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       Van de redactie 
Beste allemaal, 
 
Jeetje, volgens ons is echt iedereen op kamp geweest de afgelopen zes weken! Wat 
hebben we veel leuke verhalen van jullie gekregen. We hadden zelf ook wel meegewild… 
 
Maar helaas: je hebt luxepaarden en werkpaarden. Zo is de één aan het opbouwen 
geweest voor de SCOUTS2DAY of aan het schuren aan de sleper, zo ligt de ander 
met Pinksteren in de zon te bakken. 
 
Zo hebben Ronald en Ysbrand bergen werk verzet om de SCOUTS2DAY in Utrecht 
tot een daverend succes te maken. 
Verderop lees je wat er allemaal aan 
georganiseerd moest worden, en ook 
hoe leuk de dag zelf was. 
 
De verkennerswachten zijn allemaal 
met Pinksteren en Hemelvaart op 
kamp geweest: heerlijk een paar dagen 
met de boten op pad. De bevers en 
welpen gaan natuurlijk niet per schip, 
maar hebben minstens even spannende 
avonturen meegemaakt. Van brandend 
strand tot zoemende bijenkoninginnen, 
van slapen tussen de kanonnen tot 
voetbal kijken in het clubhuis. Je kunt 
het weer zo gek niet bedenken of… 
 
Nog een paar weekjes en dan is het weer tijd voor de zomervakantie, en dus 
natuurlijk voor het grote zomerkamp! Dit is de laatste Belboei van dit seizoen, dus 
willen we iedereen vast ontzettend veel plezier wensen. We zijn nu al benieuwd naar 
alle leuke verhalen die we in september van jullie mogen verwachten. 
 
Veel leesplezier, 
De Redactie. 
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Van het bestuur 
Nog even! 
 
Nog even en het jaar is voorbij. Een paar opkomsten nog, terwijl de leiding alvast 
bezig is om de zomerkampen voor te bereiden. De diverse kamplocaties zijn al 
besproken, de kampplannen gemaakt. Nog even en de zomerkampen barsten los! Dat 
wordt weer leuk, want het zomerkamp is toch bij veel onderdelen het hoogtepunt van 
het jaar. Iets om naar toe te leven. 
 
Nu maar hopen dat alle ouders de informatie over hun kinderen goed aan de leiding 
doorgeven, over medicijnen, dieetwensen en allergieën enzo. Dan komt die leiding 
straks tenminste niet voor verrassingen te staan! 
 
Na de vakantie begint weer een nieuw jaar, met voor velen een ander onderdeel. Veel 
kinderen varen over. Zoals U in de vorige Belboei heeft kunnen lezen heeft de 
Groepsraad eerder dit jaar besloten de leeftijden waarop we overvaren van het éne 
naar het andere onderdeel één jaar op te hogen, en zo meer in lijn te brengen met 
de leeftijdsgrenzen waarop de kinderen van de éne naar de andere school gaan. Het 
gevolg is dat de kinderen wat langer bij de Bevers zitten en daarna wat ouder zijn in 
de verschillende onderdelen, zodat ze daar meer verantwoordelijkheden kunnen 
dragen en zelfstandigheid kunnen leren. Wij zijn daar overigens niet de enige groep in: 
de meeste andere watergroepen hadden die (hogere) leeftijdsgrenzen al. 
 
Ook de leiding wisselt in een aantal gevallen van onderdeel. Onze groep verschilt 
daarin van veel andere groepen, waar leiding een groot deel van hun hele 
leidingcarriëre bij hetzelfde onderdeel blijven. Bij de Zuiderkruisgroep ‘groeit de leiding 
door’, zodat ze na een aantal jaren bijvoorbeeld van Bevers naar Welpen, of van 
Welpen naar Verkenners doorschuiven. Ook dit jaar is dat weer in een aantal gevallen 
aan de orde. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dat aankunnen, en ik wens ze dan 
ook veel succes! 
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Nog even, en het Wilde Vaartschip kan te water. Een paar weken geleden vond de 
overdracht plaats van het geld dat we van de Lions kregen voor het schip. Er moet 
nog het nodige aan gebeuren, dus de Wilde Vaart kan nog even aan de bak! 

 
En nu ik het dan toch over dat geld heb, enkele weken geleden hadden we weer de 
jaarlijkse Jantje Beton-collecte. De helft van de opbrengst is voor de Groep, dus 
onze penningmeester kan zich weer verheugen in een aardig sommetje. Maar als we 
goed kijken naar de opbrengst en naar de bedragen die andere groepen in Hilversum 
bijeen collecteerden, dan zien we dat onze groep op afstand het laagste bedrag per 
collectant heeft opgehaald. Wellicht moeten we het er toch ‘ns over hebben hoe en 
waar we collecteren, want dat kan duidelijk beter! 
Iets voor volgend jaar. 
 
Tot dan! 

Groet, 
Ruurt Stapel, 

Voorzitter.  
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Jantje Betonactie 

  
 
Het is alweer een tijdje geleden maar het 
is toch leuk om even te laten weten hoe de 
opbrengst van de Jantje Betonactie is 
geweest. De verkenners hebben met de 
huis aan huiscollecte € 2347, 55 
opgehaald. 
 
De bevertjes en de welpen collecteerden in 
het dorp en in winkelcentrum Kerkelanden. 
Zij haalden € 1445,95 op. Een prachtig 
resultaat! 
 
De overkoepelende organisatie heeft 
intussen bijna de helft van dit 
totaalbedrag overgemaakt naar onze 
penningmeester. Hier zijn we als vereniging 
natuurlijk erg blij mee. 
 
 
Met deze extra inkomsten kunnen we al die extraatjes organiseren. 
 
Zo had de leiding van de middaghordes voor de welpen op zaterdagmiddag 19 juni 
een voetbalopkomst in het clubhuis aan de Schuttersweg georganiseerd. Met z'n 
allen naar het Nederlands elftal kijken in een gezellig "oranje, feestelijke" omgeving is 
zo natuurlijk leuk te organiseren.  
  
  
Wieke Broeders 
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(advertentie) 

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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De Albatros 
Een aantal jaren geleden maakte ik mij kwaad. Ik zag zo veel scoutingclubs in onze 
regio en niet één club met een groep voor kinderen met een beperking. Daar moest 
wat aan gedaan worden, vond ik! 
 

Aan diverse scoutingbesturen heb ik een brief geschreven en het Zuiderkruis 
reageerde... Tevens kreeg ook wethouder Boog een plechtig schrijven van mij. Na wat 
gebel en wat wachten kreeg ik het bericht dat de wethouder een aparte groep voor 
kinderen met beperking binnen een scouting vereniging graag financieel wat wilde 
steunen. 
 

Rond dezelfde tijd was het bestuur en in het bijzonder Ruurt bereid om met mij aan 
de tafel te zitten. Weken later zat ik daar dan. Voor mij zaten diverse 
scoutingleden. Ze waren nieuwsgierig en betrokken. Er werden verschillende vragen 
gesteld. Moeten de ruimtes aangepast worden? Kunnen deze kinderen zelfstandig 
naar toilet? Kunnen ze praten? Het werd een eerlijk gesprek. De bezwaren en 
bedenkingen werden ook op tafel gelegd. 
 

En tegelijkertijd zag ik ook een enorme bereidheid om oplossingen te bedenken. Het 
grootste bezwaar was en is nog steeds dat het erg moeilijk is om leiding te vinden 
voor deze bijzondere groep. Veel leiding leidt al een groep en zouden dan ‘s middags 
extra moeten komen. Ondanks dit bezwaar was er de bereidheid om een proefstart 
te maken. 
 

Er werd een ruimte bedacht, er werden mooie folders gemaakt, het clubhuis aan de 
Diependaalselaan werd wat opgelapt, er werd een lied gemaakt. En er kwamen 
picto’s voor de kinderen voor de broodnodige structuur in de groep. Kortom; de 
groep kon starten! Na een half jaar was de officiële opening met wethouder Boog en 
de Albatros was een feit. 
 

Elke keer als ik mijn dochter bij de scouting ophaal, zie ik dat ze straalt. Precies 
wat ik al dacht... Ze kan nergens zo spelen en plezier maken zonder dat ze het 
gevoel heeft de competitie aan te moeten gaan met anderen. Iedere keer wordt er 
een nieuwe activiteit aangeboden. En dat valt beslist niet mee! De een zit stil en 
angstig in een hoekje, de ander rent heen en weer en de volgende gebruikt de leiding 
als klimboom. Elk kind heeft een gebruiksaanwijzing, maar deze kinderen hebben dit 
in het bijzonder. 
 

Extra mooi dat de Albatros leiding de taak voor deze groep op zich heeft genomen 
met veel geduld en warmte voor de kinderen. Als je ze herkent en ziet… Geef ze dan 
een grote pluim!  

Marre Taal 
Moeder van een Albatrosje 
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Openingstijden: 
Wo. t/m vr. vanaf 16.00 uur. Za. en zo. 12.00 uur. 
Keuken sluit om 20.30 uur. Ma. en di. gesloten. 

 
Stichts End 9 • 1244 PK Ankeveen 

Telefoon 035 - 6563555 • Fax 035 - 6550410 

(advertenties) 
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Pieter Maritshorde - Koninginnedag en vuur maken 
Omdat Koninginnedag voor de deur stond, vonden we het tijd om bij een ander volk 
langs te gaan met een koningin aan het hoofd. Op 24 april mochten we op bezoek bij 
de Bijenschans in het Corversbos! 
 

Als eerst kregen we een lange uitleg over het wel en wee van een bijenkolonie. Vooral 
de bijenkoningin was een spannend onderwerp. Toen alle vragen waren beantwoord, 
mochten we stoere bijenpakken aan, en konden de welpen op zoek naar de 
bijenkoningin. De stoere imkers-in-spé waren flink onder de indruk. 

Nadat de helft van de welpen de koningin had gevonden, was het weer tijd om naar 
het clubhuis te gaan. 
 

Daar staat de komende weken namelijk een grotere opdracht te wachten: de welpen 
gaan de komende weken namelijk leren een kampvuur te maken! En dan moet je niet 
denken aan een kampvuur met een aansteker en aanmaakblokjes, maar aan de 
echte scoutingvuren. 
 

Wat de welpen gaan leren zijn de volgende vuren: 
- Pagodevuur 
- Commandovuur 
- Reflectorvuur 
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De komende weken staan ons dus weer de komende avonturen te wachten! Ook 
gaan we slapen in een heus fort met een kanon op het dak en Muiden verkennen.  
 
Wij hebben er zin in! 
 
De leiding van de Pieter Maritshorde. 
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Pieter Maritshorde - Hemelvaartkamp 
We gaan terug naar 13 mei. De zon schijnt, en het is tijd voor het Hemelvaartkamp! 
Ook dit jaar weer met de bevers, en hopelijk weer met mooi weer! Deze keer hebben 
we een heel gaaf fort in Muiden gehuurd. 
 
Het kamp begon op vrijdagmiddag. Toen de welpen er allemaal waren, was het tijd 
om de omgeving te verkennen. Er bleek zelfs een heus strand te liggen, achter de 
heuvel. Dat zou zonnen worden de komende dagen! Hierna was het tijd voor een 
driehoeksspel. 
 
Terug in het fort hadden de koks heerlijk eten geproduceerd, wat snel werd 
verorberd. Hierna gingen we op zoek naar De Groene Draeck (een bootje van de 
koningin), en was het tijd voor levend stratego.  
 
Zaterdag was aangebroken! De zon scheen enorm, het was tijd voor een bezoek aan 
een echt kasteel in de buurt! Na een wandeling werd een groot kasteel bereikt met 
een slotgracht, en een echte valkenier. Ideaal om de rest van de middag door te 
brengen! Na een het doen van de Torenroute en de Ridderroute, was het tijd voor de 
show van de valkenier. 
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Gelukkig bleken alle welpen held genoeg om mee te doen met de show. Na een paar 
uur en een appel werd het tijd om terug te gaan. Het eten was bijna klaar, en er 
moest natuurlijk worden geoefend voor het standaard kampspektakel: de bonte 
avond! 
 
Dat was weer een ongeëvenaard succes: er werd getrouwd, er was een toneelstuk, 
er was een quiz, de leiding werd onder de make-up gezet en er gebeurde nog veel 
meer… Hierna konden de welpen en bevers moe het bed weer opzoeken... 
 
En toen was 
zondag al weer 
aangebroken. De 
bonte avond had 
haar sporen flink 
achtergelaten en 
sommige welpen 
waren aan het eind 
van hun Latijn...  
 
Gelukkig was er een 
strand in de buurt! 
Het waaide hard, 
en een normaal 
mens krijgt dan 
nooit een vuur aan. 
Gelukkig hebben wij Wouter, die zonder moeite een groot vuur aan kreeg. Het was 
tijd voor marshmallows!  
 
Bij het fort, stonden de ouders al weer klaar om de welpen op te halen. Het kamp 
was al weer voorbij! 
 
Dit was het beknopte verslag van het kamp… de avonturen en verhalen horen? 
Vraag het aan de welpen en bevers die zijn meegegaan! 
 
Welpen en bevers: bedankt! Jullie hebben er een geweldig kamp van gemaakt! 
 
De leiding van de Pieter Maritshorde 
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Pinksterkamp Poca 
We zijn met de pocahontaswacht op Pinksterkamp geweest. We zijn naar de 
Loosdrechtse plassen geweest. (Dus voor de verwarring, niet de plas waar wij zitten 
deze is onderdeel van de Kortenhoefse plassen). 
 

Na het veel te vroeg verzamelen, deed de motor het niet. Dit was bleek later niet 
zo'n probleem, er zijn immers genoeg vriendelijke mensen die je wel willen slepen. Nou 
ja dan maar gewoon wrikkend (soort van roeien) naar het sluisje. En vanaf daar 
goeie zeil wind waar niet iedereen goed gebruik van maakte. Bobby was roeien nou 
echt zo slim? Het andwoord was nee dus, want waar de andere boten allang een 
sleepje hadden door eerst een stukje te zeilen bleef de boot van die sufkoppen ver 
achter. Dit werd gelukkig ingelopen door een snelle sleepboot, ook al leest die man 
het niet, toch bedankt! 
 

Aangekomen op de plas bleek er goeie wind te zijn wat erg goed uitkwam! Na een 
flink uur gezeild te hebben was het toch echt tijd voor een ijsje. Na deze verorbert 
te hebben werd er een uurtje pauze ingelast waarna er gekookt kon gaan worden. 
Helaas had onze leiding de spullen zonder te controleren argeloos overgenomen van 
de Kustwacht wat een grote fout bleek te zijn. Kustwacht: bedankt voor het leveren 
van een incompleet pakket! 
 

Ondanks een kookkist minder was het plezier niet minder, in tegendeel zelfs! Na een 
goed gekookte maaltijd(ben alweer vergeten wat) werd er toch nog even het water 
opgegaan in verband met knutten (weet je niet wat dat is? Wikipedia.nl is een goede 
oplossing). 
 

Na een paar uur op het water konden de boten slaap klaar gemaakt worden, want 
we gingen op de boot slapen! Na enig gekibbel over de verdeling van de 
slaapplaatsen. Kon er begonnen worden aan een korte nacht. TIP voor niet 
verkenners: zorg dat je onder ligt bij het slapen! 
 

Na een snel ontbijt werd er terug gezeild. En niet geheel verwonderlijk lag de boot 
van Bobby en de schrijver weer eens hopeloos achter op de rest! Na een behoorlijke 
inhaal slag was de bestemming voor de volgende nacht bereikt: de Vuntus. Niet op 
de plas zelf maar in het natuurgebied erachter. Na een goed plekje te hebben 
uitgezocht. Werd er in verband met de knutten uit geweken naar de Ankerwacht. 
Waar we een uitstekende avond hebben gehad! Met een groot kampvuur, 
complimenten! 
 

Na deze uitstekende avond hebben we weer een korte nacht gezien om alvorens 
terug te keren naar de haven om aldaar op te ruimen. Deze reis verliep zonder 
problemen en we kwamen zelfs (zelf na 4 jaar nog nooit meegemaakt) veel te vroeg 
aan! 
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Ik wil iedereen met in het bijzonder de leiding inclusief Bart die er niet bij was 
hartelijk bedanken voor dit zeer geslaagde kamp! 
 
Gijs Kool 

Admiraliteitsdag 
We moesten om half negen melden bij de Diependaalselaan. Toen gingen we naar het 
haventje fietsen. Daar eenmaal aan gekomen werden we opgesplitst in groepen, en 
werden de wachten gemixt in verschillende boten. Toen zijn we wrikkend naar de 
admiraliteitsdag gegaan. 
 

Op het verzamelpunt kwamen ook groepen uit de hele omgeving. Daar gingen we 
eerst zwemmen en daarna boten inspecteren. Toen gingen we een spel doen; 
“Kolonisten van de Wijde Blik”. Bij dit spel waren we verdeeld, met allerlei groepen uit 
de omgeving door elkaar. Ik zat bij oudere jongens, die ik niet kende, die alleen maar 
stoer zaten te praten over roken en breezers drinken uit een gewone limonadefles. Ik 
werd op een eiland afgezet door hen om stenen te verzamelen (onderdeel van het 
spel). Ik heb daar twee en een half uur gezeten, voor ze me weer oppikten. 
 

Gelukkig was het het eiland waar ook de leiding zat, dus ik kon wel zwemmen. 
Daarna gingen wij een race doen. En dat heb ik gedaan op de admiraliteitsdag. 
 

Joep Kool, Poca 
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Waingoengahorde 
Beste Belboei lezer, 
 
Wij van de Waingoenga horde vonden het weer hoog tijd voor een berichtje van ons. 
Een zogenaamde Waingoenga update waar wij u vertellen over alle nieuwtjes en de 
spannende dingen die wij beleefd hebben. 
 
Blauw Boekje: 
Er is weer een nieuw blauw boekje uit. Hiermee geven kinderen zich op voor bepaalde 
verenigingen in Het Gooi, waaronder het Zuiderkruis. De Waingoengahorde heeft 
maar liefst 8 kijkertjes mogen verwelkomen, en we hebben nu al een paar blijvertjes 
weten te strikken. 
 
Hieperdepieperdepiep Hoera: 
In april is alle leiding van de Waingoenga verjaard, onze nieuwste aanwinst voor het 
team Jakala (Marit) is alweer 18 geworden op 15 april (al zou je dat niet zeggen) en 
zij vervoert zich vanaf nu ook per automobiel. Verder is ook de knettergekke egel 
Sahi (Rosa) jarig geweest en dat dan wel op 21 april zij is 20 geworden net als onze 
trouwe doch nederige leider Wolf Akela (Bart) hij was jarig op 25 april. 
  
Zonnetje:  
Wij van de Waingoengahorde hebben vernomen dat het zonnetje ook weer is gaan 
schijnen. Daar hopen wij nog veel plezier van te beleven deze zomer. Het eerste 
waterballet heeft al plaats gevonden. 
 
WK pret: 
Het WK is inmiddels al in volle gang. Ook bij de Waingoenga laten we dat ons niet 
passeren. We hebben onder anderen op zaterdag 19 juni de wedstrijd tergen Japan 
gekeken op de schuttersweg en dit was een groot succes (dat was voornamelijk te 
danken aan de mooie overwinning). Ook hebben we een opkomst vol met voetbal-pret 
georganiseerd en die staat nog op het programma voor de zomervakantie.  
 
Ik geloof dat ik jullie lezers en goede kijk heb gegeven met wat ons allemaal bezig 
houdt. En ik wil jullie bedanken voor het lezen van de ‘‘Waingoenga Update’. 
 
Groetjes van het Waingoenga team, 
Bart Broeders (of Akela) 
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Bevers 
Met de leukste beverkolonie van het land (& de PM) zijn we op kamp geweest. We 
waren in een erg gaaf clubhuis in Muiden. Het was een groot fort met een mooie 
slotgracht. Helaas was het niet toegestaan om beneden in het clubhuis te slapen 
en was het in de nacht wel een beetje koud. 
 

De bevers hebben zich erg vermaakt. Puck vond vooral het liedje ‘Hey Soulsister!’ erg 
leuk. Dit werd op verzoek ook vaak afgespeeld. Ondertussen kan Puck het hele 
nummer mee zingen! Onno vond het erg spannend dat ’ie zó laat naar bed mocht. 
Seti heeft genoten van alle kanonnen op het dak, helaas mochten we het dak niet 
op waar de kanonnen geplaatst waren. Maar vanaf de heuvel waren ze goed te 
bezichtigen. De andere bevers waren helaas niet aanwezig om feedback te geven over 
ons dolle kamp. 
 

Op de bonte avond hadden wij, de beverleiding, entertainers ingehuurd. Peter en 
Jasper hadden een geweldige act en alle kinderen (& leiding) hebben ervan genoten. 
Als u benieuwd bent wat ze dan deden verwijs ik u graag door naar de site waar de 
foto’s te bezichtigen zijn. Als uitje zijn we naar het Muiderslot geweest. Daar 
hebben we verschillende speurtochten gedaan en aandachtig geluister naar de 
vrouwelijke valkenier. Die dag kwam Floris een dagje langs en was dus gezellig mee 
naar het slot. 
 

Na een vermoeiende dag gingen de kinderen niet al te laat naar bed. Iedereen was 
moe, behalve Seti, die wilde graag nog een nachtspel doen. Wij vonden dit wat lastig 
omdat hij de enige was die niet naar bed wilde. Het licht ging uit en binnen vijf 
minuutjes waren alle bevers in dromenland. De volgende ochtend werden ze laat 
wakker, 8 uur, en was een heerlijk ontbijt verzorgd door de leiding van de Pieter 
Marits. Er was ook fruit aanwezig voor de nodige vitamientjes en Jarod heeft erg 
gesmuld van de appel. Toen Peter en Jasper er nog waren hadden we een leuk 
spelletje bedacht met het toetje. Blind de ander voeren. Ter bescherming van de 

schone kleren hezen we de bevers 
in een vuilniszak. Dit gaf mooie 
momenten waarop je niets meer 
van Niels kon zien, alleen zijn hoofd.  
 

Wij hebben genoten van het kamp 
en hopen natuurlijk dat iedereen 
het naar zijn of haar zin heeft 
gehad.  
 
Groetjes, Conne en de rest van de 
beverleiding. 
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Van de brug 
Een bezweet hoofd komt van onder de romp van de (nu nog) Jan van Gent vandaan. 
Achter de veiligheidsbril, oordoppen en handschoenen komt Laurens te voorschijn. 
Het is hem inmiddels samen met Ysbrand gelukt om het achterste deel van de kiel 
er af te slijpen. De kiel is ooit door de vorige eigenaar verlengd omdat die wilde 
plannen had de wereld over te zeilen. De Wilde Vaart begeleiding brengt hem weer in 
oorspronkelijke staat terug zodat het schip ook door de sluizen in de omgeving 
past. Best spannend omdat niet bekend is hoe het stuk er precies was aangezet en 
wat er nog over zou zijn van de oorspronkelijke kiel. Zo te zien valt het mee, maar de 
voorzijde moet ook nog en daar rust het schip op. We gaan het meemaken. 
 
Marloes is ondertussen begonnen met het helemaal kaal halen van de romp zodat 
hier speciale verf op kan waardoor het schip de komende tien jaar niet meer het 
water uit hoeft. 
 
In de haven is het druk. Er wordt veel gelachen, maar hier en daar en daar is ook 
wat spanning op de gezichten te lezen. De CWO examens worden afgenomen (het is 
alleen nog even te bezien of er zondag ook genoeg wind staat). Gelukkig kan er 
vandaag eerst nog een dagje worden geoefend. Het zeildiploma wordt in vier stappen 
gehaald. Te beginnen met waterratten en dan CWO Kielboot I t/m III. 

 
CWO Kb III is de finale, maar dan ben je er nog niet voor scouting 
want dit nationaal erkende diploma zegt niets over je leidinggevende 
capaciteiten, alleen dat je kunt zeilen. Als je geslaagd bent voor je 
CWO Kb III en je schipper vindt dat je leiding kunt geven aan je bak, 
dan krijg je je Machtiging BootsLeiding ZA (MBL ZA) uitgereikt. De 
Z staat voor zeilen en A voor ‘niet stromend water’. Met je MBL ZA 
op zak kun je tot volwaardig boots worden geïnstalleerd en later als 
stuurman. Voor het CWO Kb I krijg je het rode zeilinsigne en voor 
CWO Kb II het groene. Nieuw dit jaar is dat de waterratten ook een 

zeilinsigne krijgen, namelijk het witte. Als je een zeilinsigne haalt dat hoger is dan de 
vorige, zeg toen rood en nu groen, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je de 
rode er af haalt voordat je de groene er op doet. 
 
Langzaam begint de Diep op een jachtwerf te lijken. Lag eerst alleen de Jan van 
Gent daar, nu is de sleper er ook bijgekomen. Deze is een flink aantal jaren niet 
meer uit het water geweest en behoeft nu de nodige onderhoud. Het was nog een 
hele heisa om haar daar krijgen, maar met behulp van Rutger van ’t Klooster is dat 
toch gelukt. 
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Inmiddels hebben een aantal leidingleden er een keurige tent overheen gepionierd en 
heeft stuur Bart een onderhoudsrooster in elkaar gezet. Afgesproken is dat de 
diverse leidingleden zich de komende weken op het schip gaan storten. Dat is mooi, 
want niet alleen is dan de sleper op tijd klaar voor Jubjam, ook blijkt maar weer dat 
de leiding er veel vrije tijd in wil steken. Bedankt alvast! Daar bovenop heeft Michiel, 
stuurman bij de Ankerwacht, zich bereid verklaard om een nieuwe kast om de motor 
te bouwen. De oude is deels los getrild en houdt niet echt de herrie van de motor 
tegen.  

 
 
Van de zomer wordt het warm voor de verkenners, ze gaan dan namelijk naar de 
Sahara! Dit is het subkamp waar ze in zitten tijdens Jubjam. Elk subkamp heeft zo 
haar eigen thema. Het subkamp heeft inmiddels een Hyves-pagina en een Twitter-
account. Tijdens het kamp is er sowieso een postenspel, foodfestival, handelsspel en 
een talentenjacht. De subkampleiding is nog op zoek naar tips over de aankleding 
van het kamp en een subkamp yell. Van elke deelnemende troep wordt bovendien 
verwacht dat ze een eigen vlag in elkaar zetten. Over een week of vijf staat het 
kamp er met als hoofdkleur oranje van het oranje-gele zand in de woestijn. Dat 
allemaal zo bekijkend op de site, ziet het er naar uit dat dit een heel gaaf kamp zal 
worden. En zeg nou zelf, hoe vaak kun je zo’n groot kamp meemaken? Of zijn er ook 
mensen die plannen naar de Wereld Jamboree volgend jaar in Zweden te gaan? 
Kampschipper Jelle is druk met de voorbereidingen. En dat is niet zomaar een klus. 
Niet alleen moet er veel materiaal die kant op, ook moeten de drie wachten op 
elkaar worden ‘gebonden’. Maar als ik ze bezig zie, gaat dat prima lukken. 
 
Tot zo ver weer, een behouden vaart, 
 
         D’ouwe 
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SCOUTS2DAY 
  
Zoals iedereen weet bestaat Scouting Nederland dit 
jaar 100 jaar. Scouting Nederland organiseert dit jaar 
verschillende activiteiten. Op 15 mei was het tijd voor 
Scouts2Day. Ongeveer 22 duizend scouts uit het hele 
land zijn met de trein naar Utrecht gekomen om 
samen een te gekke dag te hebben. 
 
Met ons team waren wij verantwoordelijk voor de 
gehele organisatie van het Moreelsepark, met een 
spelprogramma speciaal ontwikkeld voor de Welpen. 
De afgelopen 8 maanden is ons team hard bezig 
geweest met de samenstelling van het programma en 
om te zorgen dat ons park (het Moreelsepark dus), het leukste en meest 
avontuurlijke park werd van Utrecht. Jongens wat was het een klus! Maar op 13 mei 
konden we dan eindelijk beginnen met de opbouw. 
  
Donderdag 13 mei 2010 
Vanochtend om 06:00 werden de eerste toiletten en tenten gebracht. De avond 
daarvoor hadden we de eerste zeecontainer aangeleverd gekregen, vol met 
spelmateriaal en natuurlijk het koffiezetapparaat. Gelukkig had ons technische 
team snel het aggregaat aan de gang, zodat we met onze slaperige oogjes konden 
genieten van heerlijke verse koffie. Deze dag zouden we voornamelijk het grote 
materiaal opbouwen, podia, tenten, et cetera. 
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Vrijdag 14 Mei 2010 
De voorbereiding is in volle gang. Vandaag gaan we ‘ons’ hele park versieren en 
optuigen voor een spetterend programma. Er zijn verschillende programma’s voor 
een paar welpen of voor een groep maar ook spelen met meer dan 100 welpen en een 
zelfs een spel voor 1000 welpen of meer. Gelukkig waren gisteren al tenten opgezet 
en zijn er containers gebracht met al het bestelde materiaal. Na wat discussie over 
het geleverde en hoe nu verder, konden we gaan uitpakken en alles de goede plaats 
geven. Het park begint nu eindelijk vorm te krijgen; na maanden denken, schuiven en 
regelen is dat een erg leuk gezicht. 
Wat een inrichting: 36 marktkramen; 144 pionierpalen; 5 pionier objecten; ’n podium; 
4 opblaaskussens; één 100 meter lange junglebaan; 2000 helium ballonen; 6 
skidansers; 60 vrijwilligers; 4 grote tenten; 1 aggregaat; 2 km bedrading; 2 koffiezet 
apparaten; 750 appels; 125 kg houtskool en wat niet nog meer… 

Zaterdag: D-day 15 mei 2010  
Voor ons als organisatie was het al vroeg opstaan. 5:00 als de wekker gaat, snel 
aankleden, op naar ons park. 06:00 uur even een bakkie koffie en de eerste 
dagmedewerkers kwamen gelukkig ook al snel. 
De laatste dingen moesten nog op de goede plek gezet worden. Spelmateriaal 
verdelen en de laatste ballonnen her en der ophangen. Om 07:30 uur hadden we de 
laatste briefing voor de medewerkers. Het was nog even spannend hoeveel 
dagmedewerkers er zouden komen, maar uiteindelijk hadden we zo’n 60 vrijwilligers 
rond lopen. Wat een super opkomst. 
Maar wat gaat de tijd toch snel! Al om 8:15 kwamen de eerste groepen welpen 
lopend vanaf het station. Gelukkig staat iedereen op scherp en zijn wij er geheel 
klaar voor. Laat ze maar komen!!! 



Belboei 190, juni 2010, pagina 22 

In totaal hebben zo’n 3500 Welpen, Kabouters en Esta’s in ons park een uitgebreid 
programma kunnen doen. Bijvoorbeeld knutselen, zaklopen (Hathi’s race), vliegend 
tapijt (Op reis met Mowgli en Shanti), schilderen in de Guha grotten, Koken met 
Baloo, maar ook met meer dan 100 welpen twister spelen, of met 100 welpen en een 
rachute een bal overspelen. 

Maar als dit begon te vervelen, dan kon je een waar jungle-avonduur beleven, en 
misschien kwam je wel Raksha of Shanti tegen. Er waren ook grote opblaaskussens, 
altijd leuk natuurlijk; lekker rennen duiken en je volledig uitleven. En als je echt van 
het donker hield en Mang (de vleermuis) wilde ontmoeten, kon je zijn grot gaan 
ontdekken door te kruipen en te sluipen. Als afsluiter was er voor alle welpen een 
spel voor meer dan 1000 welpen. 
 

Als wij terugkijken na alle tijd die hierin is gaan zitten, de dieptepunten, en 
natuurlijk de hoogtepunten, was het de 8 maanden voorbereiden en de drie dagen 
niet slapen dik en dik waard. Wat een kick! Met tevreden gevoel kijken wij terug op 
deze fantastische ervaring. 
 

Laten we zeggen; 2015 weer????? Maar dan voor 7000 scouts/welpen, het moet 
natuurlijk wel een uitdaging blijven… 
 

Foto’s zijn te zien op www.zuiderkruis.nl – Foto album – Evenementen (blad 2) 
 

Groeten van jullie Zuiderkruisers @ Scouts2day 
Ysbrand, Ronald 
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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 Berb en Gerard Mijnhout 035-6232476 
Onderhoud Eikenlaan + haven Maarten Kool 035-6235245 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 035-6219214 
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 Jetze Meijer 06-53827809 
Pieter Maritshorde Rick Stapel 035-6242471 
Waingoengahorde Bart Broeders 035-6234006 
Sioniehorde Roy van Buggenum 06-22036538 
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 

 

 

 

Data 

26 juli - 4 augustus JubJam 100 - Roermond 
11 september Groepsdag 
6 november Groepszwemmen 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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