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Van de redactie 
 
 
Die drie koningen zijn al ruim een maand het land uit gevlucht, dus eigenlijk mogen 
we je geen “gelukkig Nieuwjaar” meer wensen, maar bij deze is dat per ongeluk toch 
gebeurd. Sorry. ;)  
 
Gelukkig hebben we wel mogen genieten van een overheerlijke boerenkoolmaaltijd zo’n 
week of vier geleden. Het oude team van koks en kokkinnen was weer terug, en dat 
hebben we geweten! Die avond bleef het niet alleen bij eten. Er kwam ons ook een 
aantal mooie deuntjes ter oren. Natuurlijk van de Idols-kandidaten, maar ook van 
onze eigen huis (en tuin?) band! We hebben genoten! Ons aller voorzitter doet 
uitvoerig verslag, dus lees hierover meer in 
het bestuurstuk. 
 
Zoals jullie misschien al is opgevallen, 
hebben we deze keer de huisstijl eens 
veranderd. Misschien vraag je je af wat die 
mooie 90 overal doet!? Voor als je het 
gemist hebt: onze groep bestaat dit jaar 
90 jaar. Lees verderop meer over alle leuke 
activiteiten die worden georganiseerd! 
 
Ook de welpjes hebben ons deze keer niet in de 
steek gelaten! Van de meeste hordes heeft het 
toetsenbord weer overuren gedraaid. Zo heeft de 
Albert Schweitzerhorde zich tegoed gedaan aan overheerlijke pannenkoeken, en 
worden bij de Waingoengahorde alle ‘Privé’ en ’Story’ geheimen van de leiding weer 
verteld! Heeft Akela nou echt iets met Sahi? 
 
 
Nou, jullie zien het alweer! Genoeg om te lezen! 
 
 
Liefs, 
 
Jullie redactie. 
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Van het bestuur 
 Een nieuw jaar, 
 
Het jaar is alweer even aan de gang, maar toch nog: de beste wensen! 
 
Inmiddels hebben we ook al de Boerenkoolmaaltijd weer gehad. Dat was weer een 
groot feest. Eerst een spel voor bijna alle onderdelen van de Groep, soms binnen, 
soms buiten, wat weer leuk georganiseerd was. De ploegjes streden erom de beste 
te zijn in allerlei kampioenschappen en deden erg hun best. 
 
Rondom het eten trad daar ineens een swingende band op. (De BloedBadBand; red.) 
Velen van ons wisten niet dat we leiding hebben die zo goed kan spelen! Het klonk als 
een klok! Ik hoop dat we daar nog meer van gaan horen, de komende tijd. Wellicht 
tijdens het 90-jarig bestaansfeest. 

 
De boerenkool was weer als vanouds lekker. Extra vermelding verdient daar toch wel 
dat tijdens het eten ook de Albatros aanschoof. Langzaam maar zeker laten we 
deze bijzondere horde meedraaien met de grotere groeps-activiteiten. Dat was 
aanvankelijk voor sommige Albatrossers een beetje wennen, maar – onder de hoede 
van hun eigen leiding en een hulpmoeder – ging het allemaal best wel goed en 
smaakte de Boerenkool ook daar prima. 
 
Na het eten was het tijd voor de verkiezing van het Boerenkool-Idool. Veel artiesten 
zetten hun beste beentje voor. Ik was het persoonlijk niet helemaal eens met de 
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uitslag, want ik had meer respect voor een paar helden die, helemaal alleen op het 
podium, de sterren van de hemel zongen. Maar ja, over de uitslag kan nu eenmaal 
niet gecorrespondeerd worden! 
 
Inmiddels zijn we weer een paar actes verder in het eeuwig-durende drama van ons 
pandje aan de Laan van Eikenrode in Loosdrecht. Wij hadden de toezegging gekregen 
dat de Gemeente Wijdemeren ons het geld zou geven voor een nieuw gebouwtje – in 
haar meest eenvoudige vorm. Wij hebben daarop bouwplannen opgesteld, 
bouwvergunning aangevraagd, bodemonderzoek laten doen, etc. Maar nu blijkt de 
Gemeente Wijdemeren die toezegging niet te kunnen nakomen. Het geld is op. De 
wethouders en de ambtenaren die ons de toezeggingen hebben gedaan zijn weg of 
iets anders gaan doen, en wij staan in de kou. 
 
Aan ons de vraag wat wij nu willen. En dat is niet zo eenvoudig. 
Een nieuw gebouw is duur, zoveel geld krijgen wij niet eenvoudig bij elkaar, en daarbij 
komt: het is allemaal niet in Hilversum maar in Loosdrecht, waar wij minder mensen 
kunnen mobiliseren om actie te gaan voeren of om sponsoren te benaderen. 
 
Het zou jammer zijn wanneer dit het einde van Scouting in Loosdrecht zou 
betekenen, maar wij zijn er nog niet helemaal uit hoe we nu verder moeten. We 
houden jullie op de hoogte! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 

Bestuursvergadering ?? 
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90 jaar Zuiderkruisgroep 
 Feest! 
 
Dit jaar bestaat onze groep 90 jaar. Een duidelijke reden om een feest te vieren. 
En dat gaan we dit jaar dan ook zeker doen! Dit feest is al een beetje begonnen bij 
de boerenkoolmaaltijd: toen hebben we de vlag met het feestlogo onthuld. 

 
16 mei is er een grote Vossenjacht in het centrum van Hilversum waarvoor alle 
Bevers en Welpen én hun broertjes en zusjes uitgenodigd zijn. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! 
6 juni is er Zeilopstapdag. Die dag zijn alle leden en hun ouders uitgenodigd om 
met onze boten een rondje over de Wijde Blik te komen (mee)varen.  

 
Beide evenementen zijn bedoeld om ouders en andere belangstellenden te laten zien 
wat we zoal doen bij scouting. Vooral bij de verkenners zullen de ouders niet altijd 
weten hoe het zeilen in zijn werk gaat en daar geven we nu een “kijkje in de keuken”. 
Ook voor de welpen die later naar de verkenners gaan is het leuk om eens te zien 
wat er nou met varen en zeilboten bedoeld wordt. Wij kunnen er heel veel over 
vertellen, maar 1 keer zelf meemaken geeft een veel betere indruk. 
 
In het weekeinde van 11, 12 en 13 september is het echte grote feest: 

11 september houden we een reünie, waarbij iedereen die ooit iets met de groep 
te maken gehad heeft (en boven de 18 is) van harte welkom is. We proberen via 
de email zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en dat loopt al aardig. Van oud-
leden uit allerlei windstreken komen al foto’s, oude krantenknipsels, logboeken 
en andere herinneringen binnen via onze speciale feestwebsite: 
http://90jaar.zuiderkruis.nl. Ook hebben we een eigen hyves waar je je kunt 
aanmelden: http://Zuiderkruis90jaar.hyves.nl/. 
Zaterdag 12 en zondag 13 september gaan we met de huidige leden feestvieren. 
Houd deze datum vrij zodat je erbij kunt zijn! We houden het feest in Baarn op 
het scoutingterrein Buitenzorg. Iedereen hoeft dus niet al te ver van huis, maar 
we zijn toch in een prachtige omgeving. 
Het weekeinde wordt aan het begin van de middag afgesloten met het 
overvaren, waarvoor alle ouders en andere belangstellenden ook uitgenodigd zijn. 

 
Precieze informatie over al deze evenementen volgt nog en zal in ieder geval te zien 
zijn op onze speciale website. 
 
Ellen Brouwer 
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Zeeverkenners in de haven in Kortenhoef, anno 1960 
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             Jantje Betonactie 
 
 
 
In de week van maandag 2 t/m zaterdag 7 maart wordt de landelijke Jantje 
Betonactie gehouden.  
 
Deze week wordt er door jeugdverenigingen en andere jeugdinstellingen gecollecteerd. 
Voor onze scoutinggroep is dat erg belangrijk, wij krijgen namelijk de helft van de 
opbrengst op onze rekening gestort. Hierdoor kunnen we de contributie laag houden 
en allerlei leuke dingen doen met onze leden. 
 
We schaffen hiervan nieuw materiaal aan en gaan bijvoorbeeld een middagje 
zwemmen met de hele groep. Met de andere helft van de opbrengst creëert het 
Nationale Jeugd Fonds Jantje Beton onder andere nieuwe speelplekken, zoals 
voetbalveldjes, skateparken en jongerencentra. Alles komt ten goede aan de jeugd.  
Dus: Voor de jeugd, door de jeugd! 
 
Door mee te doen raken onze scouts meer betrokken bij de eigen club en bovendien 
zijn ze bezig met een goed doel, namelijk geld ophalen voor kinderen die weinig 
speelmogelijkheden hebben. Wij verwachten dan ook dat iedereen weer meedoet! 
 
De verkenners en de WVA collecteren ’s avonds huis aan huis (van maandag tot en 
met vrijdag). Ze gaan met z’n tweeën op de fiets door de wijk. 
 
De bevers en welpen doen mee met de straatcollecte op zaterdag 7 maart. 
Eind februari krijgt u van de eigen leiding meer informatie. 
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(advertentie) 

Gevonden voorwerpen 
Na de boerenkoolmaaltijd zijn er een aantal kledingstukken blijven liggen. 
• zwart T-shirt maat M 
• zwart fleece vest met op de rug: “City of stars” maat S 
• geruite bodywarmer met bont gevoerd  maat 140 
 
Ik heb ze meegenomen naar huis. Als het van jou is, bel of mail dan even. 
Wieke Broeders,  wieke @zuiderkruis.nl  telefoon: (035)6234006     
 
 

Zoekgeraakt 
• Wie heeft er een nieuwe felblauwe Albatrostrui gevonden? 
• Er zijn ook vier theedoeken kwijtgeraakt uit het clubhuis aan de 

Diependaalselaan (voorkant) Wie o wie heeft deze meegenomen om te wassen 
en vergeten terug te brengen? 

 
De Albatros hoopt op reacties!    albatroshorde @zuiderkruis.nl 
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Groepszwemmen  28 maart 
 
 
Het is een jarenlange traditie dat het Zuiderkruis gaat zwemmen. 
Het Zuiderkruis is uiteindelijk een watergroep.  
Omdat het ’s winters te koud is om het water op te gaan, kiezen we nu maar voor 
het (warme) zwembadwater!  
 
Alle welpen, verkenners, wildevaarders, stamleden en leiding worden uitgenodigd om 
in het water te plonzen in zwembad De Trits in Baarn op zaterdagmiddag 28 
maart. 
 
We verzamelen om 14.45 uur voor het zwembad. Om 15.00 uur mogen we het water 
in en om 16.30 uur moeten we weer buiten staan.  
 
Zet u het vast in de agenda? De gewone opkomst vervalt hiermee. 
 
Dit jaar gaan we niet alleen vrij zwemmen, maar we gaan ook wedstrijden 
organiseren. Als je dat leuk vindt en mee wil doen moet je je van te voren opgeven bij 
je eigen leiding. Je krijgt hier nog een brief over! 
 
De bevers en de welpen van de Albatroshorde zwemmen niet mee. Voor hen wordt 
een ander gezellig uitje georganiseerd. Hierover krijgt u te zijner tijd meer informatie. 
 
Tot in het zwembad, Wieke Broeders 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
Helaas is de ScoutShop in Hilversum opgeheven. Je kan bij de ScoutShops in 
Baarn, Amsterdam en Utrecht terecht. 
 
Ga voor de adressen naar http://www.scoutshop.nl, en klik op ‘winkels’. Ook kan je 
hier je scoutingspullen online bestellen. 
 
Verder zal de ScoutShop-Mobiel ook vaker in de regio actief zijn. 
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Albert Schweitzerhorde 
Hey Belboeilezer, 
 
Het was weer een gewone winterse zaterdag, 31 januari om half 10 kwamen al onze 
Welpjes weer naar de Albert Schweitzerhorde toe, Gelukkig maar want we hadden 
weer een super leuk programma bedacht! 
 
Na het openen in de vrieskou gingen we maar snel een renspelletje doen en wat is 
dan beter dan Hollandse leeuwen... Oh nee wacht: dit keer noemde we het Duitse-
buldoggen. Evengoed goed een lekker renspelletje. 
 
Daarna nog even ‘Iemand is hem niemand is hem’ gespeeld, dat is namelijk iets waar 
onze kinderen gek op zijn. 
 
Tijdens deze spelletjes waren een aantal leiding binnen van alles aan het 
voorberijden voor daarna, tafels klaar zetten, krukken en banken er om heen en 
waxinelichtjes aansteken. 
 
Na de spelletjes mochten alle kinderen naar binnen, toen ze alles zagen staan 
begrepen ze er niks van, wat gaan we doen, weer dat ene spel dat Chil de kaarsjes 
uitblaast? Nee... We gaan deeg maken roept een ander... Weer een ander roept iets 
over spelen met vuur... Maar helaas kwam het goede antwoord er niet uit. We 
zouden pannenkoekjes gaan bakken op waxinelichtjes! Dit gaat zo in zijn werk: ieder 
kind krijgt een aluminium bakje, 2 knijpers (als handvatten voor het bakje), 3 
waxinelichtjes, een beetje boter voor in het pannetje en vervolgens wanneer de boter 
gesmolten is een beetje pannenkoekendeeg en daarna... veel geduld (maar dat 
moesten ze van zichzelf hebben)! 
 
Al snel kwamen de vragen ‘is die van mij klaar?’ Nee sorry, kijk daar is het deeg nog 
helemaal zacht. Omdat wij als leiding wisten dat dit heel lang ging duren en dat 
waarschijnlijk niet iedereen haar/ zijn pannenkoekje af kreeg, Hadden we voor een 
elektrische kookplaat gezorgd en ging de leiding ook pannenkoeken bakken zodat 
iedereen iets lekkers kreeg. 
 
Twee uur later hadden we vijf verbrande wasknijpers, tien pannenkoekjes van de kids 
en vijf grote pannenkoeken van de leiding. Toen moesten we helaas stoppen... We 
moesten alweer gaan afsluiten, omdat we de pappa's en mamma's al hoorden 
kibbelen bij het hek. 
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Zaterdag = Fun in the Sun 
Zaterdag 14 november hadden wij een hele leuke opkomst. Iedereen was blij want wij 
hadden heel mooi weer en toen had de leiding een idee om huisjes te gaan maken uit 
pindakaas en suikerklontjes! Wij mochten er niet van snoepen maar dat deden wij 
stiekem toch wel. Ik had een pindakaas snor, zei mama. 
  
Een jongen uit onze groep heet Dennis zoals Dennis the Menace, en hij deed iets 
dat niet zo leuk was voor Max, hij heeft zijn huisje kapotgetrapt... dus Max moest 
het opnieuw bouwen, echt zoals Dennis the Menace. 
Wat ik ook leuk vond was dat wij boom-tikkertje speelden, alleen moest David huilen 
omdat iemand op zijn kruk ging zitten. 
 
En aan het einde van de opkomst hadden wij een verrassing: omdat dit de eerste 
keer dit jaar was dat iedereen was gekomen, Sahi heeft op taart getrakteert! 
Iedereen ging heel blij naar huis! 
 
Beauty tip: pindakaas kan ook als handcreme gebruikt worden, dat heb ik 
uitgeprobeerd en ik had hele zachte handen daarna. Instructies: veel pindakaas 
insmeren, 5 minuten op de handen laten zitten, daarna afwassen. 
 
Madeleine Hitchcock 

Dus hup iedereen naar buiten en afsluiten... 
 
Natuurlijk mocht de leiding toen de zooi nog op gaan ruimen... 
 
Al met al het was wel een hele leuke opkomst. De kinderen hebben het voor elkaar 
gekregen zich (wonder boven wonder) twee uur lang (binnen in zo’n klein hokje) te 
gedragen en te vermaken! 
 
Wij willen zeggen “voor herhaling vatbaar”! 
 
 
groetjes, 
De A.S. leiding. 
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Pocahontaswacht 
Hoi ik ben Luuk en het was mijn eerster dag bij een poca recorddag. 
 
Mijn eerst indruk was echt huh wat is een poca recorddag. Dat werd allemaal goed 
uitgelegd, het was heel simpel gewoon een record breken? 
 
Maar in ieder, geval we begonnen met beschuitfluiten (ik kon niet fluiten) dus ik at 
hem langzaam op. Daarna gingen we kauwgombellen blazen, dat kon ik wel. Het rook 
er ook erg naar kauwgom in de keuken. 
 
Na het kauwgombellen blazen gingen we een bal overgooien, maar je moest op een 
balk of steen gaan staan en je mocht niet vallen. Het record was 151 en toen 
hadden wij 152 en dat vond ik leuk en toen maakte ik een sprong van blijdschap en 
toen viel ik. 
 
Daarna gingen we even pauzeren, ik was jarig dus ik trakteerde en daarna hadden 
we nog meer leuke records gedaan. Het was echt leuk. 
 

Gr. Luuk 

PocaRecord: Bierviltjes-happen 



Belboei 182, februari 2009, pagina 15 

PocaRecord: Kauwgombellen-blazen 

PocaRecord: WC-proppen 
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Waingoengahorde 
 
 
 
Verhaal 1 
Op kamp kwamen wij erachter dat de leiding een geheim had. We zagen toevallig een 
dagboek op tafel liggen. Er stond op: 
 
 
 
 
 
 
We renden ermee naar Akela. Hij werd rood want hij had net in zijn dagboek 
geschreven dat hij op Sahi was. Sherekan en Rita kwamen op dat moment terug 
van de film: Junglebook. Ze vroegen verbaasd wat is er? En op dat moment kwamen 
we achter het geheim van hun leven. 
AKELA SAHI RITA & SHEREKAN ZIJN…. Leiding. 
 
De leiding: 
Akela (Bart): je kan hem vloeren (hij is op Sahi) en hij is best wel grappig (maar 
niet heel erg) en hij verzint meer dan de rest, het is een jongen. 
Sahi (Rosa): (Is op Akela) is een meisje, is sportief maar speelt vaak vals (net 
zoals de andere leiding) 
Rikki tikki takie (Rita of Frank): het is een jongen, we noemen hem Lady phone, hij is 
sportiever dan de rest. 
Sherekan (Jaap): Hij is een jongen, hij lacht té veel en té ook zijn grapjes zijn soms 
leuk. 
 
 
 
Verhaal 2 
Persoonlijkheid onthuld: Wat doen ze na scouting? 
Sahi: Naar soaps kijken (hele zielige) 
Akela: Rijdt in zijn Porsche 
Sherekan: Kleine kinderen plagen 
Rita: Op zijn racefiets illegaal racen (hij is dan heel snel dat de politie hem niet kan 
pakken) en zijn vriendinnetje bellen! 
 

Ik ben verliefd op 
Akela. 
Wat moet ik nou? 
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Verhaal 3 
 
De leiding is cool! 
Frank is heel behulpzaam en Sherekan is de coolste! En Bart is de grappigste. 
Rosa is lief en aardig. Maar Raksha is jammer genoeg weg maar ze was wel aardig 
en behulpzaam. De leiding bedenkt altijd leuke spelletjes en opkomsten. Ze kunnen 
boos worden maar dat zijn ze bijna nooit! En hun koekjes zijn altijd lekker maar hun 
limonade is meestal wel zoet, erg zoet. En Sherekan heeft een mooie scooter!!! En 
Frank heeft een mooie en coole bril! En iedereen heeft mooie schoenen!! En Bart 
heeft altijd hele leuke grapjes!! Rosa is op Bart (ps: we hebben ze nooit zien 
zoenen)(en Bart is ook op Rosa). En Frank heeft een mooie Lady phone. En Rosa 
heeft een mooie en lieve glimlach. 
 
Groetjes, de welpen van de Waingoenga! 

Bart 

Rosa 

Jaap 

Joh, ‘Rita of Frank’, stuur 
de Belboei-redactie eens 
een leuke foto van jezelf! 
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Pieter Maritshorde 
 
Nadat we vele verhalen schreven als leiding, kregen we de kritiek van de welpen dat 
zij nooit iets mochten schrijven voor de Belboei. We hebben de Welpen de kans van 
hun leven gegeven, maar waren door eventuele jeugdige en oudere lezers 
genoodzaakt hier en daar censuur toe te passen. Dit is wat ze ervan gemaakt 
hebben. 
 
Er was eens…  
een schildpad, en die was vrolijk. Hij woonde in een kleine grot. Maar Rick wou ook in 
de grot wonen. En toen kwam Aike en die wou ook de grot in. De schildpad vond het 
niet leuk dat Aike en Rick in de grot waren. 
 
Aike vond het ook niet echt leuk in de grot. Aike vond het ook niet echt leuk in de 
grot. Dus daarom ging ze eruit. Maar de schildpad wou dat Rick er ook uit ging.  
En toen was er een aap die een banaan at. Rick gleed uit over de bananenschil. Rick 
zei: auw, wat was dat? Rick denkt, misschien valt de hemel naar beneden. Maar dat 
was niet zo. 
Hij keek op de grond. Hij zag niets. Rick keek nog even goed en zag de bananenschil. 
Rick zegt: daar was ik dus overheen gegleden. Toen gingen Aike en Rick weer naar 
huis en leefden ze nog lang en gelukkig. 
 

Gemaakt door Daphne, Yvonne, Susanna, Sanne, Jente en Thomas. 
 
Er was eens... 
een prins die heel gemeen was. Hij ging naar de kerk en <…censuur> Maar zijn 
mobiel was stuk en daarom was hij heel erg boos. De prins sloeg de man door zijn 
kop. Opeens kwam zijn vrouw binnen en hield hem vast aan zijn oren. Wat ben jij weer 
stout aan het doen, zei ze! 
Einde. 

Gemaakt door: Jobbe, Merlijn, Sebas, Teun, Yourie en Julian.  
 
Jan Klaasen 
<Ach… gezien het grote aantal grote mensen woorden en grote mensen taal, 
mogen deze welpen dit verhaal zelf aan tafel aan hun ouders vertellen.> 
 

Succes, Matean, Julius, Wouter, Marton, Imre, Max en Arjen! 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Ellen Brouwer 035-6216022 
2e secretaris Monique Corduwener  
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 Norbert Moerkens 06-21213016 
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 
Vertrouwenspersonen (intern) Wieke Broeders 035-6234006 
 Han Westendorp 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 Rick Stapel 035-6242471 
Waingoengahorde Bart Broeders 035-6234006 
Sioniehorde Miranda Heinsman 06-25130126 
Albert Schweitzerhorde Iris Schultheiss 06-49123056 
Albatroshorde Ellen Reurings 06-50966511 
Ankerwacht Martin ten Brink 06-13784751  
Kustwacht Rik Broeders 035-6234006 
Pocahontaswacht Guno Heitman 035-6230543 
Wilde Vaart Antarctic Ysbrand ten Houte de Lange 06-13631825 
Matancastam Jelle van der Linde 06-51389838 
Rimpelstam Daniëlle Nijs 035-6286143 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Bart Audenaert 06-12108142 
Postmaster Ben van Hengstum 0162-692474 



 
 
Algemeen 

2e dinsdag van de maand Bestuursvergadering 

1e vrijdag van de maand Schippersraad 

incidenteel Welpenraad 

5 juni Spelraad overvaren 

20 maart Groepsraad 

 

 
Data 

2-7 maart Jantje Beton 

28 maart Groepszwemmen 

16 mei Vossenjacht Bevers en Welpen 

6 juni Zeil-opstap-dag ouders en leden 

11 september Reünie oud-leden. 

12-13 sepbember Feestweekend voor alle leden 

  
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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