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Van de redactie 
Vet! 

 
Dit is de vètste Belboei van het héle jaar! Niet alleen omdat de vetste verslagen van 
de vetste zomerkampen erin staan, maar ook omdat we dit jaar nog niet eerder 
zoveel bladzijden nodig hebben gehad om al jullie verhalen kwijt te kunnen. 
Vet relaxed! 
 
Maar terwijl wij hier een toost uitbrengen op de vetste Belboei, staat de rest van 
de groep natuurlijk niet stil. Er wordt vet hard gewerkt aan de voorbereidingen van 
de Groepsdag, die weer een vet succes gaat worden. De aankondiging van de 
groepsdag staat ietsje verderop, en íedereen is uitgenodigd om te komen kijken! 
 
Van Uchelen tot Zevenaar, van Indonesië tot Hongarije, óveral is de Zuiderkruisgroep 
te vinden. Als je het niet gelooft, lees dan vooral verder! (Niet nadat je deze pagina 
helemaal hebt uitgelezen natuurlijk, anders staan al die letters hieronder er ook 
maar voor niets.) 
 
Absoluut niet vet, maar wel heel goed bezig, is onze Ingrid. Als je je afvraagt wie dat 
is, dan moet je zeker even in onze vaste rubriek “10 vragen aan” kijken. 
 
Wij leggen na enkele gezellige uurtjes puzzelen de laatste hand aan deze vetste 
Belboei van 2006, iedereen hartstikke bedankt voor het meeschrijven, en heel veel 
plezier toegewenst in dit nieuwe scoutingjaar! 
 
Tot de volgende Belboei, 
jouw redactie. 
 
 
 
 
PS: Wij kijken alvast uit naar 
de groepsdag-BBQ!  ☺ 
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Van het bestuur 
 

WEER AAN DE SLAG! 
Gelukkig. 
Ze zijn allemaal weer veilig teruggekeerd. De kampen zijn weer voorbij, veel intens 
vermoeide maar tevreden kinderen zijn weer aan hun ouders overgedragen, de leiding 
evalueert hoe het gelopen is, de was is inmiddels gedaan, en iedereen begint weer op 
adem te komen. Gelukkig is het vrijwel overal goed verlopen, ook al was het soms 
kantje-boord. 
 
Het nieuwe seizoen kan weer beginnen. Eerdaags is de eerste opkomst, en na de 
Groepsdag op 16 september gaan de onderdelen in nieuwe samenstelling draaien. 
Dat is nog een heel gepuzzel. Niet alleen worden de “overvaarders” – die naar een 
volgend onderdeel gaan – over de verschillende onderdelen verdeeld, ook worden een 
aantal leidingteams anders samengesteld. Dat lijkt eenvoudig, maar de 
Groepsbegeleiders hebben daar nog best wel hun handen vol aan. 
 
Immers, die leiding heeft ook nog een ander leven. Naast hun leidingcarrière hebben 
ze ook nog hun school, studie of werk, waar ze erg druk mee zijn. En die soms 
(terecht!) voorrang krijgt, waardoor ze niet meer kunnen afspreken dat ze iedere 
zaterdag voor de club komen opdraven. Heel begrijpelijk, maar wel jammer. 
En daarnaast zijn ze soms natuurlijk ook gewoon uitgekeken op “hun” onderdeel en 
willen wat verder. Willen zeilen bijvoorbeeld, hoe leuk die welpjes ook zijn. Of ze hebben 
andere ambities: menen klaar te zijn om verantwoordelijke leiding te worden van hun 
onderdeel (terwijl dat soms niet door iedereen wordt gevonden…). 
 
Dat maakt het er niet makkelijker op, want (ondanks dat er ouders zijn die dat wel 
denken) de leiding krijgt er niets voor betaald. Leiding zijn is vrijwilligerswerk. Dat 
doen ze alleen omdat ze het leuk vinden. Ze moeten het dus wel leuk blijven vinden! 
Dat maakt het allemaal voor de Groepsbegeleiders niet eenvoudiger. Want die 
moeten het zo weten te organiseren dat voor ieder onderdeel weer voldoende leiding 
staat, die het onderling ook nog met elkaar moeten weten te vinden, en het in goede 
harmonie een jaar met elkaar uithoudt. 
 
Ik denk dat de Groepsbegeleiders er ook dit jaar wel weer in zullen slagen. Want het 
zou toch wel heel zonde zijn wanneer we een onderdeel moesten opheffen omdat er 
niet voldoende leiding is! 
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(advertenties) 

 
Het is een heel circus! Voor degenen die wel ‘ns willen horen wat er nou allemaal 
komt kijken bij zo’n groep, voordat al die onderdelen wekelijks gewoon kunnen draaien, 
nodig ik uit om op 29 september naar de Diependaalselaan te komen. Daar hebben 
wij dan weer onze jaarlijkse informatie-avond, waarbij iedereen zich presenteert, en 
vertelt wat er zoal allemaal gebeurt. 
 
Tot dan, en een goed jaar! 
Groeten, 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 
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Beste Leden van de Zuiderkruisgroep, 
 
Zoals elk jaar is het weer tijd geworden voor het overvaren van alle oudste leden. 
Zij gaan weer naar de volgende groep en ook gaan we er nieuwe leiding bij krijgen. 
Ook dit jaar vieren we dit met de groepsdag. 
 

Zaterdag 16 September gaat er van alles gebeuren. 
We beginnen om 11:15 uur in het dorp op het plein voor het Goois Museum. 

(Kerkbrink) 
Dit zal een gezellige drukte worden in het dorp. 

Hier gaan we met alle leden een spel doen.  
Vervolgens om 13:30 uur gaat het OVERVAREN plaatsvinden. 

Bevers à Welpen à Zeeverkenners à Wilde Vaart à Leiding, Stam à Rimpelstam  
Dit gaat allemaal op het plantsoen voor  het gemeentehuis gebeuren. (Dudokpark) 

 
U als ouder(s), opa, oma of als belangstelende kunt er uiteraard bij zijn. 
Uw bent vanaf 13:30 uur welkom bij het gemeentehuis. 
Waar wij precies zijn zal u in de omtrek wel horen en zeker zien. 
           

Het hele gebeuren zal om ongeveer 15:30 afgelopen zijn, 
en kunt U uw kind  meenemen vanaf de plaats van het overvaren. 

 
Natuurlijk verwachten we deze dag iedereen in volledig uniform. 
Neem ook een lunchpakket mee!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De Groepsdag organisatie. 
 
 
 p.s.    De fietsen in het dorp moeten in een fietsen stalling / rek staan !!! 
          Ander bestaat de kans dat deze worden verwijderd. 
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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) 

Mededelingen 

Weegschaal gevraagd: 
 
De verkennersleiding is op zoek naar een 
weegschaal voor op de Diep. Niet omdat ze te 
dik zijn natuurlijk, maar omdat zij hiermee de 
gasflessen kunnen wegen om te weten hoe vol 
ze nog zijn… 
 
De weegschaal moet tenminste 20 kg kunnen wegen. Heeft 
u er nog eentje in de weg staan, neem dan s.v.p. contact 

op met laurens (@zuiderkruis.nl). 
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Zomerkamp Wilde Vaart 
 
Lang lang geleden (naja een maand), 
 
 
Was er een geweldig groepje jongeren die 2 weken lang Hongarije gingen veroveren. 
Zei kende geen genaden: gingen grotten klimmen, heel veel fietsen, een waterpark op 
zijn kop zetten, shoppen, iemand dopen (ja het is echt waar), oostenrijk door een 
hike ook nog even veroverd, een ander kamp gesaboteerd en er is zelfs aan cultuur 
gedaan. 
 
 
Wil je nou weten hoe dit sprookje afloopt, kijk dan even op  

http://wva.zuiderkruis.nl  
onder het kopje Zomerkampen in de linker zij lijn. 

 
Groetje Iris s. 



Belboei 168, september 2006, pagina 9 

(advertentie) 
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NaWaKa 2006! 
 

NaWaKa 2006 helaas voorbij... 
 
Het NaWaKa te Zevenaar is helaas voorbij, want het was 
echt een spetterend kamp. Maar toch voldaan ging ik op 
donderdagochtend 3 augustus jl. naar huis. Want een 
herinering van het NaWaKa raak je niet zomaar kwijt! 
  
Het begon allemaal op maandag 24 juli toen we met het Zuiderkruis tussen 08.00u 
en 08.30u aanwezig moesten zijn op zo'n vijf kilometer afstand van het terrein, dus 
dat werd lopen! Natuurlijk hoefden we niet met onze bagage te slepen, deze werden 
opgeladen op een grote oranje truck. Langs de weg zaten buurtbewoners die dit 
allemaal wel erg gezellig en leuk vonden om naar de die-hard waterscouts te kijken. 
Halverwege kwamen we, het groepje waar mee ik liep (Teun, Daan, Joost en Jorik), de 
leiding, Frank en Diederik, tegen. Volgens Diederik was het nog er ver lopen, en vond 
dat met mijn spierziekte niet zo'n verstandig idee voor mij. Zodoende heb ik samen 
met Frank gewacht op een auto bijwaar ik mee kon rijden. Dat duurde dus al een 
half uur. Uiteindelijk mochten we mee met de reddingsbrigade. 
  
Op het kampterrein aangekomen, was het één grote gezellige chaos van scouts die 
naar hun subkamp werden gebracht. Frank en ik werden voor ons subkamp 
'Megalodon' afgezet door de heren van de brigade. Dank hiervoor! Nou, de tenten 
werden opgezet en toen was het alweer tijd voor het avondeten: Hutspot! (youpie!). 
En natuurlijk moet zo'n groot evenement goed geopend worden. Met subkamp-idols 
werden de 11 subkampen aan ons voorgesteld, het rare was dat ze alle elf idols 
gewonnen hebben... Na deze opening kwam de burgemeester van Zevenaar ons 
welkom heten in 'zijn' gemeente. De opening werd afgesloten door de band Patatje 
Metal, waarop we tot se minst 00.00u hebben staan swingen op het strand. Van 
slapen kwam die nacht niet veel. 
  
De tweede dag werden we allen al om 07.30u (oei) wakker gemaakt om te ontbijten, 
want om 09.00u zou het spel waarbij je op walvissen moest jagen beginnen. Over 
het algemeen was het wel een leuk spel. 's Middags zouden we een dagtocht maken 
in het nabij gelegen dorpje Rheden. Dit ging echter niet door, want de temperatuur 
kwam boven de 32 graden uit en dat was slecht voor de scouts... Zodoende hadden 
we dus de rest van de dag vrij om te luieren, zwemmen en naar de grote markt te 
gaan om bijv. naar het internetcafé of stiltecentrum toe te gaan. bij het avondeten 
hebben we een verrukkelijke pasta gemaakt per bak. 
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 Woensdag was de dag van de wedstrijden, ten minste, dat was de bedoeling, maar 
omdat het weer te heet was werden de wrikwedstrijden naar woensdagavond verzet 
en duurde de roeiwedstrijden extra lang. We kregen kans om te gaan zeilen, maar 
het was windstil. Zodoende is Loek wrikkend naar de zandbank gegaan. Hier hebben 
we lekker gezwommen met de groep: Alissa, Loek, Jorik, Mirte, Laura, Teun en 
Jeanine. De rest, Ilja, Joost, Jaap en Roy besloten lekker in hun boot te gaan 
zonnen. Toch waren er wel een aantal die wel probeerde te zeilen, respect! ’s Avonds 
aten we overigens witlofsalade, tot nagenoegen van velen. 

  
De eerste donderdag hadden we een waslijnenspel 
met het beroemde water-buik-glijden-bowls. Dit was 
vet tof! Dit duurde de hele ochtend en middag. Bij 
het avondeten hadden we weer pasta, niet erg op 
zich. ’s Avonds zouden we gezellig met z’n allen 
naar de film Pirates of the Caribbean gaan, maar 
we kregen de smoes te horen dat de film in het 
water was gevallen… Als ze nou gelijk zeggen dat 
de film 2,5 uur te lang duurde om in de openlucht 
te draaien… De meeste van ons hadden geen zin in 
de film National Treasure, dus gingen we naar het 
zeeverkennerscafé aka de Fristibar “Moby Dick”,  
waar we lekker gefeest hebben. En Manon’s 
verjaardag hebben gevierd. 
  

Vrijdagochtend mocht iedereen uitslapen, want het zou een drukke dag worden. Mag 
je een keertje uitslapen, zijn er van die tien- elfjarige die perse om negen uur al 
wakker moeten worden. Grrr… Aan het begin van de middag gingen de scouts op 
hike. Ik was niet mee, dat scheen nogal zwaar te zijn. Dus moet je voor de hike bij 
iemand anders zijn! Dit was dus de meest relaxte dag die ik had. 
  
Zaterdagochtend waren er zeilwedstrijden, de bak van Loek is negende geworden en 
mijn bak, bestaande uit: Joost, Jeffrey, Dick, Rik, Christiaan en ik, achttiende. ’s 
Middags kwamen de ouders op ouderdag zodat hun ook eens zouden kunnen zien 
hoe het is op het NaWaKa. De meeste ouders waren er erg over te spreken! ’s 
Avonds was er een spetterende feestavond over het gehele terrein, overal was 
muziek en felle lampjes. Een echte knal avond dus! 
  
Zondag was voor ons een rust dag, we mochten uitslapen en hebben wat gezeild, ’s 
avonds aten we chilli con carne, made bij de leiding. In deze nacht zijn er heel wat 
mensen ziek geworden. Zoals wel vaker wordt gezegd: NaWaKa slaapt nooit, was nu 
dus van toepassing. Wat een rij om vier uur ’s nachts bij het toilet… 
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Maandag was een dag vol spellen, waaronder een handelspel met waka’s (NaWaKa-
geld). Eigenlijk een saaie dag, want Joost wilden niet meedoen met het spel… ’s 
Avonds weer lekker gegeten, namelijk mediterraans. Een lekkere ciabatta gaat er bij 
mij altijd wel in. 
  
Dinsdag moesten we handelsroutes op de plas gaan ontdekken en zoveel mogelijk 
dingen ruilen, maar door het plotselinge slechte weer (plotseling? De buren zijn op 
vakantie, dan regent het altijd… ;-P) had niemand daar echt zin in. Dus bleven we 
met z’n allen in de tent. ’s Avonds aten we preischotel (best lekker) en daarna zijn 
we gaan knallen op de beach-party in de Fristibar. Lekker druk en gezellig! 
  
Drie… twee… een… van harte gefeliciteerd klonk het rond middernacht, want Mirte 
en Freerk waren jarig! Na een nachtelijk avontuurtje vielen we dan toch, jammer 
misschien, in slaap. Om dat dit de laatste echte dag was, moesten we een 
vlootschouw doen voor de landelijke admiraal (en nee, niet die van het leger. Het 
heeft er zelfs niet mee te maken) en gaan zwaaien naar de man. Dus wij lekker 
vrolijk op de boot, gaat het me toch een partij stormen… Om deze reden hebben we 
de goede man niet gezien. ’s Avonds ging de gondelvaart ook niet door, wat best 
jammer was. Als we naar de afsluiting gaan, worden we verrast met een prachtige 
lazershow en vuurwerk. NaWaKa 2006 is officieel voorbij, maar eerst nog een 
nachtje slapen en dan naar huis! 
 
Bart van Welzenis. 
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NaWaKa 2006 2! 
Hieronder volgen enkele stukken uit het Poca logboek. 
 

24-07-2006 
Hey Nawaka! 
Gelukkig begon het Nawaka goed want we moesten om 6.00 uur 's ochtends 
opstaan. Toen hoefden we alleen maar 5 kilometer te lopen naar ons subkamp 
Megalodon. We hebben de hele dag gezwommen want het was 35 graden. Omdat we 
maar twee uur in de rij hoefden te staan om eten te krijgen hebben we het begin 
van de opening gemist. Maar de opening was volgens ons wel cool want er was 
vuurwerk en later traden er ook een paar ventjes op en ze zongen ook het niet zo 
coole Nawakalied. 
 

25-07-2006 
Na een lekker nachtje slapen werden we om half 8 gewekt door een scheepstoeter... 
Joepie! Na een lekker ontbijtje begonnen we met het toffe spel 'Jaag de Walvis'. Het 
groepje van Conne had aan het eind de meeste walvistanden en was daarmee de 
winnaar van het subkamp, Hoezee! 
Tussen de middag zouden we een dagtocht naar Rheden maken maar we vonden 
het iets bevredigender om te zwemmen en te zeilen. Loek openbaarde zijn echte 
persoonlijkheid, want hij zei dat hij een hippie was. Bij de wrikwedstrijden daarna 
was Conne in een winning mood en ze won in de categorie meisjes 13-14. Helaas 
werd de uitslag later ongeldig verklaard. 

Greetz van Peter en Tom. 
 

26-07-2006 
De volgende dag was Manon jarig en hadden we een roeiwedstrijd in de volgende 
bakken: 

631               1089             1180              1249            354               1017 
Joost P.        Conne            Loek              Roy              Jorik              Remon 
Jeffrey           Sebastiaan    Jaap              Mirte            Ilja                 Peter 
Bart              Freerk           Manon           Tom             Nathalie         Ray 
Dick               Joost H.        Pim                Jeanine        Nadjesda        Yorick 
Christiaan      Laura            Maarten        Rob              Teun               Lotte 
Rick                                 Alissa                             Daan              Elena 

Na twee uur wachten waren we eindelijk aan de beurt, maar geen van ons is door. 
's Avonds hadden we vrije tijd en hebben we zowel de grote markt als het 
zeeverkennerskafee onveilig gemaakt. 

Greetz, Bart 
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27-07-2006 
De zeilwedstrijd 's ochtends werd afgelast vanwege de weinige wind. Dus gingen we 
zelf maar proberen te zeilen, met 6 boten aan elkaar vast, en nog ff zwemmen. 
Daarna was het Wasknijperspel, waarbij je zo ver mogelijk naar voren met je knijper 
op de waslijn moest komen, door allemaal spelletjes te doen. Daarna hebben we tot 
het avondeten iets voor onszelf gedaan. Het eten was soep en chinese mie met 
roerbak groente. Na lekker eten gingen we afwassen en de tenten opruimen. 
En hoe kan je nu overleven zonder Drijf-in bioscoop? Dus in de avond op het strand 
gingen we Pirates of the Caribbean kijken. Tenminste, eigenlijk niet, want iemand had 
de DVD in het water laten vallen. Dus gingen we maar National Treaser kijken. 

Alissa en Elena. 

28-07-2006 
Vandaag mochten we uitslapen en dit is zeker gelukt! Peter had gezegd dat we vrij 
waren dus wij hadden tot ong. 3 uur 's nachts doorgefeest. Maar we bleken dus te 
moeten hiken die dag. Niemand had hier zin in en iedereen zei dat dit voor 
landscouts was, maar toch moesten we rond het middaguur vertrekken. Om 5 uur 
begonnen we uiteindelijk pas echt. Bij de eerste post was Boerengolf, dit was wel 
leuk maar ook lastig. Bij de tweede post was veel te zoute soep en bij de derde post 
moesten we met een touw over de rivier heen. Hierna was een lange tocht naar een 
fabriek waar we gingen tokkelen, vanaf 18 meter hoogte met 60 km/uur! Dit was 
echt donders vet. Bij de volgende post moesten we door een rioolbuistunnelachtig 
iets dat onder de snelweg door liep. Deze stond vol met water. Vanaf de laatste 
post werden we met busjes naar het kamp teruggebracht. 

Greetz Loekies + Jorik. 
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29-07-2006 
Toen we ons bed uit werden geschopt, moesten we nog gaan zeilen ook! Het was een 
wedstrijd die, van het Zuiderkruis, alleen door mijn bak (Loek, Jaap, Manon, Alissa, 
Maarten en Pim) was afgemaakt. We waren helaas niet eerste geworden. Toen we 
terugkwamen stonden de meeste ouders plus de WVA al te wachten. Iedereen ging 
de ouders rondleiden en toen we terug kwamen gingen we nog even zeilen en/of 
zwemmen. Na het eten gingen we feesten! Eerst met Patatje Metal op het strand. 
Dit was echt Uber vet, maar helaas was ik de enige die dat vond en wou iedereen 
naar "Moby Dick". Hier draaiden ze vooral "Ik heb een boot", dat ging best vervelen 
maarja. Daarna gingen we slapen. 
 
 

30-07-2006 
Hoi hier uw verslaggevers Conne B. en Remon B. En Peter S. die een beetje gaat 
helpen. 
Na een wilde nacht, flink uitslapen en een beetje ontbijten kwam er een spel wat 
iedereen vet leuk leek van tevoren (ahum). Tijdens de middag hebben we een spel 
gespeeld waar we niet aan meededen. Wij hebben toen gewoon wat rondgezeild en 
gezwommen in de storm. Daarna naar het strand om een foto te laten maken door 
een F16, wat uiteindelijk onzin was, het was gewoon een F-chesna. Toen gingen we 
lekkere Chilli Con Carne eten die vergiftigd was, want Mirte en Alissa gingen de hele 
nacht kotsen. 
Daarna weer dat spen, toen hebben we wat meer gedaan dan 's middags, we hebben 
een slagerij gebouwd met een klein beetje vaslsspelen. De dag eindigde met 
bootsraad met MALT BIER (inkoopfout). En toen keten. 
 
 

31-07-2006 
Hier nog steeds uw toffe reporters van NAWAKA 2006!  
En weer eens een dagje lekker uitslapen na een lange n8 keten. 's Middags een spel 
dat in het doel stond van handel. We moesten naar posten zeilen om daar handel 
voor zomin mogelijk in te kopen en voor zoveel mogelijk te verkopen. Met een paar 
goede zetten haalde Roy 5500 Waka's, wat geld was. Alleen moest je het op de 
bank zetten om het te laten tellen, wat Roy eigenlijk was vergeten waardoor hij niet 
won. Die avond mochten we zelf weten wat we deden. Sommigen gingen slapen en 
anderen gingen naar de Grote Markt of het Zeeverkennerscafe. Na een gezellige 
avond geen bootsraad en lekker keten/slapen. 
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01-08-2006 
Vandaag gingen we weer lekker om 7.30 uur opstaan. 's Ochtends moesten we bij 
een spel met de boot naar een bepaald continent moest, maar het werkte niet echt. 
Het waaide namelijk heel hard dus werd het spel gestopt. 's Middags zou het spel 
verder gaan maar niemand had zin en het was vies weer. Dus hadden we vrij tot het 
koken. Na het eten was de Beach Party in de Moby Dick. Een leuk feest, maar de 
muziek was niet geweldig. Na het feest moesten Conne en Peter nog de WC's 
schoonmaken in de plaats voor een plonsbon. Er bloeide ook nog een mooie liefde op 
want Alissa en Jorik kregen met elkaar. Na dit alles gingen we een beetje keten en 
slapen enzo. 

Groetjes Mirte & Teun. 
 

02-08-1992 
Na te hebben uitgeslapen kwam iedereen buiten en zagen ze slingers en ballonen, 
want Mirte en Freerk waren jarig! Na felicitaties en cadeaus gingen we met het hele 
subkamp ontbijten. Er waren lekkere eitjes en boterhammen. Toen gingen we alles 
opruimen en daarna was het opeens half 2. We gingen zeilen en de Admiraal 
begroeten (je moest dan je fok laten zakken en weer hijsen als gebaar) maar toen 
begon het te stormen en heel hard te regenen en toen moesten we gaan aanleggen. 
We gingen ff schuilen en toen werden we teruggesleept. De leiding was in een vrolijke 
bui want die gingen 's avonds voor ons koken. Waarschijnlijk wordt dit nog vervolgd 
maar nu gaan we bijna eten. 
Doei Doei, 

Mirte & Teun 
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Linda in Indo 
Even wat anders dan een scouting verhaal, ik ga namelijk iets over mezelf vertellen.  
Na een geweldig zonnig en super gezellig zomerkamp met de Waingoengahorde, heb 
ik (na 5 jaar lang heel leuk leiding gegeven te hebben) afscheid genomen van de 
welpen. 
Op 12 augustus ben ik namelijk in het vliegtuig gestapt naar Indonesië. Eind juni 
was is klaar met mijn opleiding ergotherapie en het leek mij altijd al boeiend om een 
aantal maanden vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland te gaan doen. Nu is het 
zover en zit ik voor 9 maanden in Indonesië, in de stad Pontianak op het eiland 
Kalimantan. (Zoek maar op in de atlas!) 
 
Ik ben in Pontianak aan het werk als therapeut, om lichamelijk gehandicapte 
kinderen te helpen met bijvoorbeeld leren zitten, staan, lopen en spelen. Veel 
gehandicapte kinderen krijgen hier geen therapie, laat staan dat ze zulke mooie 
hulpmiddelen en hippe rolstoelen krijgen als de kinderen in Nederland hebben. 
Samen met mijn studiegenootje Anje ga ik er nu voor proberen te zorgen dat de 
gehandicapte kinderen in Pontianak een beter leven krijgen. Als ze leren zitten 
bijvoorbeeld of een rolstoel krijgen, kunnen ze beter spelen en sommige kinderen 
kunnen voor het eerst in hun leven naar school.  
 
De stichting, SOMOI, waarvoor ik werk, draait geheel op vrijwilligers en sponsors. 
Elke 9 maanden vertrekken twee therapeuten uit Nederland naar Indonesië om het 
werk van de stichting voort te zetten. Ondertussen zoekt de stichting sponsors die 
de therapiematerialen, hulpmiddelen en eventuele operaties voor de kinderen willen 
betalen. Ook wordt het huis waar ik nu woon door de sponsors betaald, voor de 
rest betalen wij alles zelf. Gelukkig heb ik met de ontzettend goede hulp van mijn 
welpen 500 euro opgehaald om de kinderen hier te kunnen helpen. De welpen hadden 
bloempotten gepimpt, die we tijdens een echte veiling geveild hebben. Jongens en 
meiden (en ouders!) bij deze wil ik jullie nogmaals ontzettend bedanken voor jullie 
hulp en het geweldige bedrag. Ik laat het jullie weten zodra ik het geld heb besteed 
en waaraan. 
Op mijn site kunnen jullie lezen wat ik hier allemaal doe en al gedaan heb. En je kunt 
ook een berichtje achterlaten, dat vind ik natuurlijk erg leuk om te lezen! 

http://www.travelmessage.nl/linda 
 

Wie mijn werk wil sponseren en de kinderen wil steunen kan zijn bijdrage overmaken 
op gironummer 7950945 tnv SOMOI te Amsterdam. (zie ook www.somoi.nl) 
 
Veel groetjes uit Pontianak, 

Linda (Hathi) 
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Zomerkamp Sioniehorde 
Journey through time! 

Hallo allemaal! 
 
Het was weer zo ver. Een mooi kamp van de Sioniehorde ging van start op zaterdag 
22 juli 2006. Een week vol spanning en sensatie. Wilt u weten hoe het is afgelopen 
met Haboeli en de tijdmachine? Lees dan snel verder en ontdek hoe gaaf het kamp 
was wat we dit jaar weer hebben gehad! Een impressie van een leiding… 
 

Zaterdag 22 juli 
 
Zoals elk jaar vertrokken we dit keer ook van onze vaste pittoreske stek, de 
Eikenlaan in Hilversum. Eindbestemming: Ugchelen. Waar ligt Ugchelen? Ugchelen is 
een uithoek net buiten Apeldoorn. Een perfecte locatie om ons ‘tijdloze’ kamp te 
hebben! We vertrokken dus rond 14:30 naar Ugchelen, waar Martin in Pauline al op 
ons stonden te wachten. Dit jaar konden we de auto van de vader van Pauline 
meenemen. Een goede uitkomst als er boodschappen gedaan moeten worden, en voor 
tal van andere zaken. Een luxe die we voorgaande jaren niet hadden. Papa Pauline, 
bedankt! 
 
Zo rond 15:30 was iedereen wel aangekomen in Ugchelen. De meesten konden het 
aardig vinden. Ikzelf zat in een auto waar de TomTom navigator ons eerst heel 
Ugchelen liet zien alvorens wij de eindbestemming bereikte. Maar na een lange en 
barre tocht (vol lekkere mentos-drop-snoepjes!) kwamen ook wij aan in Ugchelen. Na 
de altijd leuke en enerverende opening van het kamp begonnen we met het eerste 
deel van het programma, het verkennen van het terrein. 
Daarna kon de leiding een paar uur gaan staan pompen op de slaapzalen. Tja… de 
luchtbedden moeten ook gevuld worden met lucht! 
 
Het eten van de eerste dag was een van de hoogtepunten van het kamp. Wat is er 
nou leuker dan eten van de tafels zelf! Zonder bord, vork, lepel en mes, maar gewoon 
met de blote handen. We zaten tenslotte in de prehistorie deze eerste dag, en daar 
had men ook geen bestek voor handen in de rimboe. Naar bed en slapen? Voor een 
deel, want ietwat later werden de kids weer gewekt om mee te doen aan het 
nachtspel! In de tijdmachine, die ondertussen gerepareerd was, en op naar de 
prehistorie Maar wat gebeurde er toen we uit de tijdmachine kwamen? Een aapmens 
kwam op ons af! Nadat we een leuk spel hebben gespeeld, met deze aapmens in de 
hoofdrol, gingen de kids weer slapen. Het was een lange vermoeiende, maar zeker 
leuke dag. Op naar de volgende! 
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Zondag 23 juli 
 
Na een ietwat spectaculaire korte nacht zijn we opgestaan. Na de ochtend 
overleeft te hebben, zijn we het ochtendprogramma gaan doen. Het was een leuk 
Vikingspel! Deze dag was in het teken van de middeleeuwen. Ook gingen de kids een 
mooi fort bouwen, want dat is bedoelt voor het volgende spel. Wat de kinderen niet 
weten op dit moment van schrijven, maar ik lekker wel, is dat het fort de rest van 
het kamp ook nog terug komt in de spellen. Tja.. goed bouwen dus! Ik stop er nu 
even mee, en ga lekker door met het programma. Leest u zo lekker door, want er 
volgt natuurlijk nog veel meer! 
 
 
Ok, ik ben er weer. Een paar dagen later weliswaar, maar toch vind ik de goede moed 
om het verhaal van deze en andere dagen af te typen. Ik had het een stukje terug 
over het fort. Nou, 
ondertussen is dat 
afgebouwd, en al lang 
gebruikt voor een 
volgend spel. Het was 
erg leuk, er waren 2 
teams en ze moesten 
elkaars fort bestormen 
met waterballonnen. Ow 
wat zijn de weergoden 
ons toch weer goed 
gezind! Nadat er een 
team als winnaar uit 
gekomen was, zijn we 
gaan eten. Heerlijk die 
nasi! 
 
 
’s Avonds… nadat er ineens een man de slaapzaal in gestormd was, en een verhaal 
vertelde over een dwaallicht en een vloek, konden de kids naar binnen gaan. We 
hadden ze namelijk een half uurtje buitengesloten om ons spel op te gaan zetten. 
Door de gang naar de eetzaal, en dat allemaal op handen en voeten. Pikkedonker, en 
leiding met waterpistolen. Het was één groot spannend, misschien wel eng, maar 
ontzettend wijs spel! De kinderen waren vol lof, en wat wil je als leiding nog meer!? 
Na al deze commotie hebben we de kids snel op bed gegooid (het was al laat), om 
daarna zelf even onderuit te gaan. Leiding zijn is leuk, maar zo’n kamp blijft erg 
vermoeiend… 
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 Maandag 24 juli 
‘Goedemorgen! Opstaan!’ 
 
We gingen met zijn allen weer in de tijdmachine, en wie stond daar toen we er uit 
kwamen?? Julius Caesar in eigen persoon! We waren in de Romeinse tijd beland. Na 
een lekker rondje ochtendgymnastiek zijn we gaan ontbijten. Na het ontbijt vertelde 
we de kinderen wat we deze dag zouden gaan doen: ‘we gaan naar de Apenheul!’ 
‘Jippie!’ 
 
Na het corveeën, en wat vertraging met de bus zijn we er dan toch gekomen. Heerlijk 
weer, en natuurlijk mooie taferelen met aapjes, aapjes en nog eens aapjes! Na een 
uur in de speeltuin te hebben gespeeld zijn we weer naar huis gegaan.  
 
Ondertussen hebben Diederick en ik, die al wat eerder uit de Apenheul weg gingen, 
de boodschappen gedaan. Ook zijn we daarna gaan koken. De maaltijd van vanavond 
zou spaghetti zijn! Kinderen weer terug in het clubhuis. Meteen aan tafel en heerlijk 
gegeten. Maar wat is een kamp zonder avondprogramma? Helemaal niets! Dus wat 
hebben wij als leiding gezocht en gevonden. We hebben de kaartjes voor de ouders 
geschreven en T-shirts geschilderd. Kortom; lekker bijkomen van de Apenheul!  
 
Toen de kinderen naar bed gingen hadden we nog een kleine verassing voor de 
oudsten. Zij mochten voor een keertje opblijven en bij de leiding zitten. Het leuke 
daar aan is dat je als leiding ook eens hoort hoe de welpen het vinden. Gelukkig 
waren ze allemaal positief! Wij konden dus ook weer met een gerust hart gaan 
slapen…!   
 

Dinsdag 25 juli 
 
Hippies! Dat was het thema van deze dag. Nadat we uit de tijdmachine waren 
gekomen gingen we de eetzaal in om te ontbijten. Maar wie zaten daar? 2 hippies! 
Hoe waren die daar nou gekomen? Dat is en blijft voor ons allemaal een raadsel… 
Na het ontbijt hebben we een tweede T-shirt gebruikt en deze verknipt tot een echt 
hippie-T-shirt. Na wat kleine spelletjes zijn we gaan lunchen.  
 
Op naar Ugchelen! We hebben in Ugchelen het ‘voor-appel-en-een-ei-spel’ gedaan. 
Begonnen met 2 waterballonnen, terug gekomen met een tv en andere leuke dingen. 
Wat je als lief, klein scouting jongetje/meisje allemaal toch kan bereiken!  
 
Terug gekomen op het clubhuis zijn we met zijn allen gaan douchen. Buiten 
natgespoten met de brandslang. Ingezeept met een grote bus shampoo, en daarna 
heerlijk binnen onder de warme douche afgespoeld.  
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Vanavond was er de bonte avond. Heel veel kinderen hebben leuke acts gedaan. Er 
was van alles! Van zingen, cabaret en toneel, tot muziek, dansen en quiz. Kinderen, 
wij van de leiding hebben genoten! Het was een hele leuke toffe avond! 

Woensdag 26 juli      
 
Een kamp heeft altijd een eerste en een laatste dag. Deze dag was de laatste. Na 
het ontbijt voor de laatste keer ge-ochtendgymnastiekt, en de spullen opgeruimd. 
Na heel wat corveeën en schoonmaken waren we klaar voor het laatste onderdeel: 
de speurtocht. Aangezien er nogal wat lastige stukken in zaten is er toch maar 
iemand van de leiding mee gelopen. En het leuke aan deze speurtocht was dat je je 
eigen lunch moest samenstellen tijdens de speurtocht. Elke post had een ander 
onderdeel van de lunch. Na onszelf tonnetje rond gelopen te hebben, kwamen we 
weer bij het clubgebouw aan. Daar stonden de ouders alweer te wachten om 
iedereen naar Hilversum te rijden.  
 
Daar aangekomen stonden alle ouders te wachten op hun kinderen en was het echt 
tijd om afscheid te nemen. Na een lange week wacht er dan eindelijk een warm bad, 
en een lekker bed! 
 
Lieve welpen: wij hebben genoten van het kamp! We hebben een leuke week gehad. We 
hopen natuurlijk dat jullie dat ook hebben gehad, maar aan jullie reacties te merken 
zit dat wel goed! Tot in september! 
 
Namens alle leiding een hele fijne vakantie en groetjes, 

B@rt (Shere Khan)   

 

Kijk voor meer foto’s op 
http://gallery.zuiderkruis.nl 
onder het kopje ‘Sioniehorde’ 
— ‘2006’ — ‘Zomerkamp 
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Sioniehorde 
Zomerkamp in Ugchelen 
 
Zaterdag 22 juli was het eindelijk zover. De Sioniehorde gaat op kamp naar 
Ugchelen. Dat is ongeveer 45 minuten rijden van Hilversum. Het is heel erg 
spannend want dit is mijn eerste zomerkamp. In Hilversum kregen wij een mapje met 
het thema voor het kamp. Hierin stond de indeling van de groepjes en de huisregels. 
Het onderwerp is time travel. Reizen door de tijd. Toen we aankwamen in Ugchelen 
hebben wij de matjes en de slaapzak voor de nacht klaar gemaakt. Het kamp kan 
beginnen. De eerste dag was de prehistorie aan de beurt. We hebben het 
kampverhaal ’s avonds gelezen en spelletjes gedaan. Daarna gingen wij eten. Het 
was iets van wortels met heel veel uien en wat aardappelen. Dit vond ik niet zo 
lekker. Bart had zich verkleed als oermens en maakte iedereen aan het schrikken. 
Vooral de kinderen die voor het eerst op kamp waren. De volgende dag was de 
middeleeuwen aan de beurt. Er waren jonkvrouwen en ridders. De ridders gingen ‘s 
ochtend gymastiek doen in het bos en de jonkvrouwen maakten het ontbijt klaar. 
 
Iedere dag gingen wij corveen met z’n allen. Dan werd het niet zo’n zootje. We 
hebben weer een verhaal gelezen en spelletjes gedaan. Ook hebben wij allemaal een 
kaartje naar huis gestuurd. Via de middeleeuwen zijn we aanbeland bij de Romijnen 
en daarna naar de hippies. Bij de hippies hebben wij een t-shirt verknipt. Nu zag 
iedereen er uit als een hippie. Ook zijn wij een dagje naar apenheul gegaan. We 
kregen speciale tassen met een rits en aan de rits zat een klipje, zodat de apen 
niet de rits konden open maken. In de tas kon je je spulletjes doen. Op de tas 
stond ook nog 100% aap vrij. De apen jatten anders alles wat je bij je hebt. De 
apen gingen heel raar hangen en ze kunnen ook heel hard gillen. De apen lopen daar 
los door het hele park. Aan de bomen hebben ze een soort ladders vast gemaakt 
waar de apen over kunnen lopen.  Het was een hele leuke dag. 
 
 
 
Ook de bonte avond was heel erg 
leuk en gezellig. We hebben een liedje 
gezongen en ik heb met Lieke en 
Evelien een toneelstukje gedaan. 
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Dat heette de man met de ijzeren hand. Het ging over dat ik te laat op school zou 
komen als ik met een grote boog om een bos heen zou gaan waar de man met de 
ijzeren hand in woonden. Dat deed ik dus niet want ik wilde niet te laat op school 
komen en ben toen door het bos gegaan. Ik kwam toen de man met de ijzeren hand 
tegen. Daar schrok ik van. Ik ben toen heel hard gaan hollen. Helaas struikelde ik 
over een tak en viel. Ik keek omhoog en zag een gezicht vol schrammen en bloed. De 
man was zijn ijzeren hand kwijt en ik moest die zoeken. Ik zei toen dat ik vlug naar 
school moest omdat ik anders te laat zou komen. De man zei toen dat ik dan maar 
moest opschieten en voegde er aan toe dat ik  volgende keer niet lang meer te leven 
zou hebben in dit bos als hij mij tegen zou komen. 
 

Na dat iedereen zijn voordrachtje had gedaan was de prijs uitreiking. Ons groepje 
had gewonnen. Daar waren wij heel blij mee. We mochten een hele grote zak chips 
kiezen en die was heerlijk.  ’s Avonds hebben wij  pannenkoeken gegeten. Zalig !!!! We 
gingen pas om 23.30 uur naar bed.  Op de laatste dag hebben wij lekker uit 
geslapen en een speurtocht gedaan. We kwamen toen de brandweer tegen. Ze gingen 
uitrukken voor een schoorsteen brand.  Daarna werden wij weer opgehaald en gingen 
wij terug naar huis. Ook kregen wij nog een insigne met een kompas erop. Gaaf he. 
Groetjes, 
 
Daniëlle de Kloet 
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Zomerzeilen 
We fietsten eerst naar het haventje om de boten op te tuigen. Daarna gingen we 
zeilen, ik (Lotte) zat bij Laura, Esther, Mathea, Siebrand,  Guno en later nog met 
Michiel in de boot… Laura en ik moesten telkens wrikken, omdat het met de 
wrikwedstrijden op Nawaka (door mij:P) niet zo goed ging… Toen we eindelijk op de 
plas waren gingen we Michiel ophalen  die bij een jachthavengedoe stond. Verder 
hebben we lekker gezeild en het was tof!!!!! 

Lotte 

neliezremoZ 
We moesten om 11 uur op de diep zijn, maar we vertrokken pas om (zo ongeveer) 1 
uur ’s middags. De reden waarom zo laat: er was nog maar één verkenner en de 
rest was allemaal leiding. Dus ging de leiding maar een paar andere verkenners 
bellen, maar de eerste zes waren al (of nog) op vakantie. Uiteindelijk vertrokken we 
met z’n negenen op de fiets (hoe anders) naar Kortenhoef. Maar natuurlijk moesten 
eerst een paar leidingen hun koffie opdrinken. Daar aangekomen had de leiding weer 
koffie gezet… 
 
We tuigden de boten op en gingen het haventje uit met drie boten. Eén boot waar 4 
mensen inzaten, één met 3 en één met 2 mensen. Twee van de boten gingen ook 
daadwerkelijk zeilen. De boot met 4 mensen ging roeien of wrikken. Daarna was de 
tijd aangekomen om terug te gaan naar het haventje. Net op tijd gelukkig, want de 
eerste druppels vielen al naar beneden. We waren gelukkig ook op tijd klaar met de 
boten aftuigen voordat het echt begon te regenen. Maar hoe erg de regen ook was, 
we gingen terug naar Hilversum. Eenmaal thuis aangekomen, kon je je ondergoed 
uithangen (als je geen regenbroek aanhad…). 
 
Groet, 

Laura (Poca) 
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Zomerkamp Waingoengahorde 
Gedurende het kamp hebben de welpen tijdens het corvee ook de opdracht gekregen 
om in het logboek te schrijven. Hieronder lezen jullie het resultaat. 
 
Zaterdag middag 
We zijn vandaag aan gekomen in Goirle. Eerst  hebben we vrije tijd gehad en daarna 
gingen we middag eten. Daarna hebben we een driehoekenspel gespeelt. En daarna 
gingen we een erg lang stuk in de hitten wandelen, toen zijn we weer terug gegaan 
omdat het daar na te heet was. Daarna hebben we een soort water ballet gehad, en 
de dag was super leuk!  

De Tovenaren: (Gemma, Wouter, Luuk en Daniel) 
 
Zaterdag avond 
We gingen bingo doen. Daarna moesten we Shada pakken. Toen moesten we naar bed. 
Toen we naar bed moesten gingen heel veel jongens keten en moesten heel veel 
jongens naar de gang. Toen gingen ze nog door en toen moesten ze zich aan kleden 
en naar buiten. Ze gingen toen een nacht spel doen. Dat was heel erg leuk. De 
volgende ochtend kregen we ochtend gymnastiek. 

De Narren: Rianne, Matthijs, Rick, Pjotr.   
                    
 
Zondag middag 
Hallo allemaal, ’t was vandaag heel 
erg leuk, alleen de gouden 
pleeborstel was kwijt. 
Na een beetje gezocht te hebben 
waren we maar een ander spel 
gaan doen. ’t Was een soort 
riddertoernooi. Het eerste spel 
was een estafette. Bij  één van de 
laatste spelletjes moesten we een 
kleding ketting maken, waarbij 
sommige kinderen ik hun nakie 
gingen lopen L0L. De schildknapen 
hadden gewonnen en als 2e met 1 
punt verschil de beulen (wij dus.) 
Later hadden we nog een water spel (nou ja, spel?) gedaan. 
Groetjes,  

Pelle, Tim, Roman, Djurre & Daan 
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Zondag avond 
Gisteravond na het eten mochten we een kaartje 
schrijven. En daarna gingen we een kampvuur 
maken, maar de leiding was zo stom om het brood 
deeg niet te laten reizen. En daarna moesten we 
meteen naar bed. 
 
Maandagochtend 
We waren net klaar met corveeën en toen gingen we wandelen en gingen naar de 
wijkbus. De wijk bus was heel klein en we waren met zijn twintigen en er waren maar 
8 plaatsen. En na de wijkbus gingen we in een gewone bus en gingen naar een 
speelpark. Het speelpark heette speelland. En het ene deel was een water deel en 
het andere deel was land en zo gingen we de hele dag spelen. En de waterglijbaan 
met de surfplanken waren het leukste. We hebben patatjes gegeten en een ijsje 
gekregen. En we gingen op het laatste met de bus en die zat heel erg vol. Gijs en 
Matthijs hebben de hele weg geslapen! 

De Narren: Rianne, Matthijs, Rick, Pjotr.   
 
Maandag avond 
We hebben allemaal een film gekeken ice age 2. Maar dat deed het niet dus gingen 
we de School of rock kijken en dat was vet cool. En daar na hebben we geslapen 
 
De filmavond 
Gister avond begon het met pech. Toen we naar het uitje gingen Speelland 
Beeksebergen. Er was een strand met 2 water glijbanen. Daar mocht je op je blote 
voeten maar in het park niet maar het werd wel gedaan. Bobby was de eerste 
pechvogel, hij had zijn voet pijn gedaan, later stapte Gijs in een haring Tijdens 
ezelen, waardoor hij ook zijn voet openhaalde dus moesten ze allebei in de soda Gijs 
onder het eten Bobby al eerder. Tijdens het corvee had Bobby zo veel pijn dat hij 
tijdens het corvee niet mee kon doen, dus ging hij op zijn bed liggen met zijn knuffel 
pippo. Toen begon de film Ice Age 2 die deed het niet en zelfs techneut Lowie kreeg 
hem niet aan de praat. Toen wist ik het niet meer want Pelle en Gijs gingen kloten,
Gijs pakte Pelles Kussen en liep er mee weg en Pelle deed de deur dicht Gijs kon 
niet meer naar binnen! 
  
Dus ging hij voetballen met Nijntje zijn knuffel toen kwam er vuil in zijn wond! Het er 
uit halen deed pijn, toen moest er een pleister op de wond maar naar 10 seconden 
viel de pleister er af dus deed Hathi er verband om heen en hij gilde het uit! Toen 
was de film allang begonnen. De film heette: de School of rock. Hij was heel leuk 
maar halverwege kregen we popcorn het was wel lekker alleen jammer dat het niet 
zo veel was. Bobby zat weer in de soda. Toen de film af was gelopen was Djurre in 
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slaap gevallen,hij snurkte hard, maar natuurlijk waren Bobby, Gijs, Luuk en Daniel 
nog wakker. Daarna aten Bobby en Luuk nog veel snoep want Gijs en Daniel sliepen 
al. 

Gijs Kool en Bobby Cornelisse.  
  
Dinsdag middag 
Hallokidoki, We hebben vandaag een spel gedaan dat water stelen heet. ’t Ging in 
het begin niet echt goed, Rick kieperde zijn eigen emmer om omdat hij het oneerlijk 
vond enz… Toen Shada de regels opnieuw ging uitleggen ging het een stuk beter. 
Daarna hadden we het spel van ridders en hofnarren vervolgd. Even later hadden we 
weer eens met de sproeier gespeeld, maar verder zijn we nog niet gekomen (Volgens 
ons heeft iedereen wel zin in de bonte avond. ) 

De beulen 
 

Dinsdag avond 
Gisteren hebben we slimme Simon ontmaskert. We kregen al onze spullen terug die 
hij had gestolen. En we gingen met Simon er bij de bonte  avond doen. En we hebben 
gelachen om al die acts. We kregen een ijsje een limo en daar na kampvuur. Die 
ochtend waren we al onze spullen aan het in pakken . En na het in pakken gingen we 
ochtend gym doen. Chill deed ochtend gym en we moesten eerst rennen en daar na 
gingen we lummelen. Het lummelen ging raar want als je de lummel werd ging je bij 
de oude lummel er bij. Na  het  lummelen gingen we buskruiten . En daar weer na 
eten en klaar. 

De Narren: Rianne, Matthijs, Rick, Pjotr.   
 
Einde! 

Zoals iedereen wel kan lezen, is het een heel leuk kamp geweest! Op 
http://wh.zuiderkruis.nl 

is het logboek ook nog 
terug te vinden, plus het 

laatste nieuws! 
 
 
 
Groetjeees, 
Hathi (vanuit Indonesië), 
Shada, Lowie, Chill en 
Raksha! 
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10 vragen aan: Ingrid Kronenburg 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ik ben Ingrid Kronenburg, 38 jaar oud en de moeder van Daniëlle de Kloet. Zij zit 
sinds augustus 2005 bij de Sioniehorde. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik werk bij de Tomingroep in Hilversum op de salarisadministratie. De Tomingroep is 
een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. 
Het is een bedrijf met ongeveer 1400 personen die werkzaam zijn in de bouw, groen-
voorziening, verpakken, metaal en schoonmaak. Ook hebben wij een afdeling detacher-
ing waar mensen buiten het bedrijf werkzaamheden verrichten.  
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon in Loosdrecht samen met Arie, Daniëlle en Janneke. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik doe niet zo heel veel binnen het Zuiderkruis. Ik ondersteun Joke de Jong met de 
verhuur van het clubhuis aan de Diependaalselaan. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Joke heeft geen internet en email en veel aankomend verhuurders maken het eerst 
contact met het Zuiderkruis via de website met daaraan gekoppeld het emailadres 
voor de verhuur. Ook houd ik de agenda voor de verhuur op de website bij en verstuur 
ik de contracten naar de huurders toe. 
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6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Ik heb zelf nooit op scouting gezeten. Ik heb in het verleden in Hilversum gewoond en 
als ik dan op de Hoorneboegseheide wandelde met de honden kwam ik geregeld kin-
deren van de scouting tegen. Dit vond ik toen zeer irritante figuren. En nu heb ik 
zelf een dochter op scouting die hetzelfde doet. Zo zie je maar, het kan raar gaan. 
 
7. Word je niet dol van alle aanvragen en wispelturige huurders? 
Op de vraag die Joke mij gesteld heeft over het dol worden van aanvragen en wispel-
turige huurders kan ik kort zijn NEE. Het valt allemaal reuze mee. Soms moet je 
mensen teleurstellen omdat er 3 of 4 groepen tegelijk in een weekend willen komen. 
Dat is wel eens jammer, maar voor de rest gaat het goed. De samenwerking met 
Joke gaat ook prima. Ze is echt een steun en toeverlaat. 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Mijn hobby’s zijn lezen, tuinieren, fietsen, fitness en lekker luieren het liefst met een 
zonnetje erbij. 
 
9. Heb je nog iets aan deze vragen toe te voegen? 
Nee hoor. 
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Het lijkt mij leuk om de volgende keer Paulien van Hessen te vragen voor het beant-
woorden van deze vragen. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
De vraag die ik aan haar wil stellen is: “Wat is de uitdaging van de functie als pr 
medewerkster?” 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     

 
9 september 2006 
14 oktober 2006  
11 november 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                                     Esther Heuvelink                          06-12169738 
Albert Schweitzerhorde               Bart Audenaert                           06-12108142 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          0294-418723 
Waingoengahorde                        Miranda Heinsman                        06-25130126 
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                       06-50508592 



 
 
 
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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