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Van de redactie 
Hallo allemaal! 
 
Het was weer een onderhoudende tijd de afgelopen maanden. Nu aan al onze 
clubgebouwen heerlijk gesleuteld wordt door wijze mannen en vrouwen die er veel 
verstand van hebben, komt er toch eindelijk een eind aan een paar van deze klussen! 
 
Zo zal de komende periode bol staan van de openingen. Iets waar jullie in het 
bestuursstukje van onze weledelgeleerde voorzitter meer over kunnen lezen. En als je 
hints en klustips wil hebben zonder naar ‘Eigen Huis in Puin’ te kijken op SBS 6, dan 
moet je vooral deze Belboei doorlezen! 
 
In deze volle Belboei niet alleen hussen en klussen, maar ook veel stukjes over andere 
groepszaken.  
 
Zo hebben een aantal leden de benen onder hun lijf vandaan gelopen bij onze 
jubileumeditie van de avondvierdaagse. Anderen zijn op kamp geweest en hebben hun 
reisverslagen op papier gezet. 
 
Over reisverslagen gesproken: Ons ’oude’ redactielid Sander is terug uit Guatemala! 
Waarschijnlijk plaatsen we in de volgende Belboei zijn reisverslag, maar als je graag 
wil weten hoe het hem is vergaan, kijk dan op zijn website:  
http://sander.matanca.dhs.org 
 
Van zeilen met de Pocahontaswacht tot bowlen met de Pieter Maritshorde. Alles is 
terug te vinden in deze ‘vers van de pers’ gerolde Belboei! 
 
Veel leesplezier! 
 
Jullie redactie. 
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Van het bestuur 
SPANNEND! 
 
Ja hoor! Hij staat er. In Loosdrecht, aan de Laan van Eikenrode, op de plek waar 
ons oude gebouw al sinds het midden van de vorige eeuw heeft gestaan. Nu niet 
meer een houten gebouwtje maar – ter bescherming tegen de lieve jeugd – een erg 
stevige metalen bouwkeet, door de geschrokken omwonenden “zeecontainer” 
genoemd. Daar ligt ook gelijk het probleem: omdat het om de vervanging van een 
eerder gebouwtje ging, en bovendien slechts tijdelijk totdat we een definitief gebouw 
gaan neerzetten, was er geen “welstandstoets” uitgevoerd. Dat was tegen het zere 
been van enkele van de omwonenden, die dan ook uitgebreid aan het procederen zijn. 
Gelukkig zijn het er maar een paar, en is het merendeel van de wijk erg gelukkig met 
onze aanwezigheid daar. 
 
Wanneer U dit leest is inmiddels de opening geweest. Hulde voor de dames van het 
onderhoud, die het gebouwtje mooi groen hebben geschilderd, want dat scheelt een 
hoop! En daarna hebben vrijwel alle hordes er een keer opkomst gehad, zal de leiding 
van de Albert Schweitzerhorde het gebouw gaan inrichten, en hebben we een 
openingsceremonie gepland. Hoe die exact verloopt kan ik dus nog niet schrijven, 
want voor mij is dat nog toekomstige tijd! 
 
Ook aan de Schuttersweg is er het een en ander veranderd. Door de jaren heen was 
het dak erg slecht geworden: lekkage alom, en dat geeft rot. Nu heeft aannemer 
Henny Hoogers, gespecialiseerd in het opknappen van monumentenpandjes, het 
platte dak helemaal vervangen, de dakkapellen vernieuwd, de pannen op het boldak 
opnieuw gelegd en, toen hij toch bezig was, gelijk ook maar even de achterdeur 
verstevigd en de vloer binnen gerepareerd. Dat kostte wel een vermogen, maar daar 
hadden diversen dan ook geld voor bijeen gelegd. Onder meer de omwonenden! Zo zie 
je dat je van omwonenden soms ook best wel voordeel kan hebben! 
Eerdaags gaan nog een paar van onze eigen mensen de elektriciteitsleidingen 
bekijken. Daarnaast zijn we nog bezig om een hek om het hele gebouwtje heen te 
krijgen, want de hangjeugd maakt er toch wel erg veel kapot – en dat is nu extra 
zonde! Ellen is daar nog druk over in discussie met de Gemeente. 
 
Gebeurt er dan helemaal niets op de Diependaalselaan? Oh ja, daar werd onze goede 
fee Joke getroffen door een tak uit de grote boom. Joke geveld, en wij zijn natuurlijk 
nu in actie om de boom weer ‘ns goed te laten snoeien! Joke: beterschap! 
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(advertenties) 

 
Eerdaags gaan de diverse onderdelen op kamp. De Pieter Marits is dat zelfs al dit 
weekend. Spannend, voor veel leden die voor het eerst op weg gaan, en wat hebben ze 
het leuk gehad, als ze voldaan weer terug komen. Wat zullen ze moe zijn! Moeders, 
maak de wastrommels maar vast leeg! 
Groeten, 
 
Natuurlijk hebben we weer heel wat te vieren. Want naast 
alle scoutingactiviteiten zijn er toch weer heel wat van 
onze bever- en welpenleiding 
geslaagd voor hun eindexamen! 
Goed hoor! Gefeliciteerd. 
Maar nu niet ineens ergens 
ver weg gaan studeren, 
want we willen je op 
zaterdag nog wel hier bij de 
opkomst zien natuurlijk.... 
 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 
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Avond-4-daagse 

 
De traditie van het avondvierdaagse lopen is bij onze 
groep al een hele oude. 
 
Zo oud dat we dit jaar voor de 25e keer meegelopen 
hebben. Helaas was de belangstelling om mee te lopen 
niet helemaal overweldigend. 
 
Des te meer complimentjes voor de 5 dames van de Pocahontaswacht en de leiding 
die de 4 avonden uitgelopen hebben en voor de cateringploeg die ook alle avonden de 
moeite heeft genomen om iedereen van een versnapering te voorzien! 
 
Op naar de 26e keer en misschien gaan we volgend jaar wel in Wijdemeren lopen. 
 
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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Clubhuis Loosdrecht — Laan van Eikenrode 
Zo’n 2 jaar geleden was er geen ontkomen meer aan: op last van de brandweer (of 
wie gaat daar eigenlijk over?) moest het clubhuis van de Albert Schweitzer horde 
aan de Laan van Eikenrode 37 te Loosdrecht dan toch echt worden gesloopt. Het 
was tè onveilig geworden.  
 

Zoals eenieder wel weet zijn we een hele tijd bezig geweest een vervangend 
onderkomen te regelen. Er werden tekeningen gemaakt voor een prachtig mooi nieuw 
gebouwtje op de Flits, aan de rand van Loosdrecht. Maar de kosten waren hoog, de 
locatie niet optimaal, de bezwaren van omwonenden gebruikelijk, en de problemen met 
de gemeente groot. En eigenlijk hadden we allemaal toch een beetje heimwee naar 
dat leuke plekje aan de Laan van Eikenrode, midden in het dorp. Zou dat ooit nog 
wat worden?  

 
En het antwoord is... ja!!!! Na veel gedoe, support van de gemeente, en inzet van 
Zuiderkruisers is het dan toch gelukt: op ons oude adres aan de Laan van Eikenrode 
37 staat een dubbele keet, waar de welpen van de Albert Schweitzer horde vanaf 
september weer opkomsten zullen draaien. Prachtig geverfd, en als het goed is 
inmiddels door een serie stoeptegels omringd.  

Wieke Broeders 
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opening zaterdag 1 juli 10.30 – 12.30 uur; komt allen! 
 
Zaterdag 1 juli 2006 om 10.30 uur wordt dit clubhuis officieel geopend. Aansluitend 
aan de (kortdurende) opening is er voor de volwassenen gelegenheid om onder het 
genot van een kop koffie nog wat na te praten. De aanwezige kinderen zullen van 
11.00 tot 12.30 uur een spelletjescircuit doorlopen. De welpenleiding is druk bezig een 
aantrekkelijk circuit te maken voor kinderen van ca. 5 tot 12 jaar. En de nieuwe 
leiding van de herboren Albert Schweitzer is ook nog eens druk doende het clubhuis 
netjes in te richten.  
 
Alle Zuiderkruisers, hun ouders en andere aanhang worden van harte uitgenodigd 
voor deze opening. Ook alle kinderen, buurkinderen, logées etc. zijn van harte welkom. 
We maken er een heus Zuiderkruisfeestje van.  
 
Tot zeer binnenkort, bij de opening! 
Paulien van Hessen 
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Clubhuis Loosdrecht — Laan van Eikenrode (2) 
Onder de bezielende leiding van Tanja Durieux heeft een grote ploeg het clubhuis 
geschilderd. Samen met Wilma Heuvelink, onze "coördinatie-onderhoud- gebouwen", 
hebben ze een aantal vaders en  Paulien van Hessen en Wieke Broeders aan het 
werk gezet. Vader van Jelle Schiks en vader van Gijs en Joep Kool,  fijn dat jullie 
ons zo geholpen hebben. Er waren zelfs twee leden met de kwasten in de weer; Elena 
Monte van de Pocahontaswacht en Roosmarijn Kooy van de Sionie horde. (Hopelijk 
vergeet ik niemand.) 
Allemaal hartelijk bedankt, het ziet er prima uit. 

 
Om het schilderwerk te 
beschermen tegen 
opspattend zand en vuile 
inloop hebben we met een 
aantal sterke jongens een 
randje tegels om het 
clubhuis heengelegd. 
 
Joost Penning de Vries, 
Marijn Hop, Bart Engelberts, 
Joeri Kramer, Bart 
Broeders, Michiel van Tol, 
Bart Audenaert en Martin 

ten Brink, hartelijk bedankt voor jullie harde werken. En vader van Roosmarijn, 
hartelijk bedankt voor de 
tegels en het begeleiden van 
de klus. 
  
De vader van Saskia en 
Michiel van Tol heeft ons 
Zuiderkruisbord opgehangen, 
dus alles is klaar om ons 
nieuwe onderkomen feestelijk 
te openen. 
 
Wieke Broeders 
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(advertentie) 
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Hemelvaartkamp Wilde Vaart 
 
Op donderdag 25 mei moesten we met hiketas verzamelen op de diep. Met een 
kleine groep vertrokken wij naar het beginpunt van de tocht. Daar aangekomen 
kregen wij een mooie strippenkaart waarmee wij (als het goed was) de weg naar 
post 1 zouden kunnen vinden. Bij de eerste kruising liepen we al verkeerd en hebben 
we meteen maar gebeld waar we heen moesten. 
 
De organisatoren wilden het eindpunt nog niet verraden en daarom moesten we 
uitleggen waar we waren, zodat zij ons de goeie richting op zouden sturen. We 
bleken langs elkaar heen te hebben gepraat, waardoor we een beetje van de route 
waren afgeweken. Gelukkig kwamen we nog wel op post 1 aan. Hier konden we even 
lekker uitrusten en genieten van de heerlijke brandnetelsoep van Bart en Koen. 
Vervolgens gingen we op weg naar de Schuttersweg en vanaf daar door naar 
Kortenhoef. 

 
Na het gereed maken van de boten en een beetje eten, gingen we het Wijde Blik op. 
Toen we bij een eiland aankwamen, moesten we brood klaar maken. De organisatie 
was er achter gekomen dat op Hemelvaartsdag de winkels gesloten waren. Ons 
professioneel gemaakte deeg werd om stokjes gerold en boven het vuur gehouden. 
Helaas lukte het bij weinigen om er een gaar broodje van te maken. Dus de volgende 
dag hadden wij droge muesli als ontbijt in plaats van brood.  
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Op vrijdag gingen we vroeg weg van het eiland op weg naar Loosdrecht. Nadat we 
door de sluis bij Intratuin waren gegaan, werd er door een aantal mensen brood 
gehaald in Kerkelanden. Dat was dus wel even wachten. Toen ze terug waren, konden 
we eindelijk gaan eten. 

 
We besloten vanwege de regen maar naar het clubhuis in Loosdrecht te gaan, maar 
kwamen niet door de sluis. Bepaalde mensen hadden de sluis vakkundig gesloopt. 
Het kon wel de hele dag gaan duren voordat deze weer gemaakt was. We zijn toen 
eerst maar met z’n allen wat gaan drinken bij de Intratuin, waar het lekker warm 
was en ze ook lekkere chocolademelk hadden. We konden dus niet terug door het 
sluisje en daarom hebben we de boten bij Ron van ‘t Klooster gelegd en alle spullen 
uitgeladen en naar Loosdrecht gebracht. Op het clubhuis hebben we allemaal lekker 
nasi met stokjes gegeten en daarna hebben de avond gevuld met het kijken van 
films. Dat was genieten vanwege de goede beeldkwaliteit van het scherm. 
 
De volgende dag hebben we meteen nadat we zijn opgestaan de boten gehaald en 
teruggebracht naar Kortenhoef. Terug in het clubhuis hebben we een geweldige 
maaltijd met knakworsten gehad en de Lord of the Rings trilogie gekeken. Nou, ja, 
gedeeltelijk tenminste, want de meeste vielen in slaap, zodat we de volgende dag 
verder hebben gekeken. Natuurlijk hebben we ook het gehele clubhuis nog even 
schoongemaakt. 

Jetze 
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Pinksterkamp Pocahontaswacht 
Hallo luitjes, 
 
Aan ons werd weer gevraagt of we wat voor de belboei over het pinksterkamp 
wouden sgrijven...dus nouwja als besgaafde burgers van dit mooie landje doen we dit 
maar weer gewoon. 
 
Toen we allemaal rond half/kwart voor 10 in het haventje kwamen gingen we maar ff 
leuk openen, met uniform, das, bakslintje EN uiteraard het praatje van de leidingen, 
en daarna maar de bakken verdelen. Wij zaten met Remon, Tom en aan het begin 
ook met Guno op de gele boot. Toen natuurlijk lekker de boot optuigen en toen 
iedereen klaar was eindelijk weg gaan. 
 
Na wat gewrikt te hebben kwamen we bij de sluis en konden we na de sluis relaxed in 
sleep verder. Toen we ergens in 
loosdrecht op een eilandje 
genaamd Geitekaai aankwamen 
gingen we weer alle bagage uit de 
boot halen, kijken op welke boot en 
met wie we gingen slapen, en de 
bagage er weer in gooien. Daarna 
gingen we maar eten maken...en 
deze keer was het...spaghetti!!! 
Lekker uitgebreid met paprika, ui, 
knoflook, champignons, vlees, prei, 
saus, kaas en natuurlijk de 
spaghetti zelf. Uiteindelijk zat 
iedereen lekker te smullen...nouw..niet iedereen dan. Na de afwas en een beetje 
relaxed rondhangen gingen we nog maar ff zeilen met een hele mooie zonsondergang. 
 
Toen we de volgende ochtend weer wakker werden hadden we lekker ontbijt met 
brood en ei. En zijn er nog een paar mensen gaan zwemmen. Verder hadden Conne, 
Remon, Jorik, Peter, Loek, Bart en ik (Alissa) een disney programma voor deze dag 
gemaakt...dus we begonnen met een ballonnen spel, iedere boot had zijn eigen kleur 
ballon, en het was dus de bedoeling dat je de ballonnen van je eigen kleur lek prikten 
die achter de boot van de ander hingen. Uiteindelijk had de boot van Conne 
gewonnen en gingen we het maar nog eer keer doen. Daarna gingen we ff naar een 
eilandje om een ijsje te eten! En ons klaar te maken voor het volgende spel...de 
4atlon! 
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Bij dit spel werden de zeilen en riemen (1 riem bleef in de boot) uit de boot gehaald 
en op het eiland gelegd. De boten werden met de sleper wat verder op de plas 
gelegd. Toen moesten alle bootoudsten naar de boten zwemmen en weer terug naar 
het eiland wrikken, waar de rest van de bak al klaar stond met de zeilen en andere 
riemen die weer op de boot moesten. Als alles aan boord was moest je weer naar de 
sleper roeien, bij de sleper mocht je het zeil en fok vast maken en gaan hijsen en een 
rondje om het eiland varen. De eerste die dan weer bij het eiland had aangelegd en 
de boot netjes had opgeruimd had gewonnen. Onze boot natuurlijk! 
 
Daarna gingen we nog ff zeilen en toen weer terug naar 
het eiland waar we de eerste nacht geslapen hadden. 
Daar kwamen onze kunsten naar boven, en in dit geval 
teken kunsten, en wie is er nou een beter slachtoffer dan 
Daniëlle?! Dus na Daniëlle onder getekend te hebben 
gingen de andere leidingen pannenkoeken en tosti’s maken 
en was opeens iedereen vet afgeleid door een of ander 
hondje dat tussen alle spullen aan het snuffelen was. 
Maarja... na het eten en de afwas zijn we nog even met de 
sleper gaan varen en hebben we Siebrand in een half 
takkenwijf half heks veranderd. 
 
Toen we weer terug waren op het eiland heeft Diederik nog een vet cool verhaal 
verteld.. en gingen we daarna weer allemaal lekker naar ons zachte, klotsende en 
wiebelende slaapzakjes. De volgende morgen werden we weer wakker...dat is nieuw! En 
na het ontbijt gingen Guno, Siebrand en Diederik nog even snel zwemmen en daarna 
ook mee helpen met de boten verder inpakken. Want we moesten maar weer eens 
vertrekken. Dus toen iedereen klaar was en de boten aan de kant lagen te wachten 
tot de sleper kwam zijn we rechtstreeks in sleep naar het sluisje gesleept. 
Ondertussen kwamen we nog 2 boten van de KT (Klaas Toxopeus groep, red.) tegen 
die we ook maar mee namen in de sleep. Na de sluis lag de rest van de KT op een 
sleep te wachten en namen we ze allemaal maar mee. Uiteindelijk moesten we ze 
natuurlijk bij het haventje weer losgooien en waren we weer in ons vertrouwde 
Kortenhoef. 
 
Toen we alweer bezig waren met de boten opruimen en de afwas kwamen de eerste 
ouders alweer. Nog even afsluiten met uiteraard alweer het praatje van de leidingen, 
en de meeste kinderen gingen alweer weg en ik (Nathalie) ook... Alissa bleef nog even 
gezellig in het haventje maar ging later ook weer weg. Kort om het was een 
suppperrrrr kampie!!!  
 
Kusies van Alissa & Nathalie 
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PMOBC 
Op zaterdag 27 mei 2006 is een groep toppers van de Pieter Maritshorde in de 
weer geweest tijdens het eerste officiële ”Pieter Marits Open Bowling Championship”. 
In een volledig afgehuurd bowlingcentrum werd in hartje Hilversum op prime time het 
vermaarde bowlingkampioenschap gehouden. 
 
In de heftige en soms een tikkeltje harde strijd werden nieuwe revolutionaire 
werptechnieken niet geschuwd om tot die felbegeerde “strike” te komen. Zo werd er 
door deelnemer Rocco een “vliegende worp door sliding” toegepast, (De charmante 
juryleden Marloes en Roos gaven ieder 8 punten), zo gooide Max met een “gegleden 
corrigerende effectbal” in zijn tweede beurt al bíjna een strike (15,5 punten, Big 
Lebowskiprijs), was het Diede die na een spetterende inhaalrace toch nog hoog 
eindigde (beloond met de publieksprijs) en gooide Zyad door middel van een “vallende 
bijsturende effectworp” bijna een strike. (15,5 punten, Rookie of the year award). 
 
Het publiek echter raakte pas echt in vervoering toen Marijn de harten stal door vier 
ijzersterke worpen, (Hunk-award) en toen ook Julius toesloeg tijdens zijn laatste 
worp. (Bekroond met de vergulde PM-lauwerkrans, zilveren bowlingschoen). 
 
Na een uur van keiharde 
actie, veel sensatie en nog 
veel meer oeh en aahs, vond 
de hoofdscheidsrechter en 
mastercaller dat het weer 
tijd was om te stoppen. De 
topsporters hadden werkelijk 
alles gegeven, wat wel te zien 
was aan de manier waarop de 
hierna aangeboden 
versnaperingen soldaat 
werden gemaakt.  
 
De eindstand (Top 3) 
1:  Rocco  51 (Wereldrecord, baanrecord, persoonlijk record, PMOBC-record) 
2:  Marijn  48 (Hunk-award) 
3:  Diede & Julius  41 (Publieksprijs, vergulde PM-lauwerkrans, zilveren bowlingschoen) 
 
Op naar het Pieter Marits Open Bowling Championship 2007! Zal Rocco zijn PMOBC-
titel dan kunnen prolongeren? 
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Waingoengahorde 
De welpen van de Waingoengahorde hebben zich slagballend tegen onze buurgroepen 
De Burcht en De Argonauten in het zweet gewerkt, en daar een mooi beeldverslag van 
gemaakt. 
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Mededelingen 
Onze Sander is terug uit Guatemala! 
 
Waarschijnlijk plaatsen we in de volgende Belboei zijn 
reisverslag, maar als je graag wil weten hoe het hem 
is vergaan, kijk dan op zijn website: 
 

http://sander.matanca.dhs.org 

Erik en Shirley gaan op 21 augustus trouwen, om 
13.00 uur in het gemeentehuis te IJsselstein. 
Vanaf 15.00 uur is bij hen thuis, op de Johannes 
Blaustraat 14 in IJsselstein, de receptie. 
 
Van harte gefeliciteerd!!! 
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10 vragen aan… Joke de Jong 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Mijn naam is Joke de Jong. Mijn leeftijd? Ik denk dat ik onderhand bij de bejaarden 
van het Zuiderkruis hoor. Mijn onderdeel is het verhuur van het gebouw aan de 
Diependaalselaan (Kiowa en soms de Zuiderkruiskant). 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik heb ongeveer 35 jaar bij de kraamzorg gewerkt. Nu help ik af en toe nog bij 
vrienden of familie als er een baby wordt geboren. Verder pas ik twee dagen per week 
op 5 meiden, o.a. Daniëlle van de Sioniehorde. Heel gezellig, als we aan tafel eten 
noemen we het 't vrouwencafé. Ook help ik regelmatig bij een schoonzusje die een 
spierziekte heeft. (Mantelzorg) 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon al 35 jaar samen met Sies op de Bodemanstraat 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben 10 jaar beheerder van het gebouw aan de 
Diependaalselaan geweest. Het laaste jaaar heb ik wat 
hand- en spandiensten gedaan voor Shirley die de verhuur 
van mij had overgenomen. Maar sinds december j.l. ben ik, 
samen met met Ingrid Kroonenburg, weer begonnen met 
mijn ouder taak; het regelen van het verhuur. 
 
5. Wat houdt dat in? 
- Contacten leggen met aankomende huurders, 
- Zorgen dat zij in het gebouw kunnen. 
- Het gebouw en terrein opgeruimd en schoon houden. 
- Bij vertrek van huurders controleren en evt. zorgen dat alles weer in orde is voor 
de volgende huurders, en als alles in orde is de borg terug storten. 
- En om op de vraag van Wieke in te gaan: de emmers sop die ik in de loop der jaren 
heb gebruikt zijn niet meer te tellen. Het brengt zowat een milieu-vervuiling teweeg. 
(Laat de controleur het maar niet horen...) 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
- Als moeder van John, die als Bever begon bij de allereerste Bever groep, en 
Hanneke die als verkenner bij de Ankerwacht startte, werd ik natuurlijk in 
geschakeld voor alle klusjes, die je je maar als Zuiderkruis-ouder kan bedenken. 
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- 13 jaar geleden werd ik gestrikt voor de redactie van de Belboei, samen met Ben 
en Sandra. Zo'n 2 jaar geleden ben ik daarmee gestopt. Het was altijd een gezellige 
beb-avond (dat mis ik nog steeds hoor). Maar ik voorzie nog steeds alle BB's van 
naamsticker, en zorg ervoor dat er 100 stuks bij het postagentschap terecht 
komen. De rest breng ik vrolijk fietsend rond (leuk om te zien waar onze leden 
wonen!) en dat vindt onze penningmeester wel zo fijn want dat scheelt in de kosten. 
Tussen de bedrijven door kreeg ik de post "verhuur" op mijn bordje geschoven. Jos 
Spaanjaars kwam bij me om te vragen of ik dat wilde doen. Volgens hem een leuke 
klus, niet veel werk. Ja ja. Joke trapte er in, en komt er nooit meer los van. Maar 
wat het leuke is van het verhuur, is alle contacten die je opdoet met vele 
verschillende mensen van verenigingen, scholen, studenten, hondenclubs, 
bloemschikcursussen, wandelclubs, kindertehuizen tot het Rode Kruis met bedden en 
rolstoelen aan toe. Teveel om op te noemen. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik vind scouting een heel zinnige tijdbesteding, voor jong en oud. De kinderen worden 
op een leuke manier beziggehouden en je ziet het: de oudjes ook. Zoals ik naar mezelf 
kijk, je hoeft je er niet bij te vervelen. Vanaf de zijlijn zie ik de ontwikkelingen van 
kinderen en hoe ze bezig zijn, dat doet me veel plezier. 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Naast scouting doe ik zo'n 3 keer per week aan zwemmen, zit graag met mijn neus 
in een puzzelboekje, en ik knutsel graag. Ik besteed veel aandacht en tijd aan ons 
vakantiehuis in Engelbert (Groningen), waar we over anderhalf jaar, als Sies 
gepensioneerd is, van begin april tot eind oktober ieder jaar willen doorbrengen. 
 
9. Heb je nog iets aan deze vragen toe te voegen? 
Nee hoor: Er is al genoeg gevraagd. 
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
In de volgende Belboei zou ik graag Ingrid willen zien. Dan kan ieder Zuiderkruislid 
kennis maken met een van onze nieuwste vrijwilligers. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in 
deze rubriek stellen? 
Je loopt nu een paar maanden mee. Word je niet dol van 
alle aanvragen en wispelturige huurders? 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     
 

8 juli 2006 
In augustus geen oud papier i.v.m. de zomervakantie 

9 september 2006 
14 oktober 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 
Public Relations                         Paulien van Hessen                       035-7721734 
Onderhoud gebouwen                   Tanja Durieux                               035-6284271 
                                              Wilma Heuvelink                            035-6284479 
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                               Laurens van Wageningen                035-6284829        
Kustwacht                                Rik Broeders                               035-6234006 
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 
8 september                             Spelraad groepsdag  
                                             en overvaren 
16 september                            Groepsdag en overvaren 
29 september                           Groepsouderavond 
13 oktober                                Groepsraad 
21 en 22 oktober                        Leidingweekend 
4 november                              Strandwandeling 
14 november                             Regioraad  
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