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Van de redactie 
Hallo Allemaal! 
 
Here we are again! Natuurlijk weer met een nieuwe editie van onze eigen groeps-
tamtam! Wellicht hebben jullie gemerkt dat het blad iets later dan normaal op de 
mat is gevallen. Wij redactie hebben soms wat moeite om een mooi moment te 
vinden in deze drukke tijden! Onze excuses hiervoor! 
 
Toch hebben we weer een mooie editie gemaakt, Zo is er het jaarlijkse 
WinterWandelWeekend geweest waar alle verkenners, Wilde Vaarders en stammers 
een tocht hebben gelopen ergens in ons mooie kikkerlandje. Onze eigen Austin 
Powers heeft de Pocahontaswacht een mooie avond bezorgd met zijn drive-in 
discotheek. Lees hiervoor snel de stukjes van de Pocahontaswacht! 
 
Ook de Waingoengahorde en de Albatroshorde hebben niet stil gezeten. Ook zij 
hebben een paar spetterende opkomsten gehad die zij met ons willen delen! De 
Albatroshorde stelt zich aan ons voor en vertelt over hun opkomsten. 
 
Jantje Beton heeft ons weer flink te pakken gehad een paar weken geleden. Gelukkig 
zijn daar ook mooie kiekjes van terug te vinden! Kortom; de komende pagina’s kunnen 
jullie weer genieten van een aantal avonturen die onze groep weer heeft meegemaakt 
de afgelopen tijd! 
 
Wat wij toch even kwijt moeten is dat we het jammer vinden dat niet alle onderdelen 
vertegenwoordigd zijn in deze editie. Een overvolle Belboei is het dan helaas ook niet 
geworden. Een oproep aan iedereen om de komende twee maanden weer eens flink te 
gaan pennen, en natuurlijk alles naar ons te mailen op belboei@ zuiderkruis.nl!  
 
Veel leesplezier! 
 
Jullie Belboeiredactie 
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Van het bestuur 
Een vereniging! 
 
 
Op de afgelopen Groepsraad hebben we een historisch besluit genomen: we richten 
een vereniging op en zetten de Stichting Zuiderkruisgroep om in een 
beheersstichting. Op de Groepsraad hebben we daarvoor de besluiten genomen. Het 
Bestuur gaat de actes daar nu voor klaar maken. Eerdaags krijgt iedereen dus het 
verzoek om lid te worden van de Vereniging Scouting Zuiderkruis Hilversum. Tijdens 
de Groepsraad werden de huidige bestuursleden alvast tot het eerste Bestuur van 
de Vereniging benoemd. 
 
De voornaamste redenen om dat te doen zijn gelegen in de aansprakelijkheid 
(wanneer er wat mis gaat, wie moet dat dan betalen?) en in het democratische 
aspect (van een Vereniging kan je het Bestuur ter verantwoording roepen, bij een 
Stichting is dat moeilijker). Alle scoutinggroepen in Nederland maken dezelfde 
verandering door. 
 
Wat dat Bestuur betreft hebben we tijdens de Groepsraad nog een heuglijk feit 
kunnen vieren: we hebben twee mensen bereid gevonden om het Bestuur te 
versterken. 
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Monique Corduwener gaat Ellen assisteren bij het secretariaat. Het plan is dat zij 
dat t.z.t. geheel over neemt. Norbert Moerkens komt in het Bestuur als versterking 
van de Groepsbegeleiders. Norbert heeft al veel scoutingervaring en kan de 
onderdelen helpen op het gebied van het echte scouting-werk. Beiden hebben zich in 
de Groepsraad gepresenteerd. Wij zijn allemaal erg blij met dat zij ons willen komen 
versterken en we wensen ze een leuke tijd in het Bestuur! 
 
Inmiddels hebben we de officiële opening van de Albatros-horde achter de rug. Het 
was een gezellig samenzijn, waarbij de wethouder mooie woorden sprak en talloze 
ballonnen de lucht in gingen. Dit belooft wat goeds te gaan worden! 
In de wandelgangen konden we ook weer ‘ns met de wethouder bijpraten, en dat was 
niet slecht: hij kent onze situatie, ook wat betreft de Diep. Dat kan nooit kwaad 
wanneer het daar gaat spannen wanneer er nieuwbouwplannen zijn. 
 
Wat Loosdrecht betreft, daar gaan we nu dubbel hard aan de slag. Harry en Martin 
gaan de tekeningen bijwerken en indienen, want we hebben een manier gevonden om 
er iets degelijks, definitiefs neer te zetten. We houden jullie op de hoogte! 
 
Over anderhalf jaar bestaat de Zuiderkruis 90 jaar. Daar gaan we wat moois van 
maken. Inmiddels zijn er al plannen voor een passend feest voor de hele groep. Wil je 
meehelpen om dat te organiseren, meld je dan aan bij Ellen@ Zuiderkruis.nl.  
 
Een paar weken geleden was er weer zo’n typisch en leuk Zuiderkruis-evenement: het 
Winter Wandel Weekend, voornamelijk voor de Wachten en leiding. Iedereen heeft het 
overleefd – ondanks het kille weer (zie de foto!). 
  
 
Tot de volgende keer! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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(advertenties) 

De leiding op Winter Wandel SlootjeSpring Weekend! 
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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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Het winterwandelweekend 
 
Het winterwandelweekend vond plaats op zaterdag 15 maart en duurde tot zondag 
16 maart. Aan deze wandeling deden de verkenners en de Wilde Vaart mee en de 
leiding deed natuurlijk ook mee.  
 
Aan het begin in Soest kon je groepsnamen verzinnen en mocht je andere groepen 
uitdagen voor spelletjes. Daarna ging iedereen op pad en iedereen liep in aparte 
groepjes, de leiding samen in een groep. Het was gelukkig zonnig weer toen iedereen 
weg liep en dat bleef de hele dag ook zo. Je deed verschillende opdrachten onderweg. 
Je moest de weg zien te volgen door plaatsen te vinden in het bos waar foto’s van 
gemaakt waren, aanwijzingen volgen en een raadsel op te lossen hoe je moest lopen 
en andere opdrachten. Het was dus een soort speurtocht van de ene post naar de 
ander. 
 
Toen de meeste deelnemers aankwamen bij het clubhuis in Maartensdijk was het al 
donker. We aten spaghetti en iedereen was zo’n beetje moe (behalve de Wilde Vaart 
omdat die met de trein gegaan waren). ’s Avonds deden we een spel waarbij je de 
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moordenaar moest ontdekken uit een aantal personen door ze vragen te stellen. ’s 
Nachts werd veel keet geschopt en niet veel geslapen.  
De volgende ochtend was het slecht weer, het regende namelijk. Toch deden we wel 
buitenspelletjes: honkbal, kip en boer, Hollandse leeuwen en verstoppertje. Alle 
spullen waren intussen al ingepakt en omdat het clubhuis was schoongemaakt 
mocht je niet meer naar binnen. Daarom bleef iedereen ook buiten, althans de 
meesten waren zo 
braaf.  
 
Om 1 uur was het 
kamp afgelopen en 
ging iedereen weer 
naar huis. Het was 
een heel gaaf kamp.  
 
Sjoerd Drijfhout, 
 
Pocahontaswacht.  
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Albatroshorde, Zuiderkruisgroep Hilversum 
Met trots stel ik aan u voor; Pippi, Lonneke, Peter, Rick, Hidde, Scott 
en sinds kort Niels. Verder hebben we als leiding de onovertroffen 
Miranda en Iris (die ’s ochtends nog bevers en welpen draaien) en 2 toppers van 
buiten onze groep: Ilse en Laurens. Dit zijn de nieuwe welpen en leiding van onze 
allernieuwste horde: DE ALBATROSHORDE! Aan mij is de eer om de “Akela” van deze 
geweldige horde te mogen zijn.  
 
Op zaterdag 15 december was onze eerste opkomst. Dat is erg snel als je bedenkt 
dat op de groepsdag in september de vraag gesteld werd wie er mee wilde denken 
over een eventuele horde voor welpen met een verstandelijke handicap. De ouders 
hadden we al ontmoet op de ouderavond, maar toch wel nerveus en nieuwsgierig 
wachtten we tot de kinderen er waren. “wat zijn ze leuk en lief,” klonk er al vrij snel 
en daarmee was het ijs gebroken. 
 
Het ging bijzonder goed en de kersverse welpen hadden het naar hun zin. Het 
clubhuis was wel wat saai, was het unanieme besluit van de welpen, ouders en 
leiding. Als leiding zagen we de bui al hangen en dat betekende in de kerstvakantie 
aan de slag. 
 
Iedere welp mocht 1 of 2 kleuren opgeven voor zijn/haar stoel en de verrassing was 
groot toen alle kids de 2de opkomst een eigen stoel hadden in hun kleuren en met de 
eerste letter van hun naam erop. Het feest was compleet toen ze hun handafdruk 
en naam op de tafels mochten zetten. 
 
Elke opkomst hebben we een soort gelijke indeling: In de kring en aan de hand van 
een plaatjesbord (Picto-bord) vertellen we de welpen wat we gaan doen. 
We beginnen met ons eigen Albatroslied (op de wijs van Berend Botje) 

Albatrossen gaan op reis, naar het vogelparadijs 
want wij missen voor geen prijs, deze avontuurlijke reis 
Geef je hand, ga maar mee, over land en over zee 
Blijf maar dicht bij elkaar, want dan is er geen gevaar! 

 
Vervolgens gaan we een spel doen of knutselen, limo drinken en dan weer iets doen. 
Verstoppertje is favoriet, tikkertje, balspelen en een speurtocht zijn ook leuk. 
 
Inmiddels zijn we een aantal opkomsten verder en hebben de welpen hun eigen stoere 
uniform en das, zijn onze welpen beroemdheden geworden, dankzij de vele (kranten)
artikelen en is er besloten om de horde door te laten lopen tot de zomer. 
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Op 23 februari was het zover. De Albatroshorde zou officieel geopend worden door 
de wethouder. Op het moment dat alle welpen, ouders en gasten binnen waren, 
begon de voorzitter (Ruurt) met iedereen welkom te heten en een speech over het 
ontstaan van de Albatroshorde. Er was ook nog een meneer van het regiobestuur en 
namens de Regio krijgen wij een echte Albatrosvlag. 
 
Wat bleek ineens… Het lint was verstopt en Ruurt had alleen een plattegrond van 
ons clubhuis, maar die 
was in stukken. Onze 
welpen begonnen te 
puzzelen en gelukkig werd 
het lint gevonden. 
Allemaal onze jassen aan 
en naar buiten waar de 
welpen en andere 
aanwezige kinderen helium 
ballonnen kregen. De vlag 
wapperde in de wind, de 
wethouder knipte het lint 
door (zijn speech had hij 
binnen al gehouden) en 
alle ballonnen vlogen de 
lucht in. 
 
Als er feest is dan moet er taart zijn en die was er dan ook, een echte eigen 
Albatrostaart. Moe maar voldaan ging iedereen daarna weer huiswaarts. 
 
Dit is een kleine impressie van wat de Albatroshorde allemaal gedaan heeft. 

 
Rest mij nog de welpen en hun ouders te bedanken voor 
hun vertrouwen. De leiding voor hun inzet, nu maar ook 
zeker in het voortraject. Het bestuur en alle mensen die 
geholpen hebben de Albatroshorde te maken zoals hij nu 
is. Als laatste alle leiding die de moeite hebben genomen 
om naar onze opening te komen, TOP. 
 
Groeten namens de Albatroshorde, 
(De) Ellen Reurings 
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Jantje Beton; We waren weer zichtbaar aanwezig! 
 
Veel rammelende collectebussen en kleumende leiding - het dorp liep weer vol! 
 
Na de huis-aan-huis-collecte door de verkenners deze week waren nu de welpen en 
bevers aan de beurt. 
 
Onder de bezielende leiding van Wieke en de Akela's was het weer een drukte van 
belang, en hebben we weer heel wat geld opgehaald. 
 
Goed gedaan, jongens, ik ben benieuwd naar de opbrengst! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, voorzitter 
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Pocadisco 
zaterdag 8 maart was het er pocadisco!!! 
Het was een gezellige disco met veel muziek, 
hapjes en drankjes. 
 
Maar DJ siebrand was ook cool hij zorgte er 
samen met de anderre lijding 
voor dat het een gezellige avond werd. 
 
We hebben ok nog de limbo en een quiz gedaan 
met de quiz maakte we groepjes 
en in die groepjes maakte we de quiz over muziek 
 
De disco was van negen tot twaalf maar het had 
wel iets langer kunnen duren.  
 
Roman De stemming zat er goed in! 

De hele verzameling vrolijke party-crashers. 
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DJ  Siebrand  Siësto 

Wat doet die ouwe daar met z’n armen omhoog? 

Thema van de disco. 
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Waingoengahorde 
 
Het is toch niet te geloven, er zijn al een aantal Belboeien geweest dit jaar en er 
heeft geen enkele keer wat over de Waingoengahorde ingestaan. Hier moet natuurlijk 
verandering in komen! 
 
Sinds september 2007 hebben wij onwijs veel nieuwe kinderen gekregen. Hartstikke 
leuk natuurlijk, aangezien we met een klein clubje overbleven na het overvaren. 
Inmiddels hebben we een vrijwel geheel nieuw leidingteam vergeleken vorig jaar. Bart, 
Rosa en Frank zitten er nu bij, aangezien Roald en Josse helaas geen leiding meer 
konden geven.  
 
Afgelopen maanden hebben we allerlei verschillende opkomsten gehad, waaronder 
bijvoorbeeld een Paasopkomst met Paashaas Hop die per ongeluk opdrachten 
verloren was in het bos. De kinderen moesten de opdrachten zoeken en uitvoeren 
omdat hij geen tijd meer had om alle opdrachten terug te zoeken én ze te testen. 
Gelukkig konden de welpen van de Waingoengahorde dit heel goed en had Paashaas 
Hop op tijd zijn opdrachten terug.  
 
Ook hebben we gedurende een opkomst een huttenbouw wedstrijd gehouden. Diegene 
met de mooiste hut won een prijs, namelijk een foto in de Belboei! Zoals jullie op de 
foto’s zien waren alle hutten prachtig en zo verdienden dan ook alle hutten een 
plaatsje in de Belboei.  
 
De boerenkoolfuif, het zwemfestijn en Jantje Beton zijn ook erg leuk gevonden door 
de kinderen en zo kijken we al weer uit naar het weekendkampje en het zomerkamp. 
Hierover leest u ongetwijfeld meer in een van de volgende Belboeien! 
 
Groetjes, 
 
De leiding van de Waingoengahorde! 
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Bevers in Monkeytown 
Na een geweldige ervaring van de welpen vorig jaar, vonden we het tijd dat de 
Bevers ook eens een bezoekje brachten aan Monkeytown. Zaterdag 29 maart was 
het zover en zijn we in auto gestapt richting Bussum.  
Bij aankomst kwamen we ook de Bevers van de Maggy Lekeux groep uit Laren tegen, 
extra gezellig dus! 
 
Bij binnenkomst gingen de jassen en schoenen uit en we hadden het al snel gezien. 
De glijbaan, ballenbak, trampolines en het springkussen. Genoeg leuks om je Bevers 
2 uur lang te vermaken!  
 
Na een kopje koffie zijn wij als leiding ook de ballenbak in gesprongen, door bevers 
bekogeld en ingegraven, achterna gezeten in het speeltoestel en van de glijbaan 
geweest! 
 
Door de warmte lagen de bevertruien al snel op een hoopje op tafel en er werden 
een stuk of 5 kannen limo leeg gedronken. 
Na een heerlijk ochtendje spelen hebben we besloten dat Monkeytown volgend jaar 
zeker weer op het programma staat! 
 
Helaas, was dit de laatste opkomst van Koen! Door een aantal Bevers werd hij 
verwend met leuke cadeautjes en van ons kreeg hij een mooi T-shirt met tekeningen 
en een afscheidsverhaaltje mee! 
 
Koen, we zullen je missen! 
 
 
Veel liefs, 

 

Beverpapa & Bevermama 
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Scouting uitgebreid met Albatroshorde 
 
23 februari 2008, 17:07—Scouting Zuiderkruis in Hilversum vierde zaterdag een 
feestje. De Albatroshorde ging namelijk officieel van start, een speltak voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. 
 
 
De nieuwe groep - nu nog bestaande uit zeven jongens en meisjes in de 
'Welpenleeftijd' van acht tot elf jaar - is in december al stilletjes van start gegaan, 
om de kinderen eerst te laten wennen. De ervaringen tot nu toe zijn positief, zegt 
voorzitter Ruurt Stapel. ,,Heel leuk en dankbaar werk. Ze zijn net zo veel kind als 
andere kinderen. Enige verschil is dat we de spelletjes met hun korter dan normaal 
doen. De meeste kinderen zijn na twee uur gewoon op. En je moet wat meer tijd 
besteden aan uitleggen, dingen vaker zeggen.'' Voorlopig gaat het om een proef. 
Mogelijk kan de groep volgende maand met drie kinderen worden uitgebreid. Voor de 
zomer volgt de evaluatie of de Albatroshorde een vast onderdeel wordt of niet. 
 
(Bron: http://www.gooieneemlander.nl/article3170645.ece) 
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10 vragen aan… Tommy van der Heijden 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het 
Zuiderkruis? 
Tommy van der Heijden ik ben 18 jaar oud en zit bij de Sioniehorde/
Matancastam. 
 

2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik ben GESLAAGD! Voor de havo en ga de komende drie jaar Hotel & Event 
Management studeren in Utrecht, daarnaast werk ik overal en nergens in de horeca, 
voornamelijk grote partijen en evenementen! 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon nog thuis met paps, mams en mijn zusje, in Hilversum! 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik geef leiding bij de Sioniehorde en vermaak me regelmatig als stamlid op de soos! 
 

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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5. Wat houdt dat in? 
Best wel heel vroeg opstaan, kinderen vermaken, spellen verzinnen en lol hebben! 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Ik ben op mijn 16e er bij het 2e jaar Wilde Vaart bijgekomen en sindsdien 
doorgestroomd naar de stam en leiding bij de Sionie, geen uitgebreide lange carrière, 
wel een gezellige! 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Omdat Koen daar een aantal jaar geleden flink op aangedrongen heeft een keer mee 
te gaan en ik het heel gezellig vond! Toen ook voornamelijk voor het zeilen, maar dat 
komt er, met de vletten althans, helaas niet zo vaak meer van! 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Zeilen en daarnaast zoveel mogelijk feesten, terrasjes pakken en borrelen! 
 
9. Iris stelt jou de volgende vraag: ‘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?’ 
Ja, ik merk zelf nu niet echt veel meer dat ik er van buitenaf ben bijgekomen, in het 
begin is het even kennismaken met iedereen en lastig dat je de hele structuur en wie 
is wie niet kent maar de verhalen kwamen 
snel en ook iedereen heb ik vrij snel leren 
kennen. 
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze 
rubriek zien? 
Gert-Jan 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de 
volgende persoon in deze rubriek stellen? 
‘Ik draai net 2 jaar mee binnen het 
Zuiderkruis. Jij bent ook van buitenaf erbij 
gekomen. Hoe vind jij het om zo van 
buitenaf in één keer mee te moeten 
draaien in zo’n groep?’ 
 

broeder.tommy@soos.nl 
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Oude kranten, Wilde Vaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de 
Diependaalselaan:     

 
Zaterdag 12 april 
Zaterdag 10 mei 
Zaterdag 14 juni 

Zaterdag 13 september 
 

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 
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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 
Verhuur Diependaalselaan            Henk Jan Kraaikamp                     035-6240846 
                                              José Spekschate                          035-6240846 
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 
18 t/m 20 april                         Regionale Scouting Wedstrijden 
17/18 mei                                 Regio Scout-In 
27 mei                                    Regioraad 
31 mei                                     DWEK-dag 
2 t/m 5 juni                             Avondvierdaagse 
6 juni                                      Spelraad 
15 augustus                             Spelraad 
30 augustus                            Groepsdag 
                                              
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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