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Van de redactie 
Relatief vlot na het traditioneel volle zomerkampennummer verschijnen we alweer. Dat 
hebben we niet echt gemerkt, want er is weer driftig geschreven. Hulde! 
 
Dit nummer gaat vooral over weekendkampjes, de sleper, en niet te vergeten ons 
nieuwe clubhuis in de gemeente Wijde Meren.  
 
Onze clubhuizen krijgen traditioneel de naam van de straat waar ze staan, denk maar 
aan ‘De Diep’, ‘De Schuttersweg’, ‘De Eikenlaan’, ‘De Laan van Eikenrode’, etc. Het 
WVA-clubhuis in Loosdrecht is hierop een welkome uitzondering, want dat noemen we 
heel plat ‘Loosdrecht’. 
 
Bij ons langverwachte nieuwbouwproject in Loosdrecht wordt nu gesproken over 
‘De Tjalk’. {Jawel, de straat waaraan ons bouwkaveltje ligt.}  Het nieuwe clubhuis is 
een beetje ons kindje aan het worden, en zeg nu zelf: u vernoemt uw zoon of dochter 
toch ook niet naar de straat waarin u woont!?  Toch? 
 
Wij hebben nu het puike plan opgevat om dit clubhuis-in-wording eens een meer 
aansprekende naam te geven. Natuurlijk kunnen wij zelf een naam suggereren, maar 
dat vraagt erom te worden getorpedeerd. Daarom schrijven we bij deze, uitdrukkelijk 
zònder medeweten van de ‘Tjalk-commissie’ {jawel...}, een prijsvraag uit: 
 
 Verzin een welluidende naam voor ons nieuwe clubhuis.  
 
Wij zullen in de volgende Belboei alle*) inzendingen plaatsen, Ons bestuur en de 
Tjalk-commissie zullen uiteraard iets nuttigs met uw inzendingen doen. 
 
Vast hartelijk dank voor alle lange avonden waarin u al uw creativiteit en inspiratie 
zult aanwenden teneinde ons clubhuis niet smakeloos genaamd door 
het leven te laten staan. 
 
Oh ja: een echte prijs kunnen we natuurlijk niet in het vooruitzicht 
stellen. Doet u het voor eeuwige roem? 
 
De redactie. 
 
 
*) nou ja: alle inzendingen die wij leuk genoeg achten. 
over deze selectie kan niet worden gecorrespondeerd. 
Wij behouden ons het recht voor om naar hartelust 
te wijzigen. 
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 Een nieuwe start… 
 
 
Het gebeurt niet vaak dat we het over een nieuw pand kunnen hebben. Meestal willen 
gemeentebesturen ons ergens weg hebben of gaan er locaties verloren door wat voor 
onheil dan ook. Maar nu is het dan zo ver: we gaan bouwen in Loosdrecht! 
 
Vorige week heeft de Tjalk-commissie (ouders, bestuursleden en leiding van de Albert 
Schweitzerhorde en de Wilde Vaart) het ontwerp goedgekeurd dat er sinds september 
lag. Wel met wat wijzigingen, op basis van de reacties die uit de groep zijn gekomen. 
 
De Gemeente WijdeMeren heeft ons – nadat we zolang in onzekerheid zijn gehouden 
over de toekomst aan de Laan van Eikenrode dat het gebouw daar zowat om ons 
heen is ingestort – als compensatie een stuk grond aan de Tjalk aangeboden. Prima 
qua omvang, acceptabel qua ligging, alleen is er nu dus nog helemaal niets. Gras, dat 
is alles. 
 
Dat betekent dat wij de komende tijd een heleboel te doen hebben. In en rondom 
Loosdrecht kunnen we alle hulp gebruiken om gezamenlijk dit gebouw op de kaart te 
zetten. We hebben nu een prima bouwplan, maar voordat dat door de Gemeente heen 
is, de infrastructuur er ligt (gas, water, licht), het terrein is ingericht 
(parkeerplaatsen, boompjes, kampvuurkuil?, looppad, etc.), het geheel fraai is 
afgemaakt (want het bouwplan voorziet alleen in een redelijk kaal gebouw) moet er 
nog heel wat gebeuren. Wie kent mensen die ons kunnen helpen, die ons met 
materialen of reclame kunnen sponsoren, die het hele proces kunnen begeleiden? Want 
als we dit goed doen – dan hebben we ook wat! 
 
Ik roep iedereen op om mee te denken hoe de handen uit de 
mouwen gestoken kunnen worden om dit te realiseren.  
Vele handen maken licht werk!  
Kunt U ons helpen of weet U iemand waarmee we contact 
kunnen opnemen, mail dat dan naar tjalk @zuiderkruis.nl . 
Wij doen de rest. 
 
Ruurt Stapel, 
Bestuursvoorzitter. 
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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)  

Impressie van de voorgevel van ons nieuwe clubhuis aan de Tjalk in Loosdrecht. 
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Na een reportage over onze oude sleper, blikken we nu in een nieuwe serie fragmentjes 
terug op de bouw van ons clubhuis aan de Diependaalselaan.  
Dit werd er destijds over in de Belboei geschreven:  

Uit de oude doos... 
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De start van het nieuwe groepsjaar 
… kent altijd twee activiteiten. De ene is voornamelijk op de kinderen van de groep 
gericht en de andere op de leiding.  
 
De groepsdag wordt gehouden op één van de eerste zaterdagen na de zomervakantie. 
Deze dag bestaat uit drie onderdelen: het groepsspel, het overvaren en ‘s avonds een 
door het bestuur georganiseerde bbq voor alle leiding, overig kader en alle mensen die 
voor de groep belangrijk zijn.  
Het groepsspel is ieder jaar weer anders. Soms wordt er voor alle speltakken apart 
iets georganiseerd en soms wordt er geprobeerd om 1 groot spel te bedenken dat 
door alle kinderen tegelijk gespeeld kan worden. Dat laatste is heel moeilijk want wat 
een bever van 5 leuk vindt, vindt een verkenner van 15 lang niet altijd ook leuk.  
Dit jaar, op 18 september, is er een reis om de wereld gemaakt. Er waren allerlei 
spellen die op het thema aansloten.  

Er was mikado met roeiriemen uit 
China, er was een survival op de 
Mississippi-Missouri in Noord Amerika, 
op de Noordpool moesten ijsberen 
geschoren worden en op Antarctica 
was een spel waarbij pinguïns er niet zo 
heel goed afkwamen (later is het 
pinguinsbevrijdingscomite hier nog 
tegen in actie gekomen).  
Op Groenland was het tijd voor groene 
limo met een groen schuimblok en het 
laatste land was IJsland. 

 
Rond vier uur was dit alles afgelopen 
en maakte men zich klaar voor het 
overvaren. Kinderen die overvaren 
nemen afscheid van hun oude 
onderdeel en worden verwelkomd bij 
hun nieuwe onderdeel. Dit jaar was 
bedacht dit met grote “familie”ski’s 
te doen. Dat dat niet altijd makkelijk 
was, bleek regelmatig. Maar het bleek 
ook dat er toch creatieve oplossingen 
te vinden waren om bij het nieuwe 
onderdeel aan te komen.  
Gelukkig zijn er ook weer een aantal 
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jongelui bereid gevonden de leiding te versterken. De bevers mogen zich verheugen op 
twee “mannen” (Daan Schoonens en Michiel van Tol) als nieuwe leiding, de leiding van 
de Sioniehorde is versterkt met Bart Audenaert en de Pieter Maritshorde heeft 
Marloes van ’t Klooster als nieuwe leiding in mogen lijven.  
 
Rond de klok van half zeven was het tijd voor de bbq. Al lange tijd doen wij dit op de 
Diependaalselaan, maar omdat hier alle lokalen verhuurd waren, moesten we uitwijken 
naar de Schuttersweg. Daar was het iets meer behelpen omdat we er niet zo’n 
handige keuken tot onze beschikking hebben, maar de locatie was wel heel gezellig en 
dat maakt ook een heleboel goed. 
Vast onderdeel van de avond is het uitreiken van het zilveren waarderingsteken ofwel 
het “dubbeltje”.  
Via Scouting Nederland zijn allerlei waarderingstekens aan te vragen, maar je komt 
pas in aanmerking als je een heel aantal jaren, hele bijzondere dingen hebt gedaan. 
Het bestuur van onze groep vond het jammer dat er niks was voor personen die zich 
een aantal jaren voor een groep hebben ingezet en daarom hebben wij zelf het zilveren 
waarderingsteken in het leven geroepen. Je komt voor dit “dubbeltje” in aanmerking 
als je gedurende 10 jaar iets voor de Zuiderkruisgroep hebt gedaan. Dat kan zijn 
leidinggeven, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn Belboei maken, inzet voor onderhoud 
of verhuur van het clubgebouw. 
 
Dit jaar waren er 4 kandidaten. De dubbeltjes 20 en 21 waren voor John de Jong en 
Ronald Sloof. De afgelopen 10 
jaar hebben zij het 
materiaalbeheer gedaan. 
Ronald stopt na deze mijlpaal 
met activiteiten voor de groep, 
John zal zich nog inzetten voor 
het onderhoud van de motor 
van de nieuwe sleper. Dubbeltje 
22 was voor Pim Dorrestijn. Hij 
is 10 jaar leiding geweest van 
de bevers, de 
Pocahontaswacht en van de 
Wilde Vaart. Ook hij is 
inmiddels gestopt, met pijn in 
zijn hart maar zonder OV-kaart is het onmogelijk om ieder weekeinde van Groningen 
naar Hilversum te reizen.  
Dubbeltje 23 was voor Joke de Jong. 10 jaar lang heeft zij het beheer en de verhuur 
van het clubhuis aan de Diependaalselaan op zicht genomen. Dat is een hele klus. 
Regelmatig fietste zij weer naar de Diep om mensen het cluhuis te laten zien, om 
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sleutels af te geven, om klachten aan te horen en om voor de zoveelste keer weer eens 
op te ruimen. Nu haar man binnenkort met pensioen gaat heeft ze te kennen gegeven 
ermee te willen stoppen. (Gelukkig hebben we inmiddels Shirley Fiene bereid gevonden 
deze taak over te nemen.) 
Buiten deze op bijzondere wijze in het zonnetje gezette mensen, is het bestuur 
natuurlijk blij met iedereen die zich inzet voor de groep: er zijn mensen die 
vertrouwenspersoon zijn, onderhoud haven doen, onderhoud gebouwen doen, leiding 
geven, materiaalmeester zijn, de Belboei maken, zich inzetten voor de bouw van het 
nieuwe clubhuis in Wijdemeren, enz, enz, enz. Zonder deze mensen zou onze groep niet 
levensvatbaar zijn. En iedereen zijn wij dan ook bijzonder dankbaar. 
Na alle toespraken konden wij dan eindelijk lekker gaan eten. 
 

Leidingweekeinde 
Een paar weken later, op 2 en 3 oktober, was het leidingweekeinde. Iemand uit de 

groep werpt zich op om een 
“spel” te bedenken voor de 
leiding, het overig kader en 
het bestuur, de kinderen 
hadden die dag geen 
opkomst. 
Dit jaar was dat Ben van 
Hengstum bijgestaan door 
Pim Dorrestijn en we 
moesten ons naar Leiden 
begeven. 
Dat klinkt eenvoudiger dan 
het was. We kregen allerlei 
coördinaten in een code van 
vele jaren her op en we 

moesten maar zien hoe we die code naar de hedendaagse coördinaten zouden 
vertalen. 
Gelukkig biedt de computer hier oplossingen voor, al moesten we pittig zoeken 
voordat we erachter waren hoe of wat. 
In Leiden konden we de auto bij het clubhuis van een Leidense watergroep achterlaten 
en werden we met een boekje met aanwijzingen op pad gestuurd. 
Er waren duidelijke aanwijzingen en toen we daar aankwamen, bleken de enveloppen 
met opdrachten spoorloos verdwenen. Er waren moeilijke cryptische aanwijzingen 
waar zelfs een heleboel Leidenaren zelf niet uitkwamen. 
Gelukkig is Leiden een mooie stad en er was veel te zien. Temeer omdat het dat 
weekeinde Leidens ontzet was. (voor ons betekende dat ontzettend lijden af en toe) 
Er was een grote kermis, er werd een grote optocht voorbereid en ’s avonds traden er 
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(advertenties)  

op heel veel podia bandjes op. Ik had op de grachtjes af en toe het idee dat als er 
iemand uit een café kwam er aan de andere kant iemand in het water moest vallen, zo 
vol met mensen was het er. 
Ons avondmaal deden wij met de traditionele hutspot met klapstuk.  
En daarna werden we losgelaten in de stad. Het was 
buitengewoon gezellig. De leiding bleef de hele avond en sliep ’s 
nachts in het Leidense clubhuis. Een aantal bestuursleden 
vond het rond half 11 wel weer welletjes en ging weer naar 
huis om lekker in het eigen bed te slapen. 
 
Na dit weekeinde gaat het ‘gewone’ groepsjaar echt van 
start. Er zijn weer wekelijkse opkomsten, zeilexamens, 
welkomst- en afscheidskampjes, een 
voorlichtingsavond voor nieuwe ouders, straks weer 
de speculaaspoppenactie enz, enz. maar daarover een volgende keer 
meer. 
 
Ellen Brouwer 
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Afscheidsweekend Wilde Vaart 
Halloluja luitjes, 
  
Dit stukje is anders dan anders, want ik (Josse) schrijf nu over het kampje die ik 
samen met Lot en Roald heb georganiseerd, dus laten we even een kijkje achter de 
schermen nemen want dit is The making of "Het Afscheidsweekend". 
       
We hadden 500 euro te besteden, die 500 euro hadden we namelijk over van het 
Tsjechië kamp, dus wij konden fijn een groots programma verzinnen. 
Als eerst gingen we voor een clubhuis kijken want als je die eenmaal hebt kan je der 
rest eromheen verzinnen, nou het eerste telefoontje was al raak.  
We konden namelijk een prachtig clubhuis in Amersfoort krijgen voor een prima 
prijsje,nadat dit gelukt was gingen we kijken wat we allemaal in Amersfoort konden 
gaan doen, nou dat was al snel duidelijk namelijk Dierentuin Amersfoort. 
Ook gekeken of je makkelijk daar uit kon gaan en of je makkelijk in Amersfoort kon 
komen met de fiets en auto. 
Verder hebben we het eten zitten bedenken, ons thema was dieren dus hadden we 
bedacht van alle ingrediënten bij elkaar een varkentje te maken,leuk plan maar niet 
echt uitgevoerd maar het smaakte wel. 
Verder hebben we nog het clubhuis goedgekeurd en nog inkopen gedaan. 
We hebben vast nog heel veel meer gedaan maar dat weet ik allemaal niet meer dus 
begin ik maar met wat het resultaat was van alle voorbereiding voor het kamp. 
  
Het kampje begin met een foto avond over Tsjechië, er was een prachtig 
inelkaargeknutselde show op het beamer-scherm te zien (Die nu iedereen die naar 
Tsjechië is geweest op CD rom heeft), Na 2 foto rondes moesten we toch echt de 
ouders wegsturen want het kamp moest gaan beginnen. 
We gingen films kijken op een videospeler (kennen jullie 
hem nog?) en we gingen 2 Austin Powers video's 
bekijken, toen begon iedereen toch best wel moe te 
worden en de volgende ochtend moesten we vroeg op 
want we gingen namelijk kranten lopen,Welterusten.  
 
De volgende ochtend begon de ochtend wat vroeger voor 
Michiel en Daan die moesten namelijk nog beverleiding 
geven, nou als die 2 jongens wakker zijn is het nogal 
moeilijk om verder te slapen dus iedereen was vroeger 
wakker dan we hadden gepland, toch nog even verder 
liggen rotten in bed totdat het ontbijt tijd werd, daarna 
fietsten we naar de Diep en begonnen met het oud 



Belboei 157, oktober 2004, pagina 12 

papier. 
 
Dankzij een paar ouders die erg aardig waren en een paar rondjes in ons wijkje wilden 
rijden waren we erg snel klaar, hierna gingen we terug naar clubhuis Loosdrecht, daar 
hebben we een paar leuke spelletjes gedaan en een broodje worst gegeten. 
Toen zijn er 2 groepjes gemaakt en kregen beide een rebus, die werd natuurlijk erg snel 
opgelost door de erg duidelijke tekeningen :p 
in de rebus stond: "Ga naar de Wilde Vaart site". 
 
Dus dat deden ze en als je op de Wildevaarsite kwam zag je dan dat je naar 
Amersfoort moest en het precieze werk in Amersfoort stond later in de envelop. Nou 
nadat iedereen weg was kon de organisatie ook op pad en wij gingen lekker met de 
auto, we waren de hamburgers vergeten dus die gingen we nog even kopen, eenmaal in 
Amersfoort aangekomen bleek ook dat we de Rösti (Aardappel sliertjes) waren 
vergeten. Dus zijn we die ook nog even snel in de supermarkt wezen halen.  
Toen konden we beginnen met het koken, we waren net 5 minuten bezig toen de 1e 
groep al weer binnen was de andere groep kwam een nogal lang poosje later. We 
hebben nog even doorgebakken en geflambeerd tot dat er een heerlijke maaltijd op 
tafel stond. Daar hebben we van gesmikkeld en gesmuld daarna moesten ex-
wildevaarders afwassen, want we moesten met de rest van de groep even wat 
kaarten beschrijven. 
 
Daarna hebben we onszelf vermaakt. Nog wel een 
ongelukje gebeurd door Michiel en mij doordat we 
overenthousiast softbal aan het spelen waren, een 
paar seconden later had Saskia een bal tegen haar 
hoofd gekregen (Ik zal Michiel nooit meer een bal 
aangooien hoor sas ;) ). (gevolg: een lichte 
hersenschudding. Red.) 
 
Hierna gingen we fietsen naar de stad van 
Amersfoort, iedereen mocht zichzelf daar vermaken 
dus hebben we een aantal leuke cafeetjes bezocht, toen weer terug gegaan naar het o 
zo mooie clubhuis nog even het bierspel met een aantal gespeelt (Die Roald en Ik 
hebben gewonnen) en toen was het echt bedtijd dus gingen we slapen SNURK. 
  
De volgende ochtend na moeizaam opstaan hebben we eitjes gebakken en 
geflambeerd :p, Na het ontbijt moest het clubhuis schoon worden gemaakt dus 
iedereen was aan de slag en we waren netjes op tijd klaar. Daarna fietsten we naar 
Dierenpark Amersfoort en gingen daar ook naar binnen. We gingen een spel doen, je 
moest foto's maken van dieren op alfabetische volgorde, voorbeeld: A-aap B-Beer C-
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Condor etc. 
 
Daar zijn we een paar uurtjes zoet 
mee geweest en hebben erg leuke 
foto's gemaakt. Toen gingen we een 
meter friet halen en hebben die allen 
opgepeuzeld, er zat ook een klein 
beetje mayonaise op :p 
We gingen uit het dierenpark op naar 
het clubhuis, hun fietsend wij met de 
auto (HAHA). 
 
 
Daar hebben we overdatumde 
chocomel gedronken waar melk in moest in plaats van water, en hebben we  nog wat 
broodjes worst klaargemaakt voor de zielige fietsende kindertjes.  
 
Toen hen er eenmaal waren hebben we nog prijsjes uitgedeeld voor het winnende-foto-
maak-groepje. 
Daarna de afscheidkaarten uitgedeeld, en we hadden ook voor iedereen nog een 
knuffeltje met een betekenis.  
  
* Daan: Een zwarte panter omdat hij denkt dat hij een neger is.  
* Michiel: Een schildpad omdat hij een bult heeft. 
* Lilian: Een dolfijn omdat ze van zwemmen houdt. 
* Bart: Een giraffe omdat hij op iedereen neerkijkt. 
* Marloes: Een gevlekt hondje omdat Marloes altijd op een of andere manier vies 
wordt. 
  
Toen het echt afgelopen was hebben we afscheid genomen, clubhuis bijna helemaal 
goed achtergelaten (?.. Red.) en gingen we naar huis.  
  
Toedels Josse 
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De Kampkeuken 
Kookboeken zijn er in overvloede. Hierin staan verschillende recepten voor een 
gemiddeld gezin met een gemiddelde keuken. Maar wat moet je nu op kamp, met 
beperkte middelen, voor een grote groep op tafel zetten? In deze rubriek enkele 
kamprecepten. 

Chez 'e Aumeau 
 

De zomer is alweer voorbij en alle hordes, koloniën en wachten zijn op kamp geweest. 
Iek hoop dat er heerlijk gegeten is. Iek ben er ook even tussen uit gegaan, mijn 
excuses. 
 
De vorige keer kon je lezen hoe je un macaroni sans du tomat kunt klaarmaken, maar 
nu het najaar wier begonnen is wil iek jullie een recept voorschotelen wat qua 
stemming daar meer bij past: 

 
Zuurkool en kip 

 
Indication nécessaire 25 personne:  
* 5 kg zuurkool  * paprika poeder 
* 5 kg aardappelen * peper 
* 3 kg kip * zout 
* 1 bol knoflook * boter 
 
Bereidingswijze: 
Schil de aardappels en snijd deze door het midden.  
Snijd de kip in hapklare blokjes en bestrooi deze met paprika poeder en peper. Bak de 
stukken kip in de boter op een middel hoog vuur. Stop bij het bakken niet meer dan 1 
laag kip tegelijk in de pan anders wordt het moeilijk om alle kanten mooi bruin te 
krijgen. Snij ondertussen de knoflook in stukken. Smelt, wanneer alle kip bruin is, wat 
boter in een grote pan met deksel. Stop de helft van de zuurkool met het vocht in de 
pan. Gooi de aardappelen de kip en de rest van de zuurkool erbij. Voeg de knoflook en 
het zout en peper toe. Wanneer je het geheel goed door elkaar hebt gegooid moet het 
geheel nog 1:15 uur met de deksel erop koken. Roer en proef het geheel tijdens die 1:15 
uur regelmatig. 
 
Serveertip:  
Wanneer het klaar is, kunt u het gelijk opdienen. Voor wie er van houdt, schep er 
tijdens het eten wat zure room door. 
Hourra! Chef 
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(advertenties)  
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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 
bekostigen, 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 30 oktober 2004 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 
Vrijdagavond 12 november 2004 organiseren we een informatieavond voor alle ouders/
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 
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De Sleper maakt vaart 
 
Het gaat nu toch echt gebeuren: nog één winter slapen, en de sleper wordt te water 
gelaten. Het laswerk is inmiddels af, de motor heeft een proefstart overleefd, en er is 
een begin gemaakt met het optrommelen van verfploegen. Het wordt nog wel even 
doorschilderen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat iedereen een steentje zal 
bijdragen aan deze laatste krachtsinspanning.  
  
Dat moet ook wel, want de doop is al gepland: op zaterdag 2 april zal wethouder Na-
gel van Wijdemeren de sleper officieel te water laten, ergens tegen het einde van de 
middag. Tegen die tijd zullen alle leden, sponsors en andere betrokkenen nog een uit-
nodiging ontvangen. Houd alvast deze middag vrij in die verder nog blanco agenda van 
2005. 
  
Voor degenen die de voorgeschiedenis niet kennen: in het voorjaar van 2003 heeft de 
Zuiderkruisgroep een nieuwe sleper gekocht. Deze sleepboot is nodig om tijdens trek-
tochten, maar ook tijdens wekelijkse opkomsten, de verkenners met een aantal vlet-
ten snel en veilig naar hun plaats van bestemming te slepen. De nieuwe sleper was bij 
aankoop niet af, er moest nog het nodi-
ge aan gebeuren. Onder de bezielende 
leiding van de slepercommissie hebben 
vele vrijwilligers al uren tijd hierin gesto-
ken. En zoals gezegd, nu nog het verf-
werk en dan kunnen we volgend voorjaar 
van start. Dan kan ook een prachtige 
foto gemaakt worden voor op de certifi-
caten, die vele ouders en andere betrok-
kenen al op voorhand hebben gekocht bij 
wijze van sponsoring. 
  
We zien ernaar uit ....... 
  
  
Paulien van Hessen, bestuurslid 

Een deel van de verfploeg in aktie... 
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Uit de oude doos... 
Al sinds de oprichting van de groep, inmiddels bijna een eeuw geleden, worden… 
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...wekelijks vele kinderen ‘van de straat gehouden’ door een grote en enthousiaste 
groep vrijwilligers. De ene ouder heeft hier meer oog voor dan de andere. Dit stukje 
kwamen we in een oude Belboei tegen (juli 1983):  
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10 vragen aan... Rick Stapel  
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ik ben Rick, 21 jaar jong en al een paar jaar akela bij de Albert Schweitzerhorde uit 
Loosdrecht, maar vanuit fiscaal oogpunt zitten wij tegenwoordig in Hilversum.  
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan?  
Ik zit nog op school, en ik volg de opleiding facility management in Den Haag. Dat is 
zeg maar een studie voor mensen die niet weten wat ze willen worden, want ik geloof 
dat bijna geen een fm-student daadwerkelijk facility manager wordt, terwijl je daar 
eigenlijk toch voor leert. 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten?  
Ik woon in Hilversum, en dat doe ik al heel lang met 1 paar zus-
sen, die luisteren naar de naam Sophie en Lot, en 1 paar ou-
ders. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis?  
Ik ben akela bij de AS en soosmanager, samen met graaf Wou-
ter (moet ik zeggen), en lid van het tocht-uitzet-team (grapje) 
 
5. Wat houdt dat in?  
Ik ben akela bij de AS en dan moet je dingen doen zoals 
programma’s verzinnen, geldzaken bijhouden en brieven schrijven enzo. Beetje het 
standaardwerk wat altijd meer blijkt te zijn dan dat het zou moeten zijn. Ook zit ik in 
het vermaarde tocht-uitzet-team, dat is een groepje mensen die ‘s nachts tochten 
uit zet, zodat die overdag niet al te moeilijk te lopen zijn. Verder als soosmanager dan 
moet je niet veel meer doen dan bier en fris enzo halen voor de soos op de schutters-
weg (iedereen is uitgenodigd!), mensen op hun fouten wijzen, mensen achter de vod-
den aanzitten dat ze nu eindelijk hun sooslijst betalen enzovoorts.  
 
6. wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
In 1989 (streber dat ik dat weet, maar op mijn kamer hangt nog steeds mijn beverin-
stallatiediploma, leuk scrabble woord, compleet met datum dus daarom weet ik dat 
nog) kwam ik bij de bevers in Hilversum. Hierna heb ik bij de Pieter Maritshorde geze-
ten, en daarna bij de Pocahontaswacht. Ook heb ik nog een jaartje Wilde Vaart ge-
daan en toen ging ik dus leiding geven bij de AS. Ook heb ik een tijdje leiding gegeven 
bij de PM als soort van 4e wiel aan de wagen. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik ben op mijn 6e een keer als vriendje van Karel op weg naar Ikea zomaar afgezet bij 
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Mededelingen 
I.V.M. een kapotte frituur zoekt de soos met spoed: 1 friteuse, 
afhaal mogelijk.  
 
Verder is de zoektocht naar een minivriezer nog altijd niet 
voltooid. 
 
Ook alle mogelijke geluidsapparatuur en andere mogelijk 
handige dingen voor een soos, daarvoor houden wij ons 
aanbevolen. 
 
 rick @zuiderkruis.nl 

de bevers en daar toen maar gebleven, en dat doe ik dus nu nog steeds.  
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Eh, dat zijn er niet zoveel de laatste tijd geloof ik. Ik reis veel, zo’n 3 uur per dag en 
lezen doe je dan ook al snel veel. Verder ben ik de laatste tijd niet echt into hobby’s 
ofzo, ik ben nu nogal druk met school namelijk.  
 
9. Wat vind je de grootste uitdaging in jou functie de Zuiderkruis? 
Ik heb doel binnen zo kort mogelijke tijd directeur te worden van Scouting Nederland, 
en als ik dat bereikt heb ga ik de wereld veroveren. Maar eerst maar even proberen om 
van de Albert Schweitzerhorde een leukere groep te maken met een enigszins aan-
vaardbaar ledenaantal, echt relaxed is het niet om al sinds het begin de kleinste 
groep te zijn. 
 
9b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon stellen? 
Is het waar dat je binnen 2 jaar genaturaliseerd Belg en lid van de fanclub van Clou-
seau wilt zijn? En als scoutingvraag: jij hebt bij alle takken leiding gegeven, bij welke is 
het leidinggeven het leukste?  
 
10. De persoon die ik de volgende keer in deze rubriek wil zien:  
Jochem Harteveld omdat ik de komende tijd veel met hem te maken krijg i.v.m. een 
nieuw clubhuis, en zo wel wat van hem te weten wil komen. 
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Na onze fantastische 
imitatie van André 
Hazes, ging Koen een 
aantal indianen en een 
olifant nabootsen. Toen 
pakte Sterre en ik (Bart) 
onze kans om al aan de 
taart te beginnen. 
Daarna vonden we het 
ook wel sociaal om de 
poca-ers en de leiding 
ook wat te geven. En 
Koen kreeg uiteindelijk 
ook wat.  
 

Later, toen de poca-ers naar hun bedje moesten, gingen wij nog even bij de leiding 
zitten waar Ronald Bart en Koen een flink lesje in nipple twisten heeft gegeven. Na een 
avond vol met blauwe tepels moesten wij ook maar naar ons bedje toe. Na vele uren 
keten hadden wij ook besloten te gaan slapen. 
 
Toen we de volgende ochtend wakker werden, had de leiding nasi voor ons gemaakt en 
toetjes, die echt extreem lekker waren. Daarna gingen we opruimen en daarna zijn we 
nog een spelletje gaan doen wat de tijd weer terug zou draaien, zodat we niet altijd in 
de eeuwige omgekeerde wereld terecht zouden komen. Gelukkig is het ons gelukt om 
de tijd om te draaien. Uiteindelijk is alles dus wel goed gekomen. 
 
Groetjes, de toffe peren (Bart, Koen en Sterre) 
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Afscheidsweekend Poca 

Dlerew edreekegmo 
 
Na een vette WVA-opkomst begon voor ons het afscheidsweekend (TE LAAT). Toen we 
aankwamen bleek dat we boodschappen bij Appie moesten doen voor het (luxe) 
ontbijt. Na een geweldige (levensgevaarlijke) tocht met Youri in het winkelwagentje, 
kwamen we aan bij Albert. Ondanks de geweldige commanderende Iris, is het ons toch 
gelukt om een culinair ontbijt samen te stellen. Daarna gingen we maar weer terug 
naar het clubhuis, omdat het zo saai was om de hele avond in de Albert Heijn te 
blijven rondhangen. Toen we weer terugkwamen bleek dat het thema weer grote invloed 
had op ons eetgedrag. Het ontbijt en het avondeten werden ook omgedraaid, 
waardoor Bart B zijn endeldarm niet meer onder controle kon houden. Toen we ons 
bordje eindelijk allemaal op hadden, had de leiding een heel leuk spelletje in gedachten 
voor ons. 
 
We moesten allemaal naar buiten gaan, en Ronald ging het spel uitleggen. Omdat het 
thema 'omgekeerde wereld' was, had dat spel er natuurlijk ook mee te maken. De 
leiding had heel leuke raadseltjes bedacht. We moesten naar de locatie toelopen wat 
uit dat raadseltje kwam. Maar het probleem was dat ze dat raadseltje zo hadden 
gemaakt dat het echt onmogelijk was om hem op te lossen. Maar na honderden tips 
van Ronald waren er toch een paar mensen uitgekomen. Toen bleek het dus dat we 
naar het WVA clubhuis moesten. 
 
Het was echt Kortom Uitermate Teleurstellend (KUT) weer. De regen kwam met 
bakken tegelijk naar beneden. Nou, we waren op de helft van de tocht en toen kwam 
Ronald maar even langs om ons een spel te laten doen. Ik denk dat ze doorhadden 
dat dit niet zoveel zin had met dat weer. Toen moesten we maar een heel leuk 
geblinddoekt spelletje doen, desondanks de sneeuw, de regen en de hagel hadden we 
deze zware tocht toch overleefd. 
 
Toen gingen we maar weer terug naar het clubhuis. Daar had de leiding een heel leuke 
verrassing voor ons. Ze hadden namelijk alle matjes omgedraaid. Toen hadden wij ook 
nog een kleine verassing voor de poca-ers door een klein optreden te geven. Koen op 
de tom, Sterre op het petje en Bart op de snare. 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalse-
laan: 

 
 

13 november 
11 december 

8 januari 
 

Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons 
om bij de container. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Jochem Harteveld 

06-47671368 

(advertentie) 
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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 Shirley Fiene 035-6280400 
Beheer Schuttersweg  Margot van der Horst 035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen  Wieke Broeders 035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners Ben van Hengstum 035-6236766 
Materiaalmeesters Erik Rosendal 035-6288045 
 Bastiaan Verbeet 035-6852745 
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 06-14140594 
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 06-52471532 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Danny van der Linden  035-6839850 
Postmaster Ben van Hengstum 035-6236766 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand schippersraad 
2e zaterdag van de maand krantenactie WVA 
Op afspraak akelaraad 
29 oktober groepsraad 
 
Data 
12 november welpen-info-avond 
15 januari 2005 boerenkoolmaaltijd 
19 maart 2005 groepszwemmen 
2 april 2005 tewaterlating sleper 
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