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    Van de redactie 
 
Jaja, daar is ‘ie weer! Het eerste blauwe boekje van 2011. Na alle feesten en partijen, 
etentjes en borrels is het ‘normale’ scoutingleven ook weer begonnen dit jaar. En dat 
zullen we weten! De donkere dagen na kerst zijn weer begonnen... 
 
De redactie heeft dit jaar een make-over-home-edition gekregen! Van onze kleine 
knusse, maar altijd gezellige redactieflat zijn we verhuisd naar een ware redactievilla. 
Eindelijk kunnen we eens werken zonder de hete adem van de ander in de flank te voelen. 
 
Ook al is er tijdens de twee Kerstdagen waarschijnlijk meer gegeten dan in heel 2010, 
toch houdt ook dat niet op. De boerenkool lag een paar weken geleden weer 
traditiegetrouw te dampen op onze bordjes en de friteuse draaide overuren tijdens 
de videomarathon van de Matacastam. 
 
Dat betekent natuurlijk niet dat eten het enige is wat er gebeurd bij de 
Zuiderkruisgroep. Zo zijn er heel wat rechte en kromme baantjes getrokken in 
Zwembad  ‘de Trits’ in Baarn. Er is zelfs een heuse zwemwedstrijd gehouden! Onze 
vaste reporter Wieke Broeders zal daar verderop in deze editie meer over vertellen. 
 
Na een tijd van radiostilte heeft ook de Stam weer veel te melden. Wat zij in de maand 
december hebben gedaan wordt uitgebreid uit de doeken gedaan door Peter en Conne. 
Een ware frisparty, een videomarathon, een kerstdiner… Het houdt niet op! 
 
Tenslotte staat er een ‘door de wol geverfde Zuiderkruizer’ achterin de Belboei! 
Iemand die niet weg te denken is uit de Zuiderkruisgroep heeft de ‘10 vragen aan…’ 
beantwoord. Je bent vast benieuwd naar de antwoorden en naar wie het is natuurlijk. 
Lees daarom maar snel verder! 
 
Wij houden je niet langer op, veel leesplezier! 
 
Jullie redactie. 
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Van het bestuur 
Feest! 
 
Het was weer een echt feest, afgelopen weekend. De Boerenkoolmaaltijd, met 
daaraan voorafgaand de jaarlijkse Zuiderkruis Zwemwedstrijden. Dit jaar op dezelfde 
dag om niet – zoals andere jaren– twéé opkomsten kwijt te zijn aan bijzondere 
evenementen. Het was dus een volle middag, zeker omdat het weer in januari nog 
zodanig is dat fietsen naar Baarn en terug –zeker voor de jongsten– geen pretje is. 
Maar ze kwamen er allemaal, en ook heelhuids weer terug. Hulde aan die leden van de 
leiding die de hele weg hebben geduwd, gesleurd en soms kinderen met fiets en al in 
auto’s hebben gepropt omdat de band lek was, of, omdat er nòg eentje lek reed, heel 
vaak hebben gepompt. 

Dat maakte de Boerenkool ook wat matter dan 
andere jaren. Iedereen was moe en daarom ook 
niet meer zo actief bij de gezamelijke 
activiteiten. Maar een daarvan was weer top: 
het eten zelf. De boerenkool, al vanaf vroeg op 
die dag geroerd en gestampt en gekookt door 
de kookploeg, was weer heerlijk. Sandra, Danny, 
Rob, Ben –en uiteraard ook Jord– Bedankt! 
Mogen we jullie volgend jaar weer vragen? Graag! 
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Verder blijft het onverminderd koud. De dikke laag sneeuw is dan wel weg, het fietsen 
naar de diverse locaties blijft wat frisjes. In de gebouwen blijft het oppassen voor 
vorstschade. Wanneer de boel stuk vriest, zoals de afgelopen weken bij de Wilde 
Vaart, dan heb je een poosje geen water of verwarming. En dat maakt het er niet 
prettiger op! Pas dus op! 
 
Veel succes met de kou de komende weken, en: veel plezier! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 

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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Zaterdag 15 januari: een bijzondere scoutingopkomst! 
 
Wat zijn we dit scoutingjaar weer op een leuke, gezellige en sportieve manier begonnen! 
Rond 14.30 uur vertrok een grote groep verkenners aan hun “eerste sportieve 
etappe”, de fietstocht naar het zwembad in Baarn. Gelukkig was het redelijk goed 
weer; het regende of sneeuwde niet. De wind zat niet echt mee, maar voor die stoere 
scouts was dat geen enkel probleem. 

Gelukkig dit keer geen storing in de technische installatie dus om 15.30 uur mochten 
de verkenners en de inmiddels ook gearriveerde welpen het zwembad in.  
Omkleden en dan de tweede sportieve etappe: zwemmen! 
Er viel van alles te beleven. De glijbaan, veel drijfmateriaal, een grote ballon en een 
slingertouw. Kortom : pret alom! 
 
Jammer genoeg was de belangstelling voor de zwemwedstrijden niet zo groot. 
 Maar gelukkig waren er toch genoeg welpen en verkenners die de strijd wel aandurfden. 
Je kon inschrijven voor de schoolslag en de vrije slag. Voor iedere leeftijdsgroep kon 
een wedstrijdbeker gewonnen worden.  
 
De bevers en de Albatroswelpen hebben spelletjes gedaan in het schoolgebouw van het 
ATC. Rond 17.45 uur kwamen daar de eerste welpen binnen. Wachtend op de 
verkenners wist de leiding ze prima te vermaken met een hilarisch spel, de 
stoelenkring.  
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Zwemmen maakt hongerig, dus iedereen was maar wat blij toen het teken “Aan 
tafel” kwam. De boerenkool met worst smaakte uitstekend. Tussen het 
hoofdgerecht en het toetje (de mandarijn) werd, onder leiding van de Ankerwacht, 
“hoofd, schouders, knie en teen" gezongen. Na de gezamenlijke afsluiting op het plein 
ging iedereen weer huiswaarts. 
 

 
 
 
 

+ 
 
 
 

 
 

+    = 
 
 
 
 
Wat is het leuk om aan het begin van het nieuwe jaar met bevers, welpen ,verkenners 
en Wilde Vaart leden, een enkel stamlid, leiding en alle andere vrijwilligers gezamenlijk 
aan het traditionele boerenkoolfeest mee te doen! Wie verhinderd was heeft echt 
wat gemist! Volgend jaar rekenen we ook op jullie hoor! 
 

Wieke Broeders 
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Speculaaspoppenverkoper nummer 1! 
In de laatste Belboei van 2010 vroeg Wieke Broeders zich af hoe ik zoveel 
speculaaspoppen heb verkocht. 
 
Ik heb mijn vader gevraagd wat meer mensen aan te nemen 
in zijn bedrijf en die allemaal een pop te geven en die bij mij 
te bestellen. Dat heeft hij gedaan. Verder ben ik zo snel 
mogelijk met mijn lijst langs de deuren in mijn wijk gegaan, 
anders is Tesse (die ook in de buurt woont) of mijn broer 
mij voor! Ik heb mijn liefste gezicht op gezet en blijf altijd 
beleefd.  
 
Eén buurvrouw vond het zo zielig voor mij dat haar man al bij Tesse had gekocht, dat 
ze als troost snoepjes kwam langsbrengen. De volgende keer ga ik er ook nog op letten 
of de kopers ook hun huisnummer op de lijst zetten, want dat blijkt toch moeilijk te 

zijn voor sommige mensen. Dan 
wordt het voor mij wel heel lastig 
rondbrengen. Maar het is weer gelukt 
dit jaar.  
 
Familieleden doen elke keer weer mee, 
maar die moet ik wel delen met mijn 
broer Bas (Kustwacht). Ik had veel 
geluk doordat er vaak 3 poppen 
tegelijk werden besteld. Ik heb ook in 
de regen gelopen. Dan lijkt het wel of 
er sneller besteld wordt. Eigenlijk is 
het gewoon hard werken. Misschien 
moeten we leden die er mee 
ophouden, vragen waar zij altijd 
liepen of welke bedrijven zij 
inschakelden, dan kunnen we die 
overnemen! 
 
Verder willen we Wieke bedanken voor 
de coördinatie, want we denken dat 

dat ook veel werk is! 
 

Groeten van Rik en mama van Hengstum 
van de Sioniehorde 
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(advertentie) 
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December bij de Matancastam 
 
Beste Bevers, Welpen, Verkenners, Wilde vaarders, Stammers, bestuurders, overige 
leden en ouders,  
 
Wij van de geweldige Matancastam hebben veelbewogen weken achter de rug. Bij deze 
een kort overzicht van onze activiteiten: 
 

 
Limonade feestje 
We beginnen ons verhaal met het limonade feestje. Het was heel 
leuk. Er waren verschillende smaken limonade aanwezig, deze 
konden gemixt worden met prikkellimonade, van te voren werd er 
op het mooie gevormde glas een lekker zoet suikerrandje op 
aangebracht. Zowel soosmanagers als ex-soosmanagers 
stonden deze zoete verleidingen te produceren. Na afloop, rond 
een uurtje of 11 waren de zoete versnaperingen op en ging 
iedereen naar zijn eigen bedje. Om de volgende morgen, voor jullie 
bevers, welpen of verkenners, weer fris te verschijnen.  
 

Kerstsoos 
Er was zoals ieder jaar ook weer kerstsoos. Hier is alleen geen mooi verhaal over. Zet 
het vast in je agenda voor aanstaande kerst (26 december 2011). 
 
Kerstdiner  
Het jaarlijkse kerstdiner vond plaats op de welbekende 3e 
kerstdag. We vierden deze dag met bijna de hele matancastam. 
Iedereen was keurig gekleed in smoking en lange jurken.  
Toen iedereen was gearriveerd moesten we meteen beginnen met 
eten (stiekem waren er al mensen begonnen met eten, voordat 
iedereen binnen was) anders werd de lasagne van Peter koud, die 
hij al geniaal had ingepakt om het te isoleren. De gerechten 
waren overheerlijk en de sfeer was erg sfeervol. Hiervoor willen we Jetze en Mirte 
bedanken die de Turtle soos hadden omgetoverd tot een waar kerstparadijs met vele 
kerstbomen, kerstballen, kerstslingers, kerstlampjes en kerstkaarsjes.  
 
Videomarathon 
We zullen even uitleggen wat dit is. Uiteraard worden er met de moderne jeugd van 
tegenwoordig geen videobanden meer afgespeeld. Maar gaat dit allemaal via de 
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computer direct via de beamer naar het 
scherm. Verder wordt er tijdens deze 
verplichte minimaal 24 uur films kijken heel 
wat versnaperingen genuttigd, de frituur 
stond dit jaar dan ook dag en nacht aan. 
Niet dat er verschil tussen dag en nacht 
bestond voor de deelnemers, die zich 
hadden verschanst op de banken in een 
compleet verduisterd lokaal op de 
schuttersweg. Helaas was de beamer dit 
jaar kapot maar dit kon de pret niet 
drukken.  
 
Oud en nieuw 
Ook het jaar 2011 werd met onze scoutingkameraden gevierd. Vanaf een uurtje of 1 
was de Turtle soos open en kon de champagne ontkurkt worden. Dit gebeurde dan 
ook. Voor de wat minder intelligenten onder ons waren er gelukkig ook schroefdoppen.  
 
Vliegtuigfeestje  
Ter ere van het vertrek van onze vriendelijke kameraad Jasper Snoeren, bekend van de 
familie Snoeren, gaven wij als Matancastam een zwevend vliegtuigfeestje. Dit houdt 
in dat we de avond begonnen met geheel in stijl opstijgen van het Matancavliegtuig, de 

vlucht was volgeboekt en het was dan 
ook zeer gezellig in de lucht. Helaas 
komt aan iedere dag een einde en 
moesten we ook weer landen. Toen we 
geland waren werd de bagage opgehaald 
en stonden daar ineens een heleboel 
genodigden voor onze kameraad 
Jasper. Dit was voor hem een totale 
verrassing.  
 

 
Dit was onze maand. Tot de volgende keer met het Matancastam maandoverzicht. 
 

Vriendelijke Matancagroeten,  
 

Conne & Peter 
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Van de Brug... 
'Op de valreep' om maar met een mooie nautische term 
te beginnen! Zeker na een dag Scouting Academy kan 
die er ook nog wel even bij. Gisteren zijn de 
praktijkbegeleiders verder wegwijs gemakt en getraind 
in de wereld van competenties, kwaliteiten, feedback 
geven en beoordelingsgesprekken voeren. Daarmee 
hebben ze de handvatten gekregen om samen met de 
leiding te werken aan kwaliteitsverbetering van het spel 
en persoonsontwikkeling.  
 
Dat klinkt allemaal best heftig en in een volgende Belboei zal ik daar wat dieper op in 
gaan. Waar het in het kort op neer komt is dat we een ieder gedurende zijn of haar 
scouting periode meer plezier in het spel willen geven en gelijktijdig zijn of haar 
competenties op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, begeleiden van anderen, 
besluitvaardigheid, zelfsturing, samenwerken, omgevingsbewustzijn, enz., enz. 
begeleid laten ontwikkelen.  
 
De competenties die daarmee worden verkregen zijn dan ook weer uitwisselbaar in het 
bedrijfsleven of met een opleiding en andersom. Een goede kwaliteitsimpuls en we gaan 
er eerdaags mee aan de slag. 
 

Wat is er nog meer te melden? Het Winter Wandel Weekend ligt 
op track, de volgende serie boten ligt in de loods voor onderhoud 
en het werken met bakken, bootsen en kwartiermeesters met 
meer zelfstandigheid werpt steeds meer haar vruchten af de 
enthousiaste verhalen van de leiding aanhorend.  
 
Dat is mooi, want die komen weer van enthousiaste verkenners. 
In lijn daarmee is dat we hebben besloten dat de bootsen die dat 
aankunnen, volgend jaar de waterratten in de praktijk mogen 
afzeilen.  

 
Zorg is dat we komend zomer nog steeds een leiding te kort zien aankomen bij de 
Anker- en Kustwacht. Er wordt druk gezocht naar nieuwe leiding die dan rond april 
moet kunnen gaan meedraaien. Mocht dat voor die tijd niet gaan lukken, dan wordt 
bezien of we beide wachten naar elkaar toe gaan laten groeien. 
 

Tot zo ver een korte bijdrage, een behouden vaart,  
d’ouwe! 
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Boten in Balans 
Over enkele weken wordt het wereldkampioenschap hard-rijden-op-de-schaats weer 
verreden in het verre Canada. Sporters leven maanden of zelfs jaren toe naar dit 
soort grote toernooien. De voorbereiding van een WK voetbal begint twee jaar 
voordat het WK begint. Zo een tijd wordt besteed aan het op orde brengen van het 
materiaal en het onderhouden van je eigen lichaam. 
 
Top sporters trainen heel divers waardoor ze hun lichaam precies kunnen afstellen op 
de sport die zij beoefenen. Een wielrenner kan zo leven dat hij goed is in lange 
afstanden fietsen, een schaatser traint zijn lichaam zo dat hij heel snel 500 meter 
kan schaatsen en een voetballer traint zijn lichaam op een manier dat hij sprint, na 
sprint, na sprint kan trekken. Als sporters dat lichaam in conditie hebben dan doen ze 
er alles aan om dat zo te onderhouden. 
 
Net als het lichaam van een topsporter heeft een boot de nodige training en het 
nodige onderhoud nodig. Daarom is het ook een beetje te vergelijken met de training 
van een topsporter. Een topsporter traint ver voor een groot toernooi heel erg hard 
en hij put zijn lichaam helemaal uit. In deze stap krab je een vlet helemaal kaal. 
Vervolgens als hij een bepaalde basisconditie heeft gaat hij langzaam slijpen zodat 
zijn lichaam geschikt wordt voor de sport of het onderdeel waar hij goed in is. Onze 
vlet krijgt nu langzaam weer kleur. Nadat hij kaal gekrabd is zetten we hem in de 
grondverf. En later schilderen we hem helemaal af. 
 
De sporter voelt zich nu helemaal topfit. Maar zelfs een topfit lichaam is niet 
voldoende om die belangrijke wedstrijd te winnen. Daarvoor moet hij slijpen aan zijn 
techniek om net dat beetje beter te zijn dan zijn concurrenten. Een fietser verkent 
het parcours van de wedstrijd, een schaatser rijdt ontelbaar rondjes op de ijsbaan 
en een voetballer oefent super lang op het onder controle krijgen van de bal. Onze vlet 
is nu geschilderd maar heeft meer nodig om echt te kunnen zeilen, zoals een mast, 
roer, zwaard, stagen natuurlijk zeilen. 
 
Het belangrijkste bij topsporters is balans. Als alles in balans is presteren sporters 
het beste, alleen dan kunnen ze de wedstrijd winnen. Een vlet werkt precies hetzelfde, 
zeiler en materiaal moeten allemaal in balans zijn om goed te kunnen zeilen. De zeiler 
moet weten hoe hij zijn materiaal moet besturen en het materiaal moet in een goede 
conditie zijn om goed gebruikt te worden. Onderhouden en presteren (van de vlet/
zeilen) gaan daarom hand in hand en kunnen niet zonder elkaar. Op deze manier is 
onderhouden een deel van het zeilen zelf. 
 
Groetjes, Gert Jan 
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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 

(advertentie) 
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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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10 vragen aan: Ellen Reurings... 
 
1. Wat is je naam, hoe oud ben je, en bij welk onderdeel zit je 
van het Zuiderkruis? 
Ellen Reurings aka De Ellen. Ik ben bijna 37 jaar en de trotse 
akela van de Albatroshorde. 
 
2. Werk je, of volg je een opleiding, en wat doe je dan? 
Ik werk als verzekeringsadviseur voor Univé in de regio Groene 
Hart en ben meestal in ons kantoor in Nieuwkoop te vinden. 
Uitzicht op Nieuwkoopse Plassen, wat wil een zeiler nog 
meer? 
 
3. Waar woon je, en wie zijn je huisgenoten? 
Mijn appartement ligt midden in het hart van omroepland. Dat stond er op de 
verkoop folder tenminste, maar Hilversum Centrum zegt misschien meer. Ik heb geen 
huisgenoten die het voor een langere tijd met me uithouden. ;) 
 
4. Wat is je functie binnen het Zuiderkruis? 
Akela van de Albatroshorde en zeilinstructeur (theorie en praktijk CWO1). Sinds kort 
ben ik ook de verzekeringsadviseur van onze groep. 
 
5. Wat houdt dat in? 
Als akela ben je het aanspreekpunt en eind verantwoordelijke van de horde. Een horde 
draai je samen met je medeleiding, dus samen met Linda en Marieke zorgen we ervoor 
dat de kinderen de tijd van hun leven hebben. De Albatroshorde is een horde die anders 
is dan de overige welpenhordes. Onze welpen hebben een lichte verstandelijke beperking, 
vandaar dat onze horde ook een kleine is. 
  
6. Wat is jouw loopbaan binnen het Zuiderkruis? 
Op mijn 6 jaar was ik het eerste meisje die bij de Pieter Maritshorde en uiteindelijk 
mocht ik op 7 jarige leeftijd op 7 november 1981 (dus bijna 30 jaar geleden) 
geïnstalleerd worden. Daarvoor was de Pieter Marits een jongensgroep. We kunnen 
allemaal tellen en ik zit dus bijna 31 jaar bij de groep. 
 
Welp, verkenner, Wilde Vaart, stam en vervolgens ben ik ongeveer 9 (kan ook 10 zijn) 
jaar beverleiding geweest en dan deed ik daar 7 jaar nog ’s-Middags welpen naast. 
Uiteindelijk wilde ik mijn leidingcarrière afsluiten als schipper van de Ankerwacht.  
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Doordat ik zwaar reuma kreeg was het niet meer te doen om in weer en wind te zeilen 
en te kamperen. Vervolgens hoorde ik van een brief die een moeder (Marre Taal) 
geschreven had. Zij zocht een scoutinggroep voor haar dochter die een verstandelijke 
beperking had. Ik kon niet anders dan me op te geven voor deze denktank-groep en het 
resultaat kennen we inmiddels.  
 
Uit handen van onze voorzitter heb ik een bronzen waarderingsteken van Scouting 
Nederland mogen ontvangen. 
 
7. Waarom zit je bij scouting? 
Omdat het veel leuker was dan met je broers naar voetbal gaan! Water en avontuur, 
wat wil je nog meer?  
 
8. Wat zijn je hobby's naast scouting? 
Uh zeilen! Vakantie is ook zeker een hobby en dan rondreizen, watersporten en lezen. 
Sinds een halfjaar maak ik met Harriet Rorik (oud-leiding) de golfbaan onveilig en vind 
het heerlijk. 
 
Het beetje tijd dat ik over heb speel ik de leuke tante en verwen mijn 3 nichtjes van 
12,11 en 9 en de jongens tweeling van net 5 gruwelijk. 
 
9. Je bent al een tijdje leiding van de Blauwe Vogels. Wat is er nou juist zo leuk aan 
deze club? 
Dit zijn stuk voor stuk geweldige kinderen met een extra gebruiksaanwijzing. Toen ik 
eraan begon wist ik niet wat we moesten verwachten en uiteindelijk bleek ook dat we 
weinig aan de studie en voorbereiding hadden die we doorlopen hadden. Deze kinderen 
zijn soms net zo vermoeiend als 30 andere welpen bij elkaar. Je krijgt er gelukkig wel 
meer energie en waardering voor terug dan van 40 andere welpen ;) Het is geweldig om 
te zien hoe de kinderen veranderd zijn in vergelijking met het begin. Elke keer is het een 
verassing of een programma werkt of niet, dus het vergt veel aanpassingsvermogen 
en flexibiliteit. Zonder een goed team had ik het niet gered, dus ben ook super trots 
op mijn meiden!  
 
10a. Wie wil je de volgende keer in deze rubriek zien? 
Ik zou graag 1 van mijn “meiden” in deze rubriek zien: Linda Westendorp 
Ooit mijn welp geweest en nu een onmisbaar teamlid van de Albatroshorde. 
 
10b. Welke nieuwe vraag wil je aan de volgende persoon in deze rubriek stellen? 
Linda, je bent even weggeweest van onze groep en nu ben je gelukkig weer helemaal 
terug. Welke verschillen heb je gemerkt bij terugkomst en wat heeft er toe geleid dat 
je weer terug bent gekomen? 
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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 Rick Stapel 06-23212217 
 

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 

25 maart 2011 Groepsraad 

 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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