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Van de redactie 
De laatste maanden van het jaar zijn altijd ontzettend druk. De nieuwe leden van 
iedere onderdeel zijn, na het overvaren, net weer een beetje aan elkaar gewend 
geraakt en er worden veel leuke programma’s met de nieuwe groep gedaan. 
Regelmatig is er een weekendkamp, en natuurlijk hebben we alle heisa rond de 
speculaaspoppen aktie en natuurlijk door Sinterklaas. 
 
In de vorige Belboei deden we een oproep om mee te denken over een leuke naam voor 
het nieuwe clubhuis in Loosdrecht. We hebben het overweldigende aantal van… uhm… 
1 inzending gekregen. Dit was meteen wel een heel leuke inzending, en die verdiende 
zonder meer een eigen pagina. Ellen, bedankt voor je speurwerk! We hopen dat de 
mensen die de clubhuis-kar trekken er iets aan hebben. Goede ideeën mag je natuurlijk 
blijven inzenden, wij geven ze door! 
 
We zagen enkele weken geleden een berichtje van Martijn Haringman voorbij vliegen. Hij 
heeft zich de laatste jaren bezig gehouden met al het kleine, vaak onzichtbare maar 
broodnodige onderhoud aan de clubhuizen. Hij heeft nu besloten hiermee te stoppen, 
en andere dingen met zijn tijd te gaan doen. Martijn, bedankt voor je inspanningen! We 
zoeken nu natuurlijk mensen die dit belangrijke werk van hem overnemen. Onze groep is 
er een kei in om kinderen te vermaken, en ze allerlei vaardigheden bij te brengen. Dit 
kunnen wij niet doen zonder goede en veilige onderkomens! Verderop in deze Belboei 
staat een oproep aan iedereen die (af en toe) iets voor ons kan betekenen. Geef je op! 
We hebben dit echt nodig. 

 
Waar ze als geen ander last hebben van eindejaarsdrukte, 

da’s bij de post. Door de overvloed aan kerstkaarten weten 
we niet helemaal zeker of deze Belboei nog voor de kerst bij 

jullie thuis aankomt. Desondanks willen we jullie wel vast 
heel fijne feestdagen en natuurlijk een prachtig 2005 

wensen. 
 
De redactie. 
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Van het bestuur. 
Ieder doet zijn ding… 
 
Onlangs hebben we weer de Groepsraad gehad. Dat hebben we 2 x per jaar: alle leiding 
en het bestuur bijeen om besluiten te nemen over een aantal zaken die spelen. 
Feitelijk is dat het hoogste bestuursorgaan binnen de Zuiderkruisgroep. Het bestuur 
wil vaak van alles, en stelt dat voor, maar wanneer de leiding er anders over denkt — 
dan gebeurt het gewoon niet. Democratie in optima forma. Dit keer zat er weer (zoals 
ieder jaar rond deze tijd) nieuwe leiding bij, die net leiding was geworden. Dan is het 
altijd goed om weer even uit te leggen wie nou wat doet in onze groep. En hoe we 
elkaar daarbij kunnen helpen. 
 
Ieder onderdeel heeft leiding. Één daarvan is de verantwoordelijke leiding: dat is 
degene die het laatste woord heeft en die verantwoordelijk is voor de goede gang van 
zaken binnen een onderdeel. De spil binnen het onderdeel en de directe 
contactpersoon voor de ouders. 
Die leiding wordt bijgestaan door de groepsbegeleiders (daar hebben we er 3 van: één 
voor de bevers, één voor de welpen en één voor het waterwerk). Die bespreken met de 
leiding die zaken die meerdere onderdelen betreffen of waar de leiding zelf niet uit 
komt. Dat kunnen leidingproblemen betreffen, maar ook de organisatie van de 
Groepsdag, de Boerenkoolmaaltijd of de speculaaspoppen, bijvoorbeeld. 
 
Een keer per maand vergaderen de groepsbegeleiders met het bestuur. Daarbij gaat 
het voornamelijk om zaken die de kinderen en leiding vaak zelf niet merken, maar die 
wel nodig zijn om de groep draaiend te houden. De panden en de vletten bijvoorbeeld, 
de contracten met gemeenten die daarvoor nodig zijn, de wettelijke regels waar we 
aan moeten voldoen (en hoeveel dat allemaal wel niet mag kosten!). 
 
Op dit moment breekt het bestuur zich bijvoorbeeld het hoofd over het nieuwe pand in 
Loosdrecht. Daar hebben we een schitterend plan voor en de volle medewerking van de 
gemeente aldaar. Maar dat pand wordt zo ongelofelijk dúúr, dat we ons afvragen of 
dat nou wel verantwoord is (en of we al dat geld wel bij elkaar zullen krijgen, 
natuurlijk…). 
 
Gelukkig worden we daarin bijgestaan door een grote groep enthousiaste mensen die 
zich bekommert om ofwel het onderhoud van de panden, de haven, de BelBoei, de 
verhuur, het materiaal, de ledenadministratie, de Website, de sleper, noem maar op: 
teveel om op te noemen. Zonder die mensen zou er helemaal niets draaien! 
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F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertenties) 

 
Zo zie je maar: ieder doet zijn ding, de meesten op de achtergrond. Daar merkt 
niemand iets van (behalve als ze hun ding eventjes niet zouden doen!). En dat gaat 
allemaal redelijk zonder veel slag of stoot. Geweldig om daar ook een klein radertje 
van te mogen zijn! 
 
Ruurt Stapel, 
Bestuursvoorzitter. 
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Resultaten speculaaspoppen actie. 
Aan alle speculaaspoppenverkopers (en hun ouders) 
 
 
Wat hebben jullie weer je best gedaan! 
 
 
 
In totaal zijn er dit jaar 5814 speculaaspoppen door jullie verkocht. Iets minder dan 
vorig jaar (5920) maar toch een geweldig resultaat. Het onderdeel dat dit jaar de 
meeste poppen heeft verkocht is de Pocahontaswacht. En volgens mij maken zij daar 
een sport van, want ook de vorige twee jaren waren zij de topverkopers van het 
Zuiderkruis. Welke horde of wacht durft de uitdaging aan om dit resultaat volgend 
jaar te verbeteren? 

 
Op onderstaand schema kan je precies zien hoeveel elk onderdeel 
heeft verkocht en wie van dat onderdeel de beste verkoper was. Een 
speciale vermelding krijgen Rob Klijnman, Menno Vos, en Jetze Meyer; 
zij waren vorig jaar al de beste verkopers van hun groep en ook nu 
weer!!! 
 

 
 
Onderdeel aantal poppen naam beste verkoper aantal poppen 
Bevers 334 Bas van Hengstum 106 
Albert Schweitzer 401 Dennis Strik 57 
Sioniehorde 752 Rob Klijnman 167 
Neuweghorde 607 Jan Willem Bruggeman 101 
Pieter Maritshorde 837 Menno Vos 197 
Ankerwacht 624 Jetze Meyer 267 
Pocahontaswacht 956 Bart van Welzenis 102 
Wilde Vaart 901 Iris Schultheiss 178 
 
 
Deze superverkopers hadden vaak één van de ouders als hulpverkoper op hun werk, 
maar Menno heeft bij familie, vriendjes en in de buurt zelf ook hééél veel verkocht. 
Hartstikke goed. Ook zo leuk was, dat kinderen, net lid van het Zuiderkruis, of zelfs 
nog aspirant-lid (Celinde de Koning) ook zulke goede verkoopresultaten hadden. 
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Zaterdag 4 december hebben Bas, Rob, Jan-Willem en Menno 
persoonlijk van Sinterklaas een cadeautje gekregen. Sinterklaas 
heeft de Verkenners en Wildevaarders wegens tijdgebrek niet kunnen 
bezoeken, daarom heeft hij die cadeautjes aan hun leiding gegeven 
om ze door te geven aan Bart, Jetze en Iris.  
 
 
 
 

Alle kinderen die 25 speculaaspoppen hadden verkocht, of een veelvoud 
daarvan, deden mee met lootjestrekken. De twee Zwarte Pieten hebben 4 
december de lootjes getrokken en Joost Heuvelink en Marijn Hiep waren de 
gelukkigen die een cadeaubon kregen uitgereikt. 
 
 
 

 
Deze speculaaspoppenactie heeft voor het Zuiderkruis toch mooi € 4000 opgeleverd 
en daar kunnen wij weer leuke dingen voor doen. Zo gaan we in maart weer met de hele 
groep zwemmen in De Trits in Baarn. 
 
 
 
Wij willen iedereen die heeft meegeholpen heel 
hartelijk bedanken! Zeker ook de ouders die hebben 
geholpen bij de verkoop, maar ook bij het tellen van 
de poppen en het geld of bij het rondbrengen van de 
poppen. (Voor de bevers en de Welpen was dat nog 
een heel gesjouw.) 
 
 
 
Hartelijk bedankt, en... Volgend jaar weer?! 
 
Wieke Broeders 
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Ontruimingsinstallatie op de Diep 
 
Van het clubhuis op de Diependaalselaan wordt regelmatig gebruik gemaakt voor 
weekeindkampjes. 
Na de bekende rampen in Enschede en Volendam is ook de Gemeente Hilversum een 
strenger beleid gaan voeren ten aanzien van de veiligheid van ruimtes waarin 
overnacht wordt. In de afgelopen periode heeft ons clubhuis een keuring ondergaan. 

Het is er niet onveilig maar de Gemeente eist toch dat er 
aan de voor- en achterkant een nooddeur wordt gemaakt, 
dat er verlichte bordjes komen om die deuren aan te wijzen 
en dat er in het hele gebouw een ontruimingsinstallatie 
wordt aangelegd. 

 
 
Zo’n installatie werkt met rookmelders. Zodra er een hoeveelheid 
rook een melder bereikt gaat er in het hele pand een alarm af ten 
teken dat iedereen langs de kortste en snelste weg het pand moet 
verlaten.   
 
 
Al met al is het realiseren van bovengenoemde zaken een vrij kostbare ingreep. Maar 
gelukkig konden we onder de deskundige begeleiding van Frank Meester een hoop 
dingen zelf doen en daardoor een (aanzienlijk) gedeelte van de (arbeids)kosten 
uitsparen.  
De ontruimingsinstallatie is inmiddels aangelegd en goedgekeurd, de nooddeuren en 
de verlichte bordjes zullen er ook voor het einde van het jaar zijn. Dan voldoet het hele 
gebouw aan alle eisen die er aan de veiligheid gesteld worden en kan er nog geruster 
geslapen worden. 
 
Graag wil ik IJsbrand, Laurens, Ben, Erik Heuvelink, Frank Meester 
en Jan bedanken voor de avonden dat zij hard aan het werk 
geweest zijn om e.e.a. te realiseren. 
 
Ellen Brouwer 
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Gezocht: 
 

Wij zijn op zoek naar handige ouders die ons bij 
willen staan in het onderhoud. 

 

Grote klussen worden vaak uitbesteed maar er 
blijven altijd nog een hoop kleine klusjes over die 
ook gedaan moeten worden. Zoals het vervangen 

van tl-buizen, het vastschroeven van losse 
stopcontacten, hier of daar iets vast etc. 

 

Wie wil ons daarbij helpen? 
 

Ellen Brouwer & Jan Lieste 
onderhoud@zuiderkruis.nl 

035-6216022 

FOR MAINTENANCE 
onderhoud@zuiderkruis.nl 
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Welkomstweekend Pocahontaswacht. 
 
Hallo allemaal 
 
De poca had een welkomstweekend. Het was erg leuk. Marieke en Iris organiseerden 
het. 
Het thema was Hans en Grietje. We begonnen met openen (natuurlijk) dat doen we 
namelijk elke week(umh umh). De nieuwe verkennertjes (Joyce, Georgios, Twan en 
Teun) zijn geïnstalleerd, en de nieuwe schipper Guno. Want helaas Ronald gaat de 
poca verlaten maar gaat wel naar de wva veel plezier daar we zullen je missen. 
 
Bij hans en grietje hoort natuurlijk een 
snoephuisje die moesten we toen gaan 
maken van karton en er moest een hans 
en een Grietje inpassen. Alle jongens 
waren verkleed als hans en alle meisjes 
als grietje. Toen was er geen tijd meer 
en werd er bepaald door de jury (Roald), 
hij vond het snoephuis van Remon Jorik 
Loek en Peter het mooist die wonnen 
dus ook en die hoefde niet te corveeën 
werd gezegd maar de rest ook niet dus 
dat maakte niet veel uit. 
 

Na afloop van het bouwen van de snoephuizen 
gingen we ze slopen dat was erg leuk om te doen. 
Toen hadden we gezellig meel gehapt alleen het liep 
een beetje uit de hand. tot een meelgevecht 
iedereen was opeens grijs wat gaan de jaren toch 
hard. 
 
's Avonds waren Diederik en Danielle ontvoerd en we 
kregen een hint dat de boekenworm hun ontvoerd 
had. Aangekomen bij de bibliotheek vonden we een 
gootsteen ontstopper. En natuurlijk een nieuwe hint 
we moesten naar de hei. Maar dat hadden we niet 
echt door. Dus liepen we door het bos en we kwamen 
de bosmonsters tegen... de argonauten. 
 
Uiteindelijk kwamen we toch op de hei uit, daar 
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waren Danielle en Diederik. Toen gingen we de hele tocht (maar dan korter) weer terug. 
En we gingen ‘slapen’. Yoeri en Peter hadden het heel gezellig in de wc die nacht. 
 

 
 
 
De volgende dag gingen we ontbijten, ze hadden 
alleen maar ranzige dingen gekocht (vooral het 
drinken). Toen gingen we slaapmutsen bewerken. 
Het was eigenlijk de bedoeling dat we er mee 
geslapen hadden maar dat waren Iris en Marieke 
vergeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die dag had teun een nieuwe hobby gevonden, 
in een blauwe ton zitten en dan heeeeeeeel 
hard heen en weer gerold te worden. Vlak na 
het ontbijt begonnen we aan de pepernoten 
het waren er helaas maar heel weinig, Conne 
had nog honger. 
 
Heel veel groetjez en xxxxxxxxxxxx Rosa en 
Conne. 
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Nieuwe naam clubhuis in Loosdrecht. 
De redactie heeft gevraagd een naam voor het nieuwe clubhuis in Loosdrecht te 
bedenken. 
Als archivaris ben ik daarom in het verleden gedoken en heb de oude namen van het 
Albert Schweitzer clubhuis en van het Wilde Vaart clubhuis opgedoken. 
 
De Albert Schweitzerhorde is rond 1945 opgericht als Winnetouhorde. Of hun clubhuis 
toen al een naam had, heb ik niet terug kunnen vinden. Er wordt gesproken van een 
hordehol of troephoofdkwartier. Het moet zich bevonden hebben op het Landgoed 
Eikenrode van de Heer Hacke van Mijnden. Na 5 jaar wordt de horde omgedoopt tot 
Albert Schweitzerhorde. Waarom is mij niet duidelijk. 
Albert Schweitzer (1875-1965) was een veelzijdig man. Hij kwam uit de Elzas (toen 
Duits grondgebied) en was arts, theoloog, filosoof, musicus en medisch zendeling. Hij 
richtte in Lambaréné (nu Gabon in centraal Afrika) midden in de rivier de Ogave het 
allereerste ziekenhuis in die omgeving op. In 1953 ontving hij de Nobelprijs voor de 
Vrede. 
De naam van het clubhuis van de Albert Schweitzerhorde in de 50er jaren is 
‘Lambaréné’ en het clubblad dat ze een aantal jaren hebben gehad, heette ‘Ogave’. 
In 1978 krijgt de horde een nieuw clubhuis aan de Laan van Eikenrode en omdat de 
familie Bos zich heel erg heeft ingespannen voor de Loosdrechtse scouting wordt de 
naam van dat clubhuis ‘de Boshut’. <Als wij dit tot voorbeeld nemen zou het nieuwe 
clubhuis de ‘Stapelhut’ kunnen heten> Sinds wanneer en waarom wij ‘de Boshut’ ‘de 
Laan van Eikenrode’ zijn gaan noemen heb ik in de boeken nog niet teruggevonden. 
 
In het begin van de 60er jaren wordt op initiatief van de Albert Schweitzerhorde een 
(zee)verkennersgroep opgericht. Hun eerste clubhuis is de zolder van de garage van 
het Gemeentehuis. Later bouwen zij aan de overkant van de weg het clubhuis dat nu 
het Wilde Vaartpand heet. 
Deze zeeverkennersgroep draagt de naam Poseidon. Poseidon is de heerser van de zee, 
de wateren en al hun goden. Hij woont in Aigai, een stad gelegen in de diepte van de zee 
en daar heeft hij een schitterend gouden paleis. Het Wilde Vaartpand is weliswaar niet 
schitterend en van goud maar het droeg toch de naam ‘Aigai’ (hoe je dat precies 
uitspreekt weet ik niet maar het zou wel eens égé kunnen zijn). Wanneer wij deze naam 
hebben laten vallen en veranderd hebben in Wilde Vaartpandje weet ik niet. 
 
Ik hoop dat dit hele verhaal jullie inspireert tot het bedenken van een mooie, als het 
even kan, begrijpelijke, naam voor het nieuwe clubhuis. 
 

Ellen Brouwer 
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Sinterklaasweekend Wilde Vaart 
 
 
Het is zaterdag 11 december en de wilde vaart viert Sinterklaas. 
 
We begonnen om 11:30 uur met de spullen naar 
Loosdrecht brengen, daarna was het tijd voor 
oud papier. Gelukkig waren er een paar hele 
lieve vaders die ons hiermee hielpen, waardoor 
we ook weer op tijd op Loosdrecht konden zijn. 
 
 
 
Onder het genot van een paar pannekoekjes 
begonnen we aan de surprises. Er waren veel 
verschillende surprises, sommige heel vies :). In 
ieder geval hadden we allemaal heel veel lol en 
iedereen was blij met z’n kadootjes. 
Toen we allemaal klaar waren was het een hele 

grote troep  (zie foto).  
Gelukkig hielp iedereen mee met 
opruimen, dus we waren snel klaar. 
 
Het avondeten was wat aan de 

weinige kant maar desalniettemin erg lekker. 
Het bestond uit gebakken aardappeltjes en 
een hamburger, als toetje hadden we 
fruitcocktail. De vreetzakken onder ons 
hadden nog wat macaroni met saus gemaakt 
om hun honger te stillen. 
 
Saskia moest eerder weg, want Marieke 
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(poca’er) vierde haar verjaardag en ook daar moet de WVA natuurlijk 
vertegenwoordigd worden. 
 
Na het eten ging iedereen zich omkleden voor het feest, en wat zagen we d’r leuk uit :). 
Het feest van de Matancastam was erg gezellig. Er was nog wel een rookbommetje 
gegooid maar ondanks dat hebben we het erg leuk gehad. 
 

 
 
 
Toen we weer naar Loosdrecht gingen hebben we daar nog even gekletst en toen 
gingen we slapen. 
De volgende ochtend werden we gewekt met een lekker ontbijtje (eitje met kaas en 
spek). Daarna hebben we nog een beetje schoongemaakt en ging iedereen weer naar 
huis. 
 
Kortom dit was weer eens een geslaagd Wilde Vaart weekend! 
 
Elva & Pauline. 
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Afscheidskamp Neuweg 
Het begon allemaal op 13 november. We begonnen met een handelspel, de dikke 
dealers hadden gewonnen. 

 
 
 
Toen hebben we gegeten, Joost 
Arjan Gijs en Natalie moesten 
afwassen. Daarna deden we het 
nachtspel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de jongenskamer was het half acht, we moesten nog een half uur slapen. 
 
 
 
 
Daarna hebben we 
ochtendgegymnastiekt. 
 
 
 

Na het ochtendgymnastiek hebben 
we ontbeten en daarna een 
smokkelspel gedaan. 
 
Gijs. 
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Afscheids & welkomst weekend Neuweg 
 
Het was allemaal heel leuk, op zaterdag 13 november gingen we op kamp. 
 
 
We hebben heel veel leuke spelletjes 
gedaan & als we even niks te deden dan 
gingen we met de deksel van de zandbak 
van de glijbaan af. 
 
 
 
 
's Avonds deden we het 
griezelgeluidenspel. En toen we gingen 
slapen (niet dus) bleven we bijna de hele 
nacht op. 
 
 

 
 
 
De volgende ochtend gingen we 
tekenen, daarna eten. Toen deden we 
een aantal spellen (die waren heel 
leuk). En toen gingen we 
meelballonnetjes maken. 
 
 

 
 
Groetjes van Jan-Willem. 
 
p.s. en ook van: 
Arjen, Tim, Joost, Daniël, Luuk, Bobby, Gijs, Martijn, Vincent, Noor, Laura, Manon, 
Nathalie, Elena & natuurlijk de leiding (Akela, Jakkela & Hathi) 
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Uit de oude doos 
De afgelopen maanden berichtten wij regelmatig over de bouw van ons nieuwe clubhuis 
in Loosdrecht. Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat onze groep een nieuw 
onderkomen bouwt. Dit fragment komt van het bestuur uit de periode waarin ons 
clubhuis aan de Diependaalselaan werd gebouwd (1983). 
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HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN 

 
 
 
 

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders. 
 
Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij 
kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om 
het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te 
houden. 
 
Heb je een bedrijf, en wil je ons tegen geringe vergoeding 
ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan 
contact op met belboei@zuiderkruis.nl. 
 
Wij wachten vol spanning op uw mail. 
 
De redactie 

(advertenties) 
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Mededelingen 
Jochem is ontzettend hard op zoek naar 
woonruimte in de omgeving van Hilversum. Wie kan 
deze nette jongen aan een kamer helpen? 
 
S.v.p. mailen aan jochem@zuiderkruis.nl, of bellen 
met  06 47 67 13 68. Thanks!! 

(advertenties) 

De fijne bank van de stam heeft het laatste feest 
helaas niet overleefd. Heb je nog een goede 
driezitter die in de weg staat (mooi hoeft niet), dan 
wil de stam die graag van je overnemen. 

rick@zuiderkruis.nl 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalse-
laan: 

 
 

8 januari 
12 februari 
12 maart 

 
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 Jan Lieste 035-6931793 
Beheer Diependaalselaan Joke de Jong 035-6232564 
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 Guno Heitman 035-6286143 
sWilde Vaart Antarctic Ronald Frank 035-7726973 
Matancastam Laurens van Wageningen 035-6284829 
Rimpelstam Guno Heitman 035-6286143 
 
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 
 
Data 
26 december kerstinstuif soos 
1 januari 2005 nieuwjaarsinstuif soos 
15 januari 2005 boerenkoolmaaltijd 
19 maart 2005 groepszwemmen  
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