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    Van de redactie 
Yay, de zomertijd is ingegaan!  Dat betekent dat de lente echt weer is 
losgebarsten. Je kunt (af en toe) weer zonder jas naar buiten, alles ruikt lekker fris, 
en het water lokt. Nog een paar weken en de verkenners kunnen weer het water op, 
en de welpen kunnen weer spelen in een groen bos. :) 
 
In het zonovergoten Rosmalen komt er ook een nieuwe Belboei tot bloei. Helaas heeft 
‘ie niet veel nieuwe blaadjes, want het lijkt wel of de welpen de afgelopen maanden 
helemaal niets hebben beleefd. Jongens en meiden: klim in de pen en neem ons mee 
op avontuur! 
 
Laten jullie de volgende keer weer iets horen allemaal? Nu we weer lekker naar buiten 
kunnen moet dat lukken, toch? 
 
Afijn, geniet ervan en alvast tot de volgende keer! 

De redactie. 
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Van het bestuur 
Heeft u iets over voor.....? 
 
En daar liepen ze dan weer: langs de deuren en over het C&A-pleintje: met de 
collectebus voor de Jantje-Beton-collecte. De scouts avond aan avond, onder 
begeleiding van hun leiding langs de deuren, de bevers en welpen op zaterdag door 
het centrum. Weer 'ns wat anders dan een gewone opkomst, en eigenlijk ook wel een 
heel klein beetje leuk. Ieder jaar weer weet de leiding de kinderen te motiveren om een 
aantal uren te gaan collecteren voor het Goede Doel. Niet in de laatste plaats 
omdat wij zelf dat Goede Doel zijn: van de opbrengst mag de groep de helft houden. 
Ook dit jaar mag de penningmeeste weer een mooi bedrag bijschrijven, en dat helpt 
in tijden van stijgende kosten - zonder dat we de contributie hoeven te verhogen. 
 
Ik hoor regelmatig ouders hierover opmerkingen maken: daarvoor zitten ze toch niet 
op scouting! Ik zie dat anders. Als groep hebben we met elkaar afgesproken dat we 
maximaal twee keer per jaar gaan "bedelen": een keer met de speculaaspoppen, en 
een keer met Jantje Beton. Niet alleen omdat de groep daar wat aan over houdt, 
maar meer nog om de kinderen duidelijk te maken dat alles geld kost - geld dat er 
niet zomaar ineens is. Ook scouting kost geld: die boten, het clubhuis, de limonade, 
alles moet betaald worden, en daar mogen zij ook een (heel klein) steentje aan 
bijdragen. 
 
Het enige wat bij onze groep van onschatbare waarde - en toch gratis is, is de inzet 
van onze eigen leiding. En die doet nogal wat! Niet alleen houden die de kinderen in 
toom, maken ze er iedere keer weer een leuke opkomst van, organiseren ze 
spannende kampen en bijzondere spellen, daarnaast zijn ze – uit het zicht van 
kinderen en ouders – ook nog ‘ns uren voor de groep bezig. Zoals bijvoorbeeld die 
Nieuwe Rembrandt, die momenteel de muren van het Poca- en Kustwachtlokaal aan 
het beschilderen is (zie de foto: klasse!).Of zoals bijvoorbeeld die leiding die eerdaags 
de sleper in zeven (7 !) lagen verf gaat zetten. En zo zijn er nog wel méér 
voorbeelden te noemen. En dat doen ze helemaal voor niks. 
 
Nou ja, niks? Af en toe hebben ze een knuffel nodig. Ik nodig u allemaal uit om daar 
op eigen wijze invulling aan te geven! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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De nieuwe muurschildering in het Poca-lokaal 

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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Jantje Betonactie 2011 
 
Dit jaar hebben weer heel veel Zuiderkruizers meegedaan met de Jantje Betonactie.  
Deze landelijke organisatie haalt geld op voor allerlei jeugdzaken in heel Nederland. 
De opbrengst komt bijvoorbeeld ten goede aan jeugdverenigingen, financiële steun 
voor peuterspeelzalen, maar ook voor het creëren van speelplekken in de grote stad. 
 
Het geld wordt door de jeugd zelf ingezameld. Zo maken de kinderen spelenderwijs 
kennis met het fenomeen ‘goede doelen’. Deze actie past heel goed in de 
scoutinggedachte: “Voor elkaar en met elkaar!” 
 
Het leuke is dat iedere vereniging of instelling die meehelpt aan deze actie de helft 
van de opbrengst zelf mag houden. U begrijpt dat wij daar erg blij mee zijn. Door 
deze financiële bijdrage kunnen wij de contributie laag houden, en blijft scouting voor 
iedereen betaalbaar! 
 
In de week van 7 t/m 12 maart liepen alle verkenners en Wildevaarders met hun 
collectebussen door verschillende straten van Hilversum Zuid. De leiding had 
groepjes van ongeveer 6 verkenners gemaakt en samen met de leiding gingen ze op 
stap om met elkaar in een straat te collecteren. 
 
Voor de jongere verkenners is het best een hele opgave om ‘s avonds langs de huizen 
te gaan (zeker als het regent!), wij zijn erg blij dat toch bijna iedereen is komen 
helpen. Vooral op vrijdag was de opkomst groot, er is die avond een recordbedrag 
opgehaald! 
 
De totale opbrengst van de huis aan huiscollecte was veel hoger dan vorig jaar! 
Hartstikke goed gedaan! Dit jaar € 3157,72 (vorig jaar € 2347,55) 
 
De bevers en welpen hebben op zaterdag 12 maart met de straatcollecte 
meegedaan. Bijna alle welpen van de Sioniehorde en 10 bevers meldden zich op het 
pleintje bij C&A. De collectebussen rammelden er vrolijk op los. Gelukkig was het dit 
jaar lekker weer en waren er veel mensen in het dorp. Sommige kinderen hebben hun 
collectebus tot het randje toe gevuld ingeleverd! 
 
De welpen van de Albert Schweitzerhorde uit Loosdrecht collecteerden in 
winkelcentrum Kerkelanden. Ook zij leverden volle bussen in! Goed zo! 
 
Na afloop lieten ze zich de welverdiende warme chocomel of limonade goed smaken. 
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De opbrengst van de straatcollecte van de bevers en welpen was totaal € 1152,03.  
Dit was jammer genoeg veel minder dan voorgaande jaren, waarschijnlijk is de reden 
hiervan dat de middaggroep met 10 kinderen wel erg klein was. 
 
Volgend jaar verschuiven we de tijd een half uur en kunnen we tot 15.00 uur 
collecteren, misschien dat dat betere resultaten geeft.  
  
De totale opbrengst ( huis aan huis en de straatcollecte|) was € 4309,75  
(vorig jaar € 3793,45). 
De helft hiervan krijgt onze penningmeester op de Zuiderkruisrekening gestort. 
Een mooi bedrag dat weer ten goede komt aan onze eigen scouts! 
 
Jongens en meisjes, leiding, hartelijk bedankt voor jullie inzet ! 
 
Volgend jaar weer? 
 
Wieke Broeders 
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Ankerwacht 
Erg Ongeluk. 
 
Het was een gewone opkomst. 
Dick, Melissa, Stella, Jullia, Lilian, Sabine en Dan waren aan het lopen toe er een erg 
ongeluk gebeurd was. 
 
We ginngen helpen. 
Jullia, Stella en Sabine gingen wat water halen. 
Melissa Daan en Lilian gingen het tegen de leiding 
zeggen. 
 
Toen wij het verkeer gingen leiden kwam er een 
ambulance en politie. 
 
Het was heel leuk om te doen. 
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(advertentie) 

De leiding deed mee met de Nieuwjaarsduik! Hier zijn onze bikkels net weer droog. 
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WVA - Statiegeld inzamelingsactie 
 
 
 
Wij gaan op kamp naar Tsjechië! 
 
 
Wij van de “Wilde vaart” gaan komende zomer gaan 
op kamp naar Tsjechië. Om dit te bekostigen, zullen 
wij een inzamelingsactie houden.  
 
 
Wij hopen dat jullie ons daarbij willen helpen door voor ons de lege statiegeld flessen 
& kratten te bewaren? 
 
Op 9 april zullen wij deze verzamelen op het clubhuis op de Diependaalselaan.  
 
Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk flessen te verzamelen. 
 
Als je erg veel statiegeldflessen hebt, is het ook mogelijk om dit bij je thuis (in 
Hilversum) te komen ophalen. 
 
Bedankt!! 
De Wilde vaart 
 
Mail: wildevaart@zuiderkruis.nl 
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Wij zoeken klussers! 
Regelmatig komen we 'handen tekort' voor het een of het ander. De Zuiderkruisgroep 
heeft een aantal clubgebouwen, een vloot en tal van ander materiaal dat zo nu en 
dan eens onderhoud nodig heeft. Gelukkig is er een groot aantal leiding en ouders 
actief met dit onderhoud bezig, maar we kunnen uw hulp ook hard gebruiken! 
 
Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in één van de gebouwen die 
de Zuiderkruisgroep rijk is. Deze gebouwen zijn het fortuin van de groep omdat 
ze allemaal op mooie plekjes liggen en ze alle mogelijke binnen- en 
buitenactiviteiten mogelijk maken. 
 
Om te zorgen dat het fortuin daadwerkelijk het fortuin blijft, moet er 
regelmatig onderhoud gepleegd worden. De ene keer betreft het kleinigheidjes en de 
andere keer zijn het grotere activiteiten. 
 
Het bestuur is op dit moment op zoek naar: 
a) Iemand die dit onderhoud wil coördineren voor alle gebouwen. 
b) Meerdere personen die het uitvoerende onderhoud van één of meerdere van de 
gebouwen op zich willen nemen. 
 
Op dit moment is er alleen voor de Diependaalselaan, de Eikenlaan en de haven 
iemand voor het uitvoerende onderhoud. Voor alle andere gebouwen zijn wij op zoek 
naar iemand. Echte (technisch) grote klussen worden uitbesteed, schilderwerk kan 
met een aantal mensen samen gedaan 
worden en voor de kleinere klusjes is eigen 
handigheid natuurlijk nooit weg. 
 
Wilt u onze groep een handje helpen en wilt 
u meer informatie over deze bezigheden, 
neemt u dan even contact met mij op. 
 
Wieke Broeders 
Secretaris groepsbestuur 
info@zuiderkruis.nl 
035-6234006 
 
 
Kijk ook op de website! www.zuiderkruis.nl 
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10 vragen aan… Linda Westendorp 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Mijn naam is Linda Westendorp en ik ben 26 jaar. Ik ben leiding van de 
Albatroshorde en lid van de Rimpelstam. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik werk als ergotherapeut voor Amerpoort, waar ik aanpassingen 
en voorzieningen regel voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Daarnaast heb ik mijn eigen ergotherapie praktijk 
http://www.ergokids.nl ! Daar behandel ik kinderen die problemen 
ervaren in het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals schrijven, 
schoolse vaardigheden, spel, veters strikken, aan- en uitkleden, 
noem maar op. Een geweldig leuke baan! 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Tja…  Ik woon samen met Robbert, een landscout! Sinds ons oude huis verkocht is, 
wonen we tijdelijk bij Robbert z’n ouders en hun teckel Hector. Vorige zomer hebben 
we een geweldig leuk, maar onbewoonbaar huis gekocht aan de Eikbosserweg. Als we 
een beetje doorklussen, kunnen we er hopelijk komende zomer gaan wonen.  
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Binnen het Zuiderkruis ben ik leiding. Daarnaast doe ik scoutingdingen op regio 
niveau. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Als leiding zorg ik er samen met Ellen en Marieke voor dat de welpen van de 
Albatroshorde een leuke scoutingtijd hebben. Dat klinkt vrij simpel, maar het blijft 
elke keer weer een uitdaging om een originele en succesvolle opkomst te organiseren. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Toen ik 8 was, ben ik begonnen als welp bij de Pieter Maritshorde, vervolgens 
verkenner bij de Poca, en natuurlijk de Wilde Vaart. Daarna werd ik leiding en akela 
bij de Waingoengahorde, terwijl ik tussendoor ook nog een jaar leiding gaf bij de 
Ankerwacht. Na 5 jaar leidinggeven ben ik een jaar naar Indonesië geweest voor 
vrijwilligerswerk en daarna volgde ik nog een studie op zaterdag. Toen ik mijn 
zaterdagen weer vrij had, kon ik het niet laten om weer wat voor de groep te gaan 
doen. Zo werd ik leiding bij de Albatros. 
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7. Waarom zit je bij scouting? 
Het avontuur, lekker het bos in of zeilen en altijd weer wat anders; back to basic in 
een zelfgebouwd tentje of juist een luxe clubhuis in de Ardennen. En natuurlijk de 
vrienden met wie je al jaren optrekt. Maar ook het sociale aspect van scouting 
buiten de eigen groep en jezelf blijven ontwikkelen trekt me enorm. Daarom zit ik ook 
in het trainingsteam van regio Gooi en in de organisatie van de Regionale Scouting 
Wedstrijden voor verkenners. 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Momenteel en de komende maanden is mijn grootste hobby klussen in ons nieuwe 
huis, met uitzondering van een week skiën eind maart. SOMOI, de stichting waarvoor 
ik in Indonesië heb gewerkt en nu in het bestuur zit, is ook een grote hobby. Als ons 
huis klaar is zal ik ook zeker weer gaan zeilen, mountainbiken en weekendjes 
kamperen. Op vakantie vind ik het ook tof om te surfen of duiken als dat kan.  
 
9. Je bent even weggeweest van onze groep en nu ben je gelukkig weer helemaal 
terug. Welke verschillen heb je gemerkt bij terugkomst en wat heeft ertoe geleid dat 
je weer terug bent gekomen? 
Dat ik weer actief ben als leiding was vooral omdat ik de groep miste. Als je geen 
actief lid meer bent, merk je al vrij snel dat je een heleboel leuke momenten en 
grappige roddels mist. De hoogste tijd dus om mijn zaterdag weer aan scouting te 
gaan besteden. De Albatros had leiding nodig, dus dat was snel geregeld. Het 
leidingprobleem vind ik wel treurig. “Mijn” Waingoengahorde bestaat niet eens meer.  
Ik heb het idee dat steeds meer jeugdleden kiezen voor een bijbaan op zaterdag, in 
plaats van leidinggeven. Steeds vaker haakt leiding na 1 á 2 jaar af, terwijl een hoop 
wat oudere leidinggevende al meer dan 5 jaar elke zaterdag actief zijn voor de 
groep.  
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Mark Fikkert! Niet de meest bekende Zuiderkruizer, maar wel al meer dan 10 jaar 
welpenleiding! 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Je bent al super lang actief als leiding. Hoe blijf je zo gemotiveerd en wat is je 
advies voor nieuwe leiding?  
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Pocahontaswacht - Zon, Zee, Zeilen! 
De 21e maart is weer gepasseerd, de zomertijd is weer ingegaan en ook groene 
knoppen zijn zichtbaar in talrijke tuinen. De beschrijving van het jaargetijden kan 
natuurlijk veel langer gemaakt worden, maar ik kan ook typen dat ik blij ben dat het 
lente is. Hoe eerder er weer gezeild gaat worden hoe beter, wat mij betreft. Een 
klein voorafje was onlangs op het clubhuis aan de Diependaalselaan. Daar werd op 
26 maart gezweet, gedacht, geploeterd en driftig geschreven aan het theorie 
zeilexamen. En vervolgens traditiegetrouw kundig geknoopt. Alles in voorbereiding op 
het aankomende zeilseizoen.  
 
Tegelijkertijd is het niet gek om even terug te kijken op het afgelopen winterseizoen. 
In het programma van de Poca zijn weer tal van toffe opkomsten geweest. Zoals 
het samenstellen en maken van je eigen pizza, of wat dachten we van het sneeuwbal 
gooien voor gevorderden door middel van een eigen gebouwde katapult. Het vieren, 
en het bezoek van de Sint was dit jaar ook weer en groot succes. Met geestige 
gedichten en schitterende surprises. 
 
Het winterseizoen heeft ook, met dank aan Saskia en de Pocakids, een schitterende 
muurschildering opgeleverd in het Poca- en kustwachtlokaal. Daarnaast zijn er ook 
iets serieuzere dingen de revue gepasseerd, zoals een introductie EHBO en een 
instapcursus routetechnieken en natuurlijk vaardig vuur maken, waarin vooral Daniel 
uitblonk. Geef de jongen een lucifer en wat hout en hij laat binnen no-time een vuur 
van formaat branden. Bovenal was er tijd voor veel plezier, grappen, grollen en 
daardoor gezellige zaterdagen. Als leiding willen we toch even kwijt dat we een, wat 
ons betreft, heel leuk winterseizoen gehad hebben.  
 
De titel van dit stukje is “Zon, Zee, Zeilen” en dat doelt natuurlijk op de aanstaande 
zomer. Een zomer waar in de zon niet genoeg kan schijnen wat mij betreft. Nu we 
snel het winterseizoen hebben samengevat wil ik nog even vooruit kijken naar het 
komende, zonovergoten, zeilseizoen. Daarin is natuurlijk weer plaats voor het kamp 
met Hemelvaart of Pinksteren, het zomerkamp en natuurlijk veel zeilplezier. En 
hopelijk voor alle verkenners een zeildiploma. 
 
Ik wil, vooruitlopend, op de praktijkexamens wil ik iedere verkenner daarmee heel veel 
succes wensen zodat we jullie allemaal een diploma kunnen uitreiken. Nogmaals vond 
de Pocaleiding het winterseizoen erg geslaagd en we kijken allemaal uit naar het 
nieuwe zomerseizoen te midden van zon, water en zeilen. 
 
Groetjes 
Gert Jan 
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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 

(advertentie) 
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Van de brug... 
Zaterdag 19 maart: op de Diependaalse laan botsen een aantal auto’s op elkaar. In 
no time staan een aantal verkenners het verkeer te regelen. Goed werk en een 
prima visitekaartje! Dezelfde verkenners hadden de opkomsten daar voor ‘toevallig’ 
aandacht besteed aan EHBO, en dat kwam dus nu goed van pas. ‘Toevallig?’, nou ja 
‘toevallig’? Nee zeker niet, dat is het mooie van scouting; veel plezier hebben maar 
ook nog vaardigheden leren waar je wat aan hebt. 
 
Hoe zit dat? Verkenners kunnen tijdens hun verkennertijd namelijk een aantal 
vaardigheden leren op verschillende levels. Die vaardigheden lopen uiteen van EHBO, 
zeemanschap, leiderschap, verkennen, schiemannen en overleven. Van een bootsman 
wordt verwacht dat hij vaardigheden beheert op een hogere level dan bijvoorbeeld 
een kwartier of dekzwabber. Een aantal vaardigheden worden spelenderwijs geleerd, 
anderen weer van de boots of kwartier en tenslotte natuurlijk van de leiding. In 
opvolgende opkomsten worden de vaardigheden aangeleerd om vervolgens in tochten 
of spelen of andere activiteiten in praktijk te worden gebracht. Zo leert men 
bijvoorbeeld eerst iets over touw, vervolgens pionieren om te eindigen met het 
bouwen van vlotten en varen. Het auto ongelijk was overigens niet door de leiding 
geregeld als afsluitende EHBO activiteit! Toch? 



Belboei 195, maart 2011, pagina 17 

 

 

Ook is het mogelijk om vaardigheidsinsignes te halen. Deze beslaan wel zo’n veertig 
verschillende interesse gebieden zodat er voor iedereen wel iets bij zit. Doel is om 
verkenners bestaande kennis en hobby’s te laten uit te bouwen of juist nieuwe 
kennis en vaardigheden op te doen. Vaardigheidsinsignes halen is vrijblijvend en kan 
zowel bij de leiding gebeuren als bij andere mensen binnen en buiten de groep. Stel 
dat je als hobby saxofoon spelen hebt dan kun je opgaan voor het insigne muziek en 
deze laten aftekenen bij je muziekleraar. 
 
Weer terug naar de Diependaalselaan. Het is 1 – 0 voor de Wilde Vaart ten opzichte 
van de kiel van het nieuwe schip. De kiel is er af en inmiddels is de romp ook kaal en 
klaar om geschilderd te worden. Dat is nog eens goed nieuws. Daarbij krijgen zij 
professionele hulp van Aldo de Vries, een Zuiderkruis ouder. Aldo: top, bedankt. Het 
te water laten van schip staat gepland voor juni. 
 
De vletten schieten ook op qua onderhoud. Het merendeel ligt geschilderd buiten. De 
verf zit er weer beter op dan het voorgaande jaar, dus goed gedaan bootsen en 
kwartieren! Ja…. ook de dekzwabbers hebben goed gewerkt, maar het is het kader 
die het ook nog eens moet regelen. Er wordt echter ook geverfd in het Poca lokaal. 
Daar verschijnt op de eerst saaie grijze muur nu een mooie tekening met zee, eiland 
en een piratenschip Stuur Saskia is hier de grote animator.  
 
Naast botenonderhoud zijn de verkenners bezig geweest met routekaarten, primitief 
koken en foto zoek tochten in de stad. Ook zijn ze natuurlijk de stad in geweest 
voor Jantje Beton, met dit jaar een iets andere aanpak en daarmee een beduidend 
hogere opbrengst. Prima! Eerdaags staat het Winter Wandel Weekend voor de deur, 
een leuke activiteit om aan mee te doen. Een verslag daarvan volgt waarschijnlijk in 
de volgende Belboei.  
 
De afgelopen zaterdag avonden is het lokaal het decor geweest van de zeilschool. Zij 
heeft weer veel werk gestoken in het aanleren van zeiltheorie en schiemannen op de 
verschillende niveaus. Inmiddels zijn de theorie examens achter de rug en is het 
wachten op de uitkomst. Daarna is het oefenen in de praktijk om vervolgens af te 
zeilen. Als boots en kwartier wil je natuurlijk je MBL: Machting BootsLeiding (dat is 
CWO III met leidinggeven) halen zodat je voortaan zonder leiding het water op mag, 
ook buiten de opkomsten. 
 
Als laatste kan ik melden dat de Tijgerhaaien een nieuwe boots hebben: Emilie, 
gefeliciteerd en veel succes! 
 
Tot zo ver weer, een behouden vaart, 

d’Ouwe 
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Telefoonnummers bestuur 
Dagelijks bestuur en administratie 

Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Wieke Broeders 035-6234006 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Public Relations Paulien van Hessen 035-7721734 
Groepsbegeleiding welpen/bevers Lia Snoeren 035-5824054 
Groepsbegeleiding waterwerk Norbert Moerkens 06-21213016 
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 Wieke Broeders 035-6234006 
 Utrechtseweg 44 
 1213 TW Hilversum 

Onderhoud en beheer 
Diependaalselaan Berb en Gerard Mijnhout 035-6232476 
Eikenlaan + haven Maarten Kool 035-6235245 
Schuttersweg Diederik de Bock 06-45300466 
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht < vacature > - 
Laan van Eikenrode, Loosdrecht < vacature > - 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 035-6219214 
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 

 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Mirte van der Spek 06-20954326 
Pieter Maritshorde Miranda Peters 06-30100793 
Sioniehorde Roy van Buggenum 06-22036538 
Albert Schweitzerhorde Robbert Snoeren 06-81544664 
Albatroshorde Ellen Reurings 06-50966511 
Ankerwacht Martin ten Brink 06-57947522 
Kustwacht Rik Broeders 06-13266774 
Pocahontaswacht Bart Audenaert 06-12108142 
Wilde Vaart Antarctic Ysbrand ten Houte de Lange 06-13631825 
Matancastam Marit Ides 06-42638075 
Rimpelstam Rick Stapel 06-23212217 
 

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 
2-3 april LenteWandelWeekend 

 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 


