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(advertenties) 

Van de redactie 
Hoi allemaal! 
 
Na een tijdje genoten te hebben van zon, zee en strand, is het dan toch weer tijd om 
hard aan de slag te gaan in dit nieuwe jaar! De zomervakanties zijn voorbij. Een nieuw 
scouting jaar staat voor de deur, en ook de scholen maken weer hun start. Een mooi 
moment voor deze Belboei boordevol spannende zomerkamp verhalen.  
 
Een nieuw jaar betekent ook veranderingen. Zo ook bij ons, de redactie.  
Omdat Sander ons in november gaat verlaten, hebben we nu alvast versterking 
gekregen van mij. Onder ’10 vragen aan…’ stel ik me even voor.  
 
Nog een verandering: binnenkort  varen de oudste leden weer over van het ene 
onderdeel naar het andere. Dit is natuurlijk tijdens onze jaarlijkse groepsdag. Wij 
verheugen ons alvast weer op de leiding BBQ! 
 
Iedereen een ontzettend actief en leuk jaar toegewenst! 
 
Namens de redactie, 
Bart 
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Van het bestuur 
 
Is het glas half vol, of is het nou… 
 
’t is maar net hoe je ’t bekijkt. Afhankelijk van hoe je stemming is of hoe je in het leven 
staat: zie je de successen of wat er niet zo best gaat? 
 
De vakantie is weer voorbij: bàh. Maar we mogen nu wel weer met een nieuw seizoen 
beginnen, met nieuwe leiding, nieuwe kinderen, in een enkel geval op een nieuwe locatie. 
Leuk toch? 
 
De sleper heeft zich kranig geweerd. Is met kamp mee geweest naar het hoge noorden 
en terug. Helaas ging hij daarbij wel stuk. En middenin Sail viel alles stil. Laten we het 
houden op aanloop problemen: het zat nog niet zo goed vast, en dat is nu inmiddels 
dank zij Ron gerepareerd. 
 
Komt dat nieuwe gebouw in Loodrecht er nou of niet? We hebben 
een Portacabin op het oog, hebben de vergunningen ingediend, 
maar de gemeente ligt (weer eens) dwars.  Maar: het komt er wel! 
We moeten alleen nog even een beetje duwen… 
 
De Schuttersweg staat te verloederen: het dak lekt hoe langer hoe 
meer, en er gebeurt maar niks. Maar achter de schermen is Jan hard bezig de 
benodigde vergunningen, tekeningen etc. te verkrijgen. Het geld is er al, dus de 
voornaamste hobbel lijkt genomen! 
 
Eerdaags staan we op de vrijetijdsmarkt op de Groest. Hebben we een stand voor 
kunnen regelen. Maar helaas gaat het niet zo makkelijk om leiding + vlet op de Groest 
te krijgen tijdens die dag. Iedereen heeft wat anders te doen. Maar let op: we staan er 
op 10 september. Benieuwd hoeveel nieuwe leden we daar weten te werven… 
 
Maar het belangrijkste noemde ik al: een nieuw seizoen, en dat betekent altijd dat er 
leiding afscheid neemt. Heel jammer, temeer daar we die ervaren leiding heel hard 
kunnen gebruiken. Maar er is ook zon achter die wolken te zien: vanuit de Wilde Vaart 
komt een enthousiast clubje nieuwe leiding tevoorschijn. Die er allemaal heel veel zin in 
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hebben, dus dat moet wel haast een succes worden! 
 
Oftewel: ook door de problemen die we natuurlijk net als iedere andere organisatie 
gewoon regelmatig hebben, gaat het allemaal best wel goed. 
Als je het maar wilt zien! 
 
Daarnaast problemen van een heel andere orde: af en toe zit er wel ‘ns iemand even in 
een dip, en op dit moment is dat onze Ellen. Veel sterkte, Ellen, we helpen je waar we 
kunnen! 
 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter van het Bestuur. 

Vrijetijdsmarkt 

Zaterdag 10 september staan wij van 10.00 tot 17.00 ons als Zuiderkruis te 
promoten op de vrijetijdsmarkt op de Groest te Hilversum. 
 
We hebben een kraam, en een vrije ruimte voor een vlet. We hebben een heuse folder 
gemaakt, en gaan ons eens goed op de kaart zetten . We staan daar op die markt 
met steeds 2 bestuursleden en (hopelijk! Meld je aan!) tenminste 2 leiding. 
 
We laten kinderen 'zandzakjes & fok hijsen' terwijl de ouders / oudere kinderen een 
doorlopende diavoorstelling op een laptop kunnen bewonderen. Alle Zuiderkruisers zijn 
welkom om te komen kijken, en als ze willen aan geïnteresseerden te vertellen hoe leuk 
Scouting Zuiderkruis wel niet is. Graag je uniform aan, anders ben je onvoldoende 
herkenbaar! 
 
Tot de 10de  
Paulien van Hessen, bestuurslid 
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Wild, wild west! 
Een knallend wilde westen kamp van de Sioniehorde en de Albert Schweitzerhorde 

anno 2005 
Hallo Allemaal! 
 
Hier even hét ‘korte’ verslag van een weer geweldig zomerkamp van de Sionie en Albert 
Schweitzerhorde. Het was natuurlijk weer een toffe en plezante week. Het weer was 
alleen een beetje minder, maar dat kon de pret niet drukken!  
Het thema dit jaar was Wilden Westen. We verplaatsten ons dan ook terug de tijd in. 
Terug naar het jaar 1800, de tijd van de stoere cowboys en girls en niet te vergeten 
de gewelddadige bandieten… 
Op maandag 25 juli reisen 19 welpen en 7 man leiding af naar Dordrecht. Verslag van 
een ooggetuige: 
 
Maandag 25 juli 
‘Vandaag kwamen we aan. De weg was een smal en onverhard pad. De bladeren 
ritselden.. 
We begonnen met een tocht om de buurt te verkennen. We zitten vlakbij een Duits 
kamp waar alleen maar hoempapa muziek vandaan komt! Veel groepjes verdwaalden in 
de woestenij die rond ons clubgebouw was gevormd.  
De jongens waren aan het spelen en de meisjes ook. De wind woei zo hard rond het 
gebouw dat het kraakte en piepte. Het gierde en het gierde, en de wind huilde zelfs… 
Na deze barre en spannende tocht kwamen we weer aan bij het clubgebouw. Daar had 
onze toffe kookstaf weer een goed glas limo voor ons klaargezet. Dit verorberden wij 
met volle teugen.  
Nadat wij deze heerlijke lekkernij weggedronken hadden, konden we met het volgende 
spel beginnen. We gingen een spel doen dat heet: ‘iemand is hem, niemand is hem’. 
Ondertussen werd er door de stoere local Mr. Poker aan ons een aantal 
lassotechnieken geleerd. Later deze 
week zouden deze nog wel eens goed 
van pas kunnen komen, aldus de 
stoere, ruige, wilde maar vooral 
uitmuntende Mr. Poker! 
Toen stond er een driehoeksspel op 
het programma. De groep werd 
gesplitst in drie kleine maar 
krachtige teams. We begonnen met 
het spel, en al gauw lag de moedige 
Buffalo Bill op voorsprong. Maar 
deze schurk werd ingehaald door de 
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nog moedigere Sherrif! Helaas voor deze 2 gewelddadige mannen werd het spel 
uiteindelijk gewonnen door de slechtste schurk die er ooit ter wereld rondgelopen 
heeft: Billy the Kit. 
Na dit spel gingen we eten. We aten deze avond macaroni, klaargemaakt door onze 
eigen kookstaf. Het was erg lekker! Nu zijn we spelletjes aan het spelen, en gaan we zo 
naar bed.  
Al met al een spannend begin in het Wilde Dordse Westen!’ 
‘Het is nu middernacht en ik wordt net wakker. Kan niet goed slapen want ik hoor 
gestommel door de gang en op de trap, wat gebeurt er nou?! Ik moet stoppen met 
schijven, er komt iemand binnen…’ 
‘Dit geloof je nooit! Een nachtspel. De leiding kwam vannacht ineens binnen en maakte 
ons wakker. We moesten ons weer aankleden en gingen een ontzettend gaaf spel 
doen! Het was een smokkelspel in het donker. Ik mocht als eerste smokkelaar zijn, en 
daarna de douane. Daarna moesten we weer naar bed toe.’ 
 
Dinsdag 26 juli 
‘We waren natuurlijk alweer vroeg 
wakker. Want tja.. Je bent niet voor 
niets welp én op kamp! Nadat we even 
later met Joe Kruitdamp en Charlie 
Chick ochtend gymnastiek gedaan 
hebben, gingen we ontbijten. 
Na het ontbijt gingen we eerst een spel 
doen. Levend Stratego. Er was een 
oorlog uitgebroken tussen de 
blauwhuiden en de withuiden. Deze 
bloedige en zware oorlog moesten wij 
gaan uitvechten! Wel ontzettend leuk 
hoor! Allemaal kaartjes met allerlei 
rangen erop. Je kon tikken, maar ook getikt worden, en dan won diegene die het 
hoogste kaartje had. Erg leuk! 
Na dit spel moesten we allemaal hutten gaan bouwen. Ieder team zijn eigen hut.  
Na het middageten hebben we eerst een uurtje gerust. Dat betekend lekker op je bed 
hangen en spelletjes spelen.  
Ondertussen stond het volgende spel al weer klaar om gespeeld te worden. Dit keer 
was het een groot beursspel! Erg gaaf om te spelen, want je moest van de ene kant 
van het veld naar de andere rennen om van stad naar stad te komen. Overal moest je 
goederen kopen en verkopen. Maar het was natuurlijk geen echt spel als er geen 
obstakel in zat. Dit keer was het een gevaarlijke bandiet die steeds maar weer je geld 
afpakte.  
Na dit spel gingen we avondeten. We aten dit keer hamburgers met aardappelpuree 
en groente.  
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’s Avonds hebben we met kleine BBQ-tjes marshmallows boven het vuur gehouden. 
Het was een leuke maar vermoeiende dag! s ‘Avonds vertelde Bart ons nog een 
spannend maar waargebeurt verhaal over de slechterik Billy Joel.’    
 
Woensdag 27 juli 
‘Vandaag was echt een vermoeiende dag! We hebben ontzettend veel moeten lopen. 
Waarom, dat vertel ik straks wel. In ieder geval stonden we niet al te laat op. Ik werd 
al vroeg wakker door een vreemd geluid. Ik dacht dat er iemand op het dak liep. Even 
was het erg spannend totdat ik doorkreeg dat het de regen was die heel hard op het 
dak terecht kwam. Wat een rotweer zeg! Het regende zo hard dat ik dacht dat het 
dak het zou gaan begeven. Ik lag deze ochtend namelijk in mijn slaapzak, en het dak 
kraakte. Daar werd de rest ook erg vroeg wakker van.  
Daarna begon de dag weer zoals gewoonlijk met ochtendgym. Dit keer deden moest 
het alleen binnen gebeuren omdat het buiten zo verschrikkelijk hard regende. Het 
ontbijt was even later. Dit keer was het erg makkelijk, want de leiding smeerde ons 
brood. Hoefden we lekker niets zelf voor te doen! Alleen maar zeggen wat je wilde. 
Deed mijn moeder dat thuis ook maar eens! 
Er werd ons verteld dat we moesten corveeën en dat we onze zwemspullen moesten 
gaan pakken! Jes! We gaan zwemmen!!! Ontzettend gaaf! 
Eerst gingen we met de bus naar het zwembad, maar dankzij een domme 
buschauffeur die tegen ons zei dat we er al uit moesten, terwijl we er nog lang niet 
waren, moesten we een heel eind lopen! Dat was natuurlijk minder leuk, maar toen we 
eenmaal de zwemspullen aan hadden en in het zwembad lagen waren we dat natuurlijk 
allemaal meteen vergeten. 
 
We kregen aan het einde van de zwemmiddag nog een ijsje, en we gingen weer terug. 
Ook nu was er weer een stomme buschauffeur die ons een eind liet lopen. Ik hoorde de 
leiding iets zeggen over dat ze de busmaatschappij ‘failliet’ wilde maken ofzo. De 
leiding was er in ieder geval niet blij mee, en wij vonden ook niets meer aan het lopen 
op het laatst. 
Gelukkig was de kookstaf weer 
druk bezig met koken toen we 
terug kwamen. Daardoor hadden 
we meteen lekker eten, vanavond 
nasi met saté.  
We hebben nog een film gekeken 
na het eten, en een spel gedaan 
wat erg leuk was, want je kon er 
snoep mee verdienen. Toen 
gingen we slapen.’ 
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Donderdag 28 juli 
‘Zozo, dat was me de nacht wel weer! Ik heb nog de hele nacht liggen denken aan die 
gevaarlijke wachten waar je langs moest om bij het snoep te komen. Wat een gaaf 
spel!  
Nu komt Joe Kruitdamp de slaapzaal instormen om ons uit bed te halen. We zijn weer 
aan de beurt voor een rondje ochtendgym. Toch verliep de dag deze keer raar. Er 
kwamen wat kinderen met het idee om een spel voor de leiding te gaan doen. Dat is 
natuurlijk wel erg leuk hè, want nu kan je lekker eens de leiding dingen laten doen! 
We bedachten een soort spel dat bijna hetzelfde was als de vorige avond, maar dan 
véél moeilijker! We hebben namelijk gezorgd dat de leiding op handen en voeten naar de 
andere kant van het gebouw moest komen. En daarna kwam nog iets veel leukers! 
Vlahappen! Hahaha, alle leiding onder de vla! Dat was echt lachen! 
Nu moeten we toch echt even een uur gaan liggen van de leiding. En we mochten ook 
nog even de bonte avond voorbereiden. Hierna gingen we eten, we aten vanavond echt 
heel lekker! Broodjes met shoarma! Als laatste avond even speciaal iets extra lekkers 
eten. 
Hierna de bonte avond. We deden allemaal wat leuks. Liedjes, toneelstukjes, komedie. 
Alles is wel langsgekomen op het toneel.  
We hadden ook nog een disco na de bonte avond. Nu gaan we het laatste nachtje 
slapen.’ 
 
Vrijdag 29 juli 
‘Vanmorgen gingen we vroeg uit bed. We moesten heel veel opruimen vandaag, want 
het was de laatste kampdag. Alle spullen moesten in de tas, en ik ging mijn kleren ook 
maar in mijn tas doen enzo. We hebben daarna nog een spannende tocht gelopen door 
de omgeving. We hadden die ochtend namelijk allemaal de laatste puzzelstukjes 
gekregen. Eerst hebben we daar lang op zitten puzzelen, maar uiteindelijk kwam er 
dan een schatkaart uit. We moesten met Mr. Poker op onderzoek uitgaan. Nadat we 
een tijdje gelopen hadden, kwamen we bij de plek waar we moesten wezen. Het was wel 
oppassen natuurlijk daar in dat barre wilde westen, want overal lagen natuurlijk 
indianen, en wilde beren op de loer. Maar na 
een tijd te hebben gezocht, vonden we een 
schatkist. Hierin zaten allemaal insignes. 
Deze kunnen we dan op onze uniformen 
naaien. Nu gaan we afsluiten, en mijn papa 
is er al om ons te komen halen. We pakken 
in, en dit was dan het einde van ons 
spannende, vermoeiende maar toffe 
zomerkamp!’ 
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(advertenties) 
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V.O.C. kamp 2005 
Een spetterend zomerkamp van de Neuweghorde en de Pieter Marits horde. 

 
Maandag 
Oostvaarders (Joost, Sam, Christiaan, 
Rick, Mark, Bobby) 
 
Vandaag hebben heel veel gedaan zoals 
cluedo en fotospeurtocht en bij cluedo 
hebben wij gewonnen en de fotospeurtocht 
was heel simpel. En daarna moesten we 
onderdelen zoeken dat was best wel leuk we 
hadden gewonnen yeh!!. 
Daarna gingen we T-shirts betekenen dat 
was best wel grappig. Tijdens het avondeten 
aten we witte-asperge-puree (mmm...) en SLA. Als toetje aten we groene meloen! En 
dat was lekker. 
Na het eten moest onze groep de plee schoonmaken (JIPPIE!). Daarna gingen wij de 
matjes neerleggen. 
Toen gingen we in het logboek schrijven en we schrijven dit…. 
 
Dinsdag 26 juli 
Handelslieden (Manon, Elena, Daan, Martijn, Rik, Sjoerd) 
 
Om 7.13 uur werden we uit ons bed gehaald. En als we dat niet deden moesten we 
strafcorvee gaan doen, dus we gingen ons toch allemaal aan kleden. Toen moesten we 
ochtend gymastiek doen. Dat was nogal saai!!!! 
We werden in groepen ingedeeld. Wij heten de Handelslieden. 
Manon was jarig dus we gingen allemaal zingen. En later kregen we een stuk taart. 
Na het spel V.O.C gingen we takken zoeken voor het kampvuur. 
Het is een super GAAF kamp. 
 
Dinsdag avond 
Scheepsmaatjes (Noor en Nathalie) 
 
Dinsdag gingen we ook nog een spel spelen in het donker en toen gingen de leidingen 
zich verstopen en moesten wij ze zoeken. 
Maar ze waren geraakt door de giek en toen wisten ze niets meer. 
Alleen hun naam en hun handtekening. En wij moesten uit 6 namen een naam kiezen 
en die zegen, als dat goed was zetten hij/zij zijn handtekening. 
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 Maar als het fout was dan zijden ze alleen maar onzin dat niet waar was. 
Daarna toen we weer terug gingen, was het de beurt voor het kampvuur, dat was heel 
leuk vooral het broodje maken en Manon die was jarig en deelde uit en dat waren 
spekies. 
Jammer genoeg waren ze niet goed genoeg voor een kampvuur. 
Toen het bijna tijd was om te slapen ging Daan een griezel verhaal vertellen. Hij zei: In 
Roemenie in een dorp woonden een graaf en elke avond verdwenen kinderen en het 
gerucht ging toen dat hij een kanibaal was. En opeens was het hele dorpje leeg. En een 
koning met zijn soldaten gingen naar dat kasteel. 
En toen ze daar waren gingen allemaal kaarsjes aan ze kwamen bij een trap uit maar 
ze wisten niet waar ze heen moesten en toen hoorden ze een schreeuw beneden en 
daar gingen ze heen en ze zagen een meneer orgel spelen en hij draaiden zich om en 
z’n hoofd viel der af. 
 
Na dat griezel verhaal gingen we tanden poetsen en naar bed. 
 
Woensdag 
Scheepsmaatjes (Noor en Nathalie) 
 
’s morgens gingen we ochtend gymnastiek doen. 
En na dat geswieber en geswaber lekker ontbijten. 
Toen gingen we 4 zeeën trefbal doen. 
Later.... Moesten we een dutje 
gaan doen, want we waren heel 
moe. 
Toen we wakker werden gingen 
we naar een veldje toe en toen 
gingen we hollandse leeuwen 
maar dan in VOC thema. 
Toen gingen we handelen. Maar 
er was ook piraat (Sander) en 
die ging je dan beroven van al je 
handels waren. 
 
Donderdag 
Koopmannen (Gijs) 
 
Iedereen werd wakker. We moesten Ochtendgymasstiek doen. Dus nog voor het 
ontbijt. Jogen door het bos. En daarna onbijten. Na het eten hadden ze een verassing 
zeilen!!!!!!!!!!! Dus liepen we naar de haven. Daar waren de boten al bijna klaar. 
Toen ze klaar waren en het Hollands diep op voeren was er nog geen wind. Toen we  een 
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(advertentie) 

half uurtje gedobberd hadden kwam er wind. Toen was het goed opletten dat de boot 
niet uit de koers ging liggen. Toen ik naar de wc moest zei Ysbrand hier is een touw 
spring er in en plassen. Dat was dus de aanleiding om te zwemmen. De hele middag 
werd er gezwommen en natuurlijk gezeild. Na het middag eten kregen we een 
satéprikker om de ballonen die achter de boot hingen kapot te prikken. Daarna zag 
het weer er slechter uit. 
Dus gingen we richting haven. Na het 
aanleggen. Hebben we geholpen de spullen in 
een opslagschuur te doen. Voor het eten kon 
je oefenen voor de bontenavond. Daarna 
gingen we eten, we aten patat. Zo is de 
bontenavond daar breng ik straks verslag 
van.... 
De bontenavond: er waren 9 optredens 
somiggen hadden een liedje weer anderen een 
toneelstukje en nog anderen een spel, zoals 
bekers gooien of geblindoekt iemands tanden 
poetsen. Nouja, alles was leuk. Daarna was er 
nog disco, daar weet ik niet zo veel van want 
toen wou ik slapen. 
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Zomerkamp 2005    Superhelden 
Stukken uit het logboek van de Pocahontaswacht 

 
Zondag 31-07-05 
Op een regenachtige dag kwamen we aan in het niet te vinden modderige veldje ergens 
in Terherne. Daar aangekomen waren er maar drie tenten in plaats van vier, proppen 
dus! In één tent acht personen, in een andere tent 7 personen, en in de leidingtent 3 
personen. 
 
Al snel gingen we de boten zoeken, want deze waren verstopt. We zijn gelijk maar even 
doorgelopen naar het dorpje, wat een flink eind was. Omdat het nog steeds hard 
regende vluchtte bijna iedereen direct een winkel of café in. Toen we eenmaal terug 
waren ging Bart B. over de sloot heen springen maar dat ging mis. 
 
Hierna werden de tenten ingeruimd en de kisten ingepakt enzo, en toen gingen we 
eten. 
 
Remon & Bart v. W. 
 
Maandag 01-08-05 
We mochten gelukkig uitslapen... dusz ... laat gaan slapen ;-) Dat deden we dan ook 
(best chill trouwens dat uitslapen) Bij de baggerboerderij waar we stonden was een 
douche aanwezig (te luxe!) en een WC! Veel beter dan zo'n hudo. 
 
Toen we allemaal wakker 
waren gingen we een 
zeilwedstrijd doen met 
speciaal voor het kamp 
gemaakte bakken. Op het 
hele toffe kamp t-shirt 
stond het logo van de 
bak waar je in zat. De bak 
"Strength" met Yoeri, 
Sasja, Iris, Marieke en 
Jorik won natuurlijk. 
 
Na de zeilwedstrijd gingen we terug naar de baggere camping boerderij waar we 
zonder regen, per bak konden koken (er was de hele dag trouwens geen regen). We 
aten vette hamburgers, sla, en ongare gebakken aardappeltjes, waardoor we weer 
goed konden poepen :-P. 

Zeilwedstrijd 
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Door het leuke maar ook lange verhaal van Diederik (die een boek moet gaan schrijven 
vinden wij) was er 's avonds geen bootsraad maar gingen we gelijk slapen, ook omdat 
we de volgende dag vroeg op moesten. 
 
Bai bai, x-kusje-x 
Sasja & Sabine 
 
Dinsdag 02-08-05 
Heej Scoutkippies! 
Je las het al... vanochtend al om 7 uur op, vroeg dus! Als je luxe (voor scouting doen) 
wilde douchen moest je al om 6 uur op! Yoeri kwam Iris en Sabine al om 6 uur wakker 
maken waardoor de hele tent ook wakker werd... 
 
Om 7 uur moesten we dus opstaan en de tenten en bagage gaan inpakken... pff, wel 
vermoeiend zo op de vroege ochtend! De meisjes waren natuurlijk met z'n 8en als 
laatste klaar. 
 
Uiteindelijk gingen we om kwart voor 11 met de sleper naar Grouwwhhh :-P (Grou dus). 
Daar heeft de leiding een plekje voor de tenten gezocht, een supertof plekje zelfs! 
(Later bleek dat we daar eigenlijk helemaal niet mochten staan). Op deze plek gingen 
we een heel tof spel doen (grootendeels bedacht door Iris en Sabine). Het was een 
soort slagbal met als laatste honk een glijbaan van grondzeilen met water en zeep 
erop... zooww vet! 
 
Vandaag groepskoken we weer, zeeeer chillend, alleen dit is jammer genoeg wel de 
laatste gezamelijke dag voor Sassiej 
Grr... 
 
Nou over SuperBuddy: onze groote held 
van dit kamp. Diederik ging de eerste 
avond een heel verhaal vertellen over 
hem. SuperBuddy heeft zichzelf aan z'n 
haren uit het moeras getrokken en is 
naar ons kamp gekomen om ons te 
redden, al weet ik niet waarvan maja... ;-) 
Gisteren bij die wedstrijd kon je 'm dus 
winnen. Je krijgt SuperBuddy dan de hele 
dag op je boot (vet gezellig hoor :D) 
 
Heele vette dikke x-kusje-x van 
Sasja & Sabine 
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Woensdag 03-08-05 
Dag scouts, vandaag hadden we ons (de leiding zich) verslapen tot 10 uur, toen 
gingen een paar jochies de rest van het kamp wakker maken. Dat vond niemand echt 
prettig. 
 
Toen uiteindelijk iedereen wakker was gingen we ontbijten, althans, de jongens. De 
meisjes waren nog aan het klooien in de tent, wat ze opruimen noemen :-P. De leiding 
wilde om 11 uur wegvaren maar zoals gewoonlijk lukte dat niet (door de meiden, 
volgens Remon). 
 
We gingen een soort memory spel doen, het was echt super tof keigaaf dikkiej pager
(?) vet :D Het spel ging heel goed want Diederik ging zeggen waar alles lag tegen 
"Massive" maar helaas had "Power" toch ook al dachten wij dat ze (ook) vals speelden 
maar ja :S 
 
Toen gingen we naar het Pikmeer (Grou) daar mochten we shoppen enz. In Grou We 
moesten om 5 uur terug zijn, maar toen begon de leiding pas met boodschappen doen 
dus zaten we met z'n allen bij de kerk maar na een half uurtje mochten we er niet 
meer "picknicken". Uiteindelijk gingen we, nadat Alissa was opgehaald, terug met de 
boot naar de tenten om te koken. Peter zat met z'n pootjes aan de lepel van onze 
pannenkoekenmix zitten en ik sloeg er op, toen zat iedereen onder de 
pannenkoekenmix (behalve ik (Conne)) :-P. Nu zijn we aan het afwassen en straks 
worden Aike, Bart v. W. en Sasja opgehaald. 
 
Nog even een paar handige weetjes 
• Peter heeft een drol gevonden en/of van een hond en Yoeri. 
• Guno is de vriendin van Stoif tegengekomen (=zus Lot=zus Rick=dochter van 

baas Ruurt zuiderkruis=Sophie) 
• De leiding is Joop Braakhekke tegengekomen 
• Morgen komt de Koningin naar Grou 
• Sabine: Conne heeft me onder 

gespoten met pannenkoekenmix 
omdat het zo lekker was uhm... 
Conne is al teruggepakt 

• Bart B.: Borden zijn heel lekker 
• Marieke heeft al bijna 3 maanden 

geen vriendje en ziet een 
luchtballon 

 
Greetz xxx dikke zoen 
Conne 
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Donderdag 04-08-05 
Wij (Peter, Jorik, Remon, Teun) waren gisteravond vrolijk aan stappen naar de 
meisjestent en toen kwam opeens een grote Diederik, die vertelde dat we een 
plonsbon hadden omdat we stout waren. Dus moesten we het water in zonder 
aftellen, dus zijn onze broeken en t-shirts een beetje heel erg nat. Bart B. en Conne 
waren zo stomgeweest om hun reddingsvest te vergeten dus die moesten er ook in. 
 
Eerder die dag gingen we zeilen over het Sneekermeer. Van daar gingen we naar een 
andere plas die 'Langweerder' heette. Toen gingen we in de sleep naar het Tjeukemeer 
en daar waren hele leuke hoge golfjes. Dat was wel tof want ik (Peter) ging voor de 
verfrissing met mijn hoofd in 't water toen er net een hoge golf kwam en toen werd ik 
een beetje nat, want het water liep m'n jas in. 
 
Na het Tjeukemeer gingen we verder met een saaie tocht naar de eindbestemming: 
'Kalenberg'. Onderweg kwamen we bij een sluis die de vorm van een driehoek had en 
onze boot lag er heel vaag in. We kwamen ook langs saaie dorpjes, totdat toen we 
uiteindelijk in Kalenberg net na de laatste boerderij met riettelers (geen wiettelers) 
waren gevaren de leiding ons losgooide en we naar de kant gingen. 
 
's avonds gingen we nog in de boten slapen. De leiding heeft nog geprobeerd een tent 
in de sleper op te zetten maar heeft deze uiteindelijk toch maar naar de kant 
verplaatst. 
 
Jorik & Peter 
 
Vrijdag 05-08-05 
We begonnen zoals gewoonlijk om 7.00 uur maar we sliepen niet in tenten maar in de 
boten. We gingen weg en het begon te regenen. De boot van Iris had het zeil gebruikt 
om onder te schuilen en dit was wel een goed idee want de regen werd steeds harder 
en natter. Na het Zwarte meer en het Ketelmeer (hoge golven en erg veel regen/wind!) 
kwamen we bij een sluis waar we 5 meter naar beneden gingen. 
 
Remon wilde aan land springen vlak voor de sluis maar hij viel, waardoor hij wat 
wondjes had aan zijn handen. Toen we 5 meter gezakt waren gingen we weer verder, 
door Flevoland. Na een poosje moest de sleper tanken, en niet lang daarna kwamen 
we aan bij de plek waar we gingen slapen (weer 'gewoon' in de tenten). Gelukkig hield 
de regen 's avonds eindelijk op, en we gingen pannenkoeken eten die Diederik had 
gebakken in de sleper, tijdens het varen. 
 
Teun 
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Zaterdag 06-08-05 
We begonnen in Flevoland dus zaten we achter de sleper. Het regende heel veel dus 
gingen we een soort tentjes maken van de grondzeilen. We kwamen in Almere haven bij 
de sluis en moesten onze bootjes erin proppen, wat niet echt paste. Proppen in het 
sluisje Toen staken we in sleep het Gooimeer over en daar waren vet veel golven en 
het regende ook nog heel hard. Toen gingen we onder de hollandsche brug door en 
kwamen we uit op het Markermeer. Op het Gooimeer was het eerst lekker zonnig en 
lag Guno's regenpak voor op de sleper te drogen. Maar toen kwam er een heel groot 
stuk staal en kwamen er super hoge golven en was z'n regenpak weer helemaal nat. 
Gelijk daarna begon het heel hard te regenen. 
 
Toen we van de plas af waren zochten we naar een slaapplaats die we eerst niet 
konden vinden. Toen zijn we aan een industrieterrein in Weesp gaan liggen waar een 
bord stond met 'verboden aan te meren'. Toen we de bedjes hadden klaargelegd 
gingen we met de sleper naar de chinees in Muiden. Het eten daar was erg lekker... en 
er was een vet coole draaitafel en aan het einde kreeg Conne een spontane vreetbui 
en at alle restjes op :-) (Dikzak) 
Toen kregen buiten we een ijsje en Peter had: Cakebeslag met After eight :S. Naast de 
ijswinkel was een meneer die een toffe lift had, Conne en Sabine mochten ermee naar 
boven en weer naar beneden. Toen gingen we terug naar de boten slaap slaap. 
 
Marieke, Iris en een beetje Jorik 
 
 Zondag 07-08-05 
Deze laatste dag van het kamp was eigenlijk maar een halve dag. Na om 7.00 uur te 
zijn opgestaan en vervolgens de spullen te hebben opgeruimd zijn we in sleep over de 
vecht naar onze eindbestemming gegaan: ons haventje in Kortenhoef. Na wat buitjes 
en redelijk wat zon kwamen we aan bij het laatste sluisje: 'het Hemeltje'. Hier bleek de 
sluiswachter even een blokje om te zijn, maar gelukkig had Diederik 'm alweer snel 
gevonden. 
 
Na het Hemeltje mocht iedereen terugzeilen/roeien naar het haventje. Vlak nadat wij 
(de leiding) als eerste in het haventje waren aangekomen, barste er een noodweer uit 
van heb ik jou daar. Gelukkig konden wij wèl schuilen, nl. in het haventje-huisje. 
 
Na een poosje kwamen, behalve de regen, ook alledrie de vletten binnendruppelen. 
Hierna begon het tofste stuk van het kamp: het opruimen, afwassen, schoonmaken, 
etc. Helaas waren we hier niet al te lang mee bezig en nog helazer was hierna het 
einde van het kamp :-( 
 
De leiding. 
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(advertentie) 
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Zomerkamp Wilde Vaart 
Heyz bevers, welpen, verkenners, wva-ers, leiding en andere lezers van de Belboei 
 
Wij van de wva hebben ook zomerkamp gehad, daar dus ff een leuk stukje over. 
Op zaterdag de 23e kwamen we om 9 uur in Kortenhoef met zijn alle. We gingen snel 
de boten in ruimen, zelfs ouders hebben daar bij geholpen. Toen was het wachten op 
de leiding die gingen nog wat spullen halen. Toen ze er waren snel hun spullen in de 
boten gegooid en toen op naar 't hemeltje. Na wat opgekruist te hebben op de Vecht, 
gingen we in sleep een stukje over het A’damsrijnkanaal. Na zo een 3 kwartier daar 
over heen gevaren te hebben gingen we weet ik veel waar heen, maar in ieder geval vlak 
bij Weesp. Daar hebben we onze tenten opgezet bij een boertje en eten gekookt. Toen 
kwamen mijn ouders nog ff een bezoekje brengen met wat vergeten spullen. Iedereen 
wat spelletjes gespeeld en er werd een biertje gedronken, Koen begon tegen een hond 
te praten en hem minstens 3 keer heeft gezegd hoe die naar huis moest gaan en 
heeft die hond Hans genoemd. 
 
De volgende dag weer redelijke tijd op, even snel ontbeten en de spullen ingepakt. Op 
naar A’dam. Hans de hond zwom mee. Op een gegeven moment zocht die hond naar 
een uitweg om de kade op te komen alleen dat lukte niet. Toen hebben 2 dappere 
mannen (Diederick en Ronald) geprobeerd de hond er uit te halen, met hulp van een 
aardige boer. Daarna kregen we al snel een rilexte sleep, dus wij tanden poetsen enzo. 
Bij A’dam gooide hij ons los, toen gingen wij door de grachten. We moesten door een 
sluis heen, alleen bleek die sluis al dicht te zijn, dus wij naar de volgende sluis, ook die 
was dicht. Nu moesten we helemaal om varen om nog op onze eindbestemming te 
komen. Dus wij in sleep op naar een sluis. Helaas, we konden er niet meer door heen. 
Verder was er geen mogelijkheid om bij het eindpunt te komen dus maar onze tent bij 
de sluis neer te zetten. Daar hebben we friet gegeten. Avonds zijn we nog even naar 
een cafeetje geweest. daarna de tent opgezet en er gingen wat mensen in de boot 
slapen, Bart op een bankje buiten onder een zeiltje. 
 
Inmiddels was t al weer maandag. We moesten vroeg op want om half 8 moesten we 
door het sluisje zodat we vroeg bij A’dam waren. Het was heel nat die dag, dus 
gelukkig sliepen we in een clubhuis. Iedereen heeft even onder een warme douche 
gestaan. Middags zijn er een aantal naar de supermarkt gelopen en verder hebben we 
een beetje niks gedaan die dag. Iris kwam ook die dag jee, toen waren we helemaal 
compleet. Avonds gingen we Amsterdam in, beetje cafeetjes enzo in. Toen weer terug 
naar t clubhuis en slapie doen.  
 
Jeej…. Een dag uitslapen, we lagen tot een uurtje of 1 half 2 op ons nest, lot ging 
toen tosti’s maken in een wafel apparaat. Toen iedereen opgestaan was gingen we 
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maar naar Amsterdam met de tram. In Amsterdam hadden we halve dag om vrij te 
lopen waar we wilden. Sommige gingen naar t martel museum en andere wat rond 
shoppen en tarasjes pakken. Terug bij t clubhuis hebben Esther en Lot gekookt, lekker 
gegeten en toen alles opruimen aangezien we de volgende dag weer vroeg op moesten. 
Avonds werd weer wat gedronken, veel heb ik er niet van mee gemaakt ik lag al lekker 
te slapen;) 
 
Volgende dag vroeg op (half 6 :| ), laaste spullen in de boot gooien en weg wezen. Het 
regende de hele dag, er was haast geen wint, dus het werd een sleep. We gingen 

richting Brazem. Onder weg 
zijn er vele in slaap gevallen. 
Na wat gevaren te hebben 
moesten we even 
bootschappen doen. Terug bij 
de boten gingen we weer 
verder richting Het Boertje. 
Daar aangekomen snel de 
tenten opzet en eten 
gekookt, ondertussen begon 
het te regenen. Dus snel een 
zeiltje gespannen maar 
helaas was die lek.  Na het 
eten nog even opgeruimd, 

afgewassen en nog een goed zeil gespannen. Avonds nog een beetje zitten lullen en 
muziek geluisterd en toen ging iedereen beetje slapen. 
  
Na lekker geslapen te hebben was het donderdag, en op naar de Kaag. Daar zouden 
we een paar dagen staan, dus Brasem weer overgestoken en toen richting de Kaag. 
Toen we bij de Kaag aankwamen was tot ons grote verbazing 3 kwart van het eiland 
gevuld met andere scouts, en ja ook onze grote vrienden (kug kug) de KT, Arrow en 
Erica stonden er ook. Na het eten werd er afgewassen en door sommige getjoept, en 
een bad genomen in een vlet (die getjoept was dus). Avonds even wat kennis gemaakt 
met de Erica. 'T was gezellig. Nachts hadden vele lol getrapt, ze hadden de boxer van 
Bart en een lege fles pina colada in de vlagenmast gehesen, ochtends hingen ze er 
nog steeds. 
 
Vandaag weer is beetje uitslapen, lekker ontbeten. Na de afwas en zo gingen we naar 
Leiden, daar gingen we wat eten. Na een lekkere pannenkoek, poffertjes of broodje 
gingen we leiden in, we mochten vrij rond lopen was wel gezellig. Toen nog even 
boodschappen halen. Inladen en wegwezen. Aangezien de leiding nog kippengaas 
moest zoeken, ging er een bood al weg, en we kregen een sleep van super man die ons 
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helemaal tot aan het eiland bracht. Op het eiland begonnen we met koken, we gingen 
BBQ-en omdat Pim en Wouter langs kwamen. Pim had natuurlijk een verassing bij 
zich, water meloenen met wodka er in. Bijna iedereen had daar van gesmuld en daarna 
gezellig met zijn alle wat zitten lullen en daarna slapen. 
 
2day moesten we vroeg op, we gingen namelijk naar Noordwijk, we een duinstep safari 
doen. Snel eten opruimen en naar Leiden, daar de bus pakken en toen nog een klein 
uurtje lopen. Eindelijk konden we de steppen op, en daar gingen we hoor!! Bij het 
strand ging 3 kwart zwemmen. Na een tijdje gingen we weer verder, na wat gedronken 
te hebben. We kwamen allemaal heel aan bij het eindpunt. Toen weer terug lopen, met 
de bus, door leiden heen ook lopen, en met de boten ook weer terug. Daar snel koken 
aangezien het al rond een uurtje of half 10 was. Toen nog wat kletsen en drinken en 
toen ging iedereen zow een beetje slapen. 
 
We konden uitslapen, toen we allemaal beetje ons nest uit waren en gegeten was 
moest er nog afgewassen worden omdat dat de vorige dag niet gebeurd was, daarna 
gingen we zeilen, het was een lekker windje dus mooi. Toen we terug kwamen gingen we 
pannenkoeken eten. Na het eten en de afwas, gingen er een paar een wrik wedstrijdje 
doen, Miranda, Jochem, Roald en een boot van de KT. Ze moesten een rondje om het 
eiland, na zow een kwart rondje pal tegen de wind in kwam Miranda terug en al snel 
Roald ook. Toen werd het de KT tegen Jochem, ondanks dat de KT vals speelde had 
Jochem toch gewonnen dus een feestje (kug kug). Daarna zow als gewoonlijk wad 
gekletst en gedronken en toen weer slapen. 
 
En ja hoor het is weer zow ver, we moesten onze spullen in gaan pakken want we 
gingen weer verder.. Gelukkig hadden we mazzel en konden we een groot stuk voor de 
wind zeilen. Toen moesten we even stoppen, want helaas ging Iris weer weg, dus we 
moesten ook even snel een groepsfoto maken. Wij met zijn alle in de boot, de boot 
overvol maar het ging net. Toen gingen we weer verder jagen. Bij en hoogvliet gingen we 
even boodschappen doen. Na leuk boodschappen te hebben gedaan hadden Josse en 
Jochem nog een negerzoenen gevecht. Toen weer door jagen, gelukkig kregen we snel 
een slepen. Hij had zelfs een heel stuk voor ons om gevaren. Daar door een heel klein 
sluisje . Na nog een stukje gezeild te hebben kwamen we op een plas, en daar gingen 
we een landje zoeken. Op een mooi weiland gingen we onze tenten neer zetten en eten 
en avonds enge verhalen bij kaarslicht luisteren. 
 
We konden gelukkig uitslapen, we moesten alleen 2 plassen over, dus daar waren we 
zo. Daar aangekomen weer een landje zoeken. Uiteindelijk gingen we op een eiland 
staan. Daar gegeten. Toen nog even zeilen, en andere bleven op het eiland bij een 
kampvuurtje. Avonds gingen we nog even naar een cafeetje. Rond een uurtje of half 2 
was gingen we maar terug. Nog wat gedronken met zijn alle en toen slapen, er gingen 
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er 5 in de boot en de rest in de tent. 
 
Ochtends gingen een aantal 
zwemmen. De rest ging zooi 
opruimen toen kwam er een boot 
aan van natuur monumenten, en 
het bleek dat we niet op het eiland 
mochten staan, maar gelukkig geen 
gezeik of boeten. We gingen naar 
Vinkenveen. We konden een heel 
stuk voor de wind varen, we voeren 
namelijk met 3 boten naast elkaar. 
Was echt een gaaf gezicht. 
 Na nog een stuk zeilen kwamen we 
bij Vinkenveen, daar gingen we nog even boodschappen doen. Terug bij de boten gingen 
we een landje zoeken. Op dat landje gingen we eten. Daarna hebben we nog 
gevolleybald. Nog wad gedronken en toen maar slapen. 
Vandaag een zonnige dag. We gingen naar de Vuntes. Daar heen zeilend deden we 
wedstrijdjes, bij bruggen wie het laatst het zeil en de mast naar beneden deed, en 
daarna weer omhoog, wie het snelst was en dat soort kleine dingen. Op  de vecht 
kregen we een sleepje. Door het zelf bedienings sluisje en toen over de loosdrechtse 
plassen. Daarna naar de Vuntes. Daar aangekomen, gingen Diderick, Koen, Bart en ik 
een boot met 3 fokken in elkaar knutselen, was erg leuk gezicht, en ook erg leuk om 
mee te zeilen. We gingen toen bij de eend eten. Avonds bij de Vuntes gingen een aantal 
het bierspel doen, daar hebben we erg gelagen om sommige opdrachten. Verder geen 
commentaar. En toen weer zowals gewoonlijk slapen. 
 
Vandaag weer terug naar Kortenhoef, door het hele smalle slootje, gelukkig ging dat 
net. Bij intratuin door het sluisje en toen naar Kortenhoef. We waren redelijk op tijd. 
Daar de booten opruimen en de spullen in auto’s gooien, want er waren ouders 
ingeschakeld om ons naar het clubhuis te brengen. Toen alles opgeruimd was eten 
koken, overheerlijk Spongebob pasta. Ook erg leuk om mee te spelen trouwens. Daarna 
gingen we alle foto’s kijken want er was een laptop en een biemer geregeld na alle 
1500 foto’s gingen we zow een beetje slapen. 
 
2day alweer de laatste dag, iedereen moe, maar toch moesten de laatste beetjes 
nog opgeruimd worden. Dus dat snel doen, toen kwamen rond 1e alle ouders en zat 
het super gaafe geslaagde kamp er op.  En thuis snel onder een warme douche en 
uren op de wc zitten. 
 
Groetjhus en tot laterzzz… 
Sassie 
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10 vragen aan… Bart Audenaert 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Hoi! Ik ben Bart Audenaert, en ik geef leiding bij een van onze welpenhordes: de 
Sioniehorde. 

2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ik ga nu naar 6 VWO, en natuurlijk werk ik: als  
'co-executive officer facility management' op het 
Comenius College. 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon dit jaar nog lekker thuis, en mijn 
huisgenoten zijn mijn lieve moedertje, vader, Sanne 
(het zusje), Rik (het broertje) en natuurlijk niet te 
vergeten de 2 lieve goudvisjes: Nood en Rantsoen. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 

Nou, de omschrijving is een beetje het volgende: Elke zaterdagochtend om 8 uur je bed 
uit en dan 25 kinderen entertainen. Bij ons heet dat geloof ik leiding. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Zoals ik al zei: vroeg je bed uit, je glimlach oppoetsen en je dan natuurlijk op de fiets 
slepen. Op weg naar ons gebouwtje op de Eikenlaan nog even met Martin doornemen 
wat we die dag gaan doen. Langs de Hoogvliet onze zaterdagse boodschappen doen, 
want de kids willen natuurlijk wel limo en koekjes, en daarna vol goede moed en met 
plezier aan de opkomst beginnen! 
En dan ben je maar wat blij dat je een toffe en vooral enthousiaste groep kids hebt 
zoals wij die hebben! 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben op mijn 8e begonnen als welp bij de Neuweghorde. Daarna ben ik naar de 
Pocahontaswacht gegaan en daar mijn verkennerstijd doorgebracht. Na de Poca 2 
toffe jaren bij de Wilde Vaart gehad, en nu dus bij de Stam. En tegelijkertijd dus 
leiding bij de Sioniehorde. Sinds kort (nu dus: red.) ben ik ook redactie van de Belboei! 
 
 
7. Waarom zit je bij de Zuiderkruisgroep? 
Je leert bij ons het 'reilen en het zeilen' van het zeilen. Iets wat echt ontzettend leuk 
is, nadat je eerst een paar jaartjes in het bos hebt rondgehuppelt. En dat je na die 
jaren zelf met kinderen kan gaan werken, dat is ook iets wat erg leuk is! 
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8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Ik hou ontzettend van zeilen, dus dat wil ik buiten scouting om nog wel eens doen. 
Zowieso is het water op zich echt wel een hobby van me, dus daar kan je me geregeld 
vinden met wat vrienden en een BBQ! Ook speel ik piano, zing ik en klus af en toe wat 
bij met van alles en nog wat! Al met al een lekker druk, maar gezellig leven! 
 
9. Wat zou je nog tegen iedereen willen 
zeggen? 
Aangezien dit de eerste Belboei van het 
nieuwe jaar is, zou ik tegen alle leiding, 
kinderen en bestuur willen zeggen: Maak 
er een ontzettend leuk, spannend, 
ondernemend en tof jaar van! 
 
10a. De persoon die ik de volgende keer 
in deze rubriek wil zien: 
Pfoe... lastig hoor. Maar ik zou hier 
graag onze bevermama wel eens willen 
zien. Margot van der Horst. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Wat vind jij nou van die nieuwe wegwerp BBQ's van de Liddle? 

Mededelingen 

Erik en Shirley zijn verhuisd,  
en wel naar de: 
 
Johannes Blaeustraat 14 
3404 GR IJsselstein 
030-6871553 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan: 

 
10 september 

8 oktober 
12 november 

 
 

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 

06-24585426 

(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 Shirley Fiene 030-6871553 
Beheer Schuttersweg Margot van der Horst 035-6219927 
Groepsbegeleiding welpen Wieke Broeders 035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers Herma van Ouwerkerk 035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners <<vacature>> <<>> 
Materiaalmeesters Erik Rosendal 030-6871553 
 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 030-6871553  
Pocahontaswacht Guno Heitman 035-6230543 
Wilde Vaart Antarctic Ronald Frank 035-7726973 
Matancastam Laurens van Wageningen 035-6284829 
Rimpelstam Guno Heitman 035-6230543 
 
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 
10 september UIT- / Vrijetijdsmarkt Hilversum 
17 september Groepsdag / overvaren 
15-16 oktober Leidingweekend 
21 oktober Groepsraad 
5 november Strandwandeling 
14 januari 2006 Boerenkoolmaaltijd 
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