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Redactie: 

Bart Audenaert 
Wouter Klein 
Ingrid Kronenburg 

 
 
Redactieadres: 
 belboei@ zuiderkruis.nl 
of: 
 Hermelijnlaan 8 
 1216 ED Hilversum 
 
Verzendadres: 

Lindelaan 8 
1231 CL Loosdrecht 

 
Oplage: 

225 exemplaren 
 
Drukwerk: 

Drukkerij Ten Herkel 
Loosdrecht 

 
Abonnementen: 
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro 
kan  v oo r  n i e t - l e d en  van  d e 
Zuiderkruisgroep een abonnement 
worden genomen. Aanvragen graag aan 
de redactie richten. Leden krijgen de 
Belboei  automatisch kosteloos 
thuisgestuurd. 

uiterste inleverdatum voor 
de volgende 

Belboei 
3 juli 2011 

Kopij- en verschijningsdata 
Nummer Datum inleveren kopij Verschijning Belboei 
197   3 juli 2011 ± 8 juli 2011 
198  11 september 2011 ± 15 september 2011 
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    Van de redactie 
 
Beste vrienden van de Bevers en de Sioniehorde. Wat vinden we het leuk om van 
jullie te horen wat jullie de laatste maanden heeft beziggehouden. Wij van de 
redactie zijn dan ook heel blij dat we dit blaadje voor jullie mogen maken. 
 
 
We hopen dat jullie het niet erg vinden dat de mensen van de Pieter Maritshorde, 
Albert Schweitzerhorde, Albatroshorde, Ankerwacht, Kustwacht, Pocahontaswacht, 
Wilde Vaart en Stam ook meelezen. Misschien vinden zij het ook leuk om iets van hun 
aktiviteiten met jullie te delen. Aan hen dan ook een oproep om ons in de volgende 
Belboei (in juli!) mee op avontuur te nemen. 
 
 
Bedankt! 
De redactie. 
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Van het bestuur 
Het is weer begonnen! 
 
De boten liggen er in, we kunnen weer! Het krabben en schilderen is grotendeels 
voorbij, de pret kan weer beginnen. Grotendeels, want de sleper is nog niet klaar. 
Heel jammer, want dat is een prachtig schip, en zo nuttig - zeker bij kampen! - maar 
daar moet nog het een en ander aan gebeuren. De verkennersleiding is er erg druk 
mee, in de vrije uurtjes naast de opkomsten, en dat is zo 1-2-3 nog niet klaar. Maar 
het vordert: vóór de zomervakantie moet die ook weer drijven. 

 
 
Zodoende wordt er weer gefietst. De lange weg naar de haven, 
eerst héén, en aan het einde moe weer terug. Voor de jongste 
verkenners een hele opgaaf, maar gezellig is het wel. En iedere 
keer komt iedereen gelukkig weer aan. Het is het waard: een 
paar uur zeilen met je bak, daar doe je het toch eigenlijk voor! 
 
 

 
Nu de onderdelen zaterdags wat minder gebruik maken van de clubhuizen is daar 
ook weer wat meer tijd voor. Eerdaags gaan we de clubhuizen aan de Schuttersweg 
(op 27 mei om 20.00 uur) en de Diep (op 27 augustus de hele dag) schoonmaken, 
de tuin opknappen, dakpannen vervangen, het hekwerk repareren etcetera. Iedereen 
die wil meehelpen is van harte welkom: vele handen maken licht werk! Voor eten en 
drinken wordt gezorgd. Komt allen! 
 
 
Wat de Diep betreft hebben we ook een uitdaging: aan het pand moet het een en 
ander gebeuren. Dat kost geld. Dat willen we er wel in steken, maar niet wanneer we 
er eerdaags - in het kader van nieuwbouwplannen - uit moeten. Alleen kan niemand 
ons vertellen of en zo ja: wanneer dat het geval is. Er lagen plannen voor het stuk 
grond, maar die zijn weer van de baan. Gelukkig gaat Wilbert meehelpen om daar 
helderheid over te verkrijgen. 
 
 
Met de schilderclub (die de voorkant doordeweeks huurt is weer een nieuw 
huurcontract afgesloten voor het komende jaar. Heel goed, want een beetje 
zekerheid is nooit weg... 
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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) 

Een veel groter probleem voor de groep is het leidingprobleem wat dreigt. Het 
komende jaar stopt een aantal leden van de leiding ermee, en daar is nog geen 
vervanging voor. De Groepsbegeleiders zijn koortsachtig bezig om na te denken over 
oplossingen, maar die hebben we nog niet gelijk. Weet iemand nog enthousiaste 
lieden die graag mee willen helpen in de onderdelen, laat het ons even weten: we 
kunnen ze goed gebruiken. Mail naar bestuur@zuiderkruis.nl. 
 
 
In het kader daarvan moeten we ook 'ns nadenken over de toekomst van de 
Albatroshorde. Die horde blijft al jaren op hetzelfde aantal leden staan, en "vergt" 
wel erg veel leiding. Willen we daar allemaal wel mee door gaan? Wij weten het nog 
niet. Erover nadenken kan nooit kwaad! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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Sioniehorde 
Hoi allemaal! 
 
Wij hebben een thema waarbij je elke opkomst zogenaamd langs een land gaat. Als 
we bijvoorbeeld in Ierland zijn, doen we Ierse spelletjes. Toen we Somalië waren, 
hadden we een piratenopkomst. We gingen ooglapjes maken. Tesse, Robin, Anouk en 
Carlijn maakten hartjesooglapjes. Op de foto zie je er eentje! 

Toen we in China waren, was het de zaterdag voor Pasen. Kay-Le en Carlijn mochten 
paaseitjes verstoppen. Ook deelde Kay-Le Chinese koekjes uit. Die waren heel erg 
lekker! 
 
Vandaag waren we in de Verenigde Staten van Amerika. In Amerika wordt veel 
gesmokkeld, dus deden wij een smokkelspel. En ons team had gewonnen! 
 
Al met al, dit thema is superleuk! 
 
Van Anouk en Carlijn 
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Bevers 
 
Hallo allemaal! 
 

Z aterdag 14 mei zijn wij met alle bevers naar de Zoutkeet geweest. 

O nze allerliefste bevertjes hebben hier het volgende over te zeggen: 

U it Daan zijn mond kwam: "leuk" en Bram vond de kabelbaan geweldig. 

T ussendoor een heerlijk glaasje limonade en wel drie koekjes!! 

E en zand-ijsjes-salon werd geopend en zandkastelen werden gebouwd 

E en aantal bevers veranderde die dag in apen en rende als een dolle rond. 

T ot de laatste seconde hebben de bevers genoten! 
 
xx. de Bevers en de Beverleiding 
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Van de brug... 
Yes! Het schip van de Wilde Vaart heeft haar eerste coating laag er aan de 
buitenkant op zitten. Een prima prestatie en een heel ander gezicht. Goed gedaan! 
Nog even en ze gaat het water in. Ook de sleper vordert al gauw. Immers naast het 
leiding geven is het diezelfde leiding die bezig is om er, buiten de opkomsten om, voor 
te zorgen dat deze weer vaarklaar wordt. 
 
 
Maar ook op andere fronten is er het e.e.a. op materiaal gebied te melden. Zo zijn er 
een aantal dollen aangeschaft en heeft elke vlet weer een nieuwe set landvasten. 
Maar dat is niet alles. Voor de Zeetijgers en de Haaien liggen nieuwe bakstenten 
klaar. Deze bestaan uit twee aparte slaaptenten die gekoppeld worden met een 
kookzeil. Zo kan er zowel droog worden gekookt en gegeten en kan de bak bij elkaar 
slapen met aan de ene zijde de jongens en aan de andere kant de meiden. Tot slot 
hebben de Zeetijgers, Zeewolven en Roggen een echte wrikriem gekregen (mij 
benieuwen welke verkenners er mee om weten te gaan, best heftig!). De kwartieren 
van de genoemde bakken moeten ze nog wel even in de lak zetten en voorzien van de 
bakskleuren alvorens ze gebruikt kunnen worden. 
 
 
Inmiddels is het zeilseizoen weer aangebroken en 
liggen alle vletten op één na (de Yelcho van de 
Zwanen - gat in zwaardkast) weer in de haven. Leve 
het echte zeeverkennerswerk, alhoewel... ook 
onderhoud hoort daarbij. Met de mooie wind van de 
laatste tijd is alweer flink geoefend voor de komende 
praktijk examens. Behaal je daarbij je Machtiging 
Boot Leiding dan mag je ook buiten de opkomsten 
zelfstandig het water op.  
 
 
’t Zuiderkruis is weer geëindigd als beste watergroep op de Regionale Scouting 
Wedstrijden. Mooi werk! Nu volgend jaar die titel prolongeren als er een tweede 
waterwerkgroep meedoet! Hoewel het Winter Wandel Weekend weer een succes was, 
is er in de Schippersraad besloten tot vernieuwing. Volgend jaar komt er een heuse 
challenge tussen de verschillende bakken. Daar zit natuurlijk ook weer een nacht in. 
Hoewel nog niet alles duidelijk is, weet ik wel het één en ander, en het wordt echt vet 
chil! Niet meedoen is dus eigenlijk geen optie!! 
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(advertentie) 

Eerder heb ik het al gehad over het tekort aan leiding bij 
de ochtendwachten. Uiteindelijk is de knoop doorgehakt 
en gaan we verder met één wacht; de Poseidon wacht. 
Deze heeft in vroeger tijden bestaan als een 
Loosdrechtse groep, maar is uiteindelijk in ’t Zuiderkruis 
opgegaan. Kortom, een soort wedergeboorte. De 
Poseidon wacht blijft in de ochtend draaien. Over haar 
leidingteam en de bakken wordt separaat informatie 
verstrekt door huidige Schippers van de 
ochtendwachten. Vast staat dat het net zo leuk blijft 
als nu. 

 
Tot zo ver weer, een behouden vaart, 
 
d’Ouwe 
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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) 



Belboei 196, mei 2011, pagina 11 

 

 

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 Diederik de Bock 06-45300466 
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht < vacature > - 
Laan van Eikenrode, Loosdrecht < vacature > - 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 035-6211801  
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 Robbert Snoeren 06-81544664 
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 en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 


