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Van de redactie 
 
 
Het is een stralende zondagmorgen in april. Met frisse zin en vol goede moed (en 
met een vers kopje koffie) openen wij de Belboei-mailbox. 
 
Het resultaat is een stevige teleurstelling. Want al zitten er heel wat leuke 
bijdragen in, van de welpen, verkenners en Wilde Vaart horen we helemaal niets! 
Jongens en meiden, hebben jullie de afgelopen twee maanden echt helemaal niks 
gedaan? Geen leuke spellen in het bos? Geen stoffige foto’s 
van blauw/grijze verkennerskapsels (van het botenonderhoud)? 
Ging het WinterWandelWeekend niet door? 
 
We vinden het jammer dat jullie alle leuke ervaringen voor 
jezelf houden en niet met de rest van de groep delen. Dus 
kom op: klim in de pen, en stuur ons jullie verhalen en foto’s! 
We hopen dat ons postvak over 7 weekjes werkelijk uit elkaar 
ploft! 
 
Van de Bevers weten we nu wel àlles: ze vertellen over hun schoenen, helden en stille 
liefdes. Verder is er genoeg te melden over het grote Zuiderkruis-wordt-90-jaar 
feest. Iedereen wordt opgeroepen zich aan te melden op de internet-site die speciaal 
voor dit jaar is opgericht. Lees gauw verder! De stam heeft automobiele historie 
geschreven: enkel de rubbersporen staan nog als stille getuigen door het hele Gooi 
op het asfalt.  
 
Jantje Beton is ook weer in het land geweest. Wij hebben driftig meegecollecteerd, 
en (al is het minder dan vorig jaar) we hebben daar toch een leuk zakcentje aan 
overgehouden. Van dit geld zijn we onder meer met de hele groep gaan zwemmen, en 
allerlei andere leuke programma’s worden ook hiervan betaald. Iemand nog een leuk 
verhaal over het zwemmen, toevallig? 
 
De komende maanden staan de hemelvaart- en pinksterkampen weer voor de deur. 
We wensen jullie heel veel plezier (en mooi weer) toe, en hopen dat jullie de smakelijke 
verhalen en hilarische foto’s weer met ons willen delen. Stuur maar op!.. :) 
 
Groetjes, 
De redactie. 

Papier hier! 
(mailen mag ook...) 
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Van het bestuur 
  
 
Rennen! 
 
 
Terwijl ik dit schrijf rennen honderden mensen langs mijn raam. De 
Nike City Run. Ook zo’n evenement wat het voornamelijk van 
vrijwilligers moet hebben. Een week geleden werd ik gebeld of wij nog 
vrijwilligers konden leveren. Ze kwamen er nog heel wat tekort. En 

wat gebeurt er? De stam vindt het een goed 
idee om op deze manier wat extra’s bij te 
verdienen voor hun kamp (de groep krijgt per 
vrijwilliger 25 euro) en zodoende staan er nu 
dus 8 van ons in Nike-hesjes de weg te wijzen! De organisatie 
van de Run blij, de Stam wat extra geld voor het kamp. Het is 
lekker weer, dus ze zullen zich wel amuseren. 
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Waar nu ook gerend moet worden, is in Loosdrecht. De plannen voor een nieuw 
clubhuis aan de Laan van Eikenrode zijn klaar, de bouwvergunning is er, we zijn druk 
aan het werven om sponsoren te vinden die ons willen helpen het gebouw te 
realiseren, en de tijd dringt. Als we nu niet gebruik maken van de spirit die er op dit 
moment is, dan hebben we eerdaags helemaal geen scouting meer in Loosdrecht: op 
een gegeven moment moet het bestaande gebouwtje weg, en als we dan niets 
anders hebben, dan houdt het op.  
 
Vandaar dat iedereen dan ook eerdaags een brief in de bus krijgt om na te denken 
over bedrijven die eventueel zouden willen sponsoren. Iedereen werkt wel ergens of 
kent mensen in zijn omgeving die bij bedrijven werken die nog wat geld over hebben 
om vrijwilligerswerk te steunen. Want dat is nou net het laatste duwtje wat we 
nodig hebben. Als dat lukt, dan staat het nieuwe gebouw er nog dit jaar! Gelukkig 
hebben we in Wilbert een ouder gevonden die ons bij de bouw uitstekend kan helpen! 
Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. 
 

Verder is er natuurlijk weer 
het een en ander gebeurd 
binnen de groep de afgelopen 
maanden. Het 
WinterWandelWeekend (in 
Apeldoorn dit keer), de 
Zwemwedstrijden, de 
zeilexamens (theorie dit keer) 
en op dit moment gaan de 
boten het water weer in. 
Enorm leuk om te zien 
hoeveel onze groep toch maar 
weet te organiseren! 

 
Helaas zit het ook af en toe een beetje tegen. Monique en Ellen hebben te kennen 
gegeven te willen stoppen als bestuurslid. Heel jammer, want de groep heeft dit 
soort stille-werkers-op-de-achtergrond heel hard nodig. We zoeken dus verse! Dus 
als u nog iemand weet die de groep een warm hart zou kunnen toedragen: roep hem 
of haar op om ’ns te komen praten. Het is altijd erg gezellig bij ons! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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90 jaar Zuiderkruisgroep 
 
De feestcommissie komt regelmatig bij elkaar om de activiteiten voor dit feestjaar 
te organiseren en coördineren. Op dit moment verheugen we ons het meest op de 
Vossenjacht voor alle bevers en welpen op 16 mei en op de Zeilopstapdag op 6 juni 
aanstaande. 
 
De vossen zijn zich al aan het verstoppen en ik heb vandaag gehoord dat de eerste 
zeilboten alweer in het water liggen. 
 
Wíj zijn er dus al bijna helemaal klaar voor.   Nu júllie nog! 
 
 
Voor alle activiteiten kun je je via onze website: http://90jaar.zuiderkruis.nl 
inschrijven. Het gaat deze dagen heel gezellig worden, dus zorg dat je erbij bent! 
 
Ellen Brouwer 

Nautilus drumband op de Soestdijker-
straatweg, (1961) 

Heitje voor een karweitje bij station 
Hilversum, (1962) 

Zeg pierenwaaier, 
niet met een 
schuursponsje! 
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1:  Open http://90jaar.zuiderkruis.nl ... 

2:  log in ... (maak eerst een account aan) 

3:  en schrijf je 
in voor alle leuke 
activiteiten! 

Naar het leukste feest van het jaar… In 3 simpele stappen!  :) 
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SCOUTING wordt 100 jaar 
    In 2010 bestaat scouting alweer 100 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd worden, 
en Scouting Nederland pakt dit dan ook groots aan. Van elke groep zijn er twee 
mensen aangesteld als “ambassadeur”. Zij zorgen ervoor dat alle plannen die  
Scouting Nederland maakt ook bij de leden terecht komen. Daarom wordt er af en 
toe een ambassadeursdag georganiseerd, waarop een hele hoop wordt verteld over 
het feestjaar. 
 
28 februari was de tweede keer dat er zo’n dag georganiseerd werd, dus gingen we 
vol verwachting op pad. We werden onderverdeeld in groepjes en met een GPS de 
binnenstad van Utrecht in gestuurd. Onderweg waren er opdrachten te doen, zoals 
bijvoorbeeld geblinddoekt een tent opzetten. En natuurlijk was er veel tijd om eens 
te inventariseren wat andere groepen voor dingen gaan organiseren. Aan het eind 
van de dag was er een presentatie van de organisatie van 100 jaar scouting.  
 
Wat kan je allemaal verwachten: 
 
Scout2Day 
Wanneer: 15 mei 2010 
Voor wie: Dolfijnen, Welpen, Esta’s, Kabouters, 
Verkenners, Explo’s, Leiding, Begeleiding en iedereen 
die bij scouting is aangesloten. 
Leeftijd: vanaf 7 tot 99 jaar! 
Waar: Utrecht 
Omschrijving: 
Dit zal een groot evenement worden van een dag, dit 
zal worden gehouden in het centrum van Nederland en 
voor een dag zal Utrecht de scouting-hoofdstad zijn. 
Met maar liefst 40.000 scouts, moet het een 
geweldig feest worden. 
 
Bever-Doe-Dag 
Wanneer: Ergens in juni 2010 
Voor wie: Bevers 
Leeftijd: 5-7 jaar 
Waar: nog onbekend 
Omschrijving: 
Een groots georganiseerd spektakel speciaal voor de jongsten onder ons: de bevers. 
Of het in een pretpark wordt gehouden of op meerdere locaties door Nederland 
verspreid, is nog onbekend. 
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(advertentie) 

 
JubJam2010 
Wanneer: 26 juli t/m 4 augustus 2010  
Voor wie: Dolfijnen, Welpen, Esta’s, Kabouters, Verkenners, Explo’s, Leiding, 
Begeleiding en iedereen die bij scouting is aangesloten. 
Leeftijd: 7-99 jaar 
Waar: Roermond 
Omschrijving:  Een groot zomerkamp, waarbij voor het eerst ook de DWEK (Dolfijnen, 
Welpen, Esta’s, Kabouters) zal worden uitgenodigd. Met meer dan 12.000 scouts 
moet dit wel leuk worden! 
 
Wil je meer weten, kijk dan op http://100jaar.scouting.nl   
 
Voor vragen of je wil meer weten, kan je mailen met de ambassadeurs van het 
Zuiderkruis: 
Ysbrand ten Houte de Lange: ysbrand@ zuiderkruis.nl 
Monique Corduwener:  monique@ zuiderkruis.nl  
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Jantje Betonactie 2009 
    Dit jaar hebben weer heel veel Zuiderkruisleden meegedaan met de Jantje 
Betonactie. Deze landelijke actie haalt geld op voor allerlei jeugdzaken in heel 
Nederland. Dat kan financiële steun voor peuterspeelzalen zijn, maar ook voor het 
creëren van speelplekken in de grote stad. Het geld inzamelen wordt ook door jeugd 
zelf gedaan. Zo maken de kinderen spelenderwijs kennis met het fenomeen “goede 
doelen”. Deze actie past heel goed in de scoutinggedachte: Voor elkaar en met 
elkaar! 
 
Het leuke is dat iedere vereniging of instelling die meehelpt aan deze actie de helft 
van hun opbrengst zelf mag houden. U begrijpt dat wij daar erg blij mee zijn. Door 
deze financiële bijdrage kunnen wij de contributie laag houden, en blijft scouting voor 
iedereen betaalbaar! 
 
In de week van 2 t/m 7 maart liepen alle verkenners en Wilde Vaarters met hun 
collectebussen door verschillende straten van Hilversum Zuid. Al is het voor de 
jongere verkenners best een hele opgave om ‘s avonds langs de huizen te gaan (zeker 
als het regent!), wij zijn erg blij dat toch bijna iedereen is op komen dagen. Jammer 
genoeg zaten de collectebussen minder vol dan vorig jaar. 
De opbrengst was € 3084,83. (vorig jaar € 3785,30) 
 
De bevers en welpen hebben op zaterdag 7 maart met de straatcollecte meegedaan. 
Rond het C&A- pleintje rammelden de collectebussen er vrolijk op los. Gelukkig was 
het dit jaar lekker weer en waren er veel mensen in het dorp. Jonas (van de bevers) 
en Maaike (van de Pieter Maritshorde) waren zo enthousiast; iedereen die ze de bus 
voorhielden gooide er wat in! Sommige kinderen hebben hun collectebus, tot het 
randje toe gevuld, ingeleverd! De welpen van de Albert Schweitzerhorde uit 
Loosdrecht collecteerden in winkelcentrum Kerkelanden. Ook zij leverden volle bussen 
in! Goed zo! Na afloop lieten ze zich de welverdiende warme chocomel of limonade 
goed smaken. De opbrengst van de straatcollecte van de bevers en welpen was 
totaal € 2077,30 (vorig jaar € 2019,69). 
 
De totale opbrengst dit jaar was € 5162,13 (vorig jaar € 5804,99). De helft hiervan 

krijgt onze penningmeester op de Zuiderkruisrekening gestort. Een mooi 
bedrag dat weer ten goede komt aan onze eigen scouts! 

 
Jongens en meisjes, leiding, hartelijk bedankt voor jullie 
inzet! Volgend jaar weer? 
 

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) 

Beste Zuiderkruisers, 
 
Zoals jullie wellicht weten heb ik bijna 18 jaar in Hilversum in 
de ScoutShop gestaan, eerst in de Langestraat en daarna op de Vaartweg. 
 
Helaas moest de ScoutShop dicht, omdat de kosten te hoog werden. 
Velen van jullie heb ik in een nieuw uniform geholpen of aan een slaapzak of rugzak 
geholpen. Gelukkig mocht ik op Buitenzorg in Baarn meedenken en helpen om de 
ScoutShop daar nieuw leven in te blazen. 
 
Sinds 7 maart kun je me daar nu elke woensdagmiddag vinden. 
Praktisch alle artikelen zijn daar te koop en ook jullie eigen das. De blouses gaan na 
19 september veranderen, maar de oude voorraad hebben we nu nog steeds. 
 
Ons adres is: Amsterdamsestraatweg 51 - 3744 MA  Baarn - tel. (035)5412244. 
Openingstijden: woensdag van 14 tot 17 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur. 
 
Kom gerust een keertje langs. 
Hartelijke groeten en tot ziens!      Ineke Rörik.  
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        Autorally van ‘t Gooi 
   Zaterdag 28 maart, het was nog even spannend, gaan 
we wel op tijd komen zo vlak na het groepszwemmen? Om 
half zeven begon namelijk de autorally georganiseerd door 
scoutinggroep de Paulus uit Hilversum. Deze autorally is bedoeld voor 
leiding en stam van alle groepen uit regio ‘t Gooi. En die waren er ook. We kwamen 
aan bij de carpoolplaats in Huizen en er stonden al een aantal equipes. Uiteindelijk 
stond het vol met auto’s, in totaal 30 stuks. Van het Zuiderkruis waren we 
prominent aanwezig met 7 volle auto’s, en dat voor een eerste keer.  
 

Nadat iedereen zich ingeschreven had, gingen we van 
start. Na een korte uitleg begon iedereen te rennen en 
reden de auto’s met veel herrie en gepiep weg om 20 meter 
verderop allemaal netjes in een rij achter elkaar te gaan 
staan. De opdracht bleek niet zo simpel als gedacht. Mijn 
team, Bart A. (bijrijder), Gert Jan D. (denker) en ik 

(bestuurder), deed het rustig aan en keek eerst eens wat er in 
ons DVD-hoesje zat. Het thema van de rally was “GTA”, voor 

sommige lezers gaat de adrenaline al stromen en beginnen de vingers al weer te 
jeuken. Voor de lezer die het niets zegt een korte uitleg: racen, stelen, schieten en 
maffia; kortom een erg leuk computerspelletje. Toch is het bij deze rally een goed 
bedacht thema en erg goed aangekleed. Op een CD stond wat muziek voor onderweg, 
altijd prettig om de sfeer te verhogen, en op een poster stond de beschrijving die we 
nodig hadden. Een lang verhaal waarin de belevingswereld van het spel verweven is 
met locaties in het Gooi. 
 
Hieruit konden we opmaken dat we punten konden verzamelen door vragen juist te 
beantwoorden en deze in te vullen op een website. Ook moesten we naar vier 
verschillende posten rijden. Bij deze posten konden we getallen verzamelen die een 
telefoonnummer zouden vormen. Met dit nummer konden we de vijfde en laatste 
post vinden. 
 
De posten hadden we zo ontcijferd: De haven van Huizen, 
kasteel Groeneveld, Dagcamping de Franse Kamp en 
parkeergarage Hilvertshof. Eerst naar Huizen. Hier op de 
kop van de haven was een parkeerterrein afgezet. De 
opdracht hier vond ik, als bestuurder, erg leuk: Het was 
scheuren met de auto. De bedoeling was om zo snel 
mogelijk lampen die rond het terrein stonden met een 
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schakelaar uit te zetten. Als je er één uit had ging er 
ergens anders één aan en dat was de volgende waar je 
naar toe moest racen. Ze gingen willekeurig en kris kras 
door elkaar aan. Zo reed je dus de ene keer vooruit dan 
weer achteruit of 180 graden in één keer rond. Na dit 
spektakel gingen we naar Kasteel Groeneveld. Hier 
moesten we een lijk van 70 kilo door het bos sjouwen en 
langs bewakers zien te krijgen om onze familie-eer te 
redden. Helaas werden we betrapt en kreeg Gert Jan het 

lijk in zijn maag tijdens een valpartij. Hier dus geen cijfers voor ons. Daarna was het 
Hilvertshof aan de beurt. Alweer een lastige opdracht. 
 
Op het parkeerdek konden we uitkijken over Hilversum waar we op zoek moesten 
naar reclame teksten op gebouwen en deze invullen in een puzzeltje. Helaas was het 
niet zo makkelijk om de juiste woorden te vinden en de cryptische omschrijving 
daarbij. Ook hier hadden we dus, na lang rondrijden door de garage en uitkijken over 
Hilversum, weinig 
succes.  
 
De avond was toen 
voorbij en de posten 
waren dicht. Bij Bart 
thuis zijn we toen even 
gaan koffie drinken en 
hier wilden we de 
antwoorden invullen op 
internet. Helaas waren 
we net na 22:30, dit 
bleek de deadline voor 
het invullen te zijn. Het 
zal je dan ook niet 
verbazen dat onze auto 
als laatste is geëindigd. 
Desalniettemin hebben 
we een topavond gehad 
met een leuke tocht en 
opdrachten. Paulus 
Bedankt! 
 
Groetjes, Martin. 
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Bevers aan het woord! 
 
Bevers over de Bevers… 
Kane vindt alles leuk met limonade maken! 
Kevin is de beste vriend van Kevin! 
Daniel vindt spelletjes op het veld leuk! 
Jarod vindt het heel leuk op de Bevers 
omdat we leuke spelletjes spelen en die 
spelletjes zijn leuk omdat we dan kunnen 
spelen! 
Kevin S. is jarig! 
Lieke is ook bijna jarig! 
Miranda vindt alle bevers schattig! 
 
Wat vinden Bevers van hun eigen schoenen?...  
Lieke had niet echt veterschoenen maar dat wilde ze wel graag! 
Jetze: “Ze zijn echt vet cool! All Stars zijn altijd goed.” 
Kevin: “Het zijn sandalen en ze zitten goed!” 
Kane: “Weet ik niet” 
Merel haar schoenen zitten lekker en ze vindt ze mooi net zoals Conne d’r schoenen. 
Daniel zijn schoenen zitten lekker en ze hebben lichtjes! Hij kan er bovendien goed 
mee sporten op de hardloopbaan. 
Kik vindt ze lekker zitten en wel flex. 
Jarod had nieuwe en die waren goed, hij zag er glimmend uit! En Jarod heeft een 
voetbal! 
Matthijs zijn nieuwe schoenen zijn zijn favoriet! 
Miranda zag ze staan en dacht.. WOOW die moet ik hebben! 
 
Waarom kiezen Bevers voor deze helden?.. 
Kevin S: “Mijn held is Kevin, omdat ik jarig ben en op judo zit en op karate wil” 
Kik: “Ik heb heel veel helden!” 
Seti: “Mijn held is Tarzan, omdat hij goed kan slingeren en hij kan cool vechten” 
Kane: “Mijn held is Julian, omdat we lekker buiten spelen en met het plembord 
spelen. (Een bord waarmee je een plaat kan ophangen wat je leuk vindt, daar mag je 
kiezen en daar mag je mee spelen. Maar wel zuinig zijn!)” 
Jurre: “Mijn held is mama, ik weet eigenlijk niet waarom.” 
Merel: “Mijn held is Isa, omdat ze mijn beste vriendin is.” 
Matthijs: “Mijn helden zijn Daan en Jonas, want dat zijn mijn beste vrienden!” 
Conne: “Mijn held is Bassie, omdat hij een rode neus heeft” 

Lekker spelen op het gras! 
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Lieke: “Mijn held is Mega Mindy, omdat ze alle schurken verslaat en alle goeie 
mensen bevrijdt!” 
Daniel: “Mijn held is Nickelodeon, omdat daar allemaal leuke filmpjes zijn!” 
Miranda: “Mijn held is oma Peters, omdat ze zo tof is!” 
Kevin G: “Mijn is Sportacas, want hij redt allemaal mensen!”  
Jarod: “Mijn held is Sonic, omdat ik daar een Wii-spel van heb en ik hou van Sonic!” 
Jetze: “ Mijn held is Barbapapa, want die is gewoon cool!” 
Jonas: “Mijn helden zijn Bart (Engelberts), Babet, mijn vriendinnetje en de hond van 
opa en oma die Brit heet. Want ik stoei vaak met Bart, ik ben verliefd op Babet en 
de hond is een vriendinnenhond want daar ben ik gek op!” 
Michelle: “Mijn held is Mega Mindy omdat haar opa en oma een snoepwinkeltje 
hebben en ze kan liedjes zingen in de musical.” 
 
En tot slot… op wie zijn onze Bevers stiekem verliefd?... 
Jurre is op Lucie. 
Daniel is op niemand. 
Lieke is op Kik. 
Merel was wel op iemand maar nu niet meer 
Kik is op niemand. 
Kevin G is wel verliefd op iemand maar wil het niet 
zeggen. 
Jarod is op niemand. 
Matthijs is een beetje op iemand en op iemand 
anders veel meer. 
Jonas is op iemand van school. 
Anouck is op Jely. (“Mijn hond, die witte. Ik ga met 
mijn hond trouwen, leuk he?”)  
Michelle is op Kevin G. 
Kevin S is op Milene van school. 
Kane is op juf Lotte. 
Seti is op Annabel, maar zij is op iemand anders. 
Conne is op Jetze 
Miranda is ook op Jetze 
En Jetze is op Conne en Saskia. 
 
 
 
Groetjes,  
Conne, Jetze en Miranda. 

Deze bever lijkt wel een 
kabouter! 
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10 vragen aan… Sabine Heinsman 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ik ben Sabine Heinsman en ben 18 jaar. Ik geef op zaterdagmiddag leiding bij de 
welpen, ook op zaterdag avond ben ik vaak op de Schuttersweg te vinden bij de 
Matancastam. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik ben het afgelopen jaar begonnen in Utrecht aan de opleiding management, 
economie en recht. En werken... Tsja, noem je een avondje bank zitten bij de buren 
ook werk? 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon nog gezellig thuis bij mijn ouders in Hilversum. Mijn huisgenoten zijn dus mijn 
vader en moeder (Joost en Fieneke) en mijn zus (Miranda, die ook bij de 
Matancastam zit en leiding geeft bij de Sioniehorde). Daarnaast hebben we de 
gezelligheid van 1 kat (Mimi), 5 kippen en 1 haan.  
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik geef nu voor het tweede jaar leiding bij de 
welpen van de Pieter Maritshorde. Dit doe ik 
samen met Rick, Marieke en Aike. Een erg 
gezellig groep!   
 
5. Wat houdt dat in? 
Dat houdt in dat we iedere zaterdag 
proberen een leuk programma neer te zetten 
voor de welpen. De ene keer is dit een 
programma waar de ouders niet zo blij mee 
zijn (dan komen ze lekker vies terug) en de 
andere keer doen we bijvoorbeeld een lekker 
actief spel. Ook horen de gezellige ritjes voor 
het kijken naar bijvoorbeeld een clubhuis voor 
het zomerkamp erbij. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Ik ben een tijd geleden via mijn buurjongens bij de Neuweghorde (de welpen) gekomen, 
en vond het gelijk erg leuk. Al gingen mijn buurjongens al snel weer van scouting af, 
beviel het mij wel om op zaterdagmiddag in het bos te spelen en lekker vies te 
worden! 
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Na de welpen ben ik het Wijde 
Blik gaan verkennen met de 
Pocahontaswacht (de 
verkenners) hier heb ik mijn 
CWO 1, 2 en 3 gehaald, waar ik 
nog steeds erg blij mee ben. 
Daarop volgend ben ik nog 2 
jaar Wilde Vaarder geweest, en 
nu geef ik dus leiding bij de 
super toffe welpen van de 
Pieter Maritshorde!  
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Ik zit bij scouting, omdat het Zuiderkruis vooropgesteld gewoon een hele gezellige 
groep is. Je legt op scouting leuke contacten en kunt ook lekker jezelf zijn even 
lekker gek doen of gewoon een middag lekker actief bezig zijn.  
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Mijn hobby’s zijn: tennissen, snowboarden, zeilen, uitgaan, uitslapen, met vriendinnen 
schoenen kijken op terrasjes en andere leuke dingen doen. 
 
9. Waar zou jij echt een moord voor 
doen? 
Nou vooropgesteld zou ik nergens een 
moord voor doen. Wel ben ik stiekem een 
beetje verslaafd aan chocola, daar kun 
je me ‘s nachts wel voor wakker maken, 
als je me daarna maar weer lekker laat 
(uit)slapen. 
 
10a) Wie wil je de volgende keer in deze 
rubriek zien? 
Het lijkt me leuk om Martin ten Brink 
van de Ankerwacht de volgende keer in 
deze rubriek te zien.  
 
10b) Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Wat heb je allemaal al gekookt voor mensen van scouting? En heb je ook wel eens 
iets gekookt wat is mislukt?  
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HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN 

 
 
 
 

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders! 

 
Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij 
kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om 
het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te 
houden. 
 
Heeft u een bedrijf, en wilt u ons tegen geringe vergoeding 
ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan 
contact op met belboei@ zuiderkruis.nl. 
 
Wij wachten vol spanning op uw mail. 
 
De redactie 

(advertenties) 
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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 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 Gert Jan Dral 06-49967341 
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 

 

 

Data 
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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