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    Van de redactie 
Het is, in vier woorden, ver schrik ke lijk… 
 

Door de herfststorm van vanmiddag vliegen de takken ons om de oren, de hemel is 
grauw, ons grote voorbeeld Harry Mulisch is niet meer onder ons, de wintertijd is 
ingegaan en we hebben ook nog ‘ns bijna geen stukjes van jullie gekregen! Als dat ons 
geen recht op een writers-block geeft, dan weten wij het niet meer… 
 

Maar de Grote Drie van de Belboei-redactie laten zich hier natuurlijk niet door 
kisten. We zijn lekker op onze (padden)stoel gaan zitten en hebben een nieuwe 
Belboei gemaakt. Hier is jullie favoriete clubblad dus weer! 
 

De komende tijd staan er weer echte najaars-bezigheden op het programma: Voor 
de verkenners en Wilde Vaart betekent dit onder meer dat ‘t bootonderhoud begint. 
Bij alle onderdelen liggen weer een paar weekendjes in het verschiet om afscheid te 
nemen van de oude leden, en om de nieuwe leden en leiding welkom te heten. En 
natuurlijk is het, met december voor de deur, weer tijd voor een heerlijke stapel 
speculaaspoppen!  :) 
 

Sinterklaas zal ondertussen al wel op zijn boot zitten met zijn Pieterbazen. We 
hopen maar dat de goedheiligman de gure tocht over de Noordzee weer 
ongeschonden voltooit. En dat de pakjes droog overkomen natuurlijk… 
 

Veel plezier de komende tijd! 
De redactie. 
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Van het bestuur 
Krabben! 
 
Het wordt alweer wat frisser, de blaadjes vallen van de boom, en dus wordt het tijd 
om te gaan krabben. Niet op de ramen van de kamer (zoals in de reclame van het 
energiebedrijf) of op de ruiten van de auto, maar op de boten. Eén voor één gaan die 
nu het water uit, en komen in een jaarlijkse tombola van onderhoud, verdeeld over de 
verschillende onderdelen. Want dat hoort ook bij het wezen van een watergroep: 
naast het varen ’s zomers ook het botenonderhoud ‘s winters. Ieder onderdeel krijgt 
een tijdvak van een aantal weken, waarin zij de casco’s van de boten onder handen 
nemen. De ervaren scouts weten dat zij nu zaterdags niet hun beste kloffie aan 
moeten doen: want een veeg menie heb je zo te pakken – maar die gaat er nooit 
meer uit! 
 
Naast de casco’s en het houtwerk hebben we dit jaar ook nog wat anders op te 
knappen: de sleper ligt al even op de kant en dat werk moet nu echt worden 
afgemaakt zodat die komend voorjaar weer mee kan doen, en de Wilde Vaart heeft 
nog wat werk te verzetten aan haar Wilde Vaart-schip. De bedoeling was dat die dit 
voorjaar al te water zou gaan, maar dat is er niet van gekomen. Nu zijn er nog wat 
maanden te gaan voordat het weer vaarseizoen is, maar dan willen we er toch echt 
ons eerste tochtje op gaan maken! 
 
En zo hebben de scouts die net zijn overgevaren hun eerste zeilperiode al weer 
achter de rug. Nu komt een heel andere fase uit het scoutingjaar: niet meer zeilen, 
maar krabben en bikken, en daarnaast zeilschool om alle theorie uit het hoofd te 
leren. Als ze deze winter bij de groep overleven en begin volgend jaar weer lekker 
kunnen gaan varen, dan zullen ze zien dat het de moeite waard was! 
 
Overigens kunnen we nog steeds mensen gebruiken die de groep willen meehelpen bij 
al die dingen die nodig rondom de opkomsten gedaan moeten worden. Heeft iemand 
af en toe nog wel ‘ns een uurtje over? Denk ‘ns aan ons! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
 
Voor al uw aanmeldingen: mail naar bestuur @zuiderkruis.nl  
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F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

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

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

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

(advertentie) 
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Speculaaspoppenactie 
 
Zoals u weet houden wij in de maand oktober/november onze speculaaspoppenactie. 

 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden en toch al die 
leuke activiteiten voor onze scouts mogelijk te maken (zoals 
groepsdag, boerenkoolfeest en zwemmen), hebben we extra 
inkomsten nodig.  
In maart doen we mee met de Jantje Betonactie en nu dus 
de speculaaspoppenverkoop. 
 

Wij vragen de leden om bij familie, vrienden en buren deze lekkere poppen te verkopen, 
want zoals onze trouwe verkopers weten, ze smaken prima! 
 
Natuurlijk vergt dat veel inzet, van de kinderen zelf maar ook van hun 
ouders. 
De allerkleinsten kunnen het zeker niet zonder de hulp van vader of 
moeder, maar wij hopen dat zij net zo enthousiast zijn als wij. 
Vorig jaar zijn er ruim 6000 poppen verkocht, een prachtig 
resultaat. 
  
De kinderen hebben de bestellijsten al meegekregen.  
Zaterdag 13 november moeten de bestellijsten en het geld ingeleverd worden bij de 
leiding. Als uw kind op die opkomst niet aanwezig kan zijn, neemt u dan contact op 
met de leiding en geef door hoeveel poppen er verkocht zijn.  
Maandag 15 november gaat de bestelling naar de 
bakker! Het geld kan u in overleg met de leiding later 
inleveren, maar het aantal poppen moet ik dus echt 
op tijd weten.  
 
Vrijdagavond 19 november worden tussen 19.00 en 
21.00 uur de bestelde speculaaspoppen bij de 
verkopers thuis afgeleverd, zodat de kinderen nog 
ruim vóór pakjesavond de poppen kunnen rondbrengen. 
 
Voor iedereen die geen opkomst meedraait en dus 
geen bestellijst ontvangt, maar deze actie wel wil 
steunen, neem contact met mij op, ik bestel graag 
voor u! 
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(advertentie) 

 
En wellicht heeft uw bedrijf belangstelling en wil het zijn 
personeel dit jaar verrassen met een 
sinterklaassnoeperijtje? In de “sponsorbrief”, die u 
vorige week via de e-mail toegestuurd kreeg, leest 
de uitleg van onze actie. Als u meer informatie wilt, 
of de brief nogmaals wilt ontvangen, mailt of belt 
u mij dan. 
 
Zuiderkruizers, heel veel succes met deze 
actie! 
Zullen we proberen het resultaat van vorig 
jaar te verbeteren?  
 
Dat zou prachtig zijn !  
 
 
Wieke Broeders  
Utrechtseweg 44 
telefoon: 035-6234006 
e-mail: wieke@zuiderkruis.nl 
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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) 

Groepszwemmen in het water gevallen! 
Wat een teleurstelling: het zwemmen ging niet door op zaterdag 6 november! 
 

Toen ik even na half drie aankwam om me te melden namens de Zuiderkruisgroep 
kreeg ik te horen dat ze me net probeerden te bellen. Wat was het geval? 
Om half drie was de technische installatie uitgevallen. Alle elektriciteit deed het 
niet, dus geen licht in de zwemhal, geen water in de glijbaan en erger, ook de 
apparatuur die het chloor en andere chemische stoffen in het water regelt was 
uitgevallen. Kortom paniek! Alle zwemmers moesten het bad verlaten en wij mochten 
er niet in. Gelukkig waren de meeste ouders van de welpen nog in de buurt en 
konden de kids weer mee naar huis. De verkenners waren nog fietsend onderweg. Zij 
zijn meteen rechtsomkeert gegaan.  
 

Erg jammer, een grote teleurstelling voor iedereen! 
Ik ga proberen om een andere datum te plannen, want de bekers voor de 
zwemwedstrijden moeten natuurlijk toch een keer uitgereikt kunnen worden! 
 

Wieke 
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Van de brug 
Wie gaat zich uitkleden lijkt de vraag te zijn die het drietal bezig houdt. Tijdens het 
uit het water halen van de vletten is er een roller van de trailer afgebroken en naar 
de bodem gezonken. Pogingen om hem met de hand en hark boven water te halen 
hebben niet het juiste resultaat. Uiteindelijk wordt besloten om een stuk plastic 
buis om de vrijgekomen plaats van de roller te leggen en alsnog de vlet zo de trailer 
op te lieren, immers zonder die roller beschadigt de coating te veel. Zo blijft een 
ieder droog en belandt de vlet op de Diep. Het winterseizoen is weer begonnen! 
Behalve dat het winterseizoen is begonnen, is ook het nieuwe trainingtraject van 
Scouting Nederland begonnen. Het traject waarin het leiding- en besturend kader 
van de groepen wordt getraind en getoetst en gecertificeerd. De insteek van het 
nieuwe traject is veel meer gericht op het verkrijgen en uitbouwen van competenties. 
Daarbij kun je eerder verworven competenties (bijvoorbeeld van een eerdere externe 
opleiding) inbrengen maar kun je ook de bij scouting verkregen competenties 
verzilveren als deel van je schoolopleiding. Dat zegt niet alleen iets over de kwaliteit 
van de trainingen bij Scouting, maar zorgt er ook voor dat je trainingen niet meer 
dubbel hoeft te doen. Een mooie stap vooruit!  
 

De wereld bestaat natuurlijk niet alleen uit competenties, zo zijn er ook 
vaardigheden, ik ga daar dadelijk wat verder op in ga. Die competenties (zoals, 
communiceren, plannen & organiseren, mensgerichtheid en durf) en vaardigheden zijn 
natuurlijk niet alleen voor de leiding, maar ook voor de verkenners. En dan maakt het 
niet uit of je dekzwabber of bootsman bent. Om te zorgen dat die goed kunnen 
worden ontwikkeld kennen we de bakken. Een groepje verkenners van verschillende 
leeftijden met een boots aan het hoofd en een kwartier die helpt. De eerste heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor de bak en de laatste is meer gericht op het materieel 
van de bak. Qua materieel heeft (bijna) elke bak zijn eigen vlet, tent en 
kookmateriaal. Als bak doe veel dingen samen en zorg je voor elkaar. Voor de niet 
ingewijden: de bakken zijn herkenbaar aan hun bakslinten; de gekleurde wollen linten 
(niet in de wasmachine dus!) aan de linker schouder. De buitenste geeft aan bij 
welke wacht de bak thuis hoort en de binnenste de bak zelf. En welke zijn er dan? 
 

Ankerwacht Kustwacht Pocahontaswacht 
Kaaimannen: wit-groen Zeeduivels: oranje-wit Zeetijgers: geel-paars 
Zwanen: wit-rood Tijgerhaaien: oranje-oranje Zeewolven:geel-zwart 
Zeerobben: wit-blauw Roggen: oranje-grijs Haaien: geel-geel 
(Otters: wit-bruin)* (Orca’s: oranje-zwart)* Aligators: geel-groen 
 

De met * gemerkte bakken zijn ‘slapende’ en worden weer actief als er of voldoende 
leden of voldoende kader is. 
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Op het materiaal van de bakken vindt je ook weer de betreffende kleuren terug. Als 
bak zorg je er voor dat je materiaal van jouw bak natuurlijk het beste is, zonder het 
zeg maar ‘langdurig te lenen’! 
 

Ik zou nog wat zeggen over de vaardigheden. Dit zijn technieken 
zoals Zeemanschap (goed kunnen roeien, zeilen en je boot 
onderhouden, maar ook weten hoe te handelen bij een 
aanvaring), EHBO, Verkennen (o.a. kamperen en omgaan met 
een GPS), Schiemanswerk (knopen en pionieren), Overleven 
(koken, omgaan met bijlen en kamphygiëne) en tot slot Plannen 
& Organiseren (het regelen van een bakskamp of zonder leiding 
een meerdaagse zwerftocht).  

 
Een groot deel daarvan kun je juist in het winterseizoen 
leren en uitbouwen, want als dekzwabber hoef je natuurlijk 
niet zo veel te weten als een boots. Wel is het zo dat als 
je voldoende weet en oud genoeg bent je dan in 
aanmerking kunt komen om als kwartier of boots te 
worden geïnstalleerd. De eerste kun je dan herkennen aan 
een wit lint aan de binnenzijde van de linkerborstzak (je 
weet wel, daar waar het installatie teken zit), de laatste 
aan twee witte linten (ieder aan een kant van het 

installatie teken). Samen 
worden de bootsten en kwartieren het kader genoemd 
en kennen zij hun eigen vergadering, de scheepsraad, 
waar ze meepraten over onder andere het programma 
en de baksindeling. Zijn die technieken dan alleen voor 
het kader? Nee hoor ook de leiding kent ze en schoolt 
elkaar bij tijdens de schippersraden. 
 

 
Over schippers gesproken, bij de Poca hebben we afscheid genomen van Guno en 
heeft Bart het heft in handen. Guno; nogmaals veel dank voor je inzet en Bart; veel 
succes!  
 
Een punt van aandacht is dat na de komende zomervakantie het merendeel van de 
Kustwacht leiding zal stoppen met leiding geven doordat de combinatie scouting-
studie-werk te lastig wordt. We zijn dus op zoek naar nieuwe leiding. Daarnaast is 
het zo dat de Ankerwacht nog wel wat nieuwe leden kan gebruiken. 
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Ook komen er in dit winterseizoen 
weer twee nieuwe dektenten binnen 
omdat de oude aan vervanging toe 
zijn. Deze nieuwe tenten zijn anders 
dan de vorige. Zo zijn ze hoger, 
iedereen (nou ja, bijna iedereen) 
wordt steeds langer. Maar nog 
belangrijker, ze kennen twee aparte 
slaapgedeelten met daar tussenin 
een open kook en leefgedeelte. 
Daardoor wordt het nu mogelijk om 
een bak een eigen tent te geven 
omdat de meiden dan aan de ene 

kant kunnen slapen en de gasten aan de andere kant. En je hebt een mooie plek om 
te koken en je baksspullen neer te zetten. 
 
In dit seizoen zijn er natuurlijk ook weer de diverse kampen. De Wilde Vaart is net 
terug van kamp waarin ze onder andere een nieuw plan van aanpak hebben gemaakt 
voor de opkomsten. Zo zal er om en om aan de Jan van Gent worden gewerkt (als 
het goed is, is bij het uitkomen van deze Belboei de kiel van het schip af), waarbij er 
meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt gevraagd van de matrozen der 
Wilde Vaart (moet nog even wennen aan de nieuwe naam van explorers). Hoewel 
misschien niet altijd 1,2,3 duidelijk voor ieder, gaat deze club wel steeds beter 
draaien. Natuurlijk kunnen zaken altijd beter, maar dat is overal. Het belangrijkste 
is dat de begeleiding dat ook ziet en erkent. Ik heb er in elk geval vertrouwen in.  
 
 
Tot zo ver weer, een behouden vaart, 
 
D’ouwe 
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10 vragen aan... Ruurt Stapel 
 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je van het Zuiderkruis? 
Ik ben Ruurt Stapel, 58 jaar oud en zit in het Bestuur van de Zuiderkruisgroep. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik werk bij Ordina en ben projectmanager van grote projecten bij 
klanten. Op dit moment zit ik in Groningen, waar ik heel 2010 
bezig ben op een project bij de Gasunie. In dat project brengen 
we het hele netwerk van Gasunie (alle leidingen door heel het 
land) in kaart in een z.g. GIS-systeem, zodat de gegevens 
digitaal beschikbaar zijn. 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Ik woon in de weekends in Hilversum, samen met Irene en Rick - die is leiding bij de 
Pocahontaswacht. Sophie en Lot zijn inmiddels het huis uit; Sophie zat ook bij de 
Zuiderkruis maar is als Wilde Vaarter gestopt, Lot was jarenlang Akela bij de 
Waingoengahorde. 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Ik ben voorzitter van het Bestuur. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Het Bestuur zorgt ervoor dat de onderdelen kunnen draaien. Dat betekent het 
regelen van de gebouwen, de boten en het materiaal, en het helpen mensen te 
vinden die de leiding kan bijstaan bij van alles en nog wat, van materiaalmeesters, 
gebouwenbeheerders, vertrouwenspersonen, webmasters, Belboeiredacteuren, 
EHBOers tot aan zeilinstructeurs en boerenkoolkokers. Als voorzitter heb ik 
meestal een hamer in m'n hand en daar sla ik de mensen dan mee om de oren als 
dat nodig is. Meestal helpt dat wel. 
 
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis. 
Ongeveer 20 jaar geleden ben ik door Harriët Rörik (leiding bij de bevers) gevraagd 
om Bestuur te worden. Daar ben ik de verzekeringen gaan inventariseren. Korte tijd 
later werd ik secretaris, en dat ben ik gebleven tot zo'n 10 jaar geleden, toen Jos 
Spaanjaars aftrad. Sindsdien ben ik voorzitter. 
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7. Waarom zit je bij scouting? 
Aanvankelijk ben ik in het Bestuur gekomen omdat we (toen nog) één kind bij de 
groep hadden. Hij had het daar naar zijn zin en dan wil je daar uiteraard aan 
meehelpen. Scouting is immers vrijwilligerswerk, dus als je kunt dan help je mee. 
Sindsdien ben ik het (meestal) steeds leuker gaan vinden, om te strijden tegen de 
Gemeentes die aan de éne kant zeggen dat Scouting heel belangrijk is - maar aan 
de andere kant geen mogelijkheden of vergunningen of subsidies of wat dan ook 
geven om dat mogelijk te maken. De laatste jaren beginnen die Gemeentes te 
begrijpen wat we bedoelen. Daarnaast is het iedere keer weer een uitdaging om alles 
steeds weer netjes te laten verlopen: iedereen heeft méér 
andere dingen te doen, minder tijd om er nog even wat bij te 
doen, maar ondanks dat vergt het iedere week wel weer heel 
wat werk om al die onderdelen de ruimte, tijd, geld, en 
materialen te geven om hun opkomsten te hebben. Gelukkig 
vinden de meesten het ook erg leuk om iets voor Scouting te 
doen, of het nou leiding is of iets anders, want zonder die 
mensen zou dit allemaal niet mogelijk zijn! 
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Ik reis graag, vaak voor mijn werk, maar zo mogelijk ook met de familie. Of naar de 
familie toe bijvoorbeeld, want die zitten regelmatig her en der over de wereld 
verspreid. Lot is nu net terug uit Bankok, maar zit inmiddels weer voor een jaar op 
Bali. Daar moeten we dus eerdaags ook weer langs. 
 
9. De Zuiderkruis bestaat nu 90 jaar. Tijd om eens terug te kijken. Wat is jouw 
mooiste Zuiderkruis moment? 
Ik heb niet zo'n "één moment". Het is zo vaak zo leuk, bijvoorbeeld om op een 
geslaagde Groepsdag met lekker weer die 250 mensen plezier te zien hebben, of 
wanneer we een nieuw clubhuis kunnen openen, of een nieuw onderdeel, of om onze 
scouts netjes te zien staan bij de dodenherdenking: prachtig. Het voorbereiden en 
openen van de Albatros een paar jaar geleden was toch wel heel bijzonder. 
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Ik denk dat ik Marit Ides, als Stamleider, wel 'ns wil horen in deze rubriek. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Die vraag is: Hoe gaat het er nu precies aan toe bij de MatancaStam? Wat ís die 
Stam nu eigenlijk? 
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Sneeuw, IJs,     Unox rookworst en Erwtensoep 
Hoor de wind waait door de bomen, en zie de 
bladeren weer op straat. De zon is uit het 
straatbeeld verdwenen en heeft plaatsgemaakt 
voor grijze regenwolken. De eerste 
schaatswedstrijden zijn alweer gereden en de klok 
is inmiddels al op wintertijd. Kortom: het is 
november, de herfst is in volle gang en de 
feestdagen staan weer voor de deur. 
 
Een nieuw schooljaar, een nieuw sportjaar, een 
nieuw cultureel jaar, maar ook een nieuw 
scoutingjaar. Een nieuw jaar gaat vaak gepaard 
met veranderingen en zo is het ook wat betreft de 
Pocahontaswacht. De eerste grote verandering is 
natuurlijk dat Guno Heitman, onze (ex-)schipper, is 
gestopt met leiding geven bij de Poca. Na maar 
liefst zes jaar trouwe dienst heeft Guno ervoor gekozen om zijn scoutingcarrière op 
een andere manier vorm te geven. 
Vanaf mijn bureaustoel wil ik Guno, namens de Poca-leiding, ontzettend bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor deze Zuiderkruis-wacht en we wensen hem veel succes 
in zijn nieuwe rol als Praktijkbegeleider.  
 
Het leidingteam is versterkt met Rick Stapel die over is gekomen van de 
welpenleiding. De Poca is echter niet alleen versterkt met Rick, maar ook met 10
(goed geteld, Gert-Jan ;) , Red.) nieuwe verkenners die over zijn gevaren van de 
welpen. Nieuwe enthousiaste leden die de eerste opkomsten van het nieuw jaar de 
eerste zeilopkomsten hebben meegemaakt. Zeilopkomsten met een grote ‘Z’, met 
mooie zeilspelen waar de nieuwe verkenners ook volledig moesten meehelpen om met 
hun boot het spel te winnen. Bij het tennisbal gooien en het ballonprikken kwam het 
aan op de samenwerking tussen oude en nieuwe verkenners op de boot. Op slim 
varen en goed prikken of gooien.  
 
Zoals de inleiding deed vermoeden is het centrale thema in dit stukje de 
verandering. De verandering van zomer naar winter bijvoorbeeld. Die verandering 
brengt voor onze verkenners met zich mee dat de boten uit het water gaan en dat 
de winteropkomsten weer gaan beginnen. Ook dit seizoen heeft zijn charme 
natuurlijk. 
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Een jaargetijde van, sneeuw en ijs, rookworst en erwtensoep, van Unox en haardvuur. 
In het verlengde daarvan ook andere opkomsten. De eerste van deze opkomsten zijn 
al geweest. In deze opkomst hebben de verkenners schitterende gipsmaskers 
gemaakt. In het kader van Halloween werden deze maskers voorzien van de nodige 
heksenneuzen, bouten en moeren.  
 
Kortom een mooie start van een nieuw winterseizoen. Wij als leiding hebben er in 
ieder geval ontzettend veel zin in. Laat de bladeren, harde wind, sneeuw, rookworst 
en ijs maar komen! 
 
Namens de Pocaleiding, 
Gert-Jan 

De piek nog een tikje 
doorhijsen jongens! 
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Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in één 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 ons op. 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter groepsbestuur 
bestuur@zuiderkruis.nl 
 

Gezocht 
 

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

Onderhoud 
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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 
Dagelijks bestuur en administratie 

Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Wieke Broeders 035-6234006 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Public Relations Paulien van Hessen 035-7721734 
Groepsbegeleiding welpen/bevers Lia Snoeren 035-5824054 
Groepsbegeleiding waterwerk Norbert Moerkens 06-21213016 
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 Wieke Broeders 035-6234006 
 Utrechtseweg 44 
 1213 TW Hilversum 

Onderhoud en beheer 
Diependaalselaan Berb en Gerard Mijnhout 035-6232476 
Eikenlaan + haven Maarten Kool 035-6235245 
Schuttersweg < vacature > - 
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht < vacature > - 
Laan van Eikenrode, Loosdrecht < vacature > - 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 035-6219214 
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 

 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Mirte van der Spek 06-20954326 
Pieter Maritshorde Miranda Peters 06-30100793 
Sioniehorde Roy van Buggenum 06-22036538 
Albert Schweitzerhorde Iris Schultheiss 06-49123056 
Albatroshorde Ellen Reurings 06-50966511 
Ankerwacht Martin ten Brink 06-57947522 
Kustwacht Rik Broeders 06-13266774 
Pocahontaswacht Bart Audenaert 06-12108142 
Wilde Vaart Antarctic Ysbrand ten Houte de Lange 06-13631825 
Matancastam Marit Ides 06-42638075 
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 

15 januari 2011 Boerenkoolmaaltijd 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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