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             Van de redactie 
Jippie! De zon schijnt zelfs op deze mooie maandagavond nog! Het is niet te geloven. 
Voor de ene Belboei rijd je dwars door heftige sneeuwbuien naar het altijd prachtige 
‘s-Hertogenbosch (want ja… daar komt de redactie eigenlijk altijd samen) en voor 
de andere Belboei zit je te zweten achter de computer! Het is ook nooit goed 
eigenlijk…  
 
Maar hij ligt weer voor je. De nieuwe Belboei. Eentje die wat anders is dan alle 
andere, en wel omdat er nieuws in staat dat voor iedereen erg belangrijk is. De hele 
groep gaat er namelijk mee te maken krijgen: de verhoging van de leeftijdsgrenzen. 
Naast de verhoging van de leeftijden zijn er nog tal van andere leuke weetjes in het 
bestuursstukje te lezen. Tenslotte zit de Zuiderkruisgroep nooit stil! 
 
De Bevers hebben weer hard aan hun beverdam gebouwd. Maar wil je weten wat zij 
nog meer uitspoken op de zaterdagmiddag? Lees dan snel het beverstukje verderop 
in dit mooie blauwe boekje. Hetzelfde geldt voor de Sioniehorde en de verkenners. 
Want we hebben een primeur! De eerste editie van ‘Van de brug’ is in deze editie 
geplaatst. De schrijver meldt dat dit de eerste is, dus volgen er nog meer??? Wij van 
de redactie zitten in ieder geval vol spanning te wachten! 
 
En de ene activiteit is nog niet geweest, of de andere dient zich al weer aan. Van de 
Boerenkoolmaaltijd (tja… een beetje laat geplaatst, vanwege wat problemen met de 
e-mail) tot de strandwandeling, het is allemaal verderop te vinden. 
 
Rest ons nog maar één ding te zeggen: veel leesplezier! 
 
Groet, 
 
De redactie. 
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Van het bestuur 
 Ontploffen 
 
Ondanks alle perikelen met stofwolken vanuit IJslandse vulkanen staat de natuur bij 
ons op ontploffen: overal zien we blaadjes aan de bomen en komen de knoppen uit. 
Het is heerlijk om buiten te zijn, en alle onderdelen zie ik dan ook her en der 
buitenprogramma’s afwerken. Later zullen we nog wel ‘ns horen of het nu zo gezond 
was om onder die vulkaan-stofwolk lekker buiten te lopen en een paar keer diep in te 
ademen, maar op dit moment is het in het voorjaarszonnetje goed toeven. 
 
Met z’n allen liepen we enkele weken geleden op het strand bij Zandvoort. Het was 
heel wat beter weer dan tijdens de strandwandeling van vorig jaar. De onderdelen 
hadden van alles georganiseerd op het strand. Zo is volleyballen in het zand toch 
weer heel anders! Maar leuk was het zeker! 
 
Onderwijl wordt er op de Diep aan van alles gebouwd en gerepareerd. Binnen worden 
de keukens onder handen genomen door Sven van Hemert (Svenfix) en door de 
familie Mijnhout die het onderhoud van de Diep doen. Prima actie, want zo kan de 
Diep er weer een aantal jaren tegen, want het ziet er toch naar uit dat we daar nog 
wel even zullen blijven. 
Buiten is de Wilde Vaart nog steeds bezig met hun nieuwe schip de Antarctic. Veel 
handen maken licht werk – maar toch is het nog een hele klus. Ik verheug me al op 
de tewaterlating! 
 

In Loosdrecht hebben we 
zaterdag het geld in ontvangst 
mogen nemen dat de Rabobank 
ons had toegezegd voor de bouw 
van het nieuwe pand. Inmiddels 
staat het gebouw er 
schitterend bij, het was prima 
weer, de welpen hielden zich 
voorbeeldig en tijdens het 
afsluiten van de opkomst 
werden mooie woorden 
gesproken over het bedrijfsleven 
dat ook wel ‘ns sociale doelen 

kan steunen. Niet veel bedrijven doen dat maar de Rabobank wel, en wij zijn daar 
dankbaar voor! 
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Tijdens de laatste Groepsraad heeft de Groep besloten om de leeftijdsgrenzen één 
jaar op te hogen. Na lange discussies over de voor- en nadelen is nu dan toch 
besloten de leeftijden waarop we overvaren van het éne naar het andere onderdeel 
meer in lijn te brengen met de leeftijdsgrenzen waarop de kinderen van de éne naar 
de andere school gaan. Het gevolg is dat de kinderen wat langer bij de Bevers 
zitten en daarna wat ouder zijn in de verschillende onderdelen, zodat ze daar meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen en zelfstandigheid kunnen leren. Wij zijn daar 
overigens niet de enige groep in: de meeste andere watergroepen hadden die 
(hogere) leeftijdsgrenzen al. Verderop in deze Belboei leest U daar meer over. 
 
En wat de opkomsten betreft: geniet ervan! 
 
 

Groet, 
 

Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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Boerenkoolfeest 

 
Zaterdag 23 januari luidden we met z’n allen het nieuwe jaar in met het gebruikelijke 
boerenkoolfeest.  Binnen scouting is dat een jarenlange traditie, dus ook bij de 
Zuiderkruisgroep! 
 
Dit jaar was het wel een wat verlate nieuwjaarsbijeenkomst, want op de geplande 
datum mochten we niet naar de feestlocatie toe in verband met een brand verderop 
in de straat. 
 
Maar gelukkig had het Alberdingk Thijm College op 23 januari ook plek voor ons. We 
waren ook erg blij dat de conciërge, meneer Bouwer, het geen enkel probleem vond 
om ook deze zaterdag voor ons aanwezig te zijn. Nogmaals hartelijk bedankt voor de 
fijne ontvangst en de goede zorgen! 
 
Het middagprogramma bestond uit het grote Boerenkoolspel. 
Door langs verschillende posten te gaan waar allerlei leuke 
opdrachten uitgevoerd moesten worden werden ingrediënten 
verdiend om een boerenkoolmaaltijd te bereiden. Gelukkig 
hoefden ze dat niet zelf te doen, want de oude vertrouwde 
kookploeg (Sandra, Rob, Danny en Hans) was hiervoor al druk in 
de weer  om de boerenkool met worst voor zo’n kleine 200 man 
in orde te maken! Na het spel en de limonade was er nog tijd 
voor Raad De Plaat! Daarna aan tafel! 
 
Voor de bevers en de welpen was deze boerenkoolopkomst na het eten afgelopen;  
de verkenners en Wilde Vaarders kregen een mooie film te zien: ‘UP!’. En hij was 
spannend, want iedereen heeft geboeid zitten kijken. 
 
Deze nieuwe locatie is prima bevallen! De aula is heel gezellig en het plein (met 
voetbalveld!) viel in de smaak bij onze bevers, welpen en verkenners. Graag komen we 
hier volgend jaar weer terug! 
 
Allen die mee hebben geholpen om deze middag en avond te organiseren wil ik 
hartelijk bedanken. En ook de groenteman, de firma Sjouwerman, wil ik heel hartelijk 
bedanken voor de plezierige manier waarop werd gereageerd toen ik de groenten 16 
januari moest afbestellen. Het was voor hem geen probleem om dat een week later 
weer allemaal voor ons klaar te zetten!   

Wieke Broeders 
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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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Speurtocht Sioniehorde 
 
Loek, Anouk, Tesse en Robin hadden voor de hele groep een speurtocht uitgezet. 

 
Er was een dief, die alle koekjes en 
limonade had gestolen! De rest van de 
welpen moest een aantal spelletjes doen 
om er achter te komen waar deze schat 
verstopt was. 
 
Ze moesten eerst de limonade vinden en 
daarna in groepjes een estafette doen. 
Het groepje dat won mocht als eerst 
terug naar het clubhuis om limonade te 
drinken! 

 
Groepje 2 had gewonnen, en daar zaten in: 
Carlijn, Kay-Le, Francien, Michelle en Marisa. 
Zij hadden ook nog eens met alle spelletjes gewonnen, en als eerste de koekjes 
gevonden! 
 
We hebben aan het begin van de opkomst ook nog ‘Stand in de mand’ gedaan. Het 
was een leuke dag!  
 
Tesse en Robin 
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Verhogen leeftijdsgrenzen 
 
 
 

 
 
Aan alle ouders en verzorgers van de jeugdleden van de Zuiderkruisgroep Hilversum, 
 
Uw kind zit bij één van de onderdelen van de Zuiderkruisgroep. Na verloop van tijd 
varen alle leden over van het éne onderdeel naar het andere onderdeel: van bever 
worden ze welp, van welp worden ze verkenner, daarna gaan ze naar de Wilde Vaart 
en uiteindelijk worden ze leiding (als ze zo lang bij onze groep blijven ). Voor dat 
overvaren staan bepaalde leeftijdsgrenzen.  
 
Onlangs heeft de groep na lang overwegen besloten die leeftijdsgrenzen aan te 
passen. Om allerlei goede redenen, zoals betere aansluiting bij de wisseling van 
school, is besloten om de leeftijdsgrenzen één jaar op te hogen. 
 
De leeftijdsgrenzen die gehanteerd zullen worden zijn: 
- bevers  5 t/m 7 jaar, 
- welpen  8 t/m 11 jaar, 
- verkenners  12 t/m 15 jaar, 
- wilde vaart  16 t/m 17 jaar. 
Als peildatum geldt 1 oktober, net als bij de scholen. 
 
Vanaf 1 september 2010 zullen deze nieuwe leeftijdsgrenzen in principe gehanteerd 
worden. In het eerste jaar zullen uitzonderingen uiteraard mogelijk zijn; wanneer u 
meent dat uw kind hiervoor in aanmerking moet komen dan verzoek ik u dit te 
bespreken met de verantwoordelijke leiding van het onderdeel van uw kind. 
 
Bij vragen kunt u het beste contact opnemen met de groepsbegeleiders. Dit zijn: 
Wieke Broeders (wieke@ zuiderkruis.nl) voor de bevers en welpen, of Norbert 
Moerkens (norbert@ zuiderkruis.nl) voor de verkenners en de Wilde Vaart. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter van de Zuiderkruisgroep 
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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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Bevers! 
 
Na een lange tijd geen nieuws van de bevers dit 
keer toch een kort verhaaltje. 
De afgelopen jaren zijn de bevers van het 
Zuiderkruis aan het bouwen aan de beverdam. Hij 
is een keer verplaatst maar wederom weer erg 
gegroeid.  
 
Natuurlijk doen de bevers ook andere dingen dan 
bouwen en spelen op de beverdam. Afgelopen 
maand is het al weer een lekker weertje en dus tijd om lekker buiten te spelen. Dat 
doen we onder andere in de zandbak, op het schoolplein, in het bos of op één van de 
velden.  

 
Met Pasen hebben de kinderen prachtige eieren 
geschilderd. Toen ze klaar waren mochten ze de 
eieren zelf in twee groepjes verstoppen, 
vervolgens was het de bedoeling de eieren van 
het andere groepje te vinden. Helaas is dit niet 
helemaal gelukt. Er liggen nog een paar eieren 
goed verstopt in het bos. Vervolgens werd er 
een spelletje gespeeld met de eieren. Ze werden 
overgegooid. Ook dit ging niet altijd goed en de 
eieren gingen stuk. Na wat limonade met een 

paaseitje was de paashaas langs geweest en had allemaal eitjes verstopt op het 
clubhuis. Na goed zoeken zijn alle chocolade eitjes gevonden en opgegeten. 
 
Afgelopen week hebben de bevers ook een zoekopdracht gedaan. Ze moesten een 
steen, een blaadje, een dennenappel en een bloemetje zoeken. De opdracht was wat 
moeilijk omdat de kids niks mochten plukken. Toen iedereen alles gevonden had was 
de limonade gearriveerd. Er was alleen één probleem. De limonade zat in een pan en 
er waren geen bekers, gelukkig waren er wel rietjes. De bevers mochten in twee 
groepen uit de pan slurpen.  
 
Toen de limonade bijna op was, was er nog een heerlijk snoepje. Alles was 
opgesmikkeld en er werden hutten gebouwd! Iedereen was druk aan het bouwen en 
het waren mooie hutten geworden! 

Groetjes van de Bevers en hun leiding! 
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Van de brug 
Roemoerig en vol bravoure komt de eerste vlet het 
haventje uit gewrikt. Het harde werken aan de 
boten is ten einde. Alle bakken kunnen weer 
genieten van het mooie weer. Voor sommigen is het 
weer even wennen zo op het water. En ja, dat 
water is echt nog héééél koud. Eerst natuurlijk vrij 
zeilen, om daarna in de komende weken te gaan 
oefenen voor de zeilexamens. Gelukkig hebben een 
flink aantal mensen hun theorie afgelopen winter 
gehaald. Bravo! Want er is dadelijk toch niets 
leukers dan in het bezit van je MBL (Machtiging 
Boot Leiding), zonder leiding aan boord, zelfstandig 
het water op te gaan? Toch? 
 
Rond kijkend in de haven blijkt dat ook hier dat links en rechts weer onderhoud 
nodig is. Zo is de helling verzakt en geeft dit problemen met het in- en uithalen van 
boten. Sterker nog, bij het uithalen van de sleper is gebleken dat hij te kort is. 
Daardoor moest de sleper er elders uit. Gelukkig wist Rutger van ’t Klooster nog 
een adresje waar dit tegen een schappelijke prijs kon. Rutger; bedankt! Eigenlijk 
moet het gebouwtje ook een lik verf hebben, maar laten we eerst maar beginnen met 
schoonmaken. Het hebben van een dienstenrooster voor de bakken heeft op de Diep 
haar nut bewezen. Misschien ook iets voor in de haven? 
 

Over de Diep gesproken, daar treffen we nog een 
drietal vaartuigen aan. Een oude Vrijheid. Weet iemand 
een liefhebber, dan mag zij zo mee. De sleper, waar de 
leiding de laatste hand aan het leggen is om te zorgen 
dat zij eerdaags het water in kan. En natuurlijk het 
‘nieuwe’ schip van de Wilde Vaart. Wat een bakbeest 
als je haar zo op de kant ziet. Gaaf hoor! Het plan is 
dat zij deze zomer mee gaat naar JubJam (de 100-
jarige Jubileum Jamboree) te Roermond. Ook zijn er 
wilde plannen om er volgend jaar mee naar de wereld 
Jamboree in Zweden te gaan. Als ik ze zo bezig zie dan 
heb ik daar alle vertrouwen in. Waar ze nog wat steun 
kunnen hebben is bij het inkorten van de kiel. Iemand 
die kan snijbranden en een goede lasser zijn dus 
welkom. Laat het even weten bij de begeleiding van de 
Wilde Vaart.  
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 Over lassen gesproken. Van een aantal vletten was de roerkoning (stang die het 
roerblad aan de helmstok verbindt) zo slecht, eentje was zelf helemaal gebroken, 
dat zij vervangen moesten worden. Gelukkig bood Martijn Snoeren van de Wilde 
Vaart zijn helpende hand. Hij heeft ze weer prima in elkaar weten te zetten. Dank je 
wel, Martijn! 
 
Natuurlijk zijn er in het winterseizoen ook andere zaken gedaan dan alleen maar 
verven en krabben. Zo heeft de leiding zich laten bijscholen bij de lokale brandweer. 
Een veilig idee en de aanzet om verkenners op te laten gaan voor hun 
brandweerinsigne. Is er gewerkt aan kaart en kompas voor het Winter-Wandel-
Weekend. Zijn er kleurrijke dekvlonders gemaakt. En heeft een in elkaar gepionierde 
jacuzzi het licht gezien. Daarnaast zijn er nog allerlei spelen, kookactiviteiten en 
recordpogingen gedaan.  
 
Tijd om er een scouting-weetje in te gooien. Bij de leiding heb je natuurlijk de 
schipper en een aantal stuurlieden. De eerste is te herkennen aan de groene linten 
en laatste aan de rode. Er zijn echter nog meer smaken, waarvan er ook eentje op 
onze groep rondloopt. Om met de laatste te beginnen dat is iemand met geel-groen
-rode linten. Dit zijn de linten van een loods, of te wel stamlid. De kleur geel staat 
voor de welpen, groen voor de verkenners en rood maakt het geheel af. Zodra deze 
persoon MBL ZA heeft zal die tot stuur worden geïnstalleerd. Weten we wie het is?   
 
De andere smaak, is die van opperboots. Wat is dat dan weer? Een opperboots is 
een boots die na het overvaren aan de slag gaat bij de zeeverkennerleiding, maar 
nog te jong of onervaren is om Stuur te worden. Zo’n iemand krijgt een derde witte 
band tussen die van de kwartier en boots. 
 
Inmiddels komt de eerste vlet alweer retour en dus tijd om af te ronden, maar niet 
zonder vooruit te kijken. Als zomerkamp staat JubJam op het programma. Uit eigen 

ervaring weet ik dat een dergelijk groot 
kamp eigenlijk iets is wat je niet wilt 
missen. Stuur Jelle heeft de uitdaging 
opgepakt om voor dit mooie evenement 
de kampschipper te zijn.  Gelukkig wordt 
hij daarbij gesteund door een roedel aan 
andere leidingleden. Inmiddels is geregeld 
dat de vletten en sleper aan boord van 
een binnenschip die kant op gaan. De 
Wilde Vaart zal haar schip op eigen 

kracht die kant op varen. Ook zullen de komende tijd de verschillende wachten een 
voorjaarskamp houden. Altijd leuk! 
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Nog iets verder vooruit kijkend, na de zomervakantie, is het overvaren. Een ieder die 
het betreft heeft een brief thuis gekregen over de verschuiving in leeftijdsgrenzen. 
Die verschuiving past goed in het aanhalen van het werken in bakken met kader 
(kwartier en boots) die dan voor wat betreft leeftijd, kennis en kunde nog beter de 
verantwoordelijkheid kan dragen voor die baksleden. Bovendien is de kans veel groter 
dat zij haar zeildiploma heeft en kunnen er dus meer uitdagende activiteiten worden 
ondernomen. In lijn daarmee zijn de baksnamen weer van stal gehaald en heeft elke 
bak een vaste vlet en kampmateriaal toebedeeld gekregen waarvoor zij 
verantwoordelijk is.  
 
Tot zo ver een eerste ‘van de brug’, 
 
D’ouwe 
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Strandwandeling 
 
Zaterdag 10 april was het dan eindelijk zover! Scouting 
Zuiderkruis ging naar het strand van Bloemendaal om eens 
lekker uit te waaien. 
 

Dit jaar wandelden we voor het eerst in het voorjaar. En dat is een goede beslissing 
geweest, want de vorige keer, in november 2008, was het somber en koud. Nu 
wandelden we met een heerlijk zonnetje. De harde wind was een extra uitdaging! 
 
 
Na de gezamenlijke opening gingen eerst de verkenners op stap richting Zandvoort.  
Veel grote en stoere verkenners liepen helemaal door naar Zandvoort, anderen 
gingen vliegeren. En dat viel niet mee met die sterke wind. Met de aanmoedigingen 
van Margot en Jelle lukte het de Kustwachters toch om de vliegers in de lucht te 
houden. 
 
 
De welpen liepen naar strandpaal 64. Daar werden de meegebrachte 
boterhammetjes opgegeten. Na deze “strandpicknick” was het tijd voor sport en 
spel. De leiding had allerlei speelmateriaal opgezet, een volleybalnet en 
voetbalgoaltjes. De bevertjes hebben na hun lunch vooral zandkastelen gebouwd en 
schelpen gezocht. Erg leuk allemaal! 
 
 
En toen was het tijd om terug te wandelen. Bij ons eindpunt wachtte ons een 
verrassing. Een klein zeehondje speelde op het strand. Om het publiek uit de buurt 
te houden werd een stukje strand afgezet. Wij konden het zo allemaal heel goed 
zien!  
Even later verdween hij weer in de golven en gingen wij, na de opkomstsluiting, 
richting huis. 
 
 
Het was een erg gezellige dag! Leuk dat er ook zoveel ouders, broertjes en zusjes 
meeliepen. De Zuiderkruisstrandwandeling wordt zo een gezellige 
Zuiderkruisfamiliedag ! 
 
Tot de volgende keer?  

Wieke Broeders 
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Kamp Delft WVA  

16-04-2010 t/m 18-04-2010 
 
Op vrijdag 16 April is de Wilde Vaart Antarctic naar Delft getrokken om het daar de 
boel onveilig te maken. Het kamp was georganiseerd door Elena en door Martijn. 
Martijn zelf was helaas niet bij het kamp aanwezig door omstandigheden. Zij 
bedachten dat de Wilde Vaart Antarctic naar Delft zou gaan.  
 
Ze hadden ook een leuke zoektocht 
bedacht in Delft. Er moesten foto’s 
gemaakt worden van typische Delftse 
dingen en grappig beelden. Er waren twee 
onderdelen en twee groepen: Elena’s groep 
en Pepijn’s groep. De groep waar Elena in 
zat was snel klaar met onderdeel één in 
vergelijking met de andere groep. Om de 
tijd de doden ging de groep van Elena 
lekker genieten van de zon op een terras.  
 

 
 
Toen de tweede ronde begon was de 
eerste groep nog niet eens klaar met de 
eerste opdracht. Elena’s groepje deed 
het rustig aan en maakte snel de rest 
van de foto’s en ging toen bij de 
grachten hangen en wat eten. Elena 
botste tegen allemaal mensen op door 
grappen die ik maakte tijdens de 
speurtocht. Het was best komisch.  
 

 
Aan het einde van de middag ging Elena’s groep naar het scoutinggebouw. Dit was 
veel groter dan de onze op de Diependaalselaan, maar die in Delft moet dan wel met 
meer groepen gedeeld worden. Later toen de andere groep was gekomen gingen we 
eten. En “nee”, dit keer geen spaghetti of macaroni, maar saté, rijst en wokgroente. 
En als lekker toetje varkensstaart. Je leest het goed. Sommige mensen wilden dat 
echt niet eten. Op sommige diehards na.  
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Na het eten kon iedereen nog wat kletsen en gezellig doen. Totdat de begeleiding 
iedereen bij elkaar riep om een opdracht te doen. We moesten weer in verschillende 
groepen een filmpje maken en deze op Youtube zetten. Het groepje van Jeanine 
maakte een filmpje met een dansje er in. Het groepje van Nadjesda maakte een 
filmpje over het vertrek van Elena (die later op de avond weg moest, omdat ze de 
volgende dag een wedstrijd had). En de begeleiding maakte de “laughing baby”. Aan 
het einde bleek de begeleiding het grappigste filmpje te hebben gemaakt, genaamd 
“Super laughing baby” (is niet te vinden op Youtube).  
 
 
Later die avond ging de we naar Delft om uit te gaan, het was super gezellig. In één 
van de cafés speelde een Jazz band. En bij de andere zat je lekker buiten onder een 
verwarmingspaneel. Pepijn, Jeanine en ik gingen op zoek naar wat te eten en bleven 
even in een Turkse snackbar en kwamen later terug naar de anderen. Toen we terug 
gingen naar het club huis waren we uitgeput en ging iedereen direct slapen.  
 
 
Er was wel één nadeel. De slaap ruimte was ongelofelijk koud. Ik zelf besloot later die 
nacht in een ander deel van het gebouw te slapen, op de bovenste verdieping. Daar 
was het warm en waren er banken om op te slapen.  
 

 
Om half 11 werd iedereen gewekt door de geur 
van koffie en eieren. Ik zelf dacht lollig te zijn 
toen ik een blauwe lakfles zag liggen en 
bespoot de al deels blauwgeverfde balk 
blauw. Later bleek het een dom idee te zijn. 
Je kan niet zomaar aan iemand spullen 
zitten en spullen onderspuiten. Verder was 
het een hele relaxte ochtend. Na het ontbijt 
gingen we het clubhuis opruimen en rond één 
uur werden mensen opgehaald of gingen met 
de trein terug. Al met al was het een 
bijzonder geslaagd weekend! 
 

Maarten Goutier 
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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 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 

4 mei Dodenherdenking 
26 juli - 4 augustus JubJam 100 - Roermond 
11 september Groepsdag 
6 november Groepszwemmen 
 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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