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Van de redactie 
 
Na een lange tijd is het dan weer zover. De nieuwe Belboei ligt weer op de mat. 
‘Ons’ vraagt zich toch altijd af wat er met dit topblad gebeurt. Bij de één ligt hij in 
het kleinste kamertje, de ander legt ‘m onder zijn of haar kussen. En zo heel af en 
toe wordt ‘ie ook nog eens gelezen! :) 
 
Maar alle gekheid op een stokje! In deze editie is weer veel nieuws èn ouds te lezen! 
Zo heeft onze bestuursvoorzitter weer veel te vertellen over opbouw en verbouw van 
onze mooie Zuiderkruis-club-gebouwen. Ellen’s verhaal staat bol van tromgeroffel en 
trompetgeschal. Maar gelukkig zijn we ook weer gewoon op WWW ge’W’st, en je kan 
precies lezen hoe leuk dat was! 
 
Het is weer lente. Het vaarseizoen komt eraan, de boten er weer in. De zon gaat 
weer heerlijk schijnen. Kortom: Geniet ervan! 

In deze mooie tijd van het jaar leggen de vogeltjes een ei, doen de bijtjes het in de 
bloemetjes, en worden er trainingen aan de (nieuwe) leiding gegeven. Dat laatste 
kost soms nogal wat tijd, en daarom was het maken van deze Belboei een beetje een 
haastklus. Hierbij zijn we er –helaas– niet aan toegekomen om de ‘10 vragen aan 
Joke de Jong’ te plaatsen, dus die houden jullie nog tegoed voor het volgende 
nummer. 
 
Liefs, 

 
Jouw redactie. 
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Van het bestuur 
Surprise! 

 
 
Meldde ik de vorige keer nog dat we mochten gaan bouwen aan de Laan van 
Eikenrode in Loosdrecht – hoe saai zou het leven zijn wanneer dat ook gewoon 
doorgang had kunnen vinden! We hadden dus alle vergunningen, hebben een bouwkeet 
gekocht, de plaatsing geregeld, de pers gebeld – en toen? Toen bleek de buurt in 
opstand te komen tegen de plannen. Niet omdat ze iets tegen scouting hebben, 
maar omdat in die plannen ook een oprit naar het Landgoed Eikenrode over 
datzelfde stukje speelweide staat opgenomen. Dus toen de truck met het 
gebouwtje al onderweg was naar Loosdrecht besloot de Wethouder maar om de 
plaatsing nog even uit te stellen. Wij hebben de keet dus maar zo lang op de Diep 
gestald. 
 
 
Vorige week hebben we weer overleg gehad met de omwonenden. Die zijn helemaal 
niet zo tegen die welpjes van de Albert Schweitzerhorde ! Dus gaan we het de 
komende week weer proberen. Ik hoop dat ik de volgende keer kan schrijven dat het 
gebouwtje er staat. En dat we het aan het schilderen zijn (want daarin hebben de 
omwonenden wel gelijk: erg mooi ziet zo’n keet er niet uit.). En aan het inrichten. En 
spelletjes aan het bedenken om nieuwe leden uit Loosdrecht te werven. Daarvoor is 
inmiddels een groepje gevormd. Zet hem op, jongens! 
 
 
Daarnaast zijn we ook op de Schuttersweg aan een groot project begonnen. 
Eindelijk: de aannemer is aan de slag. Het dak, de vloer, vanalles moet gedaan 
worden. Daarnaast zijn we nog bezig om een hek rondom het gebouw te organiseren 
om de hangjeugd weg te houden. Het wordt er mooi! 
 
 
Op verkennersgebied is er ook nieuws te melden: eindelijk hebben we weer een 
Groepsbegeleider Waterwerk! Han Westendorp (vader van één van onze aardigste 
akela’s) is aan de klus begonnen. Ik feliciteer de leiding van de wachten en de Wilde 
Vaart dat ze eindelijk weer de volle aandacht van een echte Groepsbegeleider 
krijgen, en ik wens Han veel succes! En, belangrijker nog, veel plezier! 
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(advertenties) 

 
 
En het Nawaka komt natuurlijk steeds dichterbij. 
Spannend: ééns in je verkennertijd mag je naar een 
NaWaKa – en dat is dit jaar weer. Ik hoop dat alle 
verkenners meekunnen, want dat mag je niet missen! 
Wouter is onze deelname al tijden aan het organiseren, 
dus dat moet welhaast een succes worden! 
 
 
 
En daarnaast is er ook dit keer weer gewoon een BelBoei gemaakt – bijna 
ongemerkt, maar toch: mijn complimenten! 
 
Groeten, 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 
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Wat deed het Zuiderkruis zoal in vroeger jaren? 
 
Van Gerda Kooger kreeg ik het volgende stuk tekst toegespeeld: 
 

Bandconcours 1963: 
 
Nadat enkele leden van de Zuiderkruisdrumband vele vrije uren be-
steed hadden aan het opknappen van de trommels, vertrokken wij, 
daartoe in staat gesteld door enkele ouders met auto’s. Zaterdag 15 
juni, naar Utrecht om voor de eerste keer mee te doen aan het Natio-
naal Padvindersbandconcours. Onder tromgeroffel van verscheidene 
bands betraden wij het terrein en zagen wat andere bands presteer-
den. Hierbij zonk de moed ons in de schoenen. Maar we hadden in-
geschreven en moesten ons om 4 uur laten horen. Met angst en beven 
betraden wij de arena, en gaven onze nummers zo goed mogelijk ten 
beste. Al met al was het een belevenis zoveel bands (21) bij elkaar te 
zien. ’s Avonds voor de taptoe was de prijsuitreiking. Onze tambour-
maître ging met loden schoenen en met een houding van wat moet ik 
er nu doen, bij de jury staan. Maar toen bekend werd gemaakt, dat 
de Zuiderkruisdrumband een eerste prijs voor muziek had behaald, 
ging er onder de leden een gejuich op. Daarna werd nogmaals onze 
band genoemd voor de derde prijs van de show, toen ontstond er een 
bijzonder uitbundige stemming. Over het geheel genomen is dit toch 
een aardige prestatie, voor een band waarvan een 
gedeelte (de meisjes) pas in het begin van 
dit jaar hebben leren trommelen. 

 
Ellen Brouwer 
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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

(advertentie) 
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WWW 
 
Het meelopen van het Winter-Wandel-Weekeinde had ik nog niet afgestreept op mijn 
lijstje van Zuiderkruisactiviteiten die ik al eens gedaan had. Dus toen Ronald me 
vroeg of het bestuur dit jaar ook niet eens mee wilde lopen, dacht ik meteen: “goed 
plan”. 
Goed voorbereid ging ik op pad (wandelschoenen aan, regenjas mee, kompas op zak, 
schriftelijke cursus strippenkaart en bolletje pijltje doorgelezen). 
Het ging natuurlijk al mis bij het vinden van de juiste startlocatie, maar uiteindelijk 
hadden we die toch gevonden en konden we van start. 
Regenjas was die middag absoluut niet nodig want op 1 april was het prachtig mooi 
weer. Ook de locatie (Kootwijk) was buitengewoon mooi. 
Het eerste stuk liep ik samen met Roos en Paulien en later konden we aansluiten 
bij een grotere groep. Gelukkig waren in die groep jongelui met kennis van zaken 
want zelf zou ik waarschijnlijk nooit op de door de leiding bedachte wijze bij het 
eindpunt aangekomen zijn. 
Terug bij het kampterrein werd er al druk gekookt, ik heb Daniëlle nog even geholpen 
bij het ‘slachten’ van een grote hoeveelheid appels voor in de Hete Bliksem.  
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Alles was weer helemaal goed verzorgd. Onze grote legertent was opgezet en 
daaromheen stonden de andere tenten die door de verkenners en de Wilde Vaarters 
zelf opgezet waren. 
 
Het eten was lekker (al was niet iedereen dat met mij eens) en ’s avonds brandde er 
een mooi kampvuur (lekker warm). Tegen middernacht ben ik weer naar huis gegaan. 
De anderen zijn blijven slapen in de tenten. Menig verkenner had kennelijk gedacht 
dat het in een tent slapen een 1 april was, edoch dit was vette pech want er werd 
echt in de tenten geslapen. Minder leuk was de voortdurende regen op de volgende 
ochtend, ik heb de leiding die alle natte tenten mee moest nemen en ook weer droog 
moest zien te krijgen niet benijd. 
Bij deze nog even een bedankje aan iedereen die aan dit kamp heeft meegewerkt. 
 
Ellen Brouwer 
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WWW 
Ja ja, na een heel lang jaar wachten was daar dan al weer voor de zoveelste keer 
WWW (winter wandel wiekend) na ja eigelijk het LWW (lente wandel wiekend). 
Ondanks de lente was het bij mij in mijn slaapzakje toch behoorlijk koud moet ik 
eerlijk zeggen. 
 
Op zaterdag 1 april zijn wij, zo als ieder jaar samen met de verkenners, leiding en 
stam door de bossen wezen slenteren. Ronald, Daniëlle en Diederik hadden dit jaar 
het geniale idee om dat op de originele manier te gaan doen. In een tent. Nou en 
dat hebben we geweten. Eerst ging nog het gerucht dat het een 1 april grap was, 
maar na dat wij in Kootwijk waren aangekomen moesten wij toch echt onze tenten 
op gaan zetten. Dit was (in ons geval) tamelijk snel gedaan moet ik zeggen. Dus 
konden wij rond 12 uur snel op weg om onze middag te vullen met lopen. Na een half 
uurtje lopen hadden wij al besloten pauze te nemen, in het middag zonnetje. Toen wij 
weer vertrokken gingen wij alleen wel helemaal de verkeerde kant op, maar dit was 
(gek genoeg) niet onze schuld. De strippenkaart die wij moesten lezen was 
gespiegeld dus gingen wij de verkeerde kant op. Hierdoor hebben wij er 3 uur over 
gedaan om bij post 1 te komen. 
 
Nadat wij hier even hebben uit gerust bij Jochem en Guno hebben we chocomel 
gedronken en we gingen vol goede moed weer op weg. Nadat wij  weer een paar uur 
hebben gezworven en niet de post konden vinden hebben we ook de 2de noodenvelop 
geopend. Uiteindelijk kwamen wij uit bij Erik en Bastiaan. Hier hebben wij erwtensoep 
gekregen en na een korte pauzen zijn we weer opgestaan en op weg gegaan. Wij 
moesten door middel van een kompaskoers een zandvlakte oversteken en zo uit 
komen op het juiste punt. Nou weet ik niet of je wel eens na ongeveer 7 uur 
slenteren een zandvlakte over bent gestoken, maar echt makkelijk gaat dat niet, je 
moet bijvoorbeeld niet gaan zitten want dan sta je dus heel moeilijk tot niet meer 
op. Ik hoopte dat we deze keer de post eens zonder noodenvelop zouden kunnen 
vinden. Maar helaas dit was te veel gevraagd. Nadat wij de envelop open hadden 
gemaakt zaten wij tot onze verbazing op de goede plek zaten. 
 
Toen we er achter kwamen dat Post 3, waar Laurens en Wouter zaten van plek was 
veranderd vonden wij dit natuurlijk niet echt fijn. Dus wij bellen en roepen maar 
nergens iets horen of zien. Dus wij weer, ondertussen met iets minder goede moed 
en met iets meer moeite, opzoek gegaan naar post 3b. Deze vonden we na een half 
uurtje. En dan ben je blij omdat je denkt dat je er bent. Maar ja dan moet je nog 
terug en omdat we geen zin meer hadden hebben we maar meteen de noodenvelop 
open gemaakt en zijn we met ze alle terug naar de camping gelopen. Rond een uur 
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of 9 kwamen wij dan aan bij het kampvuur, de tenten en het eten. Ondanks 9 uur 
onderweg te zijn geweest viel het mee toen we gezellig aanschoven bij de rest. 
Omdat wij na een recordtijd van 9 uur aankwamen, alle noodenveloppen open hebben 
gemaakt en iedere keer van af de verkeerde kant van de post aankwamen ben ik heel 
trots op ons zelf. Tot in de late uurtjes is het nog gezellig geweest bij het kampvuur. 
Omdat de verkenners om 11 uur in hun tentje lagen, lagen ze er om 8 uur al weer uit. 
dus na een wekker van schreeuwende verkenners werden we de volgende dag wakker. 
Het was koud en het regende een beetje. Nadat je je eigen tent had opgeruimd kon 
je ontbijten. Omdat de verkenners veel te vroeg opgestaan waren werd er maar een 
spel in gelast. Maar toen ze terug kwamen van het spel was het ondertussen 
behoorlijk aan het regenen 
geweest en iedereen was nat, 
zeker de mensen die zonder jas 
waren gegaan. en ja dan kom je 
weer aan het einde van het 
kamp, wat rond 1 uur was. Ik 
vond het een leuk kamp. Op 
naar volgend jaar!!! 
 
Groetjes Iris s. 
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Jantje Beton 
Twee weken geleden gingen we met alle welpen Jantje Beton 
lopen. Even later liep bijna iedereen met een Jantje beton 
sticker. Iedereen die we tegen kwamen deed wel wat geld in 
de collectebus. Er waren ook wat mensen die net deden of 
ze niet hoorden wat we zeiden en gewoon doorliepen. Na on-
geveer drie kwartier lopen begonnen we wel ijskoude voeten 
te krijgen. Maar volgens mij hebben we met alle groepen 
best veel opgehaald. Na afloop kregen we een koekje en lek-
kere warme chocolademelk. En natuurlijk het enige echte 
Jantje Beton petje! 

Lieke 

Groepszwemmen 
Ik vond het groepszwemmen super leuk. Er was 
een leuke glijbaan en er hing ook een bal aan een 
touw. Daar moest je tegen duwen, dat heb ik ook 
gedaan. Ik heb ook in het bubbelbad gezeten. Ik 
heb ook met Asja op de vlotten gezeten, maar 
we vielen er vaak vanaf. De vlotten waren onze 
paarden. Het grootte bad was wel een beetje 
koud. 

Rozemarijn 

Groepszwemmen in de Trits 
Het was heel leuk. Het was een 
groot zwembad, die op sommige 
plaatsen warm en op andere 
plaatsen koud. Er was ook nog 
een hele leuke glijbaan, waar je 
hard van af gleed. Ook was er 
een bubbelbad waar de leiding in 
zat, maar de leiding hebben we 
er gewoon uitgegooid! De rest 
was ook heel leuk. Doei! 

Marisa 

Het overvaren 
Het overvaren was leuk. De bevers werden welpen, 
de welpen werden zeeverkenners, de zeeverken-
ners werden weer iets en zo ging het verder. We 
deden ook spelletjes. Die spelletjes waren leuken 
dingen. Het gaat op leeftijd. De bevers is van 4 
tot 7 en de welpen is van 7 tot 11 jaar. Het is 
heel leuk. Je moet gewoon komen, de leiding is 
leuk. Als zeeverkenner ga je varen op een boot. 

Daniëlle 

Sioniehorde 
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(advertentie) 
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Waingoenga Horde 
 
 
Het is alweer een tijdje geleden, maar hier is een berichtje van de Waingoenga-horde. 
Het is buiten steeds erg koud maar dat hindert ons niet om een hoop leuke dingen 
te doen. Wat hebben we de laatste tijd allemaal gedaan? 
 
 
 
 
11 maart hebben we met de hele groep centjes 
op gehaald in het dorp voor Jantje Beton! We 
verzamelden op het pleintje voor de C&A waar 
alle welpen anderhalf uur met de collectebus 
het dorp in gingen... Lege bussen kwamen vol 
terug! Sommige hadden zelfs het probleem dat 
het briefgeld er niet goed in ging! Ik vind dat 
jullie goed je best hebben gedaan! 
 
 
Na een week gewone opkomst gehad te hebben, 
was het weer tijd voor het jaarlijkse groeps 
zwemmen. Dit was, net als elk jaar, een groot 
feest!  
 
 
8 april was het tijd voor een aparte opkomst. 
We begonnen net als elke week met openen. Na 
het standaard begin gingen we naar het veldje, 
maar deze keer via de andere kant. Op het 
veldje hebben we een aantal spelletjes gedaan 
waaronder, 'kom mee ga weg', het 'kat en muis 
spel' en 'Chinees voetbal'. Na een aantal spelle-
tjes gingen we terug naar het clubhuis, weer 
via de andere kant.  
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Na de limo gingen we dan eindelijk naar het bos waar we de hele tijd niet in mochten. 
In het bos was een soort parcours gemaakt (met dank aan de sionie-horde!!) . Er 
hing een kabelbaan, een touwbrug, één net op de grond en een net in de boom. Het 
was de bedoeling dat je een rondje ging langs alle dingen. 
 
 
Sommigen vonden de kabelbaan erg leuk, andere heb ik erg vaak over de touwbrug 
zien komen! Ik denk dat we zo kunnen gaan survivalen als je zag hoe gemakkelijk jullie 
hoog de boom in klauterde om van de kabelbaan te gaan en hoe snel jullie over de 
touwbrug naar het eind schoten. Zelfs als het moeilijker werd gemaakt door andere 
welpen! Ook zag ik een van jullie een creatieve oplossing bedenken om zo gemakkelijk 
mogelijk onder het net door te komen.  
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In Holland staat een (club)huis 
Het dak van het clubgebouw aan de Schuttersweg was al jaren zo lek als een 
mandje en stond op instorten. Het was dus hoog tijd om hier eens verandering in 
te brengen! Ook in Loosdrecht is het hoog tijd om de dakloze welpenhorde een 
nieuw onderkomen te bezorgen (zie bestuursstukje). Na lang soebatten met o.a. 
de gemeente hebben onze ‘clus-teams’ inmiddels het nodige bereikt!  
 
Ziehier een korte impressie… 

Het dak eraf... 

Ook de vloer wordt vernieuwd 

 

 

Schuttersweg 
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De nieuwe voordeur! 

 

En de nieuwe zijkant, allemaal nog 
op de parkeerplaats natuurlijk. 

 

Portacabin voor de Laan van Eikenrode 

Mededelingen 

Onze Ben heeft Hilversum verlaten, maar is 
gelukkig niet helemaal van de aardbodem 
verdwenen. Zijn nieuwe adresgegevens: 
 
Visserskade 16-18 
4273 GL  Hank 
Telefoon 0162-692474 
Mobiel 0650-508592  



Belboei 166, april 2006, pagina 18 

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) 



Belboei 166, april 2006, pagina 19 

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   Han Westendorp                          035-6423268 
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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