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Van de redactie 
Nieuw! 

 
 
Terwijl wij, hoog en droog, dit stukje zitten te schrijven, woedt in Den Bosch een 
flinke sneeuwstorm. In je handen heb je de nieuwste Belboei, de eerste van 2006. 
Een nieuw jaar is dus begonnen, en dat levert nog veel meer nieuws op. 
 
Zo levert ons nieuwste onderdeel, de Kustwacht, wekelijks strijd met (en soms 
tegen) het weer. Lees hun weerbericht verderop in deze Belboei. 
 
Op de Schuttersweg gaat regelmatig het dak eraf. Een paar weken geleden 
figuurlijk, met een spetterend Las Vegas-feest. Binnenkort gaat zelfs letterlijk het 
dak eraf, hierover lees je meer in het stukje van het Bestuur. 
 
Verder zijn we in dit nieuwe jaar op zoek naar een nieuwe groepsbegeleider voor het 
waterwerk. We hopen dat iedereen meedenkt en helpt zoeken. Hier staat zelfs iets 
leuks tegenover, dus wij hopen er het beste van! 
 
De Pocahontaswacht heeft in september natuurlijk nieuwe verkenners gekregen. Dit 
hebben ze gevierd met een super gezellig welkomstweekend. Ze vertellen zelf hoe dit 
geweest is. 
 
Onze boten worden natuurlijk in de winter voorzien van een likje nieuwe verf. Dat 
kost de groep heel veel geld, maar gelukkig worden we door een paar bedrijven een 
handje geholpen. 
 
De Sioniehorde heeft voor ons een paar nieuwe tekeningen gemaakt, en ik heb me 
laten influisteren dat ze hier misschien wel een paar nieuwe potloden voor hebben 
gebruikt! Da’s ook een beetje nieuw dus! 
 
Wat niet nieuw is, is het plezier waarmee wij deze Belboei weer hebben 
samengesteld. We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor àlle stukjes die 
jullie hebben opgestuurd! 
 
Liefs, 
Jullie redactie. 
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Van het Bestuur 
Spannend! 

 
Zo gaat alles rustig, zo vliegen de ontwikkelingen je om de oren. De afgelopen weken 
waren ronduit hectisch. Er gebeurde van alles, en een heleboel mensen hebben zich, 
naast de gewone opkomsten, weer enorm ingezet – en: met succes! 
 
Het belangrijkste eerst: we mogen in Loosdrecht gaan bouwen!! 
Met de Gemeente is eindelijk overeenstemming bereikt, inmiddels is een gebouwtje 
besteld, en we kunnen dat naar verwachting in maart gaan opbouwen. Dan kan de 
Albert Schweitzerhorde eindelijk weer terug naar de Laan van Eikenrode en haar 
eigen opkomsten gaan organiseren. Hoe goed de gastvrijheid van de Sioniehorde ook 
bevalt, de eigen identiteit ligt toch in Loosdrecht. Wieke is bezig met een plan om 
jullie verhuizing naar Loosdrecht zo goed mogelijk te laten verlopen, en jullie een 
goede “eigen” start te geven. 
 
Daarnaast is er een doorbraak voor wat betreft de verbouwing van de Schutterweg. 
Afgelopen dinsdag heeft het Bestuur de offerte getekend voor een rigoureus 
vernieuwingsplan van het dak. Het gaat er helemaal af en wordt vernieuwd. In april 
wordt daarmee begonnen! 
 
Dan waren daar natuurlijk het Kerst-, Nieuwjaars- en Stamfeest. De stam 
organiseerde dat, zoals gebruikelijk. Dit keer echter met méér aandacht van buiten 
dan normaal: de Gemeente beziet tegenwoordig alle evenementen met bijzondere 
zorg: wie is verantwoordelijk voor de “Sociale Hygiene”? Zijn er voldoende 
vluchtwegen? Etc. Welnu: de Stam doet het voortreffelijk. Er worden 
steeds voldoende maatregelen getroffen en de incidenten 
worden goed afgehandeld. Ga zo door, jongens! 
 
En-passant was daar ook nog de schoonmaakactie 
van de Diep. Vorige week heeft een aantal mensen 
geschrobd en geboend om het gebouw weer ‘ns spic-en-
span schoon te maken. Het resultaat mag er zijn, ook al 
is nog niet alles af. Eerdaags gaan ze weer – wederom 
onder de regie van Joke – verder. 
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(advertenties) 

Met de Hondenclub hebben we eindelijk een goed contract. De afgelopen weken was 
er wat geharrewar over wat we nou wel en wat niet hadden afgesproken, maar alles 
staat nu goed op papier. Tot oktober maken ze gebruik van de vóórkant van ons 
gebouw. 
 
En daarnaast is er ook weer gewoon een Belboei gemaakt – bijna ongemerkt, maar 
hij is er dan toch maar weer! 
 
Groeten, 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 
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Uw Inzet Beloond! 

 

Gezocht! 
 
 

De Voorzitter looft een Goede Fles Wijn uit; 
zelf uit te zoeken uit de Wijnkelder van de Voorzitter 

(en er liggen heel wat Mooie Flessen Wijn onder het huis van 
de Voorzitter!) 

 
 

voor eenieder die erin slaagt om een nieuwe goede 
GROEPSBEGELEIDER WATERWERK 

voor de Zuiderkruisgroep 
aan te brengen. 
 
 

Zoekt! Vindt! en U wordt beloond! 
 
 

Meldt U zich spontaan aan 
- en blijkt het een succes - 

dan is de fles helemaal alleen voor U! 
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De opening van het boerenkoolfestijn... 

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

(advertentie) 
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Welkomstweekend Pocahontaswacht 
 
Door: Lotte en Freerk 
 
Op zaterdagmiddag 10 december was er opkomst en begon het welkomstweekend. Bij 
de opkomst gingen we krantenmeppertje doen. Teun werd Schaap genoemd en was 
vaak aan de beurt om iemand te slaan. Daarna zijn we naar het bos gegaan en  

hebben we kwartet met vijf dingen gespeeld; een stoel, stiften, zoutzakjes, 
suikerklontjes, lepels en staalborstels. De dingen moest je dan stelen, maar je 
moest wel zorgen dat je niet getikt werd want anders moest je terug naar je 
groepje.  
 
 
Voor het avondeten gingen we per bak boodschappen doen en daar ging je dan 
avondeten van maken voor een kookwedstrijd. Rond 21.45 uur werden we gedropt 
ergens in de buurt van Hollandsche Rading en Soest. Tijdens het lopen gingen we 
over de hei in de buurt van Hilversum-Zuid. We kwamen rond half 12 weer terug. 
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Om half 12 moesten we onze bedden klaarmaken. Pas om 1 uur ging het licht uit en 
moest het stil zijn. Maar iedereen ging met elkaar kletsen en keten, en van slapen 
kwam helemaal niks.  
 
De leiding was een paar keer gekomen om te zeggen dat we stil moesten zijn. Alle 
verkenners waren over twee slaapzalen verdeeld. Daarom gingen er een paar 
kinderen de hele tijd overlopen. Ook werd er een heleboel snoep gegeten. Pas om 
ongeveer vier uur was het stil en sliepen de meeste kinderen.  
 
De volgende ochtend begonnen we met onze matjes en spullen op te ruimen. Daarna 
gingen we nog levend stratego en ren je rot doen. Het laatste wat we nog gingen 
doen was opruimen en even vrij spelen, en toen was het scoutingkamp afgelopen.  
 
Groetjes, 
 
Lotte en Freerk 
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Waarschuwing van de Kustwacht! 

 
Windstoten tot 210 kilometer per uur worden veroorzaakt door een groep nieuwe 
verkenners. Deze storm zal voor langere tijd binnen de Zuiderkruisgroep razen.  
Een rotsvast leidingteam bestaande uit Rik, Wouter en Margot houdt deze 
stormachtige groep in de peiling.  
 
Het episch centrum is te vinden op de Diependaalselaan. Op zaterdag tussen 
10:00 en 13:00 kunt u dan ook het beste uw ramen en deuren sluiten en radio of 
televisie aanzetten. De storm is nog maar net aan land maar nog steeds zeer 
heftig.  
 
In de toekomst kunt u nog veel van deze beestachtige wacht horen, dan wel te zien 
krijgen.  
 
Einde bericht. 
 
De Kustwacht.  
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Wilde Vaart 
In de breedste zin van het woord, werd ik tijdens mail lezen gestoord, flink 
ongehoord, ik schijf een stukje voor de belboei hoe gestoord...  
 
Botenonderhoud moet het over gaan, hier haal ik dan maar inspiratie vandaan, al is 
het niet van een leien dakje gegaan, toch hebben wij wel ons mannetje gestaan, en 
zijn wij niet door de verfdampen vergaan. Al kunnen we met een kromme rug niet 
meer staan, bijna al het werk is nu wel gedaan, zelfs een scooter ging eraan. 

Ook over de boerenkoolmaaltijd is wat te schrijven, al zullen we hier niet overdrijven, 
want laat als we waren konden we niet lang blijven, en dat is niet iets om over naar 
huis te schrijven. Al was de geur niet te verdrijven, het was wel lekkerder dan olijven, 
en lekker genoeg om niet van af te kunnen blijven.  
 
En zoals velen bekend, was er voor de WVA ook een weekend, dit begon met taco's 
heel verwend, en daarna het feest in Las Vegas-trend, na de late terugkomst de 
maagjes met pizza verwend, en naar bed zonder tent, de dag erna eruit als een 
echte vent, en door sommigen werden rare verhalen bekend. 
 
Videomarathon had voor mij maar 1 tape, een film met mannen op paard met cape, 
en een ridder met zweep, een film die je niet snel begreep, maar onder gezellig mag 
een streep. 
 

Adiosi, Tommy 
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Bosdrift 46 – 035-6214306 
www.sprongsverf.nl 

Boten onderhoud 
Elk jaar zijn we met de verkenners en wilde vaarders druk met boten onderhoud. 
 
De vletten krabben, schuren, en daarna het leukere werk … schilderen. De boten 
moeten ten slotte goed onderhouden worden en er toch wel netjes uitzien. Nu kost 
dat altijd weer aardig wat eurootjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar we worden gelukkig ook deels gesponsord. Hiervoor willen wij Sprong en Tenco 
bedanken! 

Ronald 

  

 
www.touwen.nl 
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(advertentie) 
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Wat de Sionie van scouting vindt… 
 
Hallo allemaal, 
 
Wij, de Sioniehorde, hadden de vraag gekregen of we een stukje voor de Belboei 
wilden schrijven. En natuurlijk wilden we dat! Alle welpen hebben goed hun best 
gedaan om een leuk stukje te schrijven en/of een mooie tekening te maken. Jammer 
genoeg kunnen we niet alle stukjes plaatsen omdat we te veel stukjes gekregen 
hebben. Maar weest niet getreurd, volgende keer zetten we weer andere stukjes in 
de Belboei. En wie weet sta jij er dan wel bij!  
Lees en kijk snel verder naar wat onze welpen van scouting vinden! 
 
De leiding van de Sioniehorde 

Op scouting doe je verschillende dingen, vooral 
spelletjes. Het is soms erg druk. Als je straf 
krijgt moet je bekers wassen. Je speelt in het 
bos. Soms als de leiding een spel voorbereid, 
mag je zelf in het bos spelen. Je kan er ook 
goed hutten bouwen. Je hebt soms 
verschillende teams. Als je 11 wordt ga je 
overvaren, dan ga je ook zeilen. 

Daan  

Ik vind scouting heel leuk, want we doen 
veel spelletjes. De andere welpen zijn aar-
dig en we hebben leuke leiding. 

Candice 
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Ik vindt het leuk bij de welpen en het 
leukste spel is buskruiten. De leiding is 
ook leuk. 

Daniëlle 

Beste belboei, 
Ik heet Roosmarijn en ik zit pas op scouting. Ik 
zit bij de Sioniehorde en het is heel erg leuk. De 
leiding is ook erg aardig en we doen leuke 
spelletjes. 

Groetjes, 
Roosmarijn 

Raadsel: 
Het is blauw met groen, wat is 
het? 
 
Een welp 

Beer 

Hallo iedereen, 
Scouting is echt super tof! Elke week doen we weer iets anders en 
elke keer is het weer superleuk! We beginnen vaak met warming-up 
bijvoorbeeld met tikkertje. Bijna alle spelletjes zijn leuk zoals: het 
grote handelsspel, levend stratego en zo nog duizenden dingen. On-
ze leiders zijn leuk! Ze heten: Pauline = Raksha, Bart = Shere Khan, 
Diederick = Baloe, Saskia = Sahi, Mark = Chill en Martin = Akela. 
Alle kinderen zijn leuk! We bakken ook af en toe pannenkoeken, dat 
duurt alleen nogal lang, omdat we het maar op drie waxinelichtjes 
doen. Voor de rest is het hier gewoon reuze gezellig! Groetjes, 

Like & Evelyn 
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10 vragen aan… Wieke Broeders 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Mijn naam is Wieke Broeders. Ik ben ouder dan de meeste Zuiderkruizers en mijn 
“onderdeel” is bestuur.  
 
2. Werk je, of volg je een opleiding en wat doe je dan? 
Ik heb de HBO-opleiding voor “gymjuf” gevolgd in Amsterdam (ALO). Ik heb 15 jaar 
gymnastiekles gegeven en ben adjunctdirecteur geweest op een middelbare school in 
Rotterdam. Na onze verhuizing naar Hilversum werd ik invaljuf op een basisschool en 
nu geef ik één dag in de week conditietraining aan volwassenen. Op maandag werk ik 
een paar uurtjes in de mediatheek op de school van Bart en Conne 
(vrijwilligerswerk). 
 
3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon samen met Henk en onze vier kinderen, alhoewel, de oudste twee wonen al 
op kamers en zijn alleen in het weekend thuis. Wij zijn een echte “scoutfamilie”. Alle 
vier de kinderen zijn als bever bij de scouting begonnen, daarna welp bij de (toen 
nog) Neuweghorde en verkenner bij de Pocahontaswacht. Na de Wilde Vaartperiode 
is Rik jarenlang Akela geweest van de Sioniehorde en hij geeft nu leiding bij de 
Kustwacht. Anke heeft leiding gegeven bij de bevertjes, maar is gestopt i.v.m. haar 
studie. Bart is WildeVaarder, maar al druk aan het organiseren, hij ziet leidinggeven 
bij de welpen ook wel zitten! En Conne zit nog bij de Pocahontaswacht. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik vertegenwoordig de welpenleiding, en discussieer mee met alle andere belangrijke 
bestuurszaken. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Sinds vijf jaar ben ik welpenbegeleidster. Ik help bij problemen en denk mee als de 
leiding daarom vraagt. Een soort coach voor de welpenleiding dus. Bij opkomsten 
voor alle welpengroepen, zoals bezoek van Sinterklaas of de straatcollecte van 
Jantje Beton, heb ik de coördinatie in handen. Bovendien organiseer ik een aantal 
activiteiten voor alle Zuiderkruizers, zoals de speculaaspoppenactie, de 
strandwandeling en het groepszwemmen. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Mijn loopbaan binnen het Zuiderkruis is de kortste van de hele familie! Als moeder 
heb ik jarenlang de kinders op zaterdag naar de scouting gebracht en vijf jaar 
geleden werd mij gevraagd of ik in het bestuur wilde meedraaien.  
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7. Waarom zit je bij scouting? 
Scouting is een geweldige vrijetijdsinvulling! Met elkaar met van alles bezig zijn, 
zoals knutselen, in het bos ravotten, hutten bouwen en dat allemaal lekker buiten! 
Als verkenner leer je zeilen, boten onderhouden, dingen organiseren en 
verantwoordelijkheid nemen. Kortom, in een geweldig gezellige omgeving leer je 
samen te werken, anderen te helpen en “sociaal te wezen”. Ik vind het geweldig om 
te zien dat onze scouts zo’n plezier hebben en zo enthousiast bezig zijn en ik ben 
trots op onze leiding die toch maar iedere zaterdag voor de kinderen klaar staat! 
Ik steek daar dan ook graag wat van mijn vrije tijd in! 
 
8. Wat zijn je hobby’s naast scouting? 
Mijn grootste hobby is tennissen. Ik speel competitie en zit in de Jeugdcommissie 
van tennisvereniging Gooiland. Ik lees graag en zit sinds kort in een leesgroepje. 
Mijn nieuwste hobby is sudoku-puzzels oplossen! 
 
9. Heb je nog iets aan deze vragen toe te voegen? 
Nee hoor, ik heb niets aan alle vragen toe te 
voegen. Alhoewel... Zie je de foto? Henk 
maakte hem in Funchall op Madeira. Hier 
staan alle bovengenoemde Zuiderkruizers op, 
samen met Baden Powell. Weten jullie 
allemaal wie die Baden Powell was? 
 
 
 
10 a. Wie wil je de volgende keer in deze 
rubriek zien? 
Volgende keer wil ik Joke de Jong in deze 
rubriek zien. Zij doet al zoveel jaren met 
zoveel inzet zoveel werk voor de Zuiderkruis! 
 
10 b. Welke nieuwe vraag wil je aan de 
volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Hoeveel emmers sop heb je in al die jaren al 
door het clubhuis gehaald? 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     
 

Zaterdag 11 Maart 2006  
Zaterdag 8 April 2006  
Zaterdag 13 Mei 2006  

 
 

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             Joke de Jong                               035-6232564 
Beheer Schuttersweg                  Daan Schoonens                          06-50658855 
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                                     Daan Schoonens                          06-50658855 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          0294-418723 
Waingoengahorde                        Linda Westendorp                         06-46194466 
Sioniehorde                               Martin ten Brink                          06-13784751 
Ankerwacht                               Erik Rosendal                              030-6871553         
Kustwacht                                Margot van der Horst                   035-6219927 
Pocahontaswacht                       Guno Heitman                             035-6230543 
Wilde Vaart Antarctic                 Ronald Frank                               035-7726973 
Matancastam                           Bart Audenaert                           06-12108142 
Rimpelstam                               Daniëlle Nijs                                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 
23 maart                                 Groepszwemmen 
16 mei                                     Regioraad 
26 mei                                    Spelraad 
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