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Van de redactie 
 
Het is zomer! Volgens de kalender althans, want dit weekend is het aan het 
weerbericht niet af te lezen, Daarom is het ook niet zo erg om nu binnenshuis een 
Belboei te maken. 
 
En ditmaal hebben we het onszelf wel heel aangenaam gemaakt, want we hebben 
vandaag een BOF: Een Belboeiredactie Ondersteunend Figuur. Oftewel: Martin ten B. 
uit H. is er, en die zorgt voor koffie en uit-ste-ken-de boerenomeletten. :D En we 
hebben zojuist ook al verzonnen wie vanavond ons eten gaat halen. 
 
Wil je ook eens BOFfen? Stuur dan je sollicitatie (en foto) aan belboei@ zuiderkruis.nl 
en voor je het weet ben je ook zo’n BOFkont. Winnaars krijgen bericht thuis, over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Maar daar draait het uiteraard niet om. We hebben veel leuke verhalen van jullie 
gekregen over allerlei kampjes. De haven ligt er weer netjes bij, en we genieten 
aandacht vanuit de gemeentelijke politiek. Lees lekker verder, en je weet alles! 
 
Dit is de laatste Belboei voor de vakantie en voordat de zomerkampen er weer 
aankomen. We willen jullie dan ook heel veel plezier toewensen, en we hopen dat jullie 
wild-enthousiaste verhalen in september in onze mailbox liggen. 
 
Groetjes 
De Belboei-redactie ft. Martin. 
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Van het bestuur 
 
Water! 
 
Terwijl ik dit schrijf hebben we net de ”Wethouderdag” achter de rug: wethouder Erik 
Boog van Hilversum kwam bij een aantal Hilversumse groepen langs om zich te 
oriënteren op scouting, dat in zijn portefeuille zit. Omdat wij nou eenmaal de 
grootste groep van Hilversum zijn stonden zelfs drie van onze locaties op de 
agenda: de Waigoenga-horde, de Diep en de Pieter Maritshorde. Ondanks dat het 
water met bakken uit de lucht kwam vallen fietsten we gezellig keuvelend van het éne 
naar het andere pand. Zeker met de bouwplannen voor ons terrein aan de 
Diependaalselaan kan het geen kwaad om op het netvlies van de Wethouder te 
staan. 
 
In Wijdemeren staan we inmiddels ook goed op ieders netvlies! Op 2 juli mag ik 
wederom naar de commissie Bezwaar en Beroep omdat weer (steeds dezelfde) 
omwonenden bezwaar hebben aangetekend tegen ons gebouwtje aan de Laan van 
Eikenrode. Ik ga maar weer hetzelfde verhaaltje afdraaien (dat wij daar al zaten 
toen hun huis nog niet eens gebouwd was, dat wij ook best wel een mooier pandje 
willen neerzetten maar dat de Loosdrechtse jeugd steeds alles sloopt, etc. etc. 
etc.), en dan wachten we maar weer af. Zo langzamerhand krijg ik zin om gewoon die 
hele horde met hun ouders mee te nemen naar die commissie om nou ‘ns aan 
iedereen te laten zien wie het ons nu steeds zo moeilijk maakt… 
 
Water speelt waarschijnlijk ook een rol aan de Eikenlaan. Daar gaapt inmiddels een 
groot gat in de zijkant. Houtrot? Vandalisme? (Of een heel erg grote houtwurm, 
zoals de leiding suggereerde?) Onderhoud blijft – zeker met houten pandjes met veel 
regen in het bos – een voortdurend punt van aandacht. Gelukkig hebben we een 
aantal Goede Feeën die ons steeds weer helpen om te zorgen dat de boel 
bewoonbaar blijft. Ellen, Tanja, Wilma, Maarten – wat moesten we zonder ze? 
 
Goede Feeën waren ons ook erg behulpzaam in de haven, waar zomaar ineens de 
boxen weer zijn gemaakt, zodat de boten netjes naast elkaar vast kunnen liggen. 
Maar daarover staat verderop iets te lezen. 
 
Meer òp dan onder het water (maar af-en-toe was dat een twijfelgeval) was er dit 
weekend ook het afzeilen van de zeilschool. Spannend of iedereen slaagt, ondanks de 
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elementen (windstilte, hoosbuien, rukwinden) die niet altijd meewerkten. In ieder 
geval hulde en veel dank aan de examinatoren, die er toch ook maar steeds een 
weekend voor opofferen om te kijken of die man-overboord-manoeuvre nu eindelijk 
slaagt… 
 
Want zeilen moet iedereen nu kunnen, met de zomerkampen op komst. Dan gaat er 
weer gezeild worden, en is het wel zo handig als je echt mee kunt doen. Er zijn weer 
allerlei mooie plannen, dus het wordt weer een mooie zomer! Ik wens iedereen een 
heel prettige vakantie en een geslaagd kamp. Kom allemaal weer veilig terug! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel 
Voorzitter van het Bestuur. 
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Pocahontaswacht Avond 4-daagse 
 
 
Dit jaar liepen we weer de avond 4-daagse met maar liefst 7 
verkenners (Marit, Alissa, Teun, Joost, Nadjesda, Elena & Mirte). 
De 1ste dag was vet vermoeiend omdat we geen pauze hadden, want daar 
hadden de leiding gastjes geen zin in ofzo...(snik snik) Natuurlijk was het wel gezellig 
ook al kon Joost er die dag niet bij zijn, omdat hij in Duitsland zat. 
 
De 1ste dag liepen Guno en Bastiaan mee. De 2de dag ging alles prima en liepen we 
langs de gehandicapten en die waren hééééél lief en iedereen voelde zich heel erg 
thuis. Joost was er gelukkig die dag wel (en de rest van de dagen ook). 
 
Deze dag liep Bastiaan mee en hij vond ons een beetje irritant, maar voor de rest 
waren we heel lief =)(slijm slijm) De 3de dag was ook weer mega gezellig, behalve dat 
we eventjes ruzie kregen met wat kindjes van een basisschool. Deze dag liepen 
Bastiaan en Guno mee. En we hadden nog een extra iemand namelijk Feye! 
De vet coole hond van Guno. 
 
De 4de dag was natuurlijk de dag door de stad. 
Dit was super vetjes en we kregen hééééél veel snoepjes en daar werden we heel blij 
fijn. Onder weg liepen we vlak bij Tom, dus die kwam ook even gezellie een klein stukje 
mee lopen. En we kregen ook bellenblaas van de moeder van Teun. Waar we coole 
bellen mee konden blazen! 
 
Maar toen ging het regenen en gingen we allemaal schuimen van de bellenblaas. 
Met als gevolg: aan het einde best wel doorweekt zijn. Omdat we zo doorweekt 
waren kregen we onze medailles zaterdag, want we voelde niet echt de behoefte om 
in de regen te wachten. 
 
En niet te vergeten op de laatste dag liepen de super coole leiding van de poca 
Guno en Siebrand mee. En Siebrand was heel lief want hij had super lekker paprika 
chips.(hihi) 
 
Nou de avond 4-daagse van dit jaar was dus ook weer mega vetjes en super gezellie 
en volgend jaar moeten er meer mensjes meelopen en moeten er meer ijsjes zijn :)  
 
Kusjes Nadjesda, Joost en Mirte. 
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(advertenties) 

Goed werk jongens en meiden! Maar welke luiwammessen zitten daar op de fiets?? 

Grote Smurf, 
is het nog ver? 
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Zomerkamp PM 
 
Bonjour! Hierbij een verslag dat mij, Ridder Rick, door 
een dappere en heldhaftige page gebracht werd. 
 
 
Vrijdag 
Het was al vroeg. Heel vroeg, en het was nog vrijdagmorgen ook. Goh, zei Ysbrand. 
Het was de bedoeling dat we lekker konden uitslapen, voordat de helden-in-opleiding 
aan zouden komen. Echter, dat zou ook gebeurt zijn als die vervelende landscouts 
van de overkant ons niet om half zeven met gezang en geschreeuw wakker gemaakt 
hadden! Marloes kijkt chagrijnig voor haar uit. En Lia? Tsja. Die is samen met 
Monique gevlucht…. 

 
Half 1. De leiding is zo goed als wakker. En jawel: daar zijn de helden 
al. De meeste schitterend uitgedost in ridder kleding. De test om te 
worden geridderd of om jonkvrouw te worden kan beginnen! Maar wat 
moet er als eerst gebeuren? De ridders-in-opleiding beginnen snel 
met het bouwen van een kasteel. Geheel onverwacht blijken de 
jonkvrouwen-in-opleiding ook een schitterend kasteel te kunnen 
bouwen. De jonkvrouwen lopen dus voor! 
 

En dan is het tijd voor eten. Maar wat zullen we eten? We hebben niets! Gelukkig 
hebben de dappere krijgers een pijl en boog gemaakt, zodat we ’s avonds een lekkere 
maaltijd op te peuzelen hebben. Maar erna… helaas… is het tijd voor corvee. De 
ridders-in-opleiding blijken van het wc schoonmaken nog niet veel kaas te hebben 
gegeten, want de algemene kampstaf is niet tevreden. Na een uur hard 
schoonmaken is het gelukkig wel goed genoeg. En gelukkig is Heleen er ook, om de 
boel op te jutten! 
 
Na het eten werd een spel gedaan, waar veel geschreeuw en ge-ren voor nodig was. 
Het bos was al donker, dus gelukkig konden de welpen gaan slapen. Morgen lag er 
een drukke dag voor de boeg, dus de welpen zouden snel en lang gaan slapen. 
 
Zaterdag 
Het is heel erg ’s morgens. Sterker nog: het is supererg ’s morgens. In de vrouwen-
en-een-man-tent is het nog stil. Alle andere bewoners van het gehele terrein, die 
gewend zijn zeeer vroeg op te staan, slapen zelfs nog.  Maar toch is er iets. Er 
klopt iets niet.  
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Wat zou het zijn? Zijn het de dieren in het bos? Nee… Is het een van de dames die 
snurkt? Nee… Maar…. Misschien zijn het wel de mannetjeswelpen die om half 5 ’s 
morgens een gigantisch geluid aan het maken zijn!!! En wie mag er uit? De man uit 
de vrouwen-en-een-man-tent natuurlijk… En zo begon de dag, al eigenlijk voor hij 
dag begon te zijn.  Om half zeven werd begonnen met het ochtendgymnastiek. Snel 
werden de hanen in de buurt wakker gemaakt zodat ze konden gaan kraaien, en in 
de verte reed de eerste trein van Amersfoort naar Hilversum.  
 
Na een lange wandeling, waarbij spechten werden bekeken en zelfs Henk van Dorp 
werd gezien, kwamen we aan bij een echt oud kasteel. In dat kasteel werd 
geschiedenis ontdekt en geschreven, maar gingen helaas ook veel lichtjes uit.. Toch 
werd na een spannend verhaal van Roos en een spectaculair voetbalspel de 
terugtocht begonnen, en werd na een lange tocht de thuisbasis bereikt.  
 
Gelukkig waren we op tijd! Want de bonte avond stond te beginnen! Met veel extra 
toeschouwers, en Argonauten die niet op kwamen dagen, was het een zeer 
geslaagde avond. De line up: Zyad-moppentap, Nora-Ludy Show, een Raymond Hans 
Klok Goochelshow, een Arjen Sjoerd Diede en Zyad Quiz, een Lucy (met kroon!) 
Moppentap, een Grote Wouter Ella Thomas Spektakel,  een leiding-poppenkast, een 
RoccoConcert, een Reinout Jobbe en Laurens Moppentap en een Sjoerd en Arjen 
Toneelstuk. Een avondvullend spektakel dus! Het werd zo laat dat de welpen meteen 
konden gaan slapen. 
 
Zondag 
 
Het was opnieuw megavroeg. Gelukkig lag er een briefje, met een route. Na het 
ontbijt werd snel de tocht begonnen, want de ouders kwamen er aan! Gelukkig 
waren de welpen, na een spannende tocht, op tijd terug, om een prachtig insigne te 
winnen. Zo konden de welpen snel hun bedje in, om de slaap in te halen! 
 
 

 
Welpen, bedankt voor het top kamp! 
En de leiding… Slaap lekker… 
 
Dit was een beknopt stuk over de avonturen tijdens 
het zomerkamp. Wil je meer weten? Bezoek de foto-
website! Of vraag een van de ridders of jonkvrouwen! 
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Afscheid van Dè Ellen 
 
Onze Ellen, over wie we in de vorige Belboei nog àlles te weten zijn gekomen, zal 
binnenkort afscheid nemen van de groep. Hierover heeft ze het volgende berichtje 
aan de groep gestuurd.  

Na ruim 27 jaar zal ik afscheid nemen van het Zuiderkruis en dat voelt 
erg raar. 

 
Soms moet je doen waar je zin in hebt en dus vertrek ik in het laatste 

kwartaal naar Curaçao om daar te gaan wonen en werken. 
 

Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige tijd met zijn ups en downs! 
De gezelligheid, leermomenten, goede gesprekken op de soos (ja het 

kan!) en het onbeschrijfelijke groepsgevoel. 
 

Lieve allemaal, zolang ik nog in Nederland ben of even op vakantie kom, 
dan hoop ik jullie lastig te komen vallen op de soos ;-) 

 
  
 

Dikke kus, 
 
  
 

(De) Ellen Reurings 
 

(Ps Ik maak dit seizoen gewoon af, dus tot de zeilexamens en als het 
mee zit de groepsdag) 

 
Ellen, we willen je namens de héle groep onwijs bedanken voor alle tijd en energie die 
je met veel liefde in de groep gestoken hebt. Het ga je goed! 
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Opknapbeurt Haven 
 
Zo dat ziet er weer strak uit! 
 
Sinds een week is liggen onze Lelievletten in Kortenhoef er weer prachtig bij. Ze 
liggen zoals het hoort in boxen. De ouwetjes weten nog dat dat vroeger ook zo was. 
Echter na het uitbaggeren van de haven waren de oude palen verdwenen. 
 
Wist je dat het haventje eigenlijk een aftakking is van het kanaal juist bedoeld om 
slib te verzamelen? En omdat wij er nu onze haven hebben en de gemeente Hilversum 
geen zin meer heeft om telkens de boel uit te baggeren, heeft ze nu beschoeiing 
laten aanbrengen. Er is nu nog een piepkleine doorgang om naar het haventje. Mooi 
gedaan! 
 
Een tijdje al lagen de nieuwe palen te wachten om er op de juiste plek ingejast te 
worden. Maar er lagen ook kapers op de kust! Zo werden er palen niet gejast maar 
gejat alvorens de vrijwilligers hun bedoelde zegenrijke werk konden doen. 
 
Ondertussen zagen een paar man/vrouw Zeeverkennersleiding met droeve ogen hoe 
het winter-schilderwerk aan de boot letterlijk nu al in het water dreigde te vallen. De 
vletten botsten tegen de steiger en andere vletten aan. 
 
Het pleidooi om nu toch snel de boxen te herstellen vond snel de weg naar het 
bestuur. Die waren gevoelig voor het argument om de vletten in goede conditie te 
houden. Een snelle actie van Ellen om de heren van de beschoeiing ook onze palen te 
laten slaan lukte. Na gevoelige maar koelbloedige onderhandelingen over de prijs was 
de deal een feit. 
 
En kijk: daar ligt onze vloot weer 
strak en stoer. Neem ook een kijkje 
op de Zuiderkruissite. Graag houden 
we de boel weer netjes. Helpen jullie 
mee?! 
 
Han Westendorp 
Groepsbegeleider zeeverkenners 
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Wethouder-op-werkbezoek-bij-scouting-dag 
Op 23 juni is Wethouder Boog op bezoek geweest bij een aantal Hilversumse 
Scoutinggroepen. Onder meer bezocht hij de Burght, de Argonauten, 3 clubhuizen 
van de Zuiderkruisgroep en de Hilfertheem. Hierbij enkele foto’s van het bezoek aan 
de Pieter Marits Horde van de Zuiderkruisgroep. 

Hé, hoeft de leiding tegenwoordig geen uniform meer aan? 
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Artist-impression clubhuis Schuttersweg 
Van ons aller Martin kregen we onderstaande impressie van de Schuttersweg. 

© Martin ten Brink™, 2007 
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Sionie en Albert Schweitzer naar Monkeytown 
Zaterdag 19 mei, de dag van het grote welpenavontuur. De Albert Schweitzer- en de 
Sioniehorde hadden voor alle welpen die met hemelvaart niet naar de camping gingen 
een leuk uitje geregeld. We gingen naar Monkeytown in Bussum. Voor iedereen die hier 
nog nooit van gehoord heeft hier een korte beschrijving. Men neme een grote hal, 
Daarin zet men grote springkussens, trampolines en een klauter- en klimstellage. Zo 
creëert men een indoor-speeltuin voor kinderen.  
 
Het begon met verzamelen op de Diependaalselaan. Van hieruit brachten ouders de 
kinderen naar Bussum. Nog bedankt hiervoor! We waren daar precies op tijd. De deuren 
gingen net open. Wat een mooi gezicht, 25 kinderen die worden losgelaten in een 
speelwalhalla. Je probeert ze nog wat te vertellen over regels tijdens het spelen maar 
onthouden ho maar. Het enige wat door hun hoofd gaat is: spelen, spelen, spelen. Als 
leiding ga je rustig aan een tafeltje zitten en een kopje koffie halen. Dit is zo’n opkomst 
waar alles vanzelf gaat. Toch konden we na dit kopje koffie onszelf niet meer inhouden, 
we wilden ook spelen. Tenslotte zit er in ons ook nog wel een beetje kind. Op naar de 
ballenbak. Dit was achteraf een stom idee. Als de leiding mee gaat doen wil je die als 
welp altijd te pakken nemen. Wat is er beter dan een aantal ballen naar zijn hoofd 
gooien. Zo gezegd zo gedaan. Chill en ik waren meteen de sigaar. Je kruipt naar binnen 
en een luide kreet wordt gegeven: LEIDING!! Pok de eerste bal zit al in je oog. De rest 
heeft het snel door en gaat ook gooien. Je gooit eens wat terug, dat vinden ze wel leuk 
en resulteert in nog meer gooien. Als leiding neem je dan snel het wijze besluit om maar 
weer naar buiten te gaan. 
 
Dan maar naar het springkussen. Hier zit weinig gevaar achter, zou je denken. Na even 
te hebben gesprongen is een leiding als snel moe. Het is tenslotte zaterdagochtend. Je 
gaat eens lekker op het kussen liggen. Het duurt niet langer dan een minuut tot een 
van de kinderen verzint dat naast springen op het kussen je ook kan springen op 
mensen die (toevallig) op het kussen liggen. Dus ben je als leiding weer de sigaar. Wij 
zijn groot dus kunnen we wel tegen een stootje. Na een goede spring en stoeipartij was 
het toch tijd om maar weer eens aan een tafeltje te gaan bijkomen van de vele voeten 
in je buik. Leiding zijn is niet makkelijk. Je vraagt je wel eens af: waar doe ik het voor? 
 
Na anderhalf uur spelen kregen de meesten toch wel dorst. Dit was dan ook het 
uitgesproken moment om iedereen eens rustig aan een tafeltje te laten bijkomen met 
een lekker patatje en veel limonade. Na deze energieoppepper was het helaas tijd om 
naar huis te gaan. Onze taxi’s stonden alweer te wachten. Naar horen zeggen vonden 
ze het een leuke dag. Dan weet je het weer: daar doe je het voor als leiding! 
 

Groetjes, Akela van de Sionie. 
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Zomerkamp Bevers 2007!  :) 
Het was dan eindelijk zover! Het was vrijdag 8 juni, half 5 en de Bevers arriveerden 
op de Diep. Ze werden verwelkomd door onze Bevermama Esther en de jongens van 
de kookstaf (en oud-leiding) Daan en Michiel. De Spulletjes werden vervolgens binnen 
gezet, de matjes en slaapzakken uitgerold, luchtbedden opgeblazen en ouders gedag 
gezegd en gezoend. 
 
Om 5 uur stonden de Bevers bijna 
allemaal in zwembroekje en badpakjes 
buiten, want ons kamp stond helemaal in 
het teken van WATER!! (Erg origineel bij 
de een watergroep =p) De Bevers lieten 
even horen dat ze konden schreeuwen en 
riepen Miranda (die net aan kwam 
fietsen) erbij en het kamp kon officieel 
geopend worden! 
 
Het weer zat dit weekend een beetje tegen, vrijdag hadden we een heerlijk 
temperatuurtje van 30 graden maar er hingen donkere grijze wolken met onweer 

boven ons. Zo dapper als 
onze Bevers zijn! Gingen ze 
met ons het veld op en 
hebben we een watergevecht 
gehouden. Vervolgens 
werden de Bevers op de diep 
ook nog even natgespoten 
en werd er nog geplonsd in 
het zwembadje. Rond 6 uur 
kwam Koen aan op de Diep, 
precies op tijd voor het 
eten. Dit keer helaas geen 
chinees, geen oer-Hollandse 
spruitjes maar patat, 

frikandellen, kaassoufflés en een lekker ijsje! 
 
Een kampvuur kan natuurlijk niet ontbreken op een kamp! Dus hadden wij er 
natuurlijk ook eentje, met een spannend verhaal van Koen erbij! Daarna werd het tijd 
voor de Bevers om de oogjes te sluiten. ’s Avonds kwam ook Bart en was ons 
leidingteam compleet! 
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Helaas uitslapen zat er op dit kamp niet bij, om 6 uur ’s ochtends was er al een 
hoop kabaal op de Diep! Tijd voor een filmpje! 
 
Deze dag hadden we 
een Jarige, Michael 
was 7 geworden. Zijn 
ouders kwamen langs, 
er werd flink gezongen 
en we kregen allemaal 
een heerlijke 
traktatie! 
 
Die zaterdag hadden 
we veel meegemaakt! 
Onze Bevervlag werd 
gestolen, de Bevers 
waren samen met Miranda en Koen op de vlucht voor Bart en Michiel, er was een 
stoelendans, waarbij de Bevers helemaal los gingen, en natuurlijk het bellenblazen, 
waar de leiding helemaal in op ging! Op een gegeven moment gingen de handen in de 
bak met zeepsop en werden de bellen steeds groter! 
 
’s Avonds was het tijd voor heerlijke pannenkoeken, bij de meeste Bevers gingen er 
wel een stuk of 5/6 naar binnen en dan ook nog eens met van alles er op! 
Natuurlijk hadden we ook deze avond weer een kampvuurtje! En in bed was het tijd 
voor verstoppertje in het donker en daarna een spannend verhaal van Bart! 
Voor ons was het daarna nog even gezellig nakletsen bij het kampvuur, Miranda was 
daarna weggegaan want die kon er de volgende dag helaas niet bij zijn! 
 
De volgende morgen was het voor ons een half uurtje langer uitslapen, en zaten de 
Bevers om half 7 al weer vol energie voor een nieuwe dag! Helaas was dit de laatste 
dag, tijd om de spulletjes weer in te pakken.. 
 
Het was nog even een gezellig ochtendje met veel spelletjes! En om 1 uur werden de 
Bevers opgehaald door hun ouders. Voor de leiding bleef er nog maar 1 taak over… 
Het schoonmaken van het clubhuis! 
 
Bevers bedankt voor het fantastische weekend!! 
Wij wensen jullie en natuurlijke alle andere Zuiderkruizers een hele fijne 
Zomervakantie!! 
 
Groetjes en veel liefs, de Beverleiding!  
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Poca op Hemelvaart 
 
Van de verslaggever ter plaatse: Gijs, Dekzwabber derde klasse 
 

 
We gingen met Hemelvaart 
op kamp. We gingen naar 
de Spiegelplas bij 
Nederhorst den Berg. Het 
was best een eind om er te 
komen want we moesten 
om Nederhorst heen. 
Gelukkig zijn er ook nog 
aardige mensen op de 
wereld en kregen we een 
sleep. 
 
 

 We waren precies op tijd voor lunch van de sluiswachter: een uur wachten dus..  
 
Toen we er uiteindelijk waren was het avond. Het 
zat er vol met knutten. De politie kwam nog kijken 
maar die zag dat het goed was. De volgende dag 
gingen we een spel doen. 
 
Ik weet niet hoe het afgelopen is want we waren 
vergeten ons midzwaard te laten zakken dus 
werden we een stukje terug geblazen door de 
wind. 
 
Daarna gingen we de boot vol laten lopen met 
water en omdat ik, Guno, Joost en Teun er geen 
genoeg van konden krijgen gingen die de boot 
daarna kantelen. Het was 5 uur toen we de boot 
gingen leeg putsen. Het water was al wel een 
beetje koud. De dag daarna gingen we een 
handelsspel spelen. Het was best leuk. Daarna kregen we geld om eten te kopen: 
spruitjes, vega schnitzel en bio aardappels, oh nee, pannekoeken bakken. En de 
volgende dag gingen we terug en heeft de leiding ons de hele tocht gesleept. 

Gijs 
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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) 

 
P.s. Ik wil mijn moeder bedanken voor het inpakken van mijn tas en mijn vader voor 
het uittypen van dit stukje. 
(dit is vast de laatste keer dat ik dat mag doen :-) 
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10 vragen aan… Iris Schultheiss 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Mijn naam is Iris Schultheiss ik ben 18 jaar oud en ik zit bij de Albert Schweitzer. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik zit op school, op het Hout- en Meubileringcollege in Amsterdam. Ook werk ik, op 
het moment serveer ik in een restaurant. 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon in Hilversum samen met mijn mama en zus (beiden ook van de scouting, 
Ellen Brouwer & Roos Schultheiss) 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben leiding bij de Albert Schweitzer. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Dit houdt in dat ik 20 schatten van kinderen bezig mag 
houden op zaterdag morgen. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Mijn loopbaan is nog een beetje kort als leiding, maar voor 
de rest zit ik nu 11 jaar bij het zuiderkruis, begonnen als 
welp bij de Pieter Marits horde, daarna als verkenner bij de Ankerwacht, daarna nog 
naar de WVA en nu al weer bijna een jaar bij de Albert scheitzer horde. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik zit bij de scouting omdat mijn moeder 11 jaar geleden voorstelde om bij de 
scouting te gaan en daarna ben ik er nooit meer weg gegaan, en daar heb ik in de 
afgelopen 11 jaar nog geen spijt van gehad. 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Ik heb heel veel hobby’s buiten de scouting om maar mijn grootste hobby is 
stijldansen bij Van Bommel. 
 
9. Als welp en verkenner heb je ooit eens tegen Ellen Reurings gezegd: “als ik leiding 
ben dan….” Zijn er dingen die je over/meegenomen hebt uit je eigen welpen- of 
verkennertijd en welke juist niet? 
Ik heb heel veel leuke en mooie herinneringen aan de welpen en verkenners gehouden. 
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Ik ben altijd blij geweest dat ik bij de scouting heb gezeten, daar heb ik heel veel van 
geleerd. Zeker nu ik zelf leiding ben kan ik de spelletjes die ik toen als welp speelde, 
en wat ik toen leuk vond kan nu met hun doen. 
 
Als welp vond ik Ellen altijd gemeen omdat ik altijd zeurde en zij vond dat ik niet 
moest zeuren, aangezien zei leiding was en ik maar een welp won zij het altijd, en ja 
dan ben je gemeen in de ogen van een meisje van 8. Dus toen zei ik “als ik leiding ben 
dan, dan, dan… zal ik nooit zo gemeen  zijn als jij bent!” (Dat laatste zei ik alleen 
nooit omdat ik dat niet durfde.) 
Gelukkig denk ik daar nu heel anders over, Ellen heeft me heel veel geleerd bij de 
welpen en verkenners, achteraf gezien ben ik daar heel blij om, maar op dat moment 
was je gewoon gemeen! 
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Tommy van der Heijden 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Ik draai al 11 jaar mee binnen het zuiderkruis, Jij bent van ‘buitenaf’ erbij gekomen. 
Hoe is het om zo van buitenaf in één keer mee te moeten draaien in zo’n groep? 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     
 

In de maanden juli èn augustus is er geen Oude Kranten aktie 
 in verband met zomerkamp en zomervakantie. 

Zaterdag 8 september 2007 
Zaterdag 13 oktober 2007 

Zaterdag 10 november 2007 
 

 
Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons 
om bij de container. 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Ronald Frank 
06-47953923 
 

(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 Diependaalselaan        Tanja Durieux                               035-6284271 
                                              Wilma Heuvelink                            035-6284479 
Onderhoud Eikenlaan                   Maarten Kool                              035-6235245 
Beheer Diependaalselaan             Joke de Jong                               035-6232564 
Beheer Schuttersweg                  Ellen Brouwer                               035-6216022 
Groepsbegeleiding welpen             Wieke Broeders                            035-6234006 
Groepsbegeleiding bevers             Herma van Ouwerkerk                    035-6215533 
Groepsbegeleiding zeeverkenners   Han Westendorp                          035-6423268 
Materiaalmeester                       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 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          06-13631825 
Waingoengahorde                        Roald Regtien                              035-6237996 
Sioniehorde                               Martin ten Brink                          06-13784751 
Albert Schweitzerhorde               Bart Audenaert                           06-12108142 
Ankerwacht                               Frank Moen                                 06-48787139          
Kustwacht                                Margot van der Horst                   035-6219927 
Pocahontaswacht                       Guno Heitman                             035-6230543 
Wilde Vaart Antarctic                 Ronald Frank                               035-7726973 
Matancastam                           Jelle van der Linde                        06-51389838 
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                       0162-692474 



 
 
 
Algemeen 
1e dinsdag van de maand            bestuursvergadering 
1e zaterdag van de maand           schippersraad 
2e zaterdag van de maand          krantenactie WVA 
Op afspraak                             akelaraad 
 
Data 
31 augustus 2007                     spelraad 
8 september 2007                    vrijetijdsmarkt Groest 
15 september 2007                   groepsdag 
13-14 oktober 2007                   leidingweekend 
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