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Redactie: 

Bart Audenaert 
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Ingrid Kronenburg 

 
 
Redactieadres: 
    belboei@ zuiderkruis.nl 
of: 
    Hermelijnlaan 8 
    1216 ED Hilversum 
 
Verzendadres: 

Lindelaan 8 
1231 CL Loosdrecht 

 
Oplage: 

225 exemplaren 
 
Drukwerk: 

Drukkerij Ten Herkel 
Loosdrecht 

 
Abonnementen: 
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro 
kan  v oo r  n i e t - l e d en  van  d e 
Zuiderkruisgroep een abonnement 
worden genomen. Aanvragen graag aan 
de redactie richten. Leden krijgen de 
Belboei  automatisch kosteloos 
thuisgestuurd. 

uiterste inleverdatum voor 
de volgende 

Belboei 
25 april 2010 

Kopij- en verschijningsdata 
Nummer Datum inleveren kopij Verschijning Belboei 
189 25 april 2010 ± 30 april 2010 
190 13 juni 2010 ± 18 juni 2010 
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             Van de redactie 
 
2010 is weer goed begonnen! Het Zuiderkruis-jaar begon natuurlijk met de 
traditionele Boerenkoolmaaltijd. 
 
En ook al ligt het 90-jarig bestaan van de groep alweer een jaar achter ons, we 
blijven in de geschiedenis wroeten. Zo heeft onze Ellen (Dé Ellen) eens uitgezocht 
waar deze Boerenkool-traditie eigenlijk vandaan komt.  
 
Dit jaar begon ook met het in-het-zonnetje-zetten van onze Gerda, die al heel lang 
en heel secuur de ledenadministratie van onze groep voor haar rekening neemt. 
 
De verkenners zijn de eerste maanden van het jaar druk geweest met het onderhoud 
van de boten, en we hebben net het WinterWandelWeekend weer achter de rug. 
 
Verder hebben we de opening gehad van ons nieuwe clubhuis in Loosdrecht, zodat de 
welpen daarin terecht kunnen. En de leiding heeft een cursus gehad van de 
brandweer, zodat ze ook weten hoe in geval van nood al die welpen ook weer veilig 
buiten te krijgen. 

 
Wat er verder allemaal is gebeurd in de groep weten wij niet. 
Misschien zijn we het gewoon vergeten, maar het kan ook zijn dat 
de onderdelen gewoon niets hebben ingestuurd. Waarschijnlijk komt 
dat weer doordat onze herinnering niet is aangekomen, vanwege de 
problemen met de Zuiderkruis e-mail server. Maar natuurlijk willen 
we het alsnog allemaal van jullie horen, dus we hopen volgende keer 
op een dubbeldik nummer! Zet in ieder geval de volgende inlever-

datum (25 april) vast in je agenda, voor het geval de e-mail het weer niet doet. 
 
Veel succes met Jantje Beton, want ook dat 
staat weer op stapel! 
 
Groet, 
 
De redactie. 
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Van het bestuur 
Een nieuw begin 
 
De sneeuw is weer weg, de Olympische spelen zijn weer voorbij, de kou verdwijnt 
langzaam maar zeker, het gewone leven kan tenminste weer gaan zoals het dat 
altijd doet. Sinds de vorige keer is er wel het nodige gebeurd! 
 

Rond de uitgave van de 
vorige Belboei hebben we 
het nieuwe pand in 
Loosdrecht geopend. 
Met hulp van Wonen 
Wijdemeren en de 
Gemeente (de foto’s zie 
je hierbij), en het werd 
toen al aardig koud. 
Sindsdien hebben we 
weer ‘ns een èchte 
winter beleefd, met 
volop sneeuw en barre 
kou. Gelukkig bleven de 
meeste clubhuizen heel, 
en waren er nauwelijks 

verstoringen van de opkomsten door de kou. In Loosdrecht zat de Albert Schweitzer 
nu gelukkig in een goed warm te stoken gebouw: in het oude hok met kapotte ramen 
was dat geen feest geweest! 
 
Wat wel verstoord werd was 
de Boerenkoolmaaltijd. Op de 
dag dat we die wilden houden 
brak er brand uit in de school 
ernaast, en de brandweer vond 
het – in verband met 
asbestgevaar – beter om ons 
die middag helemaal de straat 
niet in te laten. IJlings werden 
alle telefoon-ladders in werking 
gesteld, en er verscheen (voor 
zover ik weet) niemand 
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vergeefs bij de school. De groenteman was zo vriendelijk om de boerenkool en de 
aardappelen die hij voor ons had ingeslagen zelf aan anderen te verkopen, de 
kookploeg ging onverrichter zake weer naar huis, en een week later werd het hele 
circus weer in gang gezet. En dit keer ging het wèl door. In een andere school dan 
andere jaren, maar eigenlijk ook best wel prima. Misschien zelfs wel leuker! 
 
Tijdens die Boerenkoolmaaltijd hebben we ook nog iemand in het zonnetje gezet die 

dat ècht verdient. Toen onze huidige leiding en jeugdleden nog 
niet eens geboren waren was er al iemand leiding bij de 
Neuweghorde die nu nog steeds van onschatbare waarde is 
voor de groep: Gerda Kooger, die de ledenadministratie doet. 
Altijd op de achtergrond en in stilte, maar voor de groep 
onmisbaar. Zij kreeg het Bronzen Waarderingsteken van 
Scouting Nederland uitgereikt. Gerda, heel erg bedankt voor al 
dit werk, maar laten we daar niet te sentimenteel over doen, 
want je gaat er natuurlijk gewoon nòg dertig jaar mee door, 
toch? 

 
En ondertussen wordt er – ook op de achtergrond – hard doorgewerkt aan het 
Wilde Vaart-schip, dat over een paar maanden feestelijk te water moet worden 
gelaten. Ik kijk nu al uit naar dat evenement, en ben erg benieuwd hoe mooi de Wilde 
Vaarters het schip dan al hebben weten te maken! 
 
Uiteraard gaan de 
opkomsten verder ook 
gewoon door. Lekker ieder 
weekend met de kinderen 
naar buiten – regen of 
niet, of aan de vletten 
krabben en schuren. Veel 
plezier! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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Brandbestrijding en ontruiming 
      
   
Dag allemaal, 
 
Zoals iedereen weet zijn we natuurlijk altijd 
druk bezig met programma’s van jong tot oud 
bij het Zuiderkruis. Maar we moeten natuurlijk 
ook op veiligheid letten. 

 
In 2009 heeft de leiding nog een EHBO avond kunnen volgen voor 
kleine verwondingen en wat te doen bij grotere verwondingen.  
 
Dit jaar hebben Ellen Brouwer en ik een Brandbestrijding en ontrui-
mingsavond georganiseerd. Vrijdagavond 22 januari was het zover. 

 
We waren te gast bij de vrijwillige brandweer Loosdrecht. Ja, daar hebben we 
bekenden zitten die graag aan deze cursus mee wilden helpen.  Arie de Kloet en 
Rutger van ’t Klooster wilden graag de cursus geven. En wie kunnen dat beter dan 
echte brandweerlieden? 
 
Na een bakje koffie begon de les. Er werd heel wat besproken.  
• WAT IS BRAND !!! 
• Hoe ontwikkelt een brand zich. 
• Wat is gevaarlijk aan brand. 
• Waar bestaat brand uit. 
• Hoe krijgen we de brand uit en welke vooral NIET. 
• Waarmee krijgen we beginnende branden uit. 
• En heel belangrijk: hoe ontruim je een clubhuis, zodat iedereen veilig buiten is. 
 
Genoeg om over te praten natuurlijk. Na de theorie met ook praktijkvoorbeelden 
was het weer tijd voor koffie. 
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En tijd om aan de slag te gaan: de praktijk... 
 
Buiten was er van alles klaar gezet om eens flink te 
oefenen. 
 
Er zijn allerlei soorten branden aangestoken, o.a. 
prullenbakbrand, vloeistofbrand die de leiding dan kon 
gaan blussen.  
 
Er is met een blusdeken geoefend maar ook met CO2-, poeder- en schuimblusser. 
Een leuke maar ook zeker een nuttige ervaring, want het gaat soms toch niet zo 
makkelijk als je met een blusdeken moet lopen van 1,80 x 1,80 m. voor je het weet 
kan je erover struikelen. 
 
Of je denkt de brand uit te hebben en je trekt voorzichtig de blusdeken weg en de 
brand begint spontaan weer. Gelukkig kreeg de leiding alle branden uit. Op de 
Zuiderkruis fotosite staan wat actie-foto’s.  
 
We waren met een grote groep 23 man/vrouw leiding, Dus het duurde wel even voor 
iedereen wat geoefend had. En dat in de kou ’s avonds was wat minder leuk, dus als 
we het weer eens gaan organiseren dan zullen we het op een wat warmere avond 
proberen te plannen ;-) 
 
Hopelijk hebben we de blusapparaten nooit nodig.  Mocht het toch nodig zijn dan 
weet de leiding nu in ieder geval wat ze kunnen en moeten doen maar ook wat ze 
vooral niet moeten doen. 
 
Arie en Rutger, hartelijk dank 
voor de goede cursus. En 
Tempo Voorneveld en Fred 
Castein bedankt voor het 
beschikbaar stellen voor 
blussers waarmee we konden 
oefenen. 
 
Groeten, 
Ronald  
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Brons voor Gerda Kooger 
De Olympische spelen zijn inmiddels al wel weer achter de rug, bij de groep zijn we 
toch nog wel in de stemming voor eremetaal. 
 
Het doet het mij veel plezier te kunnen melden dat Gerda Kooger, die al meer dan 
30 jaar onze ledenadministratie bijhoudt, van Scouting Nederland het Bronzen 
Waarderingsteken heeft gekregen. 
 
Gerda doet haar werkzaamheden in betrekkelijke onzichtbaarheid en stilte ergens 
achter een computer thuis. 
 
Toch is het werk dat zij doet van onschatbare waarde; dat vindt Scouting 
Nederland ook, vandaar dat zij bijzonder snel het bronzen waarderingsteken 
toegekend hebben. 
 
We hebben het haar uitgereikt bij de boerenkoolmaaltijd op 23 januari jl. 
 
Gelukkig heeft Gerda ons inmiddels laten weten dat ze nog lang niet van plan is te 
stoppen met de ledenadministratie. Gerda, bedankt! 
 
Ellen Brouwer 
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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 

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) 
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De Windhoos (mini!) 
 
Op een zekere dag, het was warm zomerweer, lag ik met mijn roeiboot in de 
Kortenhoefse Polder; ergens achterin… 
 
Tussen de bosjes, bij een ondiepe sloot, gebruikte ik het middageten (brood e.d.). 
 
Uiteraard werd ik daarna een beetje ‘rozig’ en spoedig was ik op mijn luchtbed aan 
het doezelen. De zon scheen vrolijk tussen de takken en bladeren door; alles vredig! 
 
Plotseling stak er een heuse ministorm op! Hoe kon dat nu!? Met zulk prachtig 
weer? Nu moest ik even gaan zitten en zag ik nog net hoe een kleine hoos verdween 
in het riet… 
 
Dat belooft wat voor de waterscouts deze zomer: al dan niet boeiende, onverwachte 
(mini-) hozen. Eigenlijk niet te filmen… 
 
Ruud. 
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Boerenkool-weetje 
 
Voor de oorlog was scouting nog een vereniging voor de gegoede burgerij. 
 
In de Tweede Wereldoorlog werd de padvinderij verboden (tenzij je je aansloot bij de 
Jeugd-storm (de Nederlandse variant op de Duitse 'Hitler Jugend')), maar na de 
oorlog leefde de padvinderij weer helemaal op doordat het verzet ook jonge helden 
onder de scouts kende en natuurlijk ook omdat scouting een Engelse achtergrond 
heeft. Samen met de Engelse en Canadese bevrijders was dat het helemaal. 
 
Maar terug naar de boerenkool: waarom ieder jaar toch weer die boerenkoolmaaltijd? 
 
Eén van de verklaringen is dat de boerenkoolmaaltijd zijn oorsprong vond in de 
Hongerwinter toen scouts uit de gegoede burgerij aardappels en boerenkool 
verzamelden, dit kookten en uitdeelden aan de minder bedeelden en hongerigen. 
 
En zo is volgens de overlevering deze traditie binnen scouting ontstaan. 
 
  
 
Ellen R. 
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Pieter Marits Open Bowling Championship 
 
Bladerend in een oude Belboei, kwam de leiding het volgende stukje tegen: 
 
“Op zaterdag 27 mei 2006 is een groep toppers van de Pieter Maritshorde in de 
weer geweest tijdens het eerste officiële ”Pieter Marits Open Bowling 
Championship”. In een volledig afgehuurd bowlingcentrum werd in hartje Hilversum op 
prime time het vermaarde bowlingkampioenschap gehouden. 
 
In de heftige en soms een tikkeltje harde strijd werden nieuwe revolutionaire 
werptechnieken niet geschuwd om tot die felbegeerde “strike” te komen.”  
 

  <Nu kwam een groot stuk, dat maar even weg is gehaald.> 
 

“Na een uur van keiharde actie, veel sensatie en nog veel meer oeh en aahs, vond de 
hoofdscheidsrechter en mastercaller dat het weer tijd was om te stoppen. De 
topsporters hadden werkelijk alles gegeven, wat wel te zien was aan de manier 
waarop de hierna aangeboden versnaperingen soldaat werden gemaakt.” 

 
Wat een leuk idee! En waarom dit niet herhalen? Daarom was het op 27 februari 
2010 tijd om weer eens een keertje te gaan bowlen. 
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Opnieuw waren de welpen in 
staat bijzondere werptechnieken 
te produceren. Beurt na beurt 
waren de welpen in staat 
zichzelf te overtreffen, en de 
score liep gelijk op. 
 
Tot de laatste beurt bleef 
onduidelijk wie er zou gaan 
winnen, en na het spannende 
slot met heel veel strikes was al 
helemaal onduidelijk wie er 
gewonnen had. Ook deze editie 
van het ”Pieter Marits Open 
Bowling Championship” was weer 
zeer geslaagd! 
 
Op naar de volgende editie!  
 
 

Meer foto’s van deze spannende dag staan in de gallery op de Zuiderkruiswebsite. 
 
Dat is de opkomst van 27 februari in een notendop. Hebben we nog meer gedaan de 
laatste opkomsten? Jazeker! De avonturen op het ijs, de weken in de sneeuw en de 
aparte opkomsten met de stagiair zijn echter helaas nog niet opgeschreven… 
 
Groetjes, Rick. 
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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 

10 april Strandwandeling 
26 juli - 4 augustus JubJam 100 - Roermond 
11 september Groepsdag 
 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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