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Van de redactie 
 
Zoho, onze eerste eigen Belboei. Nummer 151! Het kostte een paar zweetdruppels, 
maar dan heb je ook iets!  
 
Bij het maken van de laatste twee Belboeien door het door de wol geverfde redactie-
trio Sandra, Joke & Ben, hebben wij de kat nog eens uit de boom kunnen kijken. Goed 
opgelet natuurlijk, want er komt toch heel wat bij kijken voordat ons lijfblad weer op 
de mat ploft. Dat het ook niet allemaal vanzelf gaat blijkt ook wel uit alle gedoe rond 
jubileumnummer 150. Onze Big Ben licht in deze Belboei nog even toe wat zoal mis kan 
gaan bij het verschijnen ervan. We gaan overigens proberen om de kampverhalen van 
afgelopen zomer (die in nummer 150 staan) alsnog te publiceren, maar dit zal in ko-
mende nummers gebeuren.  
 
Wij vinden dat onze voorgangers de afgelopen jaren heel goed werk hebben verricht, en 
het is een eer om het stokje over te kunnen nemen. Dames en heer, hartstikke be-
dankt! Daarnaast is het toch wel een voorrecht om als eerste te kunnen lezen wat er 
speelt in diverse uithoeken van onze grote groep.  
 
De komende serie Belboeien gaan uit onze handen komen. Voorlopig gaan we proberen 
om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gelukkig wil Joke ons voorlopig 
nog blijven ondersteunen. Dankzij haar kunnen we ook dit keer onder meer weer terug-
blikken in de tijd met een stukje ‘uit de oude doos’, en daarnaast zorgt zij dat de Bel-
boei gedrukt en verstuurd wordt. Joke, dankjewel!  
 
Wel, waar kunnen wij u het komende half uurtje mee vermaken. We hebben natuurlijk de 
groepsdag en het overvaren weer achter de rug. Een leuke dag die dit keer helaas niet 
helemaal zonder ongelukken is verlopen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ver-
slag gedaan van dit evenement. Ook hebben we een reactie op de dreiging van het 
schrappen van de subsidie van Scouting Nederland. We hebben een drukke tijd achter 
de rug, en er staat nog van alles op de agenda. Hierover is natuurlijk àlles te lezen! 
 
Kortom: We hopen dat alles goed gaat, en dat iedereen net zoveel plezier beleeft aan 
het lezen, als wij aan het maken van dit nummer.  
 
Sander en Kawouter. 
belboei@zuiderkruis.nl  

mailto:belbeoi@zuiderkruis.nl
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Van het bestuur 
Tsja, het noodlot moet je ook niet verzoeken.  
In de vorige BelBoei 150 (maar ja, wie heeft dat gelezen?! maar daarover elders meer) 
schreef ik, destijds nog vóór de Groepsdag: "Het zal allemaal wel weer goed gaan." En 
dan gaat het dus - voor het eerst in jaren - toch echt mis. Een aantal Poca'ers en net-
overgevaren Wilde Vaarters duwt elkaar en springt het water in t ijdens het overvaren. 
En daar blijkt een metalen beschoeïing nèt onder het wateroppervlak te zitten. Au! 
Schrammen her en der, en Iris een serieuze beenwond. Wat ben je dan machteloos! Ge-
lukkig bleek op alles gerekend. Verbanddoos aanwezig, Ronald die snel en vakkundig kon 
verbinden, en beide ouders om haar snel naar het ziekenhuis te brengen.  
Inmiddels begint de wond beter te helen, en lijkt het ergste leed geleden. Gelukkig maar! 
Ik hoor dat Iris alweer kan lachen...  
 

Inmiddels hebben we na de Groepsdag ook het leidingweekend weer gehad. Een weekend 
geen opkomst, en alle leiding samen op stap. Georganiseerd door een clubje onbekenden: 
het Mistery Team. Het weekend was geslaagd (Haarlem is erg mooi, ook al regent het), 
maar ik weet nog steeds niet wie nou het Mistery Team was dit jaar! (Hoewel ik wel wat 
vermoedens heb.) Benieuwd waar we volgend jaar nu weer heen gaan, en, belangrijker nog: 
wat we dan weer gaan doen.  
 

Met de Gemeente Wijde Meren beginnen we nu echt ruzie te krijgen. Het (door ons zelf 
betaalde en gebouwde) clubhuisje tegenover het stadhuis in Loosdrecht en ons clubhuis 
van de Albert Schweitzer aan de Laan van Eikenrode staan beide op gemeentegrond. 
Zodat de Gemeente nu meent dat daardoor de gebouwtjes van hen zijn geworden 
(juridisch hebben ze daarin tot op zekere hoogte gelijk!). En omdat we relatief weinig 
Loosdrechters bij de groep hebben meent de betreffende ambtenaar dat twee van die 
gebouwtjes wel wat veel van het goede is.  
Wij zijn het niet met haar eens. Eerdaags gaan we er weer heen om te kijken waar we uit 
kunnen komen.  
 

In de komende maanden moet de sleper afgebouwd worden. De slepercommissie heeft 
totnutoe iets heel moois gepresteerd! Dankzij de Lion's club hebben we nu alle financiën 
bijeen om de afbouw te realiseren. Nu die laatste loodjes nog. Ik hoop dat we de doop 
nog vóór het zomerseizoen kunnen houden, zodat er de kampen er allemaal plezier van 
hebben. Lion's bedankt! 
 

Rest me nog om Jos veel sterkte toe te wensen in zijn eenzame strijd. We kunnen niets 
anders doen dan erg met je meeleven, Jos, terwijl jij tegen die ellendige ziekte vecht. Ook 
Bep wens ik - namens de hele groep - alle sterkte toe. Jullie zullen het nodig hebben!  

Namens het bestuur, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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Nu we zo op het randje staan doet het toch wel een beetje pijn. Na al die Belboeien 
gaat de zittende redactie het stokje doorgeven aan een geheel fris team. Zoals we al 
eerder schreven gaan Sander Blase en Wouter Klein zich op ons onvolprezen groeps-
blad storten. Van ons zullen jullie houit nog eens een bijdrage als reporter aantref-
fen… 
 
Waar zijn we aan begonnen, dachten Joke en Ben in februari 1994? Belboei nummer 
92 was ons eerste product. Niet onaardig, als we zo eens terugbladeren. Gelukkig 
kwam Sandra ons al in 1995 helpen. Vanaf nummer 99 was zij ook van de partij. Na 
Belboei 103 hadden we het rijk alleen en met z’n drieën hebben we nog 47 Belboeien 
gemaakt. 
 
We begonnen eigenlijk heel revolutionair. Belboei 92 was namelijk het eerste nummer 
dat met behulp van een echte personal computer in elkaar werd gedraaid. En hoe… 
alles werd op A5 formaat opgemaakt, uitgeknipt en in de goede volgorde op de lay-
out formulieren geplakt. Na een avondje typen had Joke nog wel een avondje nodig om 
plaatjes uit te zoeken en bij de tekst te plakken.  
 
Maar de techniek schreed voort. Inmiddels wordt de Belboei netjes opgemaakt met 
behulp van een echt DTP pakket, plakken we de plaatjes er al digitaal in en wordt het 
boekje kant en klaar afgedrukt. We moeten ‘m nog wel even naar de drukker brengen, 
maar de nieuwe redactie gaat er meteen achteraan of we ‘m kunnen mailen. Dat 
scheelt weer een fietstochtje naar de drukkerij. 
 
Al met al hebben we met z’n drieën een hoop plezier beleefd aan het maken van de Bel-
boei. Als je namelijk alle enthousiaste verhalen voorbij ziet komen en daarmee in de 
weer gaat, weet je in grote lijnen hoe het met de groep gaat. Maar we deden het na-
tuurlijk voor jullie, onze trouwe lezers.  
 
Wouter en Sander: succes met jullie uitdaging om de Belboei verder uit te bouwen tot 
een actueel informatieblad voor groepsleden en andere belangstellende lezers. We 
hebben nu een avondje zitten kijken hoe jullie er mee omgaan en hebben er alle vertrou-
wen in dat het goed komt met ons ‘kindje’. 
 
 
Schrijvers van de afgelopen 50 nummers: dank voor jullie bijdragen, maar blijf schrij-
ven, want “wie schrijft, die blijft” zei mijn moeder vroeger altijd. Lezers van de afgelo-
pen 50 nummers: dank voor jullie aandacht, maar blijf lezen!  
 
Liefs, 
Je ouwe redactie 

 Hoe betrouwbaar is Tante Pos? 
 
Oplettende lezers zal het ongetwijfeld opgevallen zijn: Belboei nummer 150, notabene 
een extra dik jubileumnummer en tevens het laatste nummer van de vorige redactie, 
heeft jullie deurmatten helaas niet bereikt. Joke heeft zoals altijd de hele partij met 
de bijbehorende papieren op de balie van het postkantoor achtergelaten en sindsdien 
ontbreekt elk spoor. Niet dat de anders zo trouwe postbezorgers hier ook maar een 
klein beetje mee zitten hoor! “Komt u maar met een bewijsje dat de partij is afgele-
verd, mevrouw!”, is de ijskoude reactie. Lieve mensen van TPG Post, wij krijgen hele-
maal geen bewijsje als we een partij afleveren! Treurig. Zijn het toch nog een beetje 
ambtenaren gebleven sinds de privatisering? 
 
Welnu, als armlastige scoutinggroep wordt het een beetje te kostbaar om de hele Bel-
boei nog eens te drukken en de port te betalen (want we krijgen van de eerste keer 
vast óók een rekening, reken maar!). Gelukkig wordt er een aantal extra exemplaren 
gedrukt. Dus voor wie een Oudhollandse, papieren Belboei nummer 150 op prijs stelt, 
kan deze aanvragen bij Joke de Jong, telefoon 035-6232564. Zolang de voorraad 
strekt, als vanzelfsprekend. Natuurlijk kan nummertje 150 ook gewoon van de Zuider-
kruis website ( http://www.zuiderkruis.nl/belboei/ ) geplukt worden. Als het Internet 
het nog doet natuurlijk, want dat is nog steeds voor 99% afhankelijk van de KPN. U 
weet wel, KPN was wat we vroeger kenden als de PTT, een betrouwbaar staatsbedrijf! 
 
We blijven natuurlijk hopen hè. Af en toe bereiken ons via de pers berichten dat er bij-
voorbeeld een poststuk uit 1953 alsnog bezorgd is. Het zou toch een sensatie opleve-
ren als in 2053 plotseling een ietwat vergeelde Belboei op de mat ploft. 
 
Ben van Hengstum 
 
 ? 

http://www.zuiderkruis.nl/belboei/
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Subsidie 
Zoals iedereen weet wil het kabinet de gehele subsidie van Scouting Nederland intrek-
ken. Scouting krijgt nu nog 1,1 miljoen, maar vanaf 2006 krijgt scouting helemaal niks 
meer. Uiteraard zijn de welpen van de Neuweghorde het hier niet mee eens. Dit is wat 
onze welpen er van vinden:  
 
De regering moet scouting weer geld geven omdat de natuur goed voor je is. Scouting 
is leuk en vrij, anders stemmen wij niet meer voor Balkende.  
Joris 
 
Ik vind het niet leuk dat ze geen geld meer geven aan de scouting. Ik vind dat de rege-
ring wel geld moet geven. Ik vind scouting heel leuk. We doen altijd leuke spelletjes.  
Gijs 
 
Scouting is goed voor de natuur en anders gooien de kinderen de ruiten in en vervelen 
ze zich. Anders steken ze de bomen in de fik.  
Daniel 
 
Ik vind scouting leuk omdat we altijd leuke spelletjes doen. En soms is het ook heel 
grappig. Ik vind dat we geld moeten krijgen omdat we dan op kamp kunnen en andere 
dingen. Anders kan dat niet. En daarom vind ik dat we weer geld moeten krijgen.  
Vincent  
 
 
 
 
 
 
 
Wil je ook je handtekening zetten tegen deze plannen kijk dan op www.actie.scouting.nl 
Uiteraard kun je ook aan vrienden, vriendinnen, familie, kennissen, en iedereen die je 
maar kent vragen om zijn of haar handtekening te zetten. Als je nu toevallig Woens-
dag middag of donderdag avond langs de Scoutshop komt (Vaartweg 43b in Hilver-
sum) dan dan kun je daar gratis actie stickers ophalen om overal op te plakken waar 
maar te plakken valt 
 
Actie voerende groeten van de Neuweghorde. 

http://www.actie.scouting.nl
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F I N A N C I E E L  A D V I E S B U R E A U

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

(advertenties) 

M
etro: 9 oktober 2003
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Overvaren 
Geachte allemaal, 
 
Hier ben ik nu weer voor de (uhm…) 10e keer!? In ieder geval, boeiend voor de hoeveel-
ste keer het is, ik ga nu wat schrijven over het overvaren! Dus leesze… 
 
Het begon voor ons (de Wilde Vaart dus…) ietsjes eerder dan de rest van de groep. 
Wij moesten namelijk eerst opbouwen.  
We hadden om 12 uur op dé Diep afgesproken en hebben daar eerst de bus van Rutger 
volgestouwd met zooi die we nodig hadden voor ons bouwwerk. We gingen namelijk een 
brug (of iets wat daar op lijkt) bouwen. Zie hieronder:  

Dus wij naar de plaats van bestemming, Berensteinseweg, en daar de “brug te ver” 
opgebouwd. Af en toe een beetje regen, maar gelukkig trok in de loop van de middag de 
regen weg en kregen we een mooi zonnetje om de klus te klaren.  
Eerst de tonnen aan elkaar gebonden met ong. 2,5 km touw. Onder, boven, links, 
rechts, alles zat muurvast. Toen kwam Rutger met zijn steigerdelen, en hebben we het 
gevaarte te water gelaten en vast gelegd.  
 
Maar de Wilde Vaart zou de Wilde Vaart niet zijn als er niet iets “bijzonders” zou zijn: 
Rutger zit namelijk bij de brandweer. En tja, wat kan een brandweerman regelen?? Je 
raad het al: een Waterkanon! Dus wij ook het waterkanon in gereedheid gebracht en 
even oefenen met richten enzow… 
 
Rond een uurtje of 16:00 kwamen de eerste Welpen/Bevers/Verkenners aan op het 
overvaar-terrein. De helft aan de ene kant, de andere helft aan de andere kant van 
het water geparkeerd. Toen begon eindelijk het langverwachte overvaren. Inzepen van 
de brug, waterkanon opstarten, blablabla… 
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Dus de hele lijst afgewerkt van de 
“overvaarders”, en toen nog eens zelf 
in het water geduwd en een eitje op 
ons hoofd gehad... (die krijg je overi-
gens nog wel eens terug Miranda!) 
 
Helaas hebben we deze dag ook af-
scheid moeten nemen van Nine, 
Roos, Martin en Niels. We zullen jullie 
missen! 
Maar gelukkig ook weer een nieuwe 
frisse, fruitige, jonge groep, verke n-
ners voor terug gehad! 
 
Groetjes en tot weerziens! 
 
Bart 
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Het overvaren door de ogen van een toeschouwer 
Zaterdag, 6 september jl was het weer zover, dat er overgevaren moest worden van 
de ene naar de andere groep en ook van de ene naar de andere kant, logisch natuur-
lijk, want het heet overvaren.  
Het was schitterend weer. Dit keer was het overvaren in de Beresteinsevaart, ter 
hoogte van de Ga mma. 
Er was aardig wat belangstelling, wat toch belangrijk is en de feestvreugde verhoogt. 
Nou een feest was het, een spektakel van jewelste. Praktisch iedereen ging koppie on-
der. Vast wel een plonsbon waard!!!!! 
Een klein joch of meisje (dat weet ik niet meer) begón met in het water te springen, 
dus niemand kon achterblijven. Ik vond het moedig hoor (in die vieze sloot), maar ja, 
wie ben ik? 
En dat er na afloop opgeruimd werd, is ook waar.  
Ik had iets laten liggen en het was mooi weer terecht en bewaard. 
Bedankt, ik vond het erg leuk. Ik wens jullie allemaal een heet prettig scouting seizoen. 
 
Oma van Roos en Iris 
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(advertenties) 

(ongelukje overvaren) Beenverwonding Iris  ☺ 
 
Hallo allemaal! 
 
Ik wil even zeggen: 
Iedereen heel erg hartstikke bedankt voor alle aandacht, kaartjes en cadeautjes, en 
alle berichtjes die ik op de site heb gekregen en zo!!! Dat vind ik heel erg leuk!!! 
  
Even over nu: nu is m’n beenverwonding eindelijk dicht met dank aan het flebologisch 
instituut in Alkmaar!!!!!! Ik ben er gisteren weer geweest en toen mocht ik eindelijk 
zonder verband naar huis jeee!!!  Ik blij ☺. 
In januari moet ik terug komen om te kijken of de roodheid van het litteken rustiger i s            
(ik heb daar nu een zalfje voor). Als het dan niet is bijgekleurd dan gaan ze plastische 
chirurgie doen en dan gaan ze het litteken eruit snijden en een mooi litteken maken. 
Dan worden het 2 dunne lijntjes zeg maar.  
Nou als jullie nog iets wi llen weten over hoe het is gegaan of zo dan kun je een mailtje 
sturen of zo.  
  
  Lufjes Iris!!  
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Speculaaspoppenactie 
De winkels liggen er al vol mee: Sinterklaaslekkernijen.  
Dat betekent voor alle Zuiderkruisleden werk aan de winkel!  
Zoals ieder jaar vragen we jullie weer om bij familie, vrienden en buren speculaaspop-
pen te verkopen. Voor onze nieuwe leden en hun ouders: de poppen zijn erg lekker! 
De opbrengst stroomt direct in onze kas. Hiervan kunnen we de extra activiteiten be-
kostigen, die scouting zo leuk maakt.  
En hierdoor hoeven we hopelijk niet de contributie te verhogen.  
Wij hopen dan ook dat iedereen weer, vol enthousiasme, heel veel poppen verkoopt. 
Natuurlijk vergt dat veel inzet, ook voor de ouders van onze leden. Want zeker de jong-
ste Zuiderkruizertjes kunnen nog lang niet alles alleen.Wij hopen op uw medewerking.  
Wij rekenen op uw steun om uw kinderen enthousiast aan deze actie mee te laten 
doen. 
De bestellijsten worden tijdens de opkomst van zaterdag 1 november 2003 uitge-
deeld, samen met de informatiebrief. 
 
Voor iedereen die geen opkomst meedraait, en dus geen bestellijsten ontvangt, maar 
wel deze actie wil steunen: neem contact op met Wieke Broeders telefoon: 6234006. 
   
En Zuiderkruizers, we gaan er tegenaan!!!!! 
Veel succes met de actie en alvast hartelijk bedankt.  
 
Wieke Broeders 
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Welpen Informatieavond 
Woensdagavond 12 november 2003 organiseren we een informatieavond voor alle ou-
ders/verzorgers van onze welpen.  
U bent welkom om 20.00 uur op ons clubhuis aan de Diependaalselaan 351. 
Alle ouders, maar vooral ouders van nieuwe welpen, zijn van harte welkom. 
Uw kind heeft de uitnodiging (met antwoordstrookje) op de opkomst van zaterdag 
meegekregen. Graag willen we van iedereen een reactie. 
Opgeven kan eventueel ook direct bij Wieke Broeders.  
Telefoon: (035)6234006 of mail naar wieke@zuiderkruis.nl  
Wij rekenen op uw komst.  
 
Vriendelijke groeten, Wieke Broeders 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
1)          Welkom en voorstellen aanwezige leiding - Wieke Broeders (welpenbegeleidster) 
2)         Wat is scouting en hoe ziet onze Zuiderkruisorganisatie eruit? - Ruurt Stapel 

(voorzitter) 
3)         Jaarplanning - Rick Stapel (Akela Albert Schweitzerhorde) 
4)         Een gewone opkomst - Rik Broeders (Akela Sioniehorde) 
5)         Bijzondere activiteiten - Ysbrand ten Houte de Lange (Akela Pieter Marits):  

• groepsdag en het overvaren 
• boerenkoolmaaltijd 
• groepszwemmen  

6)         Weekendkampjes en zomerkamp - Sander Blase (Akela Neuweghorde) 
7)         Financiën - Wieke Broeders:  

• lidmaatschap  
• uniform 
• Jantje Beton 
• Speculaaspoppenactie 

8)         Vertrouwenspersoon 
9)         Informatie en communicatie via de e-mail, de Belboei of via brieven die de kinde-

ren meekrijgen 
10)       Rondvraag 

mailto:wieke@zuiderkruis.nl
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Leidingweekend 
Leidingweekend  
vorig jaar met het leidingweekend zijn wij (het mystery team) bij Elkaar gekomen en op 
het idee gekomen om dit jaaR het leidingweekend te organiseren zonder dat iemand 
weet wie wij zijn.  
wij hebben dit laten weten aan de ellen en gevraagd of zij wil zeggen dat het georgani-
seerd wordt en door wie horen jullie later wel. 
nu Is het jammer genoeg door internet en zijn protocollen en bla uitgekomen wie dege-
ne is die de mailtjes verstuurd. iK dus, BASTIAAN. alles organiseren in het geniep en 

zorgen dat niemand argwaan 
krijgt wie wij zijn is best moeilijk. 
gelukkig is de rest van het team 
nog wel geheim gebleven, zelfs 
tijdens het leuke weekend. 
 
het weekend: wij (ik en nog ie-
mand van het mysteryteam) 
zijn te vroeg opgestaan om de 
laatste boodschappen te doen 
en te bezorgen op de DIEpen-
daalselaan. Dit zonder dat ie-
mand ons ziet. wij hadden de 
spullen in dozen gedaan. En er-

op geschreven welke doos voor welke dag is. het duuRde ff voordat er mensen zagen 
dat er wat lag, maar goed verstopt  dus.  
 
uit bijgevoegde papieren bleeK dat we naar zandvoort gingen, dus op weg. eenmaal in 
zandvoort aangekomen heb ik mijzelf bekendgemaakt (de meerderheid wist het al, dus 
niet zo'n verrassing) en konden we op weg om een Speurtocht a-la goofy in Haarlem 
te maken.  
sommige mensen vinden het leuk om zwart 
te Rijden, maar dit mag niet. daarbij moes-
ten de drie gevormde teams (zij hadden er 
ook moeite mee om ze te vormen net als 
weLpen) ook nog eens een visje omruilen voor 
iets echt haarlems. appel en een Ytje dus 
voor de leidingpersonen.  
 
na De speurtocht zijn we nog wat gaan drin-
ken en terug naar zAndvoort voor eeN wel-
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verdiende maaltijd. dit bij het fa-
milierestaurant waar het tellen 
toch wat beter kaN. 
laura wilde geen speech geven, 
ondanks dat dit door ene Erik 
gevraagd was, jammer. 

 
en daarna uit gegaan in het bruisende zandvoort.  
de volgende dag waren een aantal mensen gepikeerd 
doordat ze nog steeds niet  wisten wie de rest van 
de organisatie waren. en nu vertel ik hEt ook niet :) 
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Mysterieus leidingweekeinde 
Op mysterieuze wijze zijn wij te weten gekomen dat op 4 en 5 oktober 2003 het jaar-
lijkse leidingweekeinde plaats zou vinden. Wij verzamelden ons mysterieus vroeg (om 
10.00 uur) op de Diep waar ons op mysterieuze wijze duidelijk werd dat wij ons naar 
een mysterieus scoutingclubhuis in 
mysterieus Zandvoort moesten bege-
ven. 
Aldaar kregen wij op mysterieuze wijze de 
volgende mysterieuze aanwijzingen wat we 
moesten doen en een mysterieus 
lunchpakket om op te eten.  
Met de mysterieuze Nederlandse 
Spoorwegen (vaak te laat vertrekken 
maar een HALVE minuut wachten tot 
onze kaartjes uit de automaat gerold 
waren, was helaas niet mogelijk) reis-
den wij naar het mysterieus leuke Haarlem.  
Via een mysterieus lekkere haring, mysterieus lekkere gigantische stroopwafels, my s-
terieus leuke hofjes, een mysterieus oude gevangenis en meerdere andere mysterieuze 
bezienswaardigheden, belanden wij mysterieus natgeregend (mysterieus slechte tra-
ditie tijdens het leidingweekeinde) aan de vooravond weer terug in mysterieus Zand-
voort. Of wij met al ons mysterieuze speurwerk ook nog een mysterieuze prijs gewon-
nen hebben is ons mysterieus genoeg niet duidelijk geworden (helaas).  
Op wederom mysterieuze wijze belanden wij in een mysterieus restaurant waar het 
enigszins op een mysterieus kippenhok leek (qua mysterieuze herrie om ons heen dan) 
waar wij mysterieus lekker hebben gegeten en ook mysterieus lekker hebben gedronken 
en mysterieus veel gekletst hebben.  
Daarna ging een mysterieus aantal mensen dat op mysterieuze wijze erg hecht aan 
mysterieuze nachtrust in hun eigen mysterieuze bed op mysterieuze wijze naar mys-
terieus Hilversum terug.  
De meer mysterieuze “die-hards” die het mysterieuze leidingweekeinde graag tot het 
mysterieuze einde wilden beleven zijn nog mysterieus uitgegaan en zijn mysterieus 
blijven slapen om pas de volgende dag op mysterieuze wijze naar mysterieus Hilver-
sum terug te reizen.  
 
Door wie dit mysterieuze leidingweekeinde is georganiseerd is ons op mysterieuze wi j-
ze niet helemaal duidelijk geworden. Mystery team bedankt, het was mysterieus ge-
zellig! 
 
Mysteryellen. 
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10 vragen aan… Harry Rörik 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je bij de Zuiderkruis? 
Mijn naam is Harry Rorik (met 2 stippen, maar die kan ik niet vinden), ik ben 61 jaar 
en penningmeester van de club 
 
2. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten/partner? 
Ik woon in Naarden met Ineke mijn vrouw. Ik heb drie dochters, die allen het huis uit 
zijn. Ineke en de kinderen hebben allen een Zuiderkruis lid/leiding verleden. Ikzelf heb het 
nooit verder gebracht dan penningmeester 
 
3. Werk je, of volg je nog een opleiding en wat? 
Ik heb 41 jaar gewerkt op een accountantskantoor, dat fuseerde van Bianchi & Co tot 
PricewaterhouseCoopers en waar ik als partner ben geëindigd. Om niet achter de ga-
raniums weg te kwijnen ben ik na mijn defungeren met drie mensen een eigen accoun-
tantskantoor 
gestart, waaraan ik mij voor twee dagen per week heb verbonden.  
 
4. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Ik doe wat vrijwilligerswerk. Zo ben ik momenteel penningmeester van het Comenius-
museum in Naarden, penningmeester bij de Volksuniversiteit Naarden-Bussum, lid/
penningmeester bij de Rotary, zit ik in de Raad Van Toezicht van Vivium (verzorgings-  
en verpleeghuizen) en ben ik adviseur bij Scouting Olav (de concurrent in Naarden). Ik 
verzamel ansichtkaarten en ik golf (niet vaak en zeker niet goed ). Verder verdoe ik 
veel tijd met het oplossen van doorloperpuzzels.  
 
5. Welke functie vervul je binnen de groep? En wat houdt dat in? 
Penningmeester dus. Het bijhouden van de bankboeken, het doen van betalingen, het 
opmaken van de jaarrekening, de opstelling van de begroting, het maken en doen uit-
gaan van de contributienota's, de controle op de ontvangst hiervan en alles wat daar 
zo bij komt kijken.  
De penningmeester zit ook in het bestuur van de stichting. Het besturen doe je sa-
men met je medebestuursleden. Het gaat dan om het maken van een beleid voor de 
club, de contacten met derden (veelal gemeentebesturen) en grote investeringen. We 
hebben veel varend materieel, beheren een haven en vijf clubhuizen. Belangrijk is ook 
het mana gen, waarbij je kunt denken aan het voorzien van leiding in de onderdelen en 
het oplossen van problemen met ouders, kinderen en leiding. 
6. Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan en wat zou je allemaal nog willen doen bij het 
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Zuiderkruis? 
Waar ik erg trots op ben geweest is het rondkrijgen van de financiering van het club-
huis aan de Diependaalselaan. Verder hebben we veel bereikt bij de gemeenten Hilver-
sum, ‘s Graveland en Loosdrecht. Maar het houdt niet op, want de nieuwe bedreigin-
gen liggen weer op de loer.  
Toen ik bij het Zuiderkruis kwam was ik de enige actieve bestuurder. De overigen waren 
verhuisd, niet meer betrokken bij de club of zelfs overleden. Wij hebben daar een actief 
bestuur van weten te maken, wat mede heeft geleid tot de bloeiende vereniging die wij 
nu hebben. Ik zeg wij, omdat alles gebeurt in een team van enthousiaste bestuursle-
den. Dat kost veel tijd, maar de beloning is zoet als er weer iets is bereikt. 
 
7. Waarom zit je op scouting? 
Het echte werk gebeurt door onze leiding. Elke week weer opnieuw aan de bak, pro-
gramma's maken enz., de kinderen een goede tijd bezorgen. Het vraagt heel veel van 
deze mensen die ook nog zoiets als school, gezin of werk hebben. Dat gaat alleen 
maar goed, als je je in de rug gesteund voelt. Ik heb de overtuiging dat wij als bestuur 
die rugdekking geven en dat is precies wat mij motiveert. 
 
8. Hoe ben jij bij het zuiderkruis begonnen? 
Ik weet niet of je er trots op moet zijn, maar ik ben het langst bij de club. Ik heb ieder-
een zien komen. Ik ben begin 1970 in functie gevraagd door Willem van de Wolk, enkele 
jaren nadat ik "definitief" was gestopt als leider bij de landverkenners. De toenmalige 
penningmeester had geen zin in de inning van contributies en daarom dreigde de Zui-
derkruis failliet te gaan. De boten waren in huurkoop verkregen en de leverancier had 
al aangekondigd dat hij ze weg kwam halen.  Door snel de contributie over twee jaar 
binnen te halen was het snel scoren. Het was een vriendendienst naar Willem van de 
Wolk, maar daarna ben ik wel gebleven.  
Ik heb niets met varen.Het enige dat ik weet is dat boten horen te drijven en dat zij 
gruwelijk veel geld kosten. 
 
9. Welke vraag wil jij aan de volgende persoon stellen? 
Krijg je voldoende steun om je als leiding te ontwikkelen? 
 
10. Ik wil graag in de volgende Belboei.......in deze rubriek zien omdat.... 
Ik wil graag in de volgende Belboei Anke Broeders zien omdat zij een van de 
jonge mensen is die al een jaartje het pakje van leiding heeft aangetrokken,  
en ik graag wil weten hoe dat zit.  

Harry, nogmaals bedankt 
voor al je inzet voor de 
groep. Wij hopen dat je ons 
nog jaaaaaren wil  
blijven steunen! 
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Uit de oude doos 

Enkele fragmenten uit 
Belboei 11, 
maart/april 1980 
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Albert Schweitzerhorde 
Omdat we als kleinste welpenhorde van Nederland een leidende positie bezetten en 
daar zeer trots op zijn moeten we daar natuurlijk een stukje van in de Belboei hebben. 
Daarom hier maar even een heel klein stukje over de laatste opkomsten.  
 
Zoals op zoveel normale opkomsten was het zaterdagmorgen zeer vroeg. Het was 
zelfs zo vroeg dat de nachtagent van de plaatselijke politie nog sliep! Dit was dan ook 
de reden dat Chil tot zijn grote verbazing Akela kermend op de grond zag liggen terwi jl 
er autos met wilde vrouwen over hem heen reden. Ok, misschien is dat een tikje over-
dreven, maar Chil’s EHBO opleiding kwam eindelijk toch eens van pas! (YES, EINDE-
LIJK!)  
 
Bij het clubhuis aangekomen waren daar weer de waarschijnlijk de avond van tevoren 
afgeleverde welpen aanwezig, en besloten we te gaan slagballen. Gelukkig geen gebro-
ken ruiten, maar de wijkagent zoekt nog steeds naar z’n petje. Na dit spectaculaire 
spel met bijzondere uitkomst besloten we in het bos een artifactenspel te gaan doen. 
Omdat er 3 spiksplinternieuwe net overgevaren welpen waren werd een rondleiding 
door het bos gegeven.  
 
Meteen in het begin van het bos hing tot onze grote verbazing daar een van onze tou-
wen! Na een ingenieuze stoellift te hebben gemaakt werd de onverschrokken Jelle naar 
boven gehesen en getracht het touw los te maken. De operatie is op dit moment nog 
steeds in volle gang. (We halen je wel naar beneden hoor, Jelle.) 
 
Hierna gingen we voor dat artifactenspel een hut maken. Dit onderdeel is nu al een 
tijdje uitgelopen, omdat we al 3 opkomsten eraan hebben gewerkt! Maar hij ziet er nu 
toch al prachtig uit. De sauna is bijna compleet, en de patio heeft alleen nog tuin-
stoelen nodig. Het is ook een hut die aan de hedendaagse ARBO-eisen voldoet, want 
hij is zelfs betegeld! Na in de (half afgemaakte) hut limonade gedronken te hebben 
gingen we weer volop aan het werk om de hut af te krijgen en toen was de laatste op-
komst voor dit stukje al weer afgelopen. Echt veel verschillende dingen hebben we dus 
niet gedaan, maar de leiding hoorden de welpen zeker niet klagen! (Andersom wel dan? 
red.) 
 
Omdat we de draad een beetje kwijt zijn hebben we de afgelo-
pen 3 opkomsten een beetje door elkaar gehusseld. Vele avon-
turen en heldenacties zijn daarom buiten beschouwing gela-
ten.   
 
Nou dat was 't weer, groetjes van de AS-leiding.   
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Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

Vaartweg 43b - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80  (uitsluitend tijdens openingsuren)

(advertentie) 

Gezocht: 
             Mensen (boven de 17) die op vrijdag naar de 

soos willen komen voor en met een dosis gezelligheid. 
Iedere vrijdagavond vanaf 21:30 uur,  

op de Schuttersweg 

Nieuw nummer 
Diederik heeft een nieuw lopofoonnummer:  

06 45 300 466 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan  
de Diependaalselaan: 

 
 

8 november 
13 december 
10 jan 2004 

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons 
om bij de container.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Wouter Klein (kawouter@zuiderkruis.nl) 
035-7720131  
0627-268921 

(advertentie) 

mailto:kawouter@zuiderkruis.nl
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter                                         Ruurt Stapel                                       035-6242471 
Secretaris                                         Ellen Brouwer                                       035-6216022 
Penningmeester                               Harry Rörik                                          035-6945263 
Onderhoud gebouwen                       Martijn Haringman                              035-6220670 
Beheer Diependaalselaan                 Joke de Jong                                       035-6232564 
Beheer Schuttersweg                       Margot van der Horst                         035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen                 Wieke Broeders                                    035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers                Dorien Meester                                    035-6215361 
Groepsbegeleiding zeeverkenners    Ben van Hengstum                              035-6236766 
Materiaalmeesters                          John de Jong                                       035-6858045 
                                                         Ronald Sloof                                        035-6239994 
Vertrouwenspersonen (intern)         Danny van der Linden                           035-6839850 
                                                         Ellen Reurings                                      06-50966511 
                                                         Maud Pellen                                          035-6285015 
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                                              Margot van der Horst                         035-6219927 
Pieter Maritshorde                          Ysbrand ten Houte de Lange              0294-418723 
Albert Schweitzerhorde                   Rick Stapel                                          035-6242471 
Neuweghorde                                    Sander Blase                                       035-6233429 
Sioniehorde                                      Rik Broeders                                        035-6234006 
Ankerwacht                                      Erik Rosendal                                      035-6288045          
Pocahontaswacht                            Ronald Frank                                       035-7726973 
Wilde Vaart Antarctic                      Wouter Klein                                        035-7720131 
Matancastam                                  Laurens van Wageningen                     035-6284829 
Rimpelstam                                      Niels Brügemann                                 0652-471532 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan                                                035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep                 www.zuiderkruis.nl 
Webmaster                                       Danny van der Linden                           035-6839850 
Postmaster                                     Ben van Hengstum                              035-6236766 

http://www.zuiderkruis.nl
mailto:danny@zuiderkruis.nl


 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand               bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand              schippersraad 
2e zaterdag van de maand             krantenaktie WVA 
Op afspraak                                  akelaraad 
Op afspraak                                  spelraad 
 
Welpen 
12 november                                  Informatieavond 
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