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Van de redactie 
Beste allemaal, 
 
Is iedereen alweer helemaal gewend in zijn of haar nieuwe onderdeel? Sinds de groepsdag 
en het overvaren zijn alweer een paar maanden verstreken. Hebben jullie je eerste 
kampjes inmiddels alweer gehad? Het was vast super-gezellig, dus deel het met de 
groep, en schrijf er een Belboei-stukje over! 
 
De leiding, het bestuur, en natuurlijk de Belboei-redactie heeft het nieuwe seizoen 
inmiddels wel goed ingeluid. Wij hadden met z’n allen een geweldig leuk leidingweekend! Dit 
begon met een auto-puzzel-speurtocht in de omgeving van Katwijk waarbij we allerlei 
vragen moesten beantwoorden om achter de volgende post 
te komen. Daarna zijn we naar Den Haag gereden, om in 
het Omniversum (met dat enorm grote filmdoek dat 
helemaal om je heen loopt) een film te kijken. Die film ging 
over uit de kluiten gewassen hagedissen, en was eigenlijk 
best suf. Het hielp ons in ieder geval wel om in de juiste 
stemming te geraken voor het avond eten: een flink buffet 
bij de chinees. Met uiteraard een lekker glaasje koud ‘biel’. 
Na het eten nam een aantal mensen (bestuursleden T ) 
afscheid. Nu moeten we dit soort leiding-weekendjes 
uiteraard zelf betalen, maar de meesten wilden nog 
proberen om hun uitgaven te verdubbelen. Dit deden we 
door het Haagsche nachtleven aan een nauwkeurige studie te onderwerpen. Omdat de 
kroegen om 2 uur al dichtgingen (!) hebben we de avond in ons prima clubhuisje 
afgesloten. ‘s Ochtends was het opruimen geblazen, en rap naar huis om te douchen. 
Samenvatting: Gezellig!!! 
 
We hebben ook heel vaak leuke evenementen met de hele groep, dus met de kinderen erbij. 
Want dáár doen we het uiteindelijk voor! Denk bijvoorbeeld aan de boerenkoolfuif, de 
groepsdag en het groepszwemmen. Omdat we hiervoor niet zoveel kampgeld willen vragen, 
moeten we het geld hiervoor ergens anders mee verdienen. Zo organiseren we ieder jaar 
weer de speculaaspoppen-aktie waarmee we dit soort uitstapjes mogelijk maken. Op 
pagina 14 kun je hier meer over lezen. 
 
De volgende Belboei is pas weer in januari, dus alvast een heel gezellige pakjesavond, een 
fijne kerst, en een heel goed 2008 toegewenst!! (zijn we de eersten?? 8 ) 
 
Liefs, jullie redactie. 
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Van het bestuur 
Nieuw! 
 
Veel nieuwe dingen deze maand! Alsof er nog mensen kunnen zijn die denken dat zo’n 
scoutinggroep een ingeslapen, voortsudderend clubje kan zijn. Die moeten ‘ns bij ons 
komen kijken: overal nieuwe ontwikkelingen, en dat is goed: van nieuwe dingen krijg je 
méér energie. 
 
Zo is er sinds een paar maanden een groepje actief met het opzetten van de 
Albatros-horde. Dat gaat een onderdeel worden voor kinderen met een verstandelijke 
beperking. Zeg maar welpen met de verstandelijke vermogens van een bever. Onder 
leiding van Ellen (De_Ellen) gaan onder meer Iris en bever-Miranda op de 
zaterdagmiddagen ‘ns ’n paar maanden kijken of wij dat kunnen. Hulde! Uiteraard is 
dat een leuke uitdaging en erg dankbaar werk, maar je moet er maar wel je tijd aan 
willen geven, en dat willen ze toch maar! Geweldig leuk, en ik hoop echt dat het een 
succes wordt. 
 
In Loosdrecht zijn we weer bezig met het gebouwtje van de Albert Schweitzer. Een 
klein aantal omwonenden blijft zeuren dat het er niet mooi genoeg uitziet, en die 
blijven de Gemeente en ons bestoken met bezwaarschriften (die overigens allemaal 
steeds weer worden afgewezen, maar goed, geef een advocaat een goed budget van 
een rechtsbijstandsverzekering en hij blijft bezig, dus voorlopig zijn we daar nog niet 
van het gezeur af.) 
Nu zijn we – mede op aanraden van de gemeente – maar weer begonnen met het 
plannen van een nieuw gebouw. Mogelijk met medegebruik van een Buitenschoolse 
Opvang of een andere door-de-week-activiteit gaan we kijken of een groter, mooier, 
nog steviger gebouw haalbaar is. Wij houden U op de hoogte! 
 
Afgelopen vrijdag hadden we weer voor de nieuwe 
ouders onze jaarlijkse informatieavond. Een 
zaaltje vol (het loopt dus goed!) en daarvóór 
een heel stel leiding die vertelt hoe het er nu bij 
ons aan toe gaat. Veel ouders weten nog niet 
goed wat ze nu bij onze groep mogen 
verwachten, en – ze deden dat heel goed! – de 
leiding heeft dat prima duidelijk gemaakt. Ik 
geloof dat iedereen tevreden was na afloop. 
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Inmiddels is in de diverse onderdelen natuurlijk een aantal van ons aan iets nieuws 
begonnen. Zo begon een heel stel oud-Wilde Vaarters met leiding geven (ik hoor dat 
ze het heel leuk doen!), zijn er een aantal van ons van speltak geswitcht, en zijn er 
een paar verantwoordelijke leiding geworden. Alle begin is moeilijk, maar de uitdaging 
is geweldig leuk. Ik hoor nog geen negatieve berichten, dus dat gaat goed. Ga zo 
door! 
 
De strandwandeling afgelopen weekend was niet zo heel erg nieuw, maar dat soort 
tradities blijft ook altijd leuk. Natuurlijk rennen er weer een paar te ver de zee in, 
maar daar hebben we dan de leiding voor om daar een oplossing voor te vinden. Het 
werd zelfs nog een beetje mooi weer, en na afloop kwamen ze allemaal weer veilig 
thuis. Gelukkig maar! 
 
Tot de volgende keer, 
Ruurt, 
Voorzitter Zuiderkruisgroep. 
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Koken met welpen 
 
Het was een gewone opkomst op zaterdag en het was weer 
eens zover. De welpen kwamen uitgehongerd aan bij de 
opkomst, en net toen ze hun tanden wilden zetten in het been 
van Aike, was de maat vol. We gingen ze maar eens leren zelf 
te koken! 
 
En zo, getooid met een echte koksmuts, besloten de 7 topkoks 
dat het tijd werd voor een  workshop masterclass koken. Na 
telefonisch consult bij topkoks als Jonnie Boer, Herman den 
Blijker en Lonnie, werd het gerecht bepaald: het werden pannenkoeken! 
 
Snel werden de pannen gevuld met het door de Damesleiding op ambachtelijke wijze 
gemengde beslag, en kon het bakken beginnen.  
 
De masterclass begon met uitleg van de wiskundige samenhang tussen het beslag, 
het bakje en de boter. Nadat alle welpen hiervoor slaagden, kon het bakken beginnen. 
Topkoks in wording stonden op, en sommige keukenmeiden vielen door de mand… 
 
Na het bakken begon het smullen. De meeste pannenkoeken waren heerlijk, en 
sommige welpen lukte het zelfs meerdere pannenkoeken af te krijgen, voor de 
aanwezige broertjes en zusjes.  

 
En zo liep de opkomst tot zijn eind. De welpen waren allen duidelijk 
minstens 1 kilo aangekomen en sommigen pasten al bijna niet meer in 
de auto. 
 
Helaas moest toen het opruimen beginnen. Dat was zo goed als af, 

tot 2 man leiding, waarvan wij de naam niet 
noemen (Sabine en Ysbrand), het nodig vond om 

een poedersuikergevecht te beginnen. Het kostte 
ons nog een uurtje, en als je jezelf afvraagt waarom de 

renovatie nodig was: juist.  
 
Aangezien de welpen nu al op een hoger gastronomisch niveau kunnen 
koken, is er een recept bijgevoegd om thuis te oefenen. Dit om de 
volgende keer nog een graad hoger te kunnen koken! 
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Gebraden woeste blufleeuwbout  
 
Ingrediënten: 
50 gram gestampte wilde Saharawoestijneendsnavel 
500 gram woeste blufleeuw-bout 
3 haren van een Barentszeewolfsoksel  
zwarte peper 
1 teentje knoflook 
1 theelepel mosterd 
1 haar of nagel van Ysbrand, Marieke, Aike, Sabine of Roos 
1,6 theelepels gesmolten boter of margarine  
1 portie lef 
 
Voor de saus: 
25 gram zachte boter 
1 teentje knoflook 
4 theelepels gehakte kruiden (peterselie, rozemarijn, majorijn en tijm)  
 
Bereiding 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Roer de uitgeperste teen knoflook en de 
mosterd door elkaar en wrijf de woeste blufleeuwbout hiermee in. Smelt de boter en 
leg de woeste blufleeuwbout in de braadslede. Giet de gesmolten boter erover en zet 
het vlees in de oven. Schakel na 10 minuten over op 175 graden. De gestampte wilde  
Saharawoestijneendsnavel over het vlees strooien. 
 
Roer de zachte boter, het uitgeperste teentje knoflook, de 3 haren van een 
Barentszeewolfsoksel en het haar (of de nagel) van Ysbrand, Marieke, Aike, Sabine 
of Roos en de kruiden door elkaar. 
Bestrijk na 30 minuten het woeste blufleeuwbout met de saus en klaar ben je! 
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Halloween 
 
Zaterdag 27 oktober was het bij de Pieter 
Maritshorde tijd om te griezelen, te beven en 
te schrikken, het was namelijk weer tijd voor de 
Halloweenopkomst!  
 
 
Voor de “grap” besloot Sabine een eng masker 
op te doen. Hij was alleen wel heel erg eng, en 
toen Ysbrand geschrokken naar buiten gerend 
was, en Roos en Marieke lijkbleek in de kast 
zaten, werd maar besloten het masker niet 
meer te gebruiken… 
 

 
Eerst werd er een spel in de bossen en op de velden gespeeld. Na enige tijd echter, 
kwam er steeds meer gegil uit de bossen.  Helaas bleek al snel dat dit geen welpen 
waren maar enorm geschrokken voorbijgangers... Snel werd maar binnen verder 
gegaan voor de rest van het programma. 
 
 
Dat werd natuurlijk het uithollen van de pompoenen! Na een hele middag uithollen en 
snijden, was de opkomst weer afgelopen en namen de welpen tevreden hun pompoen 
mee naar huis. 
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Zuiderkruis-archief 
 
Onze lieve, hardwerkende en altijd behulpzame groepssecretaris Ellen heeft besloten 
om een deel van haar kerstvakantie te wijden aan het bijwerken van het omvangrijke 
Zuiderkruis-archief. 
 
Heeft iemand nog artikelen, foto’s of andere zaken die een waardvolle bijdrage aan 
ons archief leveren, neem dan s.v.p. even contact met haar op.  
 
Voor Ellen’s contactgegevens, zie pagina 23. 

De site is weer helemaal up-to-date gemaakt! 
 

Je kunt hier van alles vinden: van leuke foto’s tot de agenda en 
van e-mailadressen tot info over het verhuur van de Diep. 

 
Heb je iets dat je graag op de site wilt hebben, of wil je een 

wijziging doorgeven, neem dan contact op met de webmasters: 
 

Webmaster@zuiderkruis.nl 
 

PS. Voor de leiding: Ook het inlog-gedeelte is weer helemaal 
 spic en span. ;) 
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Strandwandeling 2007 
 
3 november 2007, Bloemendaal aan Zee. 
 
De eerste keer dat Lieve en ik mee gingen met de Bevers van de scoutingvereniging 
Zuiderkruis. 
 
Zeven Bevers, een grote groep Welpen, leiding en een kluitje ouders. Het was een 
verassend lekkere dag met zon aan het einde. 
Milan deed een 'Buddip' in de golven en Miranda deed de act 'Duinjumpen over het 
weerloze meisje'. Terwijl de grote groep verder liep bouwden de bevers kastelen in het 
zand. Gevolgd door het gebruikelijke platstampen van zandkastelen. Eén enkele 
architecte in de dop bouwde haar buitenverblijf hoog op een berg en daardoor bleef 
dit gespaard voor de verwoestende bevers. Tijdens de wandeling terug brak de zon 
door en dat werd gewaardeerd tijdens het afsluiten met snoep en koffie. 
 

Helmich 
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Esther: “Bye bye, zwaai zwaai!” 
 
Lieve belboeilezers, 
 
 
06.10.07  09.15 uur @ Schuttersweg was mijn laatste opkomst bij de bevers. 
Ik heb de afgelopen twee jaar een ontzettend leuke, gezellige mooie tijd gehad als 
leiding bij de bevers maar nu ik in Utrecht studeer, werk, roei en zeil ben ik druk met 
heel veel andere leuke dingen. Vandaar dat ik jammer genoeg op zaterdag geen tijd 
meer heb voor de bevers. 
 
 
Bevertijd was voor mij een tijd vol met...LEVENDIGE BEVERS… 
 

leuke zaterdagochtenden hebben samen met de kids. 
beverliederen zingen. 
super gezellige, te gekke, leuke kampjes! 
rode truien.   
blauwe petten.   
Lange Doener. 
bouwen aan een enorme Beverdam! 
mierzoete limo drinken. 
spannende avonturen beleven in Huize Hotsjietonia. 
beverpost. 
in plassen stampen. 
bijzonder schitterende bevertekeningen. 
super speurtochten. 
bosspelen. 
knutsels. 

 
 
Ik denk met veel plezier terug aan deze mooie momenten en zal ze niet snel vergeten. 
Het leidingteam wens ik nog heel veel fun met de Beavers! 
Ik wil de bevers nog bedanken voor hun lieve tekeningen en mooie plantjes! 
 
 
Dikke knuffels & veel liefs, 
Esther 
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(advertenties) 
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Speculaaspoppenactie 
 

Zoals u weet houden wij in de maand november onze speculaaspoppenactie. 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden en toch al die leuke 

activiteiten voor onze scouts mogelijk te maken (zoals groepsdag, 
boerenkoolfeest en zwemmen), hebben we extra inkomsten nodig.  
In maart doen we mee met de Jantje Betonactie en in november 
de speculaaspoppenverkoop. 

 
 
Wij vragen de leden om bij familie, vrienden en buren deze lekkere poppen te verkopen, 
want zoals onze trouwe verkopers weten, ze smaken prima! 
 
Natuurlijk vergt dat veel inzet, van de kinderen zelf maar ook van hun ouders. 
De allerkleinsten kunnen het zeker niet zonder de hulp van vader of moeder, maar wij 
hopen dat zij net zo enthousiast zijn als wij. 
Vorig jaar zijn er ruim 7000 poppen verkocht, een prachtig resultaat. 
  
De kinderen krijgen na de opkomst van 27 oktober de bestellijsten mee.  
10 november moeten de bestellijsten en het geld ingeleverd worden bij de leiding. Als 
uw kind op die opkomst niet aanwezig kan zijn, neemt u dan contact op met de 
leiding en geef door hoeveel poppen er verkocht zijn.  
Maandag 11 november gaat de bestelling naar de bakker!  
In die week, doch uiterlijk 17 november lijst en geld inleveren bij  Wieke Broeders (zie 
onder).  
Vrijdagavond 23 november worden tussen 19.00 en 21.00 uur de bestelde 
speculaaspoppen bij de verkopers thuis afgeleverd, zodat de kinderen nog ruim vóór 
pakjesavond de poppen kunnen rondbrengen. 
 
Met de bestellijsten krijg je alle informatie over de actie mee, zodat je alles rustig 
kunt nalezen. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met mij op. 
 
Voor iedereen die geen opkomst meedraait en dus geen bestellijst ontvangt, maar 
deze actie wel wil steunen, neem dan ook contact met mij op. 
 
En wellicht heeft uw bedrijf belangstelling en wil het zijn personeel 
dit jaar verrassen met een sinterklaassnoeperijtje? Ik mail u 
met alle plezier de “sponsorbrief” toe met daarin de uitleg 
van onze actie.  
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Zuiderkruizers, heel veel succes met deze actie! 
Zullen we proberen het record van vorig jaar (7090 poppen) te verbeteren?  
Dat zou prachtig zijn!   
 
 
Wieke Broeders  
Utrechtseweg 44 
telefoon: (035) 6234006 
E-mail: wieke@zuiderkruis.nl 

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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Eerste opkomst WVA 
 
Hallo!! 
 
Wij hebben onze eerste opkomst bij de wilde vaart gehad. 
 
We kwamen op het clubhuis en gingen zitten, zitten 
en zitten. En toen was het half 3 uurtjes laat en 
toen gingen we wat doen dachten we, maar toen 
gingen we nog meer zitten, zitten en zitten. En toen 
was het 3 uurtjes en toen gingen we nog even zeilen!! 
 
Maar dat wou eigenlijk helemaal niemand en toen 
gingen Ronald en Sander ons in de boot gooien heel hard!! Maar er konden een paar 
kinderen ontkomen en die zijn toen heel hard terug naar huis gereden. Maar de 
gegijzelden die moesten toen heel hard naar de plas gaan wrikken. Terwijl Ronald en 
Sander ze gingen uithoren over wat voor boot onderhoud we wouden doen. En toen 
we het eindelijk hadden toegegeven waren we op de plas. 
 
En daar waren ook nog hele kleine verkenners. 
 
'ZO KLEIN ZIJN WIJ DUS ECHT NOOIT GEWEEST ALS JULLIE DAT MAAR WETEN!!!!!' 
En die gingen ook nog eens hele blij hoi tegen ons zeggen. Alsof we ze zouden moeten 
kennen ofzo!!! Echt raar. 
 
En toen kwamen we ongeveer een kwartier later aan bij het haventje dan die rare 
verkennertjes. Maar zelfs wij hadden onze boot sneller ontruimt. En toen ging Marit 
een fietspomp van een of andere man lenen die zich voordoet als ene Guno Heitman. 
Maar in het echte leven doorgaat als poca leiding. 

 
En toen gingen we naar Loosdrecht fietsen en daar 
eten en toen iedereen al weg was behalve Ronald, 
Sander, Marit en Alissa gingen we in de handatlas van 
Sander kijken. En we gingen met de bespinnewebte 
pinguïn over gooien. 
 

Groetjes Alissa en Marit. 
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Blauwe Vogels—Albatroshorde 
 
Vorige keer vertelde ik over het initiatief om een onderdeel te 
starten voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zeg maar 
welpen met de verstandelijke vermogens van een bever. Inmiddels 
zijn we alweer heel wat verder. 
 
Waarschijnlijk gaan we zelfs op 15 december de eerste opkomst hebben! Aan de 
Diependaalselaan (voorkant) gaan Ellen (De_Ellen), samen met waarschijnlijk Iris en 
Bever-Miranda plus nog twee m/v leiding van buiten de Zuiderkruis (éne Ilse en een 
Laurens) om de twee weken beginnen. Aanvankelijk met slechts 6 welpen, onder de 
naam Albatros-horde. Geweldig leuk! Ik ben enorm trots op dit initiatief! 
 
De komende tijd moet er nog erg veel gebeuren, zoals het werven en selecteren van 
kinderen (er zijn genoeg gegadigden!), het bezoeken van ouders, het voorbereiden van 
de eerste opkomst, het verkrijgen van budget, afspreken binnen het team hoe we 
met situaties omgaan, etc. 
 
Gelukkig hebben we binnen onze groep een aantal mensen die graag mee wil helpen 
om dit op poten te zetten: Marieke, Roos, Ysbrand, Linda, Judith en José alvast 
hartelijk bedankt daarvoor! We zullen jullie nog nodig hebben wanneer we echt gaan 
draaien, want dan pas zien we echt waar we tegenaan gaan lopen. Spannend! 
 
Groet, 
Ruurt. 

Meer info: 
http://www.scouting.nl/static/handicap/ 

http://www.nsgk.nl 

http://www.scouting.nl/static/handicap/
http://www.nsgk.nl
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Van de Stam 
Omdat het einde van het jaar weer nadert, wordt het weer eens tijd voor een paar 
leuke festiviteiten! Daarom gaarne jullie aandacht voor het volgende: 

Hè - JIJ DAAR!

Vier jij oudjaarsavond?

Zin om het nieuwe jaar knallend
te beklinken?

Samen met je vrienden?

SOOS-INSTUIF ! (Vanaf 01:30)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Stommerd!

Stommerd!

Stommerd!

Goed bezig!
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Natuurlijk hebben we ook weer...  
 
 

kerstinstuif! 
Niks anders dan anders: 
Ordinair TROS-gezellig! 

 
Locatie? Ja! Waar dan? Schuttersweg! 

Datum: Tuurlijk! 262ste paasdag 
(ook wel: tweede kerstdag) 

Tijd? Ja ook! Welke dan? Vanaf 14:30! 
Entrée? Ja, op de Schuttersweg! 

(maar ‘t kost niets om binnen te komen!) 
 

Lekker hèh, gewoon kerst, 
samen met de leukste familie van 

Nederland… (diepe zucht…) 

 

 

 

En ja: Jan wordt óók gedraaid! 

(Zelfs met poliep… ☺) 

(Maar zond
er Yolanthe …  ) 
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Leiding geven, een vak apart! 
Hallo allemaal! 
 
Misschien weten de meesten van jullie al wel wie ik ben. Ik heb namelijk al een aantal 
jaar leiding gegeven bij de Sioniehorde en de Albert Schweitzerhorde, en ben nu net 
begonnen bij de Pocahontaswacht. En over dat laatste ga ik het nu hebben: het 
leiding geven bij de verkenners! 
 
Een paar weken geleden begon het allemaal. Na een leuk groepsspel was het tijd 
voor het overvaren! Dit jaar hadden een klein groepje medeleiding bedacht dat we 
maar eens over een zeepbaan moesten glijden om van het oude groepje naar het 
nieuwe te gaan. Veel spullen heb je daar niet voor nodig, een berg groene zeep, een 
paar blauwe ’gamma’ -zeilen en niet te vergeten wat ’overvaarders’… En bij die 
laatste hoorde ik. 
 
Eerlijk gezegd is het nog niet zo makkelijk om tegelijkertijd akela bij een welpenhorde 
te zijn én leiding bij een verkennergroep, je moet vanaf het overvaren bij beide 
groepen tegelijk zijn om ’doei!’  te zeggen en ’hallo!’. Maar nadat ik door 20 
verkenners besprongen was met emmers water en sponjes vol zeep was het dan 
eindelijk zover: ik was leiding bij de Pocahontaswacht! 

Een weekje later. Na weer fris en fruitig te zijn opgestaan zaterdagochtend was het 
tijd om te gaan zeilen. Om 13:00 uur verzamelen op de Diep en fietsen naar de 
haven. Gelukkig dat de boten al worden opgetuigd door de ochtendwachten zodat 
we meteen konden vertrekken. Een beetje zeilen, en wat echt contact met de  
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verkenners. Eigenlijk bestond deze eerste opkomst alleen maar uit pepernoten 
gooien, watergevechten en het uittesten van de nieuwe leiding. Een test waarvoor ik 
in ieder geval geslaagd ben denk ik… ☺ 
 
Toch veranderd er niet heel erg veel. Het ietsjes later opstaan is toch wel een 
wezenlijk verschil, maar in plaats van 24 luidruchtige en drukke welpen ‘s ochtends 
heb je nu 24 luidruchtige en drukke verkenners in de middag. Oké, nog één klein 
verschil: verkenners zijn wat ouder. Maar ach, dat verschil is meer op papier dan in 
werkelijkheid! 
 
Maar alle gekheid op een stokje: leidinggeven bij de verkenners is leuk! En zelfs het 
winterseizoen wat we nu ingaan wordt denk ik een groot feest. Ik heb er in ieder 
geval zin in! 
 

Groet, 
Bart      
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     

Zaterdag 10 november 2007 
Zaterdag 8 december 2007 
Zaterdag 12 januari 2008 

 
 

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 + haven        Maarten Kool                              035-6235245 
Beheer Diependaalselaan             Henk Jan Kraaikamp                     035-6240846 
                                              Ingrid Kronenburg                         035-5825929 
Beheer Schuttersweg                  Ellen Brouwer                               035-6216022 
Groepsbegeleiding welpen/bevers    Wieke Broeders                            035-6234006 
Groepsbegeleiding waterwerk        Han Westendorp                          035-6423268 
Materiaalmeester                       Bastiaan Verbeet                         06-50864771 
Vertrouwenspersonen (intern)       Wieke Broeders (welpen/bevers)       035-6234006 
                                              Han Westendorp (waterwerk)          035-6423268 
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                                     Miranda Peters                            06-30100793 
Pieter Maritshorde                     Ysbrand ten Houte de Lange          06-13631825 
Waingoengahorde                        Lot Stapel                                  06-51300918 
Sioniehorde                               Miranda Heinsman                        06-25130126 
Albert Schweitzerhorde               Iris Schultheiss                            06-49123056 
Ankerwacht                               Martin ten Brink                          06-13784751           
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 
2e vrijdag van de maand             schippersraad 
2e zaterdag van de maand          krantenactie WVA 
Op afspraak                             akelaraad 
 
Data 
13 november 2007                     regioraad 
14 december 2007                     spelraad boerenkool 
19 januari 2007                        boerenkool-fuif 
29 maart 2008                       groepszwemmen         
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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