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Van de redactie 
Hallo allemaal! 
 
Het mag dan al wel (bijna) niet meer januari zijn als deze editie op de mat valt, 
maar wij van de redactie willen jullie toch een heel scouting-vol-2008 toewensen! 
Tenslotte is oud-en-nieuw al weer een tijdje terug, maar dat neemt niet weg dat het 
een heel goed jaar gaat worden als het aan ons ligt!  
 
En wij zijn echt in ons 'hum' vandaag! Na een paar iets minder volle Belboeis/
belboeien (ach boeie...) staat de mailserver van de Zuiderkruis weer boordevol met 
nieuwe, leuke en spetterende stukjes! Stukjes waar de Sint verdacht veel in voor 
komt, de leiding eens goed onder de 'loupe' wordt 'genomen', en onderhoud hoog in 't 
vaandel staat! 
 
Want net als oud-en-nieuw is ook 
Sinterklaas al lang weer terug naar 
Spanje met zijn Pieterknapen. 
Maar natuurlijk was hij dit jaar ook 
de Zuiderkruisgroep niet vergeten. 
Zo brengt de Sint een bezoek aan 
de Bevers en de Welpen. Hierover 
kunnen jullie alles lezen in het 
stukje van de Hilversumse 
Beverkolonie en in het stukje van 
de Sioniehorde. Zij hebben hier 
uitvoerig verslag van gedaan! 
 
Tevens is er in onderhoudsland weer veel gebeurd. Zoals een nieuw hek om het 
gebouwtje aan de Schuttersweg. Aan de andere kant zijn wij ook weer keihard op 
zoek naar mensen die wat onderhoudsklussen voor ons kunnen doen! Zie hiervoor de 
oproep van Ellen verderop in dit blad. 
 
Naast de Poca die weer eens even haar nieuwe én oude leiding uiteengezet heeft 
hebben we nog wel een dozijn stukjes waarover we nog twintig pagina's kunnen vol 
pennen, dat doen we dus niet… 
 
In plaats daarvan rest ons dus nog maar één ding te zeggen: 

Veel leesplezier in deze super editie van ons mooie groepsblad! 
Jullie redactie 
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Van het bestuur 
Een nieuw jaar… 
 
Iedereen de beste wensen voor 2008! Dat het jullie maar goed mag gaan, (voor 
zover van toepassing:) met de studie, met je werk, en – niet onbelangrijk – met je 
onderdeel. Dat we er maar veel plezier in mogen houden en leren van wat we op 
Scouting allemaal aan het doen zijn! 
En we gaan weer erg leuke dingen doen! 
 
Allereerst natuurlijk komend weekend de Boerenkoolmaaltijd. Altijd leuk om de hele 
club weer ‘ns bij elkaar te zien. Steeds weer spannend of de organisatoren er in 
slagen om iets creatiefs te organiseren na het eten, of dat we weer film gaan kijken. 
Het Bestuur gaf vorig jaar een lied ten besten – compleet verkleed als nonnenkoor, 
dus we houden het een jaartje voor gezien. Maar we zijn wel benieuwd wat de 
anderen gaan doen... 
 
Uiteraard ben ik het meeste trots op het nieuwe onderdeel dat we sinds kort bij de 
Zuiderkruisgroep hebben: de Albatroshorde. Een horde speciaal voor kinderen met 
een verstandelijke beperking. Inmiddels hebben we een paar opkomsten gehad en het 
is leuk! 

De Albatroshorde verkent het terrein aan de Diep 
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Het vergt erg veel van de leiding, want na een relatief korte tijd moet je alweer met 
een nieuw programma-onderdeel starten. Dat houdt je als leiding wel bezig! Verder 
zijn het gewoon erg lieve kinderen, die bij alles wat extra aandacht nodig hebben. 
Momenteel draaien ze met 7 kinderen, volgende maand gaan we evalueren of en met 
hoeveel kinderen we verder gaan. Hulde, Ellen, Ilse, Iris, Miranda en Laurens! 
 
 
Verder zijn we als bestuur erg druk met eventuele nieuwbouw aan de Laan van 
Eikenrode in Loosdrecht. Een aantal omwonenden blijft bezwaar maken tegen ons 
tijdelijke gebouwtje, en met de Gemeente zijn we nu aan het kijken hoe we iets 
nieuws / beters / definitiefs kunnen realiseren. Dat gaat niet vanzelf, enerzijds 
omdat dat nu eenmaal veel geld kost, maar ook omdat bij de Gemeente niet alles 
even makkelijk wordt gemaakt: verschillende diensten vragen steeds wat anders van 
ons. We blijven met ze in gesprek, en wellicht wordt het ook nog wat! 
 
 
Verder heeft het Bestuur een megafoon gekocht. Speciaal voor de 
Groepsbijeenkomsten (Boerenkool, Strandwandeling, Groepsdag, Zwemmen, …) 
waarbij het handig is wanneer je iedereen makkelijk kunt bereiken. Paulien heeft ‘m in 
beheer. 
 
 
Daarnaast gebeurt er natuurlijk genoeg binnen een levendige groep als de onze; zo 
zijn er nieuwe mensen aan het meekijken bij het Bestuur om te zien of ze daar in 
mee willen draaien, zo is het Bestuur in gesprek met de Gemeente Hilversum over 
een nieuwe locatie voor de Diep – wanneer daar ooit de nieuwbouwplannen van de 
Gemeente vorm krijgen, zo wordt er momenteel hard geschuurd en geschilderd aan 
de boten – zodat ze er straks weer pico bello uit zien, zo draaien de welpen beter 
dan ooit tevoren met volle hordes en soms zelfs wachtlijsten, etc. etc. – teveel om 
op te noemen. Ik wens jullie daar allemaal heel veel plezier bij in de komende periode! 
 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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Speculaaspoppenactie 2007 
 
 
Ook dit jaar is het ons weer gelukt, we hebben het record verbroken! Er zijn weer 
meer speculaaspoppen verkocht dan vorig jaar! 
 
In 2005 verkochten we 6680 poppen, vorig jaar 7090 en dit jaar 8160. 
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat onze leden minder verkocht hebben dan 
voorgaande jaren, maar gelukkig waren er drie ouders die ieder op hun werk heel veel 
poppen konden afzetten. Ouders van Marit en Eline, Bobby en Sasja en Jetze, 
hartelijk bedankt!  
 
Natuurlijk waren er ook leden die erg hun best hebben gedaan. Rob van de 
Kustwacht bijvoorbeeld. Voor hem is het een sport om meer te verkopen dan vorige 
jaren, en...het is weer gelukt Rob. Hartstikke goed.  
Twee broers van de Sioniehorde hebben de directeur van een school gevraagd om alle 
leraren een speculaaspop te geven. Prima actie jongens, op deze manier komt er 
geld in het laatje maar ook onze scoutinggroep krijgt zo veel bekendheid!  
Hieronder zie je een lijstje met de beste verkopers per onderdeel. 

(advertenties) 
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De Albert Schweitzerhorde in Loosdrecht verkocht 848 poppen, zij verdienden dan 
ook de groepsprijs! Ook de Pocahontaswacht heeft meer dan 800 poppen verkocht, 
deze enthousiaste schipper stimuleert de verkenners en dat heeft duidelijk 
resultaat. 
 
Iedereen die (een veelvoud van) 25 poppen verkocht deed mee aan de loterij.  
Bij de bevers/welpen werd het lootje van Debby Nieuwenhuizen getrokken, bij de 
verkenners/ Wildevaart was Sebastiaan Steenkamer de gelukkige. Ze kregen allebei 
een cadeaubon. 
 
Voor de beste verkoper per onderdeel had Sinterklaas een cadeautje gekocht. 
Op 1 december, toen de Goedheiligman bij het Zuiderkruis op bezoek was, werden ze 
uitgereikt.  Goed gedaan jongens en meisjes!! 
 
Bevers:                         Kevin van Stipriaan (33 stuks) 
Albert Schweitzerhorde:   Jeremy de Bruin (157 ) 
Sioniehorde:                   Thijs en Loek Mijnhout (samen 296 ) 
Pieter Maritshorde:         Jan Mouwes (99) 
Waingoengahorde:           Lotte Langedoen (43) 
Kustwacht:                    Rob Klijnman (207) 
Ankerwacht:                  Joël Splint (45) 
Pocahontaswacht:          Luuk Dankmeyer (72) 
Wildevaart:                    Conne Broeders (64) 
Ook een aantal bestuursleden en leidinggevenden hebben erg veel poppen verkocht, 
bedankt! 
 
Natuurlijk ook een bedankje aan alle bestuursleden en leiding die de poppen bij de 
leden hebben afgeleverd. Het “uitrijden”  en ook het uitreiken van de leden aan alle 
kopers is prima verlopen, ondanks de koffievlek op alle bestellijsten (sorry daarvoor!) 
 
Al met al was het weer een hele organisatie, maar als de opbrengst voor onze club 
€5103,55 bedraagt, dan is dat die moeite zeker waard! 
Allemaal hartelijk bedankt voor je inzet, en ook de ouders van de jongste kinderen, 
bedankt;  
u heeft er toch ook een boel tijd aan gegeven! 
Hopelijk gaan we volgend jaar weer zo’n mooi resultaat behalen. 
 
Wieke Broeders 
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Hek Schuttersweg 
Het is volbracht! 
 

Voor de oplettende lezer onder jullie die uitspraak hoort eigenlijk bij Pasen maar is 
nu ook van toepassing. Van de zomer zei ik gekscherend dat hoopte dat het voor de 
Kerst toch echt wel klaar zou zijn op de Schuttersweg, nou dat is op de valreep 
gelukt. 
 

Met vriendelijke 
groet, 
Ellen Brouwer 
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Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in 1 van de gebouwen die de 
Zuiderkruisgroep rijk is. Deze gebouwen zijn het fortuin van de groep omdat ze 
allemaal op mooie plekjes liggen en ze alle mogelijke binnen- en buitenactiviteiten 
mogelijk maken. 
 
Om te zorgen dat het fortuin daadwerkelijk het fortuin blijft, moet er regelmatig 
onderhoud gepleegd worden. De ene keer betreft het kleinigheidjes en de andere keer 
zijn het grotere activiteiten. 
 
Het bestuur is op dit moment op zoek naar: 
a)       Iemand die dit onderhoud wil coördineren voor alle 
gebouwen. 
b)       Meerdere personen die het uitvoerende onderhoud van 1 van de gebouwen op 
zich willen nemen. Op dit moment is er alleen voor de Eikenlaan en de haven iemand 
voor het uitvoerende onderhoud. Voor alle andere gebouwen zijn wij op zoek naar 
iemand. 

 
Echte (technisch) grote klussen worden uitbesteed, groot 
schilderwerk kan met een aantal mensen samen gedaan 
worden en voor de kleinere klusjes is eigen handigheid 
natuurlijk nooit weg. 
 

 
Wilt u meer informatie over deze bezigheden neemt 
u dan even contact met mij op. 
 
Ellen Brouwer 
Secretaris groepsbestuur 
ellen@zuiderkruis.nl 
035-6216022 

Gezocht 
 

Ouder(s) en/of  Grootouder(s) m/v 
voor 

Onderhoud 
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Over de Pocalijding  ;) 
 
Wij even aan het wrijven want waarover zouden wij een stukje in de belboei gaan 
schrijven? De feestdagen mogen dan wel al voorbij zijn maar bij de Poca is het altijd 
feest. Met al die leuke verkennertjes. Dit jaar zijn er heel wat verkenners bijgekomen 
maar ook nieuwe leidingJ . Nu gaan we even iets over onze leiding vertellen : 

 
 
Marloes: zij kwam met het geweldige idee om polo’s te gaan maken. 
Zo gingen wij een middagje polo’s ontwerpen. Verder is ze ook heel 
erg gezellig en we mogen ook best veel  van haar. 
 
 
 

Daan: de broer van Teun. Hij heeft een beetje moeite met op tijd 
komen bij de opkomsten maar elke  keer probeert hij het weer 
opnieuw. Maar hij is wel heel koel en kan lekkere (niet aangebrande) 
eieren met kaas en spek bakken. 

 
 
Bart: ehm tja en dan nu Bart. Bart is de grootste Comeniaan 
onder ons. In zijn Comenius-outfit steelt hij altijd de show samen 
met zijn rare stemmetjes. Maar hij kan wel goed op tasjes passen. 
Hij kan ook amazing zingen . 
 
 

Siebrand: Siebrand is Siebland en verslaafd aan koffie. En verliefd 
op Koetje.  Wij hebben hem nu al ruim 2 jaar als leiding en hij valt 
best wel mee . En hij is ook wel heel erg nice. 
 

 
Guno: Nou nu komt onze schipper. Als je naar het 
kapsel van Guno kijkt als hij net wakker is dan krijg je acuut de 
slappe lach maar feitelijk lach je dan omdat hij zo gezellig is. Maar 
toen we Bart nog niet hadden kregen we wel meer mail van hem 
maar Bartmail is ook leuk. 

 
Kusjes, 

Manon en Lotte 
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Beavers are fun! 
De afgelopen tijd is het weer druk geweest in Huize Hotsjitonia! 
 
De Bevers zijn inmiddels echte Bever-Soldaten geworden onder leiding van 
Luitenant Koen-Jan-Dierderik-Hein-Piet-Jan en Sergeant-Marjoor Miranda. Met een 
2e hoofdkwartier in het Corversbos, inmiddels verwoest door de vijand. 
 
Ook de Sint heeft dit jaar weer een bezoekje gebracht! 
Eerst kwam zijn pietje langs om de Bevers een beetje uit te testen. Verspringen, 
hoogspringen, pepernoten gooien, rennen enz. Ook werd Piet nog even meegenomen 
naar de Beverdam en ondervraagt door de Bevers over hoe Piet nou een Pietje is 
geworden? Ja.. we zijn een stuk wijzer geworden!!  
 
Vervolgens was het in het clubhuis tijd voor nog meer pepernoten, cadeautjes en 
een bezoekje van Sinterklaas. Mylan heeft zijn afwaskunsten laten zien, Kik vertelde 
een mop en de leiding heeft heel wat Sinterklaasliedjes gezongen.  
 
Ons huisje Hotsjitonia heeft in de tussen tijd ook een mooi hek gekregen, dat is 
jullie vast niet ontgaan. Het is een waar Paleisje geworden! Daarbij hoort natuurlijk 
ook een vlag, deze was gestolen.. (de dader is nog steeds onbekend, al beweren veel 
Bevers dat het Koen was.) Gelukkig vonden onze ridders de vlag weer terug, het 
was toen wel hard rennen want Koen kwam ze achterna.   
  
Vervolgens was het met Kerst weer tijd voor een heerlijk Kerstontbijt. Iedereen nam 
wat lekkers mee, er werd een filmpje gekeken, limonade geslurpt en er was er zelfs 
een klein beetje sneeuw! Een prima afsluiter van het jaar 2007! 
  
Groetjes en veel liefs uit Paleisje Hotsjitonia! (Met gelukkig weer een vlaggetje) 
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F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertentie) 
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Wilde Vaart Weekend 
Hoi mensen, 
 
De wilde vaart had in het weekend van 1 & 2 december een heel cool welkomst-
weekend/ sinterklaas-weekend voor de nieuwe wilde vaarders. Eerst kwam sinterklaas 
langs. Dit was zeer leuk en we kregen cadeautjes. We kregen 2 ballen, pennen, stiften 
en heel veel aanstekers waarvan de helft al gauw weer kwijt raakten. 
 
Conne had het kampje georganiseerd en het eerste wat we gingen doen was naar de 
hei lopen om een spelletje te doen. Eerst gingen we een zakloopspel doen en daarna 
smokkelen met pepernoten. Weer terug in het clubhuis gingen we eten maken. Een 
groepje ging het voorgerecht maken, één groepje het hoofdgerecht en één groepje 
het nagerecht. Uiteindelijk aten we als voorgerecht tomatensoep met (zonder voor 
de vegetariërs) cocktailworstjes. Als hoofdgerecht kregen we hele lekkere zompige 
spaghetti (dankzij de kookkunsten van Sander) met saus. En als toetje appeltaart 
met slagroom en aardbeien. 
 
Na lekker gegeten te hebben en een beetje gepraat werden we gedropt op de 
Utrechtseweg. Iedereen wist waar we waren dus we verdwaalden gelukkig niet. 
Eenmaal terug op het clubhuis gingen we nog gezellig buiten voetballen en de 
testauto die op de parkeerplaats stond was zeer interessant ;) rond 5 uur gingen 
we onze spullen neerleggen en ongeveer slapen. 
 
De volgende ochtend 
hebben we lekker 
ontbeten met een 
boterham met ei. 
Toen gingen we 
opruimen en was het 
kampje afgelopen. 
Het was een heeel 
gezellig kampje! 
 
 
 
Groetjes Mirte 

Sint & pieten bij het WVA-clubhuis. 
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Je kunt hierboven wel zien dat Mirte het weekend inderdaad héél leuk vond!  ;) 
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Sioniehorde Kerstopkomst 
hallo allemaal, 
zaterdag hadden we kerst ondbijt. 
we zaten aan een langen tavel. 
tijdens het kestondbijd keken we jungelboek. 
het was een erg leuken film. 
tijdens het ondbijt kwamen er allerlij lekkere ingen voorbij. 
zoals worstebrootjes, vruisspiesjes, wavel en nog veel meer. 
op het laatse plofte we bijna. 
in het midde van het ondbijt zat ik al zowat vol. 
toen we nog 2 dingen moesten namen er maar wijnig. 
bij het laatste ding van Emelie hoefde niemand meer. 
het was niet aangebroken. 
dat vondt ik best wel zielig. 

 
groetjes Roosmarijn kooij 
van de sioniehorde 
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Welkomst- en afscheidsweekend Pieter Maritshorde 
 
 Dit kamp begonnen we met het installeren van de nieuwe kinderen en leiding. De 
leiding kreeg ook nieuwe namen gekregen. Nu heet IJsbrand Akela, Marieke Raksha, 
Sabine Kaa, Rik Bagheera, Roos Ikki en Aike Balou. 
 
Toen hebben we het terrein verkent en toen gingen we naar de hei, waar we het bo-
ten-spel speelde. 
 
De kinderen speelde dat ze boten waren en ze kregen een papier met de namen van 
de leiding erop. Deze leiding moest je tikken en dan kreeg je een stempel op het pa-
pier. Maar er liepen twee piraten rond die konden een stempel van je papier door-
strepen en wie de meeste stempels had heeft gewonnen. 
 
Toen gingen we weer terug naar het clubhuis en daar gingen we kleuren en toen 
hoorden we ineens ‘BAM’!!! 
 
En toen was de wereld omgedraaid. Toen moesten we onze bloezen ''goed'' aantrek-
ken, verkeerd om dus toen gingen we weer tekenen en werd het ''ontbijt'' gemaakt 
(avond eten dus) toen gingen we het ontbijt eten. 
 
Het ontbijt bestond uit worstenbroodjes en croissantjes en een eitje. Na het ont-
bijt was het donker en gingen we vrij spelen met de zaklantarens en toen gingen we 
weer naar binnen om de bedden klaar te leggen toen gingen we weer naar buiten om 
buskruit te spelen das was heel leuk. Toen gingen we weer terug naar het clubhuis 
om warme chocolade melk te drinken met pepernoten en kwartetten maar dat liep 
uit de hand.  Toen gingen we een avondwandeling maken en sommigen speelden om-
gekeerd verstoppertje. Diede en Sjoerd waren ‘m. 
 
Toen gingen de kinderen lekker slapen. De volgende ochtend waren we héél vroeg 
wakker wat de leiding wat minder leuk vond. Toen gingen we de spullen opruimen en 
gingen we avond eten: macaroni met 1 of ander sausje. Daarna gingen de jongens 
pas opruimen en zijn wij nu dit stukje aan het schrijven en zijn de anderen film aan 
het kijken. 
  
Groetjes, 
Ludi, Nora en Raksha. 
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Eerste opkomst Albatroshorde 
 
Op 15 december is de nieuwe Albatros-horde van de Zuiderkruisgroep van start 
gegaan. Zonder veel plichtplegingen of formaliteiten, dat doen we later wel! 
  
Onder de bezielende leiding van Akela Ellen en haar mede-leiding Ilse, Iris en Laurens 
(Arrowe) was het een gezellig clubje dat aan de voorkant van de Diep aarzelend 
begon. Het ijs was vlot gebroken, en het belooft heel leuk te worden. Volgende keer is 
Miranda er ook weer en komen er nog drie kinderen bij.  
  
Vanuit het bestuur wensen we de leiding heel veel succes met deze uitdaging. 
Toppie dat jullie dit doen! 
  
Groet, 
Ruurt. 
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Kamp 
 
Bij het kamp was het thema heloween. 
toen werd ik geinstaleerd. We deden allemaal 
spelletjes, en in de avond gingen we een film kijken. 
We gingen heel laat maar bed. Maar de volgende morgen 
Moest ik vroeg weg omdat we met het werk van papa naar 
Madurodam gingen. 
 
Carlijn 

Sinterklaas 
 
Sinterklaas was in het land, 
Hij kwam bij de siniehorde. 
 
Een piet bleef bij ons en speelden met ons spelletjes. 
Als cadeau’tje kregen we een Cocolade leter. 
 
Door Lilian 

Kerststukjes maken 
 
We moesten kerstversiering mee nemen voor de Kerststukjes. Toen we op de 
scouting waren moesten we groene Takjes zoeken voor de kerststukjes. 
 
Iedereen kreeg een kaars of had een eigen kaars. 
 
In elk potje werd oase gedaan waar je je kaars en de takjes in kan steken. De 
kerstversiering die je mee had kon je ook in het oase priken of aan de takjes 
hangen. De leiding spoot er ook nep sneeuw op bij de kinderen die het willen. 
 
Groetjes, 
Evelyn en Marisa. 

Sioniehorde 
Van de Sionie ontvingen we een paar stukjes over wat opkomsten en een kampje. 
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Welkomstweekend Albert Schweitzer  
Zoals bij iedere groep wordt er ieder jaar een welkomstweekend gehouden voor de 
nieuwe kinderen. In ons geval was dat ook meteen het afscheidsweekend voor de 
oudere kinderen. 1 en 2 December was het zover, iedereen had er zin in er sommige 
welpen waren zo enthousiast dat ze er al een uur te vroeg stonden, maar dat kan 
natuurlijk gebeuren. 
 
Na een vlotte opening was er een speurtocht, er was een spoor van allemaal 
snoepjes en pepernoten gevonden. Toen de welpen het hele spoor hadden gevolgd 
kwamen ze uit eindelijk gelukkig weer terug bij het clubhuis. Tijdens de limo werd er 
opeens had op de deur gebonsd!!! Sinterklaas en 2 Pieten kwamen binnen. Nadat de 
sint over een aantal welpen en ook leiding iets te vertellen had moest hij snel weer 
verder want zo als jullie weten heeft de Sint het altijd druk! 
 
Nadat de sint weg was vonden we het meteen tijd voor iets anders, dus gingen we 
meteen door met Kerst, aangezien je niet 2 kampjes houdt met elkaar maar je het 
natuurlijk wel allebei wilt vieren. Maar nog voordat de leiding kon beginnen met koken 
werd er weer heel hard op de deur gebonsd en daar stonden zo waar weer 2 andere 
pieten! Een hele verassing aangezien we ook al bezoek hadden gehad van de goede 
sint. De pieten waren heel druk en wilde nou wel eens weten wat de welpen deden, 
dus hebben we met Piet en Piet een spelletje levend kwartet gespeeld. Maar omdat 

ze het maar moeilijk vonden 
gingen we er snel weer 
vandoor om nog genoeg 
dingen te doen. Nadat de 
pieten weg waren kon het 
eten gekookt worden en 
binnen een uur stond er een 
heel mooi kerst diner klaar. 
Door alle inspanning van die 
dag had iedereen zo veel 
honger dat het eten snel op 
was. 
 
Na het eten gingen de welpen 
een filmpje kijken, “De nacht 
voor kerstmis” en omdat het 
buiten koud en guur was zijn 
we mooi de hele avond binnen 
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gezeten. Na de helft van Pietje Bell te 
hebben gezien zijn de kinderen lekker naar 
bed gegaan. Het duurde helaas wel even 
voor ze sliepen. 
 
Ik weet niet hoe ze het doen, maar hoe 
later ze gaan slapen des te vroeger ze weer 
naast je bed. De volgende ochtend werd er 
dus om kwart voor 6 op de deur geklopt 
dat ze wakker waren. Omdat de leiding dat 
echter nog niet was heb ik Pietje Bell nog 
maar een keer aangezet en ben daarna 
vrolijk verder gaan slapen. 
 
Toen het wel tijd was om op te staan zijn 
we aan een lekker Paas ontbijt begonnen. 
Omdat ze 's nachts zo hadden liggen keten 
hadden ze gelukkig wel weer honger dus dat 

viel goed bij iedereen. Na nog een spelletje was het al weer bijna het einde van het 
kamp. 
 
Maar omdat we nieuwe kinderen hadden moesten die natuurlijk geïnstalleerd worden 
en de nieuwe leiding Jetze kreeg een momentje. Ook de afscheid nemende kinderen 
kregen een momentje net als de afscheid nemende Akela Bart A. die droeg de 
scepter over aan nieuwe Akela.  
 
Hierbij willen we graag afscheid nemen van: Daan de Vries, Robin Schuurman en 
Matthijs Vogler. En zijn we blij met de nieuwe Albert Schweitzerhorde gangers: 
Jeremy de Bruin, Jeroen van Dijk, Michael Jansen, Jesper van Vliet, Rink Wilbrink en 
Jetze Meijer (als nieuwe leiding). 
 
Dan mag ik zelf ook nog best wel 
trots vertellen dat ik de nieuwe 
Akela van de Albert 
Schweitzerhorde ben! We gaan er 
natuurlijk weer een top jaar van 
maken en jullie zullen nog van ons 
lezen!  
 
Groetjes, 
Iris Schultheiss 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     

Zaterdag 9 februari 
Zaterdag 8 maart 
Zaterdag 12 april 

 
 

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        <vacature>                                  
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 
Albatroshorde                           Ellen Reurings                              06-50966511 
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 
2e dinsdag van de maand            Bestuursvergadering 
1e vrijdag van de maand              Schippersraad 
2e zaterdag van de maand          Krantenactie Wilde Vaart 
incidenteel                               Welpenraad 
incidenteel                               Spelraad 
incidenteel                               Groepsraad 
 
 
Data 
19 januari 2008                        Boerenkoolmaaltijd 
15 maart 2008                        WinterWandelWeekend 
28 maart 2008                       Groepsraad 
29 maart 2008                       Groepszwemmen 
 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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