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Van de redactie 

 
Jeetje, wat is er een hoop gebeurd de afgelopen tijd! Het boekje staat er weer vol mee. 
Er zijn in deze Belboei veel nieuwe gezichten en namen te vinden, want in de groep is er 
een hele hoop veranderd.  

 
Zoals je bij de telefoonnummer op de laatste pagina kan zien 
zijn er heel wat namen verdwenen, en heel wat nieuwe 
bijgekomen. Zo is Gerda na heel wat jaren gestopt met de 
ledenadministratie en heeft Liesbeth Reilink-Rörik haar taak 
overgenomen. Gerda, super bedankt voor al het werk dat je 
hebt gedaan! En Liesbeth, go for it! 
 

Maar niet alleen de ledenadministratie heeft een ander gezicht, ook de 
welpenbegeleidster is nieuw. Haar naam is Saskia Dorsser, en als je alles over haar wil 
weten, lees dan snel verder op pagina 8! Saskia, heel veel succes in jouw nieuwe functie! 
 
En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, ook bij ons aan de 
redactietafel wordt ineens veel meer gekeuveld en gegiebeld! We 
hebben er versterking bij, en dat is niemand minder dan Margot. 
Misschien ken je haar nog wel van de Kustwacht en als 
Bevermama (jep, lang voordat Lot dat was). Wij hopen dat ook 
zij een hele tijd dit mooie blauwe boekje gaat vormgeven! 
 
Maar naast die nieuwe gezichten staat de Belboei ook weer bomvol gave opkomsten, 
spannende momenten en serieuze zaken. Wil jij weten wat de Poca en de Poseidon 
uitvreten tijdens het PoCasino? Of ben je benieuwd wat die gaslek achter de Diep te 
betekenen had? Leg dit boekje dan niet weg, maar lees lekker door. 
 
Wij hebben je in ieder geval lang genoeg bezig gehouden! Tot de volgende keer maar weer! 
 

Veel liefs, 
 

Jullie oude  én nieuwe redactie. 
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Van het bestuur 
 
Wat was ik trots op onze groep, zaterdag 26 januari.  De jaarlijkse boerenkooldag 
begon dit jaar geheel in thema, op het ijs. Nog nooit eerder vertoond, maar zo´n kans 
konden we natuurlijk niet laten schieten. Met de hulp van vele ouders bereikten de 
meesten van ons de Vuntus. Wij bouwden snel een knus koek en zopie tentje op, terwijl 
de kinderen en ouders de schaatsen onderbonden en aan 
het rondje van 3,5 km over de Vuntus begonnen.  
 
 
Tussendoor was er lekkere warme choco en koekjes, 
voordat een groot aantal aan de volgende 3,5 km begon. 
Na een paar uurtjes werd het toch wel koud op het ijs, 
maar gelukkig waren de rijdende ouders niet te beroerd om 
de kinderen even thuis op te laten warmen alvorens de 
boerenkoolmaaltijd begon. 
 
 
In het ATC voegden ook de Bevers zich bij de club en schoven ook een heleboel 
ondersteunende mensen aan.  En waren we nu zo moe van het schaatsen, of waren we 
dit jaar gewoon ontzettend lief met zijn allen? Tijdens mijn woordje was het zelfs 
muisstil! Gelukkig stond de Boerenkoolkookploeg al klaar met dampende pannen 
stamppot en konden we snel gaan eten. Volgens mij vond iedereen het heerlijk want ik 
zag geen Boerenkool door de lucht vliegen. Zo hoort het natuurlijk ook, maar een 
complimentje voor jullie tafelmanieren mag ook wel eens gegeven worden!  
 
 
Na het eten pakte iedereen snel zijn stoel op en vormden we een gezellig publiek voor 
het podium. Na elk muzikale optreden, waar iedereen stilletjes naar zat te kijken en 
luisteren, volgde steeds weer een daverend applaus. En terecht, wat hebben de 
Bevers, Welpen, Verkenners én de Wilde Vaart leuke optredens verzorgd! Ik vond het 
een bijzonder gezellige boerenkool en wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage hieraan. 
 
 
Met de boerenkoolmaaltijd hebben we ook weer de aftrap gegeven voor het nieuwe 
jaar. Een nieuw jaar, met een nieuw bestuur en nieuwe plannen. Ik geef nu een tipje van de 
sluier. Binnenkort volgt een heuse nieuwsbrief waarin we wat verder ingaan op de 
plannen. 
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Waar we in ieder geval druk mee bezig zijn, is het 
inzamelen van geld voor het vernieuwen van het dak van 
de Diep. Maar dat is niet het enige waar de groep geld 
voor nodig heeft. Ook een aantal boten heeft groot 
onderhoud nodig, kampeermateriaal moet vervangen 
worden en ga zo maar door. Fondsenwerving staat 
dus hoog op de agenda.  
 
 
Verder maken we ons druk om het behouden van leiding. Want zonder leiding geen 
opkomst, en zonder opkomst geen scouting. Ook hiervoor hebben we een heleboel 
plannen, die we de komende tijd met de leiding gaan bespreken en uitvoeren. Leiding zijn 
doe je vrijwillig, maar dat betekend niet dat het altijd makkelijk is om elke week weer 
een leuke opkomst te verzinnen. Ook daarin willen we de leiding beter gaan 
ondersteunen. Al moet ik zeggen dat er de laatste maanden bij een heleboel 
speltakken al veel positief veranderd is. 
 
 
Ook lijkt het ons een goed idee om ouders wat meer bij de groep te betrekken. We 
hebben regelmatig handen te kort voor de vele klussen die bijvoorbeeld in en om de 
clubhuizen gedaan moeten worden. Soms moet er een kast gerepareerd worden, een 
andere keer is het weer tijd om te schilderen, maar ook snoeien en ramenlappen horen 
erbij. Binnenkort zullen we de ouders hier nader over informeren en om hulp vragen. 
 
 
Nou, hier laat ik het even bij. Al met al zijn we lekker bezig als bestuur en hebben we er 
zin in om die gezellige Zuiderkruisgroep verder te ontwikkelen. Jullie horen snel weer van 
ons. 
 
Hartelijke groet, 
 
Linda Westendorp 
Voorzitter Verenigingsbestuur 
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Van het Stichtingsbestuur 
Sinds medio vorig jaar hebben we een Stichting Zuiderkruis naast de Vereniging 
Zuiderkruis. In de vereniging vinden alle activiteiten plaats, de stichting beheert de 
panden en probeert daarmee de scoutingactiviteiten van de Zuiderkruisgroep mogelijk 
te maken. Sinds vorig jaar zijn enkele leden van het oude bestuur nu het bestuur van de 
stichting gaan doen en hebben we een nieuw  verenigingsbestuur. De afgelopen periode 
is dat stichtingsbestuur best wel druk geweest.  
 
Enerzijds waren daar de gevolgen van het gaslek achter ons terrein aan de 
Diependaalselaan. Sinds dat gaslek in het voorjaar, waarbij na een geweldige knal 
iedereen als een haas het terrein moest verlaten en weken lang zware apparaten bezig 
zijn geweest om de leidingen te dichten, hebben we last van scheuren in het gebouw. 
Deuren klemmen of sluiten niet meer, muren scheuren, metselwerk valt op de grond. 
Maar Liander meldt ons doodleuk dat die scheuren er al zaten, dat de deuren al 
klemden en dat alles dus in ieder geval niets te maken heeft met die gasexplosie. Daar 
hebben we dus als stichtingsbestuur nog wat aan te doen! 
 
Daarnaast hebben we, om wat geld te verdienen, huurders in de voorkant van de 
Diependaalselaan. Op de donderdagavonden zitten er Britse Scouts, 
donderdagochtend en vrijdag zitten er schilders. Dat gaat niet goed samen: de één 
meldt dat de ander de boel niet goed opruimt, de ander meldt dat de één klaagt over 
zaken die niet gebeurd zijn. Ook daar is onze aandacht gewenst. 
 
En dat doen we dan ook. Het houdt ons van de straat. Tot uw dienst! 
  
Groet, 
Ruurt Stapel, voorzitter van het Stichtingsbestuur 
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   Breng Zuiderkruis Onder Dak 
 
 
 
 
 
 
In oktober 2012 heb ik deze actie gestart om een nieuw dak op ons clubhuis aan de 
Diependaalselaan te kunnen financieren.  Daar hebben een aantal ouders, oud-leden en 
oud-leiding leuk op gereageerd.  
 
Het benodigde geld, voorlopig geraamd op € 19.600,- hebben we nog lang niet bereikt, 
maar op de laatste dag van vorig  jaar heeft Scientific Volume Imaging een prachtig 
bedrag overgemaakt; daarvoor onze hartelijke dank! 
 
Tijdens de Groepsraad afgelopen oktober heb ik mijn bestuursfunctie neergelegd en 
heb ook aangegeven deze actie niet langer te willen trekken. Gelukkig was er genoeg 
enthousiasme om verder te gaan. Daarom hebben  we  een sponsorcommissie, onder 
leiding van Martijn Haringman,  samengesteld die de overige gelden probeert binnen te 
halen.  
 
Op 31 december 2012 stond de teller op € 6900,-,  een mooi bedrag, waar de 
sponsorcommissie mee verder kan. 
 
Iedere bijdrage is nog steeds van harte welkom op rekeningnummer 22.50.24.268 
ten name van (voorlopig nog) Wieke Broeders,  onder vermelding Breng Zuiderkruis 
Onder Dak. 
 
Op diezelfde  Groepsraad is het “nieuwe onderdeel”  Vrienden van het Zuiderkruis  
geïntroduceerd. Ik ben de teamleider van dit nieuwe Zuiderkruisonderdeel. De meeste 
mensen die de actie hebben gesponsord, hebben aangegeven ook Vriend te worden. Erg 
leuk. We hebben intussen 24 “nieuwe leden” mogen inschrijven. Deze groep mensen 
wordt op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vereniging. Ze krijgen de 
Belboei  toegestuurd.  Bij genoeg belangstelling gaan we tegen de zomer aan iets leuks 
organiseren.  
 
Lid worden van dit nieuwe onderdeel van het Zuiderkruis kan ook nu nog! De contributie 
bedraagt € 25,- per jaar.  Een mailtje naar wieke@zuiderkruis.nl is genoeg!                   

 
Wieke Broeders 
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Even voorstellen 
Beste Zuiderkruisers, 
 
De meeste van jullie kennen me al, maar ik vind het toch handig om mijzelf even officieel 
voor te stellen in de Belboei.  
 
Als groepsbegeleider Welpen zit ik sinds een half jaar in het 
bestuur van Zuiderkruis. Ik heb bijna altijd met scouting te maken 
gehad. Als Kabouter, Zeeverkenner, Wilde Vaart, Welpenleiding en 
Loodsenbegeleider heb ik veel jaren doorgebracht bij de Scouting 
Orion groep in Voorburg.  
 
Als Wilde Vaart zeilden wij elk weekend op de Kaag, bij Leiden. Als welpenleiding heb ik 
altijd veel lol gehad om samen met de andere leiding de welpen een leuke opkomst of 
zomerkamp te geven.  Toen ik trouwde en Thijs werd geboren ben ik Loodsenbegeleider 
geworden. Bij het Zuiderkruis is dat de Wilde Vaart begeleiding.  
 
In 1998 ben ik gestopt bij de Orion want de afstand Hilversum – Voorburg werd te 
groot en ondertussen was Niek (tweede zoon) geboren.  
 
Tijdens mijn studie heb ik gewerkt op het landelijk bureau van Scouting Nederland, als 
stagiaire, en later ook als ‘echte’ beroepskracht als beleidsmedewerker voor de 
Welpen en organisator van de Scout-In.  
 
Omdat Thijs al weer een tijdje meedraait als Verkenner (en ondertussen Wilde Vaart) 
vind ik het leuk om me voor het Zuiderkruis in te zetten. Tijdens een sessie met 
ouders en leiding om te kijken hoe we het Zuiderkruis net iets lekkerder kunnen laten 
draaien bleek dat er behoefte was aan een groepsbegeleider Welpen. Zo is het dus 
gekomen.  
 
Als groepsbegeleider zorg ik samen met de praktijkbegeleider van elke horde dat de 
Welpen leuke opkomsten hebben en de leiding het gezellig met elkaar heeft.  
 
We zien elkaar binnenkort vast wel ergens op een van de clubhuizen of tijdens een 
gezamenlijke activiteit! 
 

Groetjes,  
Saskia van Dorsser 
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Kerstopkomst Sioniehorde 
Het begon allemaal op een ochtend. De Argonauten braken in in onze hut. Gelukkig 
waren ze zo bang voor ons dat ze wegrenden. En toen was het tijd om te eten. En 
de opening is confetti! En het hangt nog steeds aan het plafond. Iedereen had iets 
lekkers meegenomen: 
 
Eveline - krentenbollen, omdat er poedersuiker op zit. 
Minke - worstenbroodjes, omdat het exclusieve geweldige lekkere worstjes zijn.  
 
Matise - pannenkoeken, omdat mijn pannenkoeken lekkerder zijn dan die van iemand 
anders. 
 
Marijn - zalmwraps, omdat balou van vis houdt net 
als de rest van de zuiderkruisgroep. 
 
Mang - toffifees, omdat toffifees sowieso de bom 
zijn en daarbij is het bijna gezond. 
 
Janneke - cake, omdat ik de dag daarvoor ook cake 
had gemaakt. 
 
Seti - cupcakes, omdat we elk jaar komkommersalade doen en dit jaar dacht ik 
waarom niet cupcakejes. 
 
Bram - pannenkoeken, omdat ik Bram ben maar dat kan niet want Minke heeft wor-

stenbroodjes gemaakt. 
 
Merijn - fruitspiesjes, omdat ik iets lekker fris 
wilde in de wintertijd. 
 
Chill - champagne, omdat daar confetti bij past. 
 
 
 

Toen maakten we een val tegen de Argonauten, maar na 1 uur was het nog steeds 
niet gelukt om er een te vangen. Toen gingen we een geheime ingang zoeken en toen 
die was gevonden was het kerstfeest afgelopen. 
 

Groetjes de welpen, Janneke en Eveline 
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De Poseidon vertelt... 
Ja het jaar is weer lekker bezig! Het zeilseizoen is inmiddels afgelopen en nog een 
paar weken dan gaan we de boten onderhouden. Zo zorgen we ervoor dat we ook 
deze zomer weer lekker kunnen zeilen.  
 
Maar in de tussentijd hebben we mooi de tijd om andere skill's te oefenen. Zo doen 
we iedere opkomst weer nieuwe dingen: Pionieren en routetochten lopen. Want... dat 
hoort toch allemaal wel bij het scoutingspel.  
 
Hier onder zie je een voorbeeld van het knopenbordje van Loek van de Poseidon die 
hem mooi in zijn kamer heeft opgehangen. Als leidingteam vinden we het leuk om te 
zien dat de verkenners tijdens de opkomst lekker bezig zijn, maar als we daarna 
zulke foto's zien merken we dat het van hun kant gewaardeerd wordt en ons 
programma-aanbod ook bij de kids aanslaat! 
 
Loek, dank je wel voor de foto! 
 

Met vriendelijke groet, 
Het leidingteam van de Poseidon 
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(advertenties) 
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Loosdrecht 10/11/2012 Gijs Kool 
 
Opkomst georganiseerd door Raymond en Daan. 
 
Begin ditmaal zonder de René Froger limited edition DVD of met gezellige 
kaarsvets…  Overal zijn we aan het klussen aan de SS Sherpa & het tegelwerk in de 
gang. Voor het eerst in de 2 jaar dat ik hier nu zit zijn we lekker bezig. Ook in de SS 
Sherpa zit nu vorderingen. 
 
Daarna vlaggenspel, was vaag maar geen vlag gevonden, dus oh oh, terug bij het 
clubhuis werd er korfbal gespeeld! En wat krijg je met jongens? Het wordt steeds 
pittiger. Resultaat: Gijs stopt. 
 
Enfin, muziek en frituur aan! Mooi! Happy Ending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loosdrecht 17/11/2012 Asja Meester 
 
Vandaag moesten sommigen van de WVA wat vroeger komen om de zwarte pieten 
te helpen. Waaronder ik. Eindelijk om 11 uur gingen we met de zwarte pieten naar de 
Oude Haven. En dan wachten op de goedheiligman.  
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Ik hielp de Zwarte Piet in een huifwagen vol met kinderen van het Mozarthof. De 
kinderen vonden het geweldig. Het was vrij koud op die dag dus veel zingen en 
springen blij zijn.  
Om 5 uur weer terug naar het Mozarthof om de kinderen terug te brengen. Daarna 
terug naar de Diep waar ik afscheids-welkomstkamp had van de Poseidon. Een 
geslaagde intocht van Sinterklaas.  
 

Door de ogen van Asja! 

 
Loosdrecht 24/11/2012 Miranda Peters 
 
We beginnen de opkomst met een spannende foto en handtekeningensessie van 
Daniel… Want wie wil die foto nou niet? ;) Vervolgens kwam Norbert Moerkens even 
langs voor een officieel momentje!  
De leukste leiding van de WVA kreeg een MBL motordrijver insigne. Jelle & Laurens, 
gefeliciteerd! Daarna was het tijd voor serieuze dingen! Bier brouwen, het 
schilderen van de S.S. Sherpa en mozaiek 
leggen. Kortom weer een top opkomst bij 
de wva!!!  
 
Groetjes Miranda 
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Loosdrecht 12/01/2012 Richard Jansen 
 
We begonnen met een vergadering over vorig jaar en komend jaar. We hebben nu een 
bestuur van Daan, Matise en Daniel. Voor de rest was niks georganiseerd dus hebben 
we samen wat dingen gedaan, huisjes bouwen met pindakaas en suikerklontjes enzo. 

De Wilde Vaart wenst 
het nieuwe bestuur (én 
voorzitster Linda ;-) ) 

heel veel succes!!! 
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Kamp Poseidonwacht 
 
Beste Belboeilezer, 
 
Wij (de Poseidonwacht) zijn op kamp geweest! Het kamp was georganiseerd door 
het kader. 
 
De bootsen en kwartieren. Veel was goed geregeld, 
maar het was fijn om af en toe een terug te kunnen 
vallen op leiding. 
 
Er waren allerlei leuke spellen en activiteiten. 
Pepernoten bakken, buskruiten, smokkelspel en tja… 
helaas ook opruimen. Ook het suikerklontjeskasteel 
met pindakaas kwam er aan te pas. Als je zoiets gaat 
doen, weet je dat het een kliederboel gaat worden! 
 
Met z’n allen lekkere tosti’s ’s ochtends eten op de 
bank in de keuken die ergens halverwege de avond naar binnen is gesjouwd! 
 
Al met al was het een heel leuk kamp wat we met z’n alle hebben beleefd! 
 
Volgende keer weer! 
 

Thijs, Poseidonwacht 
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Wintertijd bij de Poca! 
Sinds de laatste Belboei is er een hoop bij de Poca gebeurd. De boten zijn bijna klaar 
om de loods uit te worden gereden en we hebben genoten van “winterwonderland”. 
Meerdere malen vlogen de sneeuwballen om de oren van leiding en verkenners.  
 
Bij het gebruikelijke winterse tafereel hoort natuurlijk Sinterklaas, Kerst en de 
Jaarwisseling en, als dat kan, schaatsen en boerenkool. Bij de Poca hebben de 
verkenners niet stil gezeten. Zo is natuurlijk Sinterklaas gevierd en is er een 
welkomstweekend geweest in december.  

Sinterklaas bij de Poca op 1 december! 
Vandaag vierden we Sinterklaas met de Poca. Natuurlijk 
met surprises, gedichten en cadeautjes. Om 2 uur zaten 
we gezellig met z’n allen in een kringetje, de surprises in 
ons midden. Maar door wat vertraging gingen we eerst 
een tikspelletje buiten doen. Tijdens dit spel ontwikkelde 
we allemaal nieuwe tactieken. 
 
Buiten adem en met rode wangen kwamen we weer naar binnen. Klaar 
om met de surprises te beginnen. Als je jou eigen surprise had open 
gemaakt mocht je een volgende kiezen. Zo kwam iedereen aan de 
beurt. Tijdens het kijken naar hoe andere hun surprises opende aten de 
andere pepernoten en schuimpjes. Natuurlijk kwam Sinterklaas en zijn 
Pieten ook weer langs. En was het gezellig liedjes zingen geblazen. 
Kortom een geslaagde opkomst! 

Groetjes!  
Bessie 

Na dit Sinterklaasfeest volgde een kamp waar oud verkenners als Tim, Roman, 
Thijs en Arjan afscheid namen en werden er nieuwe verkenners geïnstalleerd zoals 
Daniël en Martijn.  
 
Daarnaast konden we de nieuwe leiding Peter begroeten en moesten we helaas 
afscheid nemen van Bart en Rick. Na dit kamp volgde een korte winterstop voor de 
verkenners. Met de feestdagen in het verschiet werd aan het einde van het kamp 
het scoutingjaar 2012 afgesloten om op 5 januari weer te beginnen. 
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PoCasino 
Afgelopen zaterdag (5-1-2013) was het weer zover! De PoCasino 
avond was in volle gang. De avond begon gezellig met een foto en een 
welkomstdrankje in het Poca lokaal. De poseidonwacht en de 
pocahontaswacht stonden gescheiden van elkaar in het lokaal.  
 

Om het ijs een beetje te breken 
moesten we elkaar allemaal een hand 
geven en ‘de beste wensen’ wensen. 
Toen we dat hadden gedaan gingen 
we naar het Poseidon lokaal om te 
dineren. We zaten met zijn alle aan 
tafel en het voorgerecht was al 
opgediend: Parmaham met verse 
meloen.  

 
Toen we hier met zijn alle heerlijk van hadden genoten werd het 
hoofdgerecht opgediend: Nasi, kip saté en kroepoek. De nasi was in een 
prachtige ronde cirkel opgediend. De smaak was heerlijk, de tempratuur 
was goed te vergelijken met het Nederlandse weer. 
 
Nadat iedereen nog een extra portie kip had gekregen, kwam het toetje. 
Een heerlijk bolletje ijs, slagroom, hagelslag en als kers op de taart 
stroopwafel stukjes. Lizet vond ijs iets te cliché dus nam alleen een 
grote bak slagroom. De tafel werd afgeruimd, het kader waste af, en 
het Pocasino werd voorbereid.  
 
Ondertussen had Gert zijn gitaar gepakt en begon liedjes te spelen die 
behalve hij, niemand kende. Na een paar nummers bedacht Gert dat het 
misschien leuk zou zijn als iedereen mee kon zingen en begon wat 
bekendere liedjes te spelen.  
 
Na een paar liedjes werd ons verteld dat we weer naar het Poca lokaal 
konden gaan. Iedereen kreeg 25 muntjes van Saskia en het pokeren, 
black jacken en roulette kon beginnen. Joep begon natuurlijk meteen te 

Met de kerst nog zwaar op de maag en de oliebollen nog vers in het geheugen 
begonnen de verkenners van beide wachten aan de opening van het scoutingjaar 
2013. En dit deden ze in stijl, namelijk met een PoCasino. De galaplunje kon 
tevoorschijn en de tafelmanieren op gepoetst. Hieronder een verslag: 
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pokeren en won daar ook mee. Maar, Chloe en Bessie die samen speelde en 
geen idee hadden hoe je moest pokeren, versloegen zelfs Joep en maakte 
flink winst.  
 
Tegen die tijd werden er al een paar leningen aangevraagd bij de bank door 
ongeveer alle leden van de Poseidon (die trouwens duidelijk slechter waren 
dan de Poca, het heet niet voor niets het Pocasino). Hanna verving 
ondertussen Chloe (die helaas naar huis moest) bij het onverwoestbare 
team van Bessie. Jasper deelde zijn eerste ’50 munten munt’ in ruil voor 
50 kleine muntjes aan Martijn. 

 
Niet veel later kregen Hanna en Bessie er ook een.  Na 
een hele avond gokken was er even een kleine pauze voor 
de uitreiking van ‘de best geklede man/vrouw’ prijs. 
Genomineerde waren: Bessie, Carlijn, Lizet, Julius, 
Joep en Zyad. Uiteindelijk wonnen Carlijn en Joep een 
flesje bellenblaas! Na nog 1 potje roulet met zijn allen, 
en iedereen zijn geld dus weer kwijt was, was de avond 
afgelopen. Het was een super leuk Pocasino! 
 

Door Kristina & Hanna  

Na het kamp en het PoCasino moest er natuurlijk ook aan de boten worden geklust. 
Dit jaar stond het onderhoud niet alleen in het teken van schilderen en schuren, 
maar ook van een spellencompetitie.  Deze spellen worden gedurende de 
verschillende opkomsten gespeeld. Van één zo een opkomst trakteren we de lezer 
op een verslag: 
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YES WOW SUPER MEGA LEUK! Het is weer begonnen hoor, het jaarlijkse 
botenonderhoud? Nou ja, begonnen, we zijn al een aardig einde onderweg. 
Vandaag was het tijd om het grijs (GEEN WIT) te verven. Eerst namen 
we met ammoniak de boten afgenomen, toen hadden we even pauze en 
was het tijd voor: Appel happen.  
 
Joep begon en dat ging op zich wel redelijk, we gingen het rijtje af en ie-
dereen deed zijn ding en toen kwam Beer (die een dagje kwam kijken) die na 
2 minuten de appel nog steeds niet had maar wel de appel voor de helft 
had opgegeten. Natuurlijk won Hanna de wedstrijd!  
 
Toen was het alweer tijd om te verven, na een tijdje kwam er weer een 
pauze, het was nu tijd voor: Spijkerbroek hangen. Dat weer gewonnen 
door Hanna! En het was weer tijd om veder te verven. Daarna tijd voor 
thee en een koekje, weer verven en corvee. Dus op zich wel een gezellige 
opkomst! 

Groetjes, 
Hanna en Beer 

 
Na deze opkomst volgde een schilderachtig beeld op de Vuntus. Er werd geschaatst 
door welpen, verkenners en leden van de Wilde Vaart. De één meer bedreven dan de 
ander maar bijna iedereen stond op het ijs. Voor een schaatser, zoals ik, een heel erg 
leuk gezicht.  Na een dag op de bevroren plassen werd er boerenkool opgediend en 
gezongen door de Poca op de bonte avond. Het onderhoud zit er nu bijna op en de 
koudste periode van de wintertijd ligt waarschijnlijk achter ons.  
 
Op naar de zomer, zon en de zeilen! 
 
Groeten, 
Gert Jan 
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Van de brug 
Inmiddels zijn we alweer bijna halverwege het winterseizoen.  De verkenners van de 
Pocahontas hebben zo goed als het binnen onderhoud aan hun vletten afgerond en is 
het nu de beurt aan die van de Poseidon.   
 
Dat onderhoud belangrijk is bleek laatst bij de botenkeuring 
uitgevoerd door de Admiraliteit.  Van één van de vletten moet 
binnenkort de bodem worden vervangen en van een ander de 
zwaardkast wegens doorrotting.   Naast onderhoud is er ook 
tijd besteed aan vaardigheden en uitdagingen uit het 
Monsterboekje.   
 
Bij de Pocahontas moest wegens studie Schipper Bart vertrekken.  Bart, dank je 
voor je inzet, succes met het afronden van je studie en gelukkig blijf je nog betrokken 
zoals voor de Belboei en Regio Trainingen.  Met het installeren van Stuur Gert Jan 
als nieuwe Schipper is het roer weer in vaste handen bij de Pocahontas.  Schipper 
Gert; fijn dat je dit wilt oppakken, ik wens je veel plezier en een behouden vaart!   

 
Bij de Poseidon is het wat zwaarder weer op het leidingfront.  
Zo heeft Schipper Michiel aangegeven dat het Schipperschap 
hem toch te zwaar valt in combinatie met andere bezigheden. 
Michiel:  dank je dat je toch de uitdaging bent aangegaan toen 
het nodig was, blij dat je aanblijft als Stuur.  Inmiddels zijn er 
ontwikkelingen die waarschijnlijk gaan leiden tot opvolging, dat 
is goed nieuws.  Daarbij blijft een punt van aandacht dat er 

binnen het team nog geen enkel volledig gekwalificeerd leidinggevende aanwezig is.  
Eerdaags wordt dit weer met het leidingteam en het bestuur besproken. 
 
Bij de Wilde Vaart zijn er goede ontwikkeling te melden als het gaat om ‘leiderschap’.  
En waar zit dat in?  Wel, er heeft zich namelijk een bestuur gevormd dat zich gaat 
bezig houden met de planning, geld, onderhoud, opkomsten e.d.  In dit bestuur zitten 
matrozen die al wat langer meedraaien en die net zijn overgevaren.  Een hele goede 
ontwikkeling: pak die zelfstandigheid!  Dit leidt er ook toe dat de WV-begeleiding zich 
nu ook meer kan gaan richten op het begeleiden van de Wilde Vaart i.p.v. het zijn van 
leiding:  goed gedaan!   
 
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het behalen van de vereiste diploma’s om 
dadelijk met het schip op open en zout water te zeilen! 
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Overzicht bestuur Wilde Vaart  
Daan Langedoen  Voorzitter  
Daniël van Dijk   Secretaris  
Matise Tureay  Penningmeester 
 
Ander goed nieuws is dat met het wat achterblijven van overvarende welpen het 
aantal zeeverkenners bij de Pocahontas door aanmeldingen van buiten toch weer wat 
groeit.  Wie weet kan dan de bak Zeemeeuwen in de toekomst weer het levenslicht 
zien.  Tot slot zijn bij beide wachten onlangs de kaderleden geïnstalleerd.  Iets waar je 
trots op kunt zijn want niet alleen zegt het dat je de nodige vaardigheden beheerst, 
maar vooral omdat de leiding het vertrouwen in je heeft dat je in staat bent te 
zorgen voor je baksleden en het bijbehorende materiaal; top! (en laat mij jou dadelijk 
niet betrappen zonder je bijbehorende strepen op je uniform rondloopt!) 
 
Overzicht kaderleden Zeeverkenners 
Bak   Boots   Kwartier 
Bevers  Julius Hendrix  Kristina Volbeda  
 
Bruinvissen   Nick van Norden Danielle de Kloet 
 
IJsvogels  Daan Klein  Emillie Geenen  
 
Otters   Thijs Mijnhout  Candice Ramboarison 
 
Robben   Luuk Moerkens Joep Kool 
 
Zeearenden   Evelien Coenen Niels Lam  
 
Kaaimannen   Dick Klijn  Floris Meester 
 
Zeetijgers   Chloe van de Munt Zyad Osseyran  
 
 
Tot zo ver weer, gefeliciteerd en een... 
     
     
 
 

d’Ouwe 
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Beverpost 
Hoi lieve bevervrienden! 
 
Bij deze weer een bericht van de kleinste scouts van de Zuiderkruisgroep! 
Wij willen graag wat vertellen over de laatste paar opkomsten van 2012 en de 
leukste opkomst van 2013. 
 
Vorig jaar hebben we met een aantal knalopkomsten afgesloten. Allereerst zijn we 
samen met de Sioniehorde naar de brandweer geweest. We hebben in de 
brandweerauto gereden, mochten spuiten met de brandweerspuit en hebben zelfs 
kleding van de brandweer aangehad!  
 
Ook zijn we naar de intocht van Sinterklaas gezien. We hebben naar hem mogen 
zwaaien toen hij aankwam in Hilversum. Sinterklaas is op 6 december bij ons 
langsgekomen in het huisje van Lange Doener. Samen met de zwarte pieten riep de 
Sint ons allemaal naar voren. We kregen allemaal een 
cadeautje en er bleef zelfs een piet achter van Sinterklaas om 
ons een pietendiploma te geven zodra we allemaal 
pietenopdrachten hebben gedaan! 
 
De laatste opkomst van het jaar stond in het teken van het 
kerstontbijt. We hebben allemaal lekkere hapjes gegeten en 
mochten zelfs een film over Donald Duck en Mickey Mouse 
kijken onder het eten.  
 
Het hoogtepunt van 2013 was toch wel de 
boerenkoolmaaltijd. We mochten met zijn allen boerenkool 
eten, en hebben daarna een optreden gegeven op het podium 
voor alle leden van de Zuiderkruisgroep. Onze ouders mochten 
zelfs meekomen naar de boerenkoolmaaltijd. Dit vonden wij 
allemaal erg leuk. 
 
Op 15 februari hebben wij ons aller eerste weekendkamp met 
de bevers. We vinden dit heel eg spannend maar hebben er wel 
héél veel zin in! We zullen hier meer over vertellen in de volgende 
belboei!  
 
Heel veel bevergroetjes van de leukste beverkolonie van heel Nederland! 
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Welkomstweekend Sioniehorde 
 
Welkomstkamp met te Chille Chill! 
Wij zijn Minke en Jikke en we gaan over het welkomstkamp vertellen. Toen we 
binnenkwamen werden we helemaal enthousiast. We wouden gaan spelen maar door 
Jikkes zusje kon dat niet.  
 
Toen ze uiteindelijk wegging gingen we een spel in het bos doen. Dat spel heette 
buskruiten. Toen Bram en Minke heel ver weg waren gerent zagen ze allemaal meubels 
liggen. Natuurlijk werd Akela er bij gehaald.  
 

Later gingen we nog een spel spelen. En toen waren we 
Rick, een jongen uit de verkenners kwijt geraakt Later 
vonden we hem gelukkig weer terug. We gingen daarna 
hamburgers eten, alleen Chill had bij het hamburgers 
bakken de vlam in de pan.  
 
Gelukkig was er niemant gewont of verbrant. Daarna 
gingen we eten. Na het eten gingen we en spelletje spelen. 
We moesten en paar leidings zoeken. Alleen ze hadden ons 
voor de gek gehouden.  
 
Toen we weer in het club huis waren gingen we een film 
kijken. Die film heten Madagaskar.  

 
Na de film gingen we naar bed, alleen we bleven heel lang praten en kletsen. Daarna 
gingen we slapen.  
 
We hadden en best lekker ontbijt, na het ontbijt gingen we nog een spelletje doen. Na 
het spelletje kwamen al snel de eerste ouders binnen en gingen we beginnen met het 
instaleren. We vonden het best wel spannend. Iedereen kreeg 1 of 2 insinjes.  
 
Jammer dat het voorbij is! 
 

Groetjes,  
Minke en Jikke 
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Telefoonnummers bestuur 
Dagelijks bestuur en administratie 

Voorzitter Linda Westendorp 06-46194466 
Secretaris Guno Heitman 06-18093921 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Groepsbegeleider Bevers Ellen Reurings 06-50966511 
Groepsbegeleider Welpen Saskia van Dorsser 06-55166564 
Groepsbegeleider Waterwerk Norbert Moerkens 06-21213016 
Vertrouwenspersonen (intern) Han Westendorp 035-6423268 
 Ellen Reurings 06-50966511 

Vertrouwenspersoon (extern) G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie Liesbeth Reilink-Rörik 06-24662191 
 Oostergo 11 
 1274 JS Huizen 
Secretariaat Guno Heitman 06-18093921 
 Hoge Naarderweg 54 
 1217 AG 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 035-6211801 
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 
 

 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Lot Stapel 06-51300918 
Pieter Maritshorde Roos Schultheiss 06-30051599 
Sioniehorde Rick Stapel 06-23212217 
Albert Schweitzerhorde Robbert Snoeren 06-81544664 
Poseidonwacht Michiel van Tol 06-30011426 
Pocahontaswacht Gert Jan Dral 06-49967341 
Wilde Vaart Antarctic Laurens van Wageningen 06-53399603 
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 



Kijk voor de actuele data op www.zuiderkruis.nl! 
 
Algemeen 

2e dinsdag van de maand Bestuursvergadering 

1x per maand Schippersraad 

incidenteel Welpenraad 

 

Groepsactiviteiten 

Kijk voor de actuele data op www.zuiderkruis.nl! 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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