijn we weer ‘normaal’. 
 
De Wilde Vaart heeft ook een prachtig kado gekregen, namelijk een prachtig nieuw 
schip. Alhoewel, het gaat vast prachtig worden, want nu moet er nog veel aan 
gebeuren. Nu ligt er 15 centimeter sneeuw voor de redactievoordeur, dus moeten we 
nog even niet aan zeilen denken. Ze 
hebben dus nog een paar maanden 
de tijd om hun nieuwe trots op te 
knappen voor het nieuwe vaarseizoen. 
 
Maar door al die kou en sneeuw 
komen we alvast wel in de stemming 
voor onze jaarlijkse Boerenkoolfuif! 
Wij hebben nu al trek in zo’n lekker 
dampend bord boerenkool, met kuiltje 
jus en lekkere worst. We zijn weer 
allemaal uitgenodigd, dus tot 16 
januari allemaal! 
 
 
Alvast fijne kerstdagen en 
    alle goeds voor 2010! 
 
De redactie. 
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Van het bestuur 
   Feest! 
 
En eindelijk was het deze week dan zover! 
Terwijl in Kopenhagen nog een laatste poging werd gedaan om een klimaatakkoord te 
bereiken en terwijl heel Nederland kou leed was zaterdag in Loosdrecht de feestelijke 
opening van ons nieuwe clubhuis aan de Laan van Eikenrode. Na jaren van ellende 
voor de Albert Schweitzerhorde, waarbij de opkomsten afwisselend aan de 
Diependaalselaan, in een metalen noodgebouw, in een gesloopt metalen noodgebouw 
en weer aan de Diependaalselaan werden gehouden, is er dan nu eindelijk een fraai, 
ruim, stenen gebouw. We hopen dat dit wel bestand is tegen de hangjeugd en de 
nukken van een paar onwillige buren. 
 
Zaterdag heeft mevrouw Moote, wethouder van Wijdemeren het gebouw officieel 

geopend door het onthullen van een plaatje met 
de datum en haar naam. Vlak daarvoor hebben 
we met de Voorzitter van Wonen Wijdemeren een 
steen in de voorgevel gemetseld. Die twee 
partijen zijn heel belangrijk geweest bij de 
totstandkoming van dit gebouw: zonder hulp van 
partijen die vergunningen, hulp, geld en andere 
assistentie bieden is de realisatie van zo’n 
gebouw door een vereniging als de onze niet 
mogelijk. 
 

 
Naast die steun van buiten hebben we intern 
ook erg veel werk verzet. Al erg vaak is het 
architectenwerk van Martin geroemd, maar 
daarnaast heeft Wilbert voor ons het 
grootste verschil gemaakt door de 
mogelijkheden te benutten die er zijn om 
gemeenten financiële en andere steun te 
laten verlenen. Zonder hem was dit 
gebouwtje er beslist nu niet geweest en 
waarschijnlijk nooit gekomen – ondanks alle 
goede wil van iedereen binnen en buiten de 
groep! 
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Naast het nieuwe gebouw zijn er ook allerlei ontwikkelingen op het gebied van het 
nieuwe Wilde Vaart-schip. Zoals vorige keer al gemeld heeft de groep – met de hulp 
van de Lions – een groot stalen zeiljacht gekocht waarmee de Wilde Vaart ’s zomers 
de wateren kan gaan verkennen. Met het schip kunnen ze zelfs buitengaats, dus ik 
ben benieuwd waar ze er uiteindelijk mee belanden. Voorlopig moet er nog een 
heleboel werk aan het schip verzet worden, dus daar zijn ze de komende maanden 
mee van de straat! 
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Hulde voor iedereen binnen de groep die weer zo goed zijn best heeft gedaan bij de 
Speculaaspoppenverkoop: er zijn er dit jaar weer meer dan 6000 verkocht. Weer een 
geweldig goed resultaat. Wieke, bedankt voor het organiseren, en onze 
penningmeester is weer erg blij met de extra middelen, waardoor hij wat makkelijker 
kan beslissen over de nodige reparaties en vernieuwingen die af en toe nodig zijn. Zo 
moest bijvoorbeeld de trap in de Schuttersweg onlangs worden vervangen, was er 
weer het nodige te repareren aan de zeilen en het touwwerk van de vletten, en had 
het gebouw aan de Eikenlaan wat reparaties aan het houtwerk nodig. 
 
 
Doen jullie allemaal voorzichtig op het ijs de komende dagen? Veel plezier met het 
vuurwerk op oud-en-nieuw, en een heel prettige kerst! Tot ziens op de 
boerekoolmaaltijd op 9 januari. 
 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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(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 2009 
 
Ook dit jaar hebben jullie erg je best gedaan bij de speculaaspoppenverkoop. 
  
Onze Zuiderkruisspeculaaspoppen worden een begrip in heel Hilversum! 
De leden hebben veel verkocht, dit jaar een klein beetje minder dan vorig jaar, maar 
toch weer een heleboel! Totaal 6160! 
Ook de gemeente heeft weer ruim 900 poppen besteld. Heel veel ambtenaren 
smullen van onze lekkere poppen en kennen onze blauwe Zuiderkruisdoos. Dat geeft 
naamsbekendheid voor onze scoutinggroep! 
 
De Sioniehorde (816) en de Pocahontaswacht (845) hebben het erg goed gedaan, 
mijn complimenten. De Albatroshorde, een nieuwe groep bestaande uit 8 leden met 
een geestelijke of lichamelijke beperking, deed dit jaar voor het eerst mee. Ook zij 
hebben erg hun best gedaan, samen verkochten ze 111 poppen! 
 
Om binnen de onderdelen de verkoop te stimuleren krijgen de scouts met de 
grootste verkoop in hun groep een cadeautje van Sinterklaas. Een aantal van hen 
hebben echt alle poppen “huis aan huis” verkocht bij familie, vrienden en buren, 
anderen hebben een bedrijf aangeschreven of via het werk van hun ouders zo’n mooi 
resultaat behaald.  
 
Soms scheelt het maar erg weinig en zijn er meerdere kinderen in hun onderdeel die 
erg veel verkocht hebben, toch telt in dat geval het hoogste aantal. 
 
Hieronder zie je een lijstje met de beste verkopers per onderdeel. 
Bevers:   Onno Krans  (26 stuks) 
Albatroshorde:  Pim van Alphen (50) 
Albert Schweitzerhorde:  Rink Wilbrink (149) 
Sioniehorde :    Loek Mijnhout (287) 
Pieter Maritshorde:   Arjan Drijfhout (100) 
Waingoengahorde:  Hanna van der Spek (58) 
Kustwacht:    Thijs Mijnhout en Bas van Hengstum (ieder 91) 
Ankerwacht;    Sofie Leffelaar (37) 
Pocahontaswacht:  Daniël van Dijk (147) 
Wildevaart:    Rik Galesloot (43) 
 
Ook een aantal bestuursleden en leidinggevenden hebben erg veel poppen verkocht, 
bedankt! 
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Natuurlijk ook een bedankje aan de bestuursleden en leiding die de poppen bij de 
leden hebben afgeleverd. Het “uitrijden” en het uitreiken van de poppen door de 
leden aan alle kopers is prima verlopen. 
 
Al met al was het weer een hele organisatie, maar als de opbrengst voor onze club 
€ 3763 bedraagt, is dat zeker de moeite waard. Hier kunnen we weer extra 
speelmateriaal voor kopen. 
Allemaal hartelijk bedankt voor je inzet, en ook de ouders van de jongste kinderen, 
bedankt! U heeft er ook weer een boel tijd aan gegeven! 
 
Hopelijk behalen we volgend jaar weer zo’n mooi resultaat. 
 
Wieke Broeders 

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. 

 
Stichts End 9 • 1244 PK Ankeveen 

Telefoon 035 - 6563555 • Fax 035 - 6550410 

(advertenties) 



Belboei 187, december 2009, pagina 10 

Welkomstweekend Pocahontaswacht 

 
Het welkomstweekend was echt super tof! 

 
 
We hebben veel leuke spellen gespeeld. 
Maar het aller leukste was het cadeautjes spel! 
En het eten was echt heel lekker! 
 
We hebben ook nog een kerstfilm gekeken met chips erbij! 
De volgende ochtend kregen we ontbijt op bed! 
We kregen een broodje met ei. 
 
Maar daarna gingen we nog met zijn allen eten aan tafel. 
En konden we genieten van Bart's heerlijke kerst/
paasstol! 
 
 
 

 
 
Rond de middag werden de 
nieuwe kinderen geinstaleerd 
(zoals ik) en de nieuwe leiding. 
                       
 

 
 
Kortom een SUPER LEUK en TOF kamp!!! 
                                      
door asintya. 
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Pieter Maritshorde zaterdag 19 september 
We gingen naar scouting. Toen we op scouting waren gingen we de opkomst openen. 
We hadden ook vijf nieuwe mensen in de groep. Twee nieuwe mensen die leiding geven 
en drie nieuwe welpen.  
 
Onze nieuwe mensen die leiding geven waren: Wouter, en Miranda. Onze nieuwe welpen 
zijn: Kick, Lieke en Elsa, maar Elsa was er niet. Jan haar broer was er die zaterdag 
ook niet.  
 
Toen gingen we naar het veld en we gingen rennen naar de overkant van het veld. Als 
er dan 1 werd geroepen moest je springen, als er 2 werd geroepen moest je gaan 
zitten en als er 3 werd geroepen moest je rond draaien. Tussendoor riepen ze ook 
rennen. Dan mocht je weer gaan rennen.  
 
Daarna gingen we nog iets doen. Je moest geblinddoekt met een Zuiderkruis das 
dingen proeven. Er waren dropjes, ananas, spekjes en banaan. Toen gingen we 
buskruiten. Dat is een spel waarbij je je moet verstoppen en dat mag pas als de bal 
is weggeschopt. Je kan bij de bal kinderen af buten maar als iemand de bal 
wegschopte voor de tweede keer was iedereen die gebuut was weer vrij en mochten 
dan weer gaan verstoppen. Bij de derde keer dat de bal weer werd weggeschopt is 
degene die dan de bal heeft weggeschopt de buter. Soms schopt niemand de bal 
weg omdat ze geen buter willen zijn.  
 
Na het buskruiten gingen we ballonnen opblazen en kregen we wat te drinken. Cola en 
Fanta met een koekje natuurlijk. Daarna gingen we kat en muis spelen. Dan moet je 
rijtjes van vijf welpen bij elkaar maken en dan je armen wijd doen. Als er gefloten 
werd moest je een halve draai maken. Daar tussen in waren er een kat en een muis. 
De kat moest de muis tikken.  
 
Toen het spel was afgelopen, gingen we tikkertje spelen. Marieke en Michaël waren de 
tikkers. Tijdens het spel zagen we Jan en Elsa. Die vierden de verjaardag van hun 
vader op het andere veld. Toen kwam er een mevrouw die ook bij hun feest was bij 
ons vragen om een aansteker. Marieke gaf haar een aansteker en ze ging weer weg.   
 
Na vijf minuten gingen we weer terug naar ons clubhuis. Daar stonden de ouders al 
te wachten en gingen we de opkomst afsluiten. Toen ging iedereen weer naar huis. 
JAMMER! 

Einde… 
Merlijn 
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         Uitnodiging Boerenkoolmaaltijd 
 
Beste bevers, welpen en verkenners, Wilde Vaart, 
 
Elk jaar begint het scoutingjaar traditiegetrouw met een boerenkoolmaaltijd voor de 
hele groep. Wij nodigen jullie uit voor deze maaltijd en een gezellige spelmiddag op 
zaterdag 16 januari. Ook dit jaar belooft het weer een gezellig feest te worden. 
 
- Om 14.30 uur worden de welpen en verkenners verwacht op het Alberdingk Thijm 

College,  de school aan het Laapersveld 9 te Hilversum. Zorg dat je op tijd bent 
voor dit spel!!  
Bij goed weer wordt het spel buiten gespeeld, trek dus lekkere warme kleding aan! 

 
NB: De bevers en de welpen van de Albatroshorde 
worden later verwacht. 

 
- Om 17.30 uur beginnen we aan de boerenkool met worst. 

Voor de bevers en de welpen is het na het eten 
afgelopen, zij kunnen om  

- 18.30 uur opgehaald worden.  
De verkenners hebben nog een avondprogramma.     

 - Voor hen zal het om 21.00 uur afgelopen zijn. 
 
Lees je dit nu, en denk je: ‘Bah!! Ik lust geen boerenkool!’, neem dan gewoon een 
boterham mee, want het zou jammer zijn als je deze leuke opkomst mist! 
 
Heb je nog vragen dan kan je je leiding natuurlijk gewoon bellen of mailen. 
* We rekenen op jullie allemaal, maar mocht je verhinderd zijn of geen boerenkool mee 

eten, wil je dat dan 9 januari op de eerste opkomst van het jaar aan je leiding 
doorgeven?  

* Ook als je vegetariër bent willen we dat graag 
weten. Dan kunnen wij daar rekening mee 
houden. 

 
De leiding. 
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Nieuwe clubhuis Albert Schweitzerhorde 
Na een aantal jaar in een zeecontainer te hebben gezeten en een aantal weken in 
het clubhuis op de Diep. Mochten wij op zaterdag 19 december dan toch eindelijk 
ons nieuwe gebouwtje in. En wat voor een gebouwtje! 
 

De laatste dodo 
 

De mens, hij die honger heeft 
De jacht op de dodo 

Was te simpel, te snel 
Hun vleugels te kort 

Alle Dodo’s waren opgegeten 
Behalve zij die konden vliegen 

Want aan het einde van een regenboog 
Zullen de laatste Dodo’s 

Hun gouden ei leggen 
 
Al een aantal weken waren wij met de kinderen bezig om kleuren voor de regenboog 
te verzamelen zodat wij met het gouden ei als horde een steentje bij konden dragen 
in het afbetalen van het clubhuis. 
 
Omdat we paars nog niet hadden gevonden moesten we in de ochtend wel opkomst 
hebben om deze nog voor de opening te vinden. Met hulp vanuit Canada. Michael 
Blasé en zijn moeder Marja Blasé van de Shawnigan Lake horde, hebben wij op het 
laatste moment paars kunnen vinden waar mee de regenboog compleet was. Omdat 
Dodo’s schuw zijn hebben wij met de welpen het clubhuis verlaten, net als alle andere 
mensen die er op dat moment waren, zodat de dodo het niet eng zou vinden om te 
dalen.  
 
Om kwart voor 12 kwamen we weer terug bij het clubhuis. Met veel spanning keken wij 
om de rand van het gebouw waar wij de regenboog hadden neer gezet. Blij verrast 
zagen wij dat er ook daadwerkelijk een ei van bladgoud stond. Een mythe is leuk 
maar was als je het met eigen ogen ziet geloof je het.  
 
Tijdens de officiële opening van het clubhuis hebben wij het ei mogen geven aan 
Voorzitter Jan Siemons van Wonen Wijdemeren. Deze was erg blij met het ei en 
heeft ons toegezegd dat wij volgend jaar in het mooie gebouwtje mogen blijven 
zitten.  

Akela Iris 
Albert Schweitzerhorde  
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Sinterklaas op bezoek bij Scouting Zuiderkruis 
   Zaterdag 28 november bracht Sinterklaas een bezoek aan de bevers en alle 
welpenhordes.  
 ‘s Morgens reed hij als eerste naar de bevers. Sinterklaas trof een hele stille en 
rustige bevergroep aan. Volgens de leiding waren ze nog nooit zo braaf geweest. 
Gelukkig maar, want Sinterklaas had voor al deze lieve kindertjes een klein 
cadeautje meegenomen. Na het uitpakken rende Zwarte Piet vooruit naar de 
beverdam, hij was o zo nieuwsgierig naar dit beverbouwwerk.Terug in het clubhuis 
werden er pepernoten gebakken. 
 
Intussen was Sinterklaas al in het bos bij de Sioniehorde. Hij moest door de modder 
naar het clubhuis wandelen. Zijn mooie mantel werd helemaal vies. Gelukkig 
beloofden de welpen 
om vóór volgend jaar 
het zandpad te 
bestraten (echt?????) 
Ook hier alleen maar 
brave kindertjes! 
Braver dan de Onrust 
Piet, want die was 
ondeugend!  Hij deed 
het licht uit, toeterde 
heel hard op de hoorn 
en nam allerlei lekkers 
mee uit de keuken! 
Gelukkig was hij niet 
alleen maar 
ondeugend, nee, hij 
kon ook heel goed 
spelletjes doen met de welpen. 
 
Bij de Albert Schweitzerhorde zat een heel treurige Zwarte Piet. Hij was het recept 
voor het deeg van de pepernoten vergeten. Gelukkig kwam alles nog goed en lag al 
gauw de tafel vol met pepernootbolletjes en andere mooie speculaasfiguren. Hoe het 
met het bakken is afgelopen weten wij niet. Voor Sinterklaas vertrok kreeg de horde 
een kleur uit de regenboog. Met geel en groen is de regenboog bijna klaar. Gelukkig 
kon de leiding goed uitleggen wat er met die regenboog gaat gebeuren. Het heeft 
iets te maken met het nieuwe clubhuis dat deze horde in Loosdrecht gaan 
betrekken. 
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’s Middags ging Sinterklaas eerst op bezoek bij de Albatroshorde. 
De welpen hadden schoentjes geknutseld waar Zwarte Piet lekker veel pepernoten in 
strooide. Eén van de kinderen had een mooie tekening gemaakt voor Sinterklaas, en 
allemaal hebben ze een leuk lied voor Sinterklaas gezongen. 
 
Bij de Pieter Maritshorde stond geen zetel klaar voor Sinterklaas maar een hele 
bank! Jammer genoeg was hij niet versierd! Dat moet volgend jaar beter hoor! 
De leiding moest voor hem gaan zitten in de kring en een liedje zingen. Gelukkig dat 
de welpen hielpen, want anders...?  
 
Als laatste kwam Sinterklaas bij de Waingoengahorde. Hier waren de welpen juist 
allerlei Pietenspelletjes aan het doen. Ze oefenden met cadeautjes door de 
schoorsteen gooien. Dat wilde de Hoofd Piet ook wel eens proberen! Nou, hij kon het 
hoor, je kon merken dat hij dat vaker had gedaan! In deze horde zijn vijf nieuwe 
kinderen, ze mochten allemaal bij Sinterklaas komen en kregen een handje vol 
pepernoten. Ze moesten wel beloven om vriendjes en vriendinnetjes mee te vragen 
naar de scouting, want de groep is nog lang niet vol. 
 
Het was een lange maar gezellige dag.  
Sinterklaas sloeg met een tevreden gevoel zijn grote boek dicht.   
  
Sinterklaas en Zwarte Pieten, hartelijk bedankt voor uw bezoek en hopelijk tot 
volgend jaar. 
 
Ik verheug me er alweer op! 
 
 
Vriendelijke 
groeten, Wieke 
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Nieuwe uniformen 

 
In het vooruitzicht van de viering van 100 jaar scouting in Nederland in 2010 is er 
voor ons allemaal een nieuw uniform ontwikkeld.  
 
Dit uniform heeft ook een nieuwe naam gekregen: Scoutfit. 
 
Wij hebben er als bestuur voor gekozen deze nieuwe scoutfit geleidelijk aan in te 
voeren. Dit betekent dat je je eigen blouse gewoon kunt blijven dragen. Maar wanneer 
je een nieuw uniform nodig hebt, dan schaf je vanaf nu de nieuwe scoutfit aan (het 
oude is niet meer te koop). Je huidige uniform vervangen mag wel, maar hoeft niet. 
 
De scoutfit voor de Zuiderkruisgroep ziet er als 
volgt uit: 

De bevers dragen een rode blouse. 
De welpen dragen een groene blouse. 
De verkenners dragen een blauwe blouse. 
De Wilde Vaart draagt de eigen truien. 
De leiding draagt een blauwe blouse. 

 
Deze blouses en de blauwe das met de (smalle!) 
witte rand zijn de enige verplichte uniformdelen 
die, bij voorkeur met een blauwe spijkerbroek, 
worden gedragen. 
In de scoutshop zijn nog heel veel andere, leuke, 
kledingstukken te koop. Deze mogen aan de 
scoutfit toegevoegd worden maar het is niet 
verplicht. 
 
Voorheen hadden we een eigen scoutshop in Hilversum, deze is vorig najaar 
opgeheven. Gelukkig is er niet al te ver weg op het scoutingterrein Buitenzorg in 
Baarn ook een scoutshop en daar zijn alle artikelen te verkrijgen. Zie ook 
www.scoutshop.nl voor de openingstijden en meer details. 
 
De kindermaten blouses kosten € 27.95 en de volwassen maten € 32.95. De dassen 
kosten € 12,50 en zijn zowel in de scoutshop als bij paulien @zuiderkruis.nl 
verkrijgbaar. 
 
Ellen Brouwer 
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Zuiderkruisgroep in de krant 
  De opening van ons nieuwe Loosdrechtse clubhuis is de media niet ontgaan. De 
Gooi & Eemlander en De Nieuwsster besteedden er ruime aandacht aan. 

Nieuw clubhuis voor scouting Loosdrecht 
 
door Herman Stuijver (Nieuwsster nr 782, 2-sep-2009) 
LOOSDRECHT - Aan de lijdensweg van de Zuiderkruis groep uit Loosdrecht 
komt nu eindelijk een eind. Op de Laan van Eikenrode zal de gehate 
zeecontainer worden verwijderd en zal Bouwbedrijf Ron van 't Klooster vanaf 
de tweede week van september een splinternieuw clubhuis neerzetten 
"Een stenen gebouw van 5 bij 14 meter dat geheel aan de eisen des tijds voldoet. 
Dus eigenlijk voor scouts best luxe", zegt Ron van't Klooster. 
 
Woningbouw vereniging 'Wonen Wijdemeren' financiert het geheel. "Het kost 
ons precies 110.197 euro's ", zegt Lex Collignon, secretaris van de 
woningbouwclub. "Wij wilden onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen. De scouts zoeken eigenlijk al vanaf 1978 naar een pand en dit wilden 
we graag ondersteunen". Voor de huur is een constructie gekozen waar bij 
zelfwerkzaamheid, subsidies en fondsen een rol spelen. 
 
Akela Iris Schultheiss is reuzeblij met het nieuwe onderkomen: "Dat wordt 
geweldig, zodat we onze 24 leden goed kunnen opvangen. Die container heeft 
zoveel ellende veroorzaakt, dat zal nu met een mooi gebouw een stuk prettiger 
worden". Bijzonder is ook dat de jonge schipper Martin ten Brink, die voor 
architect leert, als een soort stageopdracht het ontwerp heeft gemaakt. Een 
mooi voorbeeld van zelfwerkzaamheid en betrokkenheid. De aanwezigen zijn 
vooral content met het slagvaardig optreden. 
 
"Er was een tijdsdruk, want die  container moest per 1 juli weg, er was wel een 
bouwvergunning, maar geen geld vanuit de gemeente. Die wel moest 
handhaven. Er moest iets gebeuren", vertelt de heer Rörink, penningmeester 
van scouting Zuiderkruis die vijf vestigingen in Hilversum en Loosdrecht heeft. 
 
"Na een gesprek met wethouder Moote hier op kantoor waren we er binnen een 
maand uit", vult Collignon aan. "We hebben ook bewust gekozen voor een 
Loosdrechtse aannemer, om daarmee te benadrukken dat we op die manier 
leuke dingen voor het dorp kunnen en willen doen". Ook Van 't Klooster die 
drie kinderen op de scouting heeft/had, vindt het fijn dat hij bij kan dragen aan 
de bouw van het clubhuis: "Voor de Kerst staat er een fraai onderkomen voor 
de scouts".  

Bron: www.wonenwijdemeren.nl, 2 september 2009, http://bit.ly/92afOB 
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Scouting Zuiderkruis ondanks vele hobbels blij met locatie in 
Loosdrecht 
 
LOOSDRECHT - Buiten vroren je tenen er bijna af, maar van binnen waren 
alle bezoekers warm. Niet verwonderlijk, want na jaren van wachten had de 
scoutinggroep Zuiderkruis in Loosdrecht eindelijk een eigen clubgebouw. 
 
Het bijzondere van het gebouw aan de Laan van Eikenrode, dat zaterdag 
officieel werd geopend door jeugdwethouder Lia Moote, is dat het ook een echt 
mooi gebouw is. Dus van steen, met een lekkere verwarming en alle toeters en 
bellen die je je bij een volwaardig gebouw kunt voorstellen. Niet dus zo'n 
aftands onderkomen waar veel andere gemeenten hun 'padvinderskinderen' 
vaak in wegstoppen. 
 
Daarbij speelt misschien mee dat het clubgebouw is ontworpen door de jonge 
architect Martin ten Brink, die zelf nog aan de scoutinggroep is verbonden. 
 
Tijdens de openingshandeling, waarbij de gasten buiten warm werden 
gehouden met koffie en later met soep, memoreerden de wethouder en andere 
sprekers de vele hobbels die genomen moesten worden. Veel omwonenden 
juichen de aanwezigheid van deze geüniformeerde kinderen toe, maar er zijn 
er ook die liever iets anders op deze plek hadden gezien. Oorspronkelijk 
zouden er appartementen komen. 
 
Ook de financiering van zo'n mooi clubgebouw heeft altijd de nodige voeten in 
de aarde. De scouts zaten eerst in een houten gebouw, dat werd afgekeurd en 
door de gemeente gesloopt. Daarna hebben de scouts geruime tijd in een 
zeecontainer gebivakkeerd. ,,Dit clubgebouw van de scouts hoort hier 
gewoon'', sloot wethouder Moote haar speech dan ook af. 
 
Dankzij de gemeente Wijdemeren, woningbouwvereniging Wonen 
Wijdemeren en een vader, die weet hoe je sponsorgeld bij elkaar moet 
brengen, is de scoutinggroep Zuiderkruis er toch in geslaagd het nieuwe 
gebouw te realiseren. Voorzitter Jan Siemons van Wonen Wijdemeren mocht 
dan ook meehelpen met het plaatsen van de eerste steen van het clubgebouw. 
Van de kinderen ontving hij als dank een gouden ei. 
 
Het gebouw heeft een algemene ruimte, een keuken en een opslagruimte. Hij is 
'scoutingproof', wat betekent dat de spelende kinderen weinig schade aan het 
nieuwe pand kunnen toebrengen en de kinderen geen schade oplopen door het 
gebouw. 

Bron: Gooi & Eemlander, 19 December 2009, http://bit.ly/8W5ZfS 
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Welpen pionier opkomst 
 
De Albert Schweitzerhorde en Sioniehorde hebben samen een pionieropkomst gehad. 
Het resultaat mag er zijn: Ze hebben van houten palen en touw een prachtige wip-
wap gemaakt, die het natuurlijk echt deed. Hieronder staat een foto van de leiding 
die ‘m eens goed uitprobeert. 
 
We hopen dat de welpen er ook een keer op mochten… Maar dat zal wel toch? 
 
De redactie. 
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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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(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 

16 januari Boerenkool 
10 april Strandwandeling 
 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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