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 Van de redactie 
Herfst 
 
Beste allemaal. 
 
De blaadjes vallen van de bomen, en de nieuwe Belboei op de mat! En we zijn er blij 
mee, want we hebben bijna een jubileum te vieren: dit is nummer 199, dus in 
december komt Belboei 200 uit! 
 
Deze staat ook weer boordevol met leuke dingen. Zo kun je van bijna alle onderdelen 
lezen wat ze, met de herfst voor de deur, allemaal hebben gedaan. Norbert is bezig 
om de geschiedenis van de Zuiderkruisgroep uit te pluizen, en verderop in dit 
nummer vertelt hij vast wat dingen die hij ontdekt heeft. 
 
En voor de gure dagen die we vast nog gaan krijgen staat er zelfs een heus 
letterspel in deze Belboei. Gauw de puzzel oplossen, en volgende keer krijg je het 
antwoord. Succes! 
 
Tenslotte willen we Ingrid Kronenburg heel erg bedanken voor haar inzet de afgelopen 
4 jaar. De laatste 24 Belboeis (dat is sinds september 2007 !) heeft zij er steeds 
voor gezorgd dat de Belboei vanaf de drukker bij jullie thuis terecht kwam. Bedankt! 
 
De redactie 
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Van het bestuur 
De blaadjes vallen weer! 
 
Het jaar is alweer een eindje op streek. De onderdelen draaien inmiddels al een paar 
weken in de nieuwe samenstelling, iedereen heeft al een beetje aan elkaar kunnen 
wennen. De net overgevaren scouts zijn nu een paar keer mee geweest het water op, 
en weten inmiddels wat ze nog examens moeten doen voordat ze zelf mogen gaan 
zeilen. Eerdaags gaan de boten zelfs al weer uit het water voor het jaarlijkse 
onderhoud. Dit jaar niet in drie maar in twee "ploegen", omdat we nog maar twee 
wachten hebben. Dat geeft wat extra georganiseer, maar het lukt. Werk aan de 
winkel dus: er moet weer gekrabd worden, geplamuurd en geschilderd, laag over laag. 
Tot het voorjaar, dan mogen ze er weer in... Zo gaat de cyclus jaar-in-jaar-uit 
gewoon door. 
 
Bij bijna alle onderdelen gaat dat goed, maar over eentje maak ik me een beetje 
zorgen, en dat zijn de bevers. De kraamkamer voor onze hele groep: immers, vanuit 
de bevers voeden we alle onderdelen met leden, en zonder bevers wordt dat al heel 
wat moeilijker. Na een wat minder jaar staan de bevers momenteel bijna op nul. 
Ondanks dat we er nu in zijn geslaagd om daar een kei van een leidingteam op te 
zetten, zijn er nog slechts 3 bevertjes. En dat is echt te weinig! We hebben al 
gevraagd of ze vriendjes of vriendinnetjes mee willen nemen, maar daar komt nog 
niet zoveel uit. Hierbij dus een oproep aan jullie allemaal: wie weet er nog kindertjes 
van 5 tot 8 jaar, die op zaterdagochtend gezellig mee kunnen doen? Ze zijn van 
harte welkom. Meldt ze aan bij lot@ zuiderkruis.nl: die zit erom te springen! 
 
Vorige week was er even geen opkomst: alle leiding was op stap met het jaarlijkse 
leidingweekend. In feite een gezellig weekend samen, dit keer rondom Gouda. Dan 
blijkt het weer een heel leuke ploeg samen te zijn, die een weekend lang intensief met 
elkaar optrekt, fietsend, kanoënd, zeilend, enkelen zelfs mountain-bikend, en allemaal 
etend en drinkend in het centrum van Gouda. Heel leuk! Prima georganiseerd, vooral 
het weer was goed geregeld. ;-) 
 
En dan is er vanaf nu weer gewoon opkomst. Lekker in het herfstweer. Geniet ervan! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
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Van de brug 
Als dit wordt gelezen dan zit het zeilseizoen er helaas al weer op. Naar binnen dus 
en tijd voor noeste arbeid aan de vletten, spelen en werken aan challenges. 
Challenges? Ja, challenges. Na de zomer is het nieuwe spelprogramma voor de 
zeeverkenners uitgekomen en challenges maken daar een groot deel van uit. Wat zijn 
het? 
 
Ze zijn onderdeel van een doorlopende leerlijn van Bevers, via Welpen, naar 
Zeeverkenners tot en met de Explorers (Wilde Vaart). Scouting kent daarbij een 
achttal activiteiten gebieden waarin je uitdagingen (de challenges) kunt aangaan. 
Deze activiteiten gebieden zijn: butenleven, identiteit, samenleving, uitdagende 
scouting technieken, expressie, internationaal, sport & spel en veilig & gezond. De 
doorlopende leerlijn zie je terug doordat challenges van de ene groep, bijvoorbeeld 
welpen aansluiten op de van de zeeverkenners, enz. Zo leren de welpen een aantal 
basis knopen, en gaan de verkenners een stap dieper en pakken ook het pionieren 
mee.  
 
Dus in elk activiteiten gebied wordt de zeeverkenner uitgedaagd een aantal 
challenges aan te gaan. Sommige daarvan zijn verplicht en van andere moet je er 
een minimum aantal kiezen. Rond je de challenge af, dan krijg je daarvoor een 
insigne. Zie hieronder een voorbeeld: 
 
VEILIG & GEZOND 

Je doet mee aan het aangeboden programma van de troep en 
weet wat daarbij belangrijk is als het gaat om regels en afspraken, 
persoonlijke hygiëne en kookhygiëne. Je demonstreert hoe je een 
kooktoestel veilig aansluit en je weet hoe je een gezonde maaltijd 
samenstelt. Je kunt kleine ongelukjes zoals een snee of een 
brandwond behandelen . 

 
a. Verplichte challenges: 

1. Weten wat wordt bedoeld met PAMAN. 
2. Weten hoe bij een ongeval 112 moet worden gemeld. 
3. Weten hoe te handelen bij schrammen en sneden.  
4. Weten hoe je een splinter moet verwijderen.  
5. Weten wat je moet doen bij een bloedneus.  
6. Een vuiltje uit het oog kunnen halen. 
7. Weten wat je moet doen bij als je een blaar hebt.  
8. Weten wat je moet doen bij insectenbeten. 
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b. Keuze challenges 
Voer minimaal twee van de vier onderstaande challenges uit: 

1. Laat zien dat je kennis hebt van (persoonlijke) hygiëne (tijdens het koken) 
op kamp.  

2. Zeeverkenners laten zien dat zij weten hoe zij hun vlet moeten 
schoonhouden en onderhouden.  

3. Ken alle veiligheidseisen die komen kijken bij het hiken, fietsen of varen 
met je bak.  

4. Spreek in baksverband met je leiding over regels en afspraken. Welke 
regels zijn er zoal en waarom zijn ze zo belangrijk?  

 
Voor de zeeverkenners zijn de challenges weer onderverdeeld in drie levels 
(lichtmatroos, matroos en volmatroos). Elke level vraagt 
meer en kent een insigne in een andere kleur. Hoe meer 
challenges je als zeeverkenners beheerst, hoe uitdagender 
het spel van scouting samen met je leiding kan worden 
uitgevoerd. Wat te denken om als boots met je eigen bak 
op pad te gaan en te overnachten. Begin maar eens met 
een eigen bakskamp op de Diep. Durven jullie dat aan? 
 
Om e.e.a. bij te kunnen houden en te zorgen en de 
challenges aan te gaan heeft de groep een monsterboekje 
en een werkboek in elkaar gezet. Diegenen die dadelijk 
worden geïnstalleerd krijgen het monsterboekje op proef. 
De rest volgt later. 
 
Geschiedenis 
Een andere challenge is het duiken in de historie van onze groep. Nog even en we 
bestaan 100 jaar. Er liggen dus meters papier, foto’s en andere zaken klaar om 
door te worstelen. Misschien voor een boek? Tot het zo ver is zal er in de Belboei de 
rubriek ‘Het water murmelt’ verschijnen met daarin wetenswaardigheden en 
merkwaardigheden uit het verleden. Deze keer kijken we vooral naar de troep en de 
bakken. 
 
Inmiddels heeft de Poseidon troep haar eerste opkomsten achter de rug. Van zowel 
de zeeverkenners als de leiding zijn de verhalen enthousiast, ‘leuk met al die bakken; 
nu komen de spelen ook veel beter uit de verf’, ‘eigenlijk wel gezellig zo met z’n allen 
en die andere zijn ook leuk’. Ook heb ik stiekem gehoord dat er gekozen is voor een 
troep-kleur beginnend met een T, en dat er dus ook mogelijk truien in die kleur gaan 
verschijnen. 
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Daarnaast heeft de Poseidon de Scheepsraad weer doen herleven. In de 
scheepsraad zitten alle kaderleden (kwartieren en bootsen), en hebben ze hun eigen 
voorzitter en secretaris. Zo hebben ze laatst na de opkomst vergaderd over de 
baksindeling en het programma. De stuurlieden mogen aanschuiven, maar hebben 
geen stemrecht en in principe laat de schipper zich er nooit zien.  
 
De Antarctica is goed begonnen met een aantal leuke opkomsten waarbij er meer 
verantwoordelijkheid wordt gegeven aan de Wilde Vaarders. Zo zijn er verschillende 
commissies in het leven geroepen, zoals de commissie schip. Deze gaat het 
voortouw nemen en coördinerend optreden met betrekking tot de nu nog Jan van 
Gent. Goede ontwikkeling, krijgen we waarschijnlijk ook eerdaags een overzicht van 
mogelijke ligplaatsen. 
 
Daarnaast wordt nu onderzocht welke cursussen moeten worden gevolgd om 
volgend zomer met het schip de zee op te gaan. Echt gaaf! 
Wetende dat het Zuiderkruis op dit moment niet ruim bij kas zit heeft het bestuur 
gelukkig toch besloten om geld vrij te maken voor een nieuwe bodem van de Yelcho. 
Deze vlet stamt uit 1965 en had vorig jaar al een aantal lekkages. Die zijn toen 
verholpen, maar van de zomer bleek het weer dweilen met de kraan open te zijn. 
Sinds die tijd ligt zij op de wal en moeten de Zeemeeuwen een vlet van de 
Pocahontas lenen. 
 
Ook zijn er weer zeilexamens afgenomen. Zie hieronder de resultaten. Er zijn 
verkenners die hebben voldaan aan de eisen voor het CWO I en daarmee hun zeil 
insigne rood gehaald. Maar er zijn er ook die voldaan hebben aan de eisen van CWO 
II en dus het zeilinsigne groen mogen gaan dragen. Tenslotte hebben we er zelfs 
eentje die zijn MBL ZA heeft weten binnen te slepen.  Allen gefeliciteerd! 
 

 Zeil insigne Rood: Zeil insigne Groen: 
 Pocahontas: Julius Hendirx (Bevers) 
  Pjotr Kuiper (Zeetijgers) 
 
 Poseidon: Melissa Spaans (Otters) Lilian Snoeren (Zeemeeuwen) 
  Bas van Hengstum (Bruinvissen) 
 

 MBL ZA 
 Pocahontas: Tim Brakenhof (Kaaimannen) 
 
Met het halen van zijn zeilinsigne rood is Julius Hendrix bovendien ook nog 
geïnstalleerd als kwartiermeester van de Bevers. Maar ook Thijs Sulman heeft zijn 
kwartiermeestersstreep te pakken. Gefeliciteerd! 
 

Tot zo ver weer, een behouden vaart, d’Ouwe 
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Poca vs. Ankerwacht opkomst 
The beatle begins!!! 
 
Vandaag hebben wij iets heel leuks gedaan. Nadat we geopend hadden moesten de 
Poca en de Ankerwacht allebei 2 groepen maken en daarna kregen we de opdracht 
geschreven door de toffe Saskia, de beatle (battle?, red) om overal in Hilversum 
foto’s van verschillende gebouwen te maken. Er waren ook 2 posten, 1 bij het 
Laapersveld. 
 
Daar kregen we de opdracht een paar ingrediënten te zoeken voor onze pizza’s. We 
moesten ook een foto maken van iemand bij een gans. Dat wilde Hanna graag, ze 
vond de gans genaamd Pluk heel erg aantrekkelijk, en ze vroeg hem ten huwelijk. 
Maar helaas reageerde Pluk niet. Een groot verdriet van Hanna.  
 
Toen moesten we naar Hotel De Waag voor de 2e post. Daar zaten Saskia en 
Martin. Elk groepje kreeg 10 euro en moest op de markt 250 gram kaas, 100 gram 
beenham en champignons kopen. Maar op de markt kwamen we een zwerver tegen 
die bij ons ging bedelen voor geld. Maar we mochten alleen de benodigde spullen 
kopen dus kreeg hij een troostzoen van Kristina. We waren als laatste terug maar 
we hadden op 1 groep na het meest bezuinigd. Toen moesten we terug naar het 
clubhuis en begonnen we de pizza’s te maken. We gooiden ze op het kampvuur en ze 
waren snel klaar. Na 2 ontplofte pizza’s en 2 flessen spiritus verder hebben we 
uiteindelijk heerlijke pizza’s gegeten. De eerste plaats was vanwege een gebroken 
fiets voor de Ankerwacht. Maar wij sportieve Poca’ers feliciteerden hun daarmee.  
 
Dat was een knallend 
begin voor het 
winterseizoen. Leiding 
bedankt! 
 
Groetjes Max en 
Michael. 
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De Pieter Maritshorde! 
 
We openen met een liedje daarna gaan we naar het bos. Toen gingen we pompoenen 
uithollen en er een gezichtje in maken. 

 
We gingen brood bakken met vuur. We gaan ook soms BOWLEN en dan krijgen we een 
superlekker DRANKJE. 
 
En met het brood maken was het brood al op voor dat we het konden krijgen, we zijn 
ook zo goed in brood maken. Jammer dan. 
 
Soms spelen we op het veld en soms op het schoolplein. 
 
Scouting is trouwens heel bekent met de jonge woudlopers uit de Donald Duck. Onze 
woudlopersnaam is: W.E.L.P.E.N.  
 
(wandelende everzwijnen lopend poepend en niezend). 
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Wij hebben een heel mooi clubhuis. De irritantste leiding van ons is: Wouter 
Schouten van de Velden, jep dat is waar. Omdat  
 
je van hem niet meer dan 10 marsmallows mag. Maar we moeten natuurlijk niet te 
veel opscheppen he mensen. Er zijn heel wat  
 
jongens overgevaren naar de verkenners en er zijn 2 bevers bijgekomen dus we zijn 
nu met 15 kids. 
 
De PIETER MARITSHORDE is de coolste, fantastische, grappige, leukste horde van 
alle hordes. 
 
KOM VOORAL BIJ DE PIETER MARITSHORDE ALS JE COOL WIL ZIJN!!!!!!! 
 
Groetjes, Eline van Schaik en Maaike Verstege. 
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Bevers! 
“Bevers gaan een kijkje nemen Huize Hotsietonija. Spelen mee met Lange Doener 
altijd pret, altijd pret, altijd pret en feest hoera, hoera!” 
 
Een vraag die ons alweer een paar weken bezighoudt is; “Wat  te doen met drie 
bevers”. Tikkertje? Lastig. Verstoppertje? Zou kunnen. Levend Stratego? Een 
uitdaging met bevers, vooral als je er maar drie hebt. Kinderboerderij? Top! En zo 
gingen we afgelopen zaterdag met drie kindjes in de auto richting de kinderboerderij. 
Alle dieren zijn voorbij gekomen. Schapen, herten, konijnen, vogels, hanen, zwanen, 
kippen, pauwen, noem ze maar op!  Alle dieren zijn dan ook nagedaan, wat voor 
heerlijke taferelen zorgde.  
 
Na een rondje langs de dieren te zijn geweest, mochten de bevertjes uiteraard ook 
nog even in de speeltuin spelen. Waar wij dachten dat ze het na een kwartiertje wel 
voor gezien zouden houden, dachten zij daar totaal anders over. Ongeveer drie 
kwartier later zijn we toch nog even de hele kinderboerderij langsgelopen om 
vervolgens weer in de auto te stappen richting het huisje van Lange Doener aan de 
Schuttersweg.  
 
De opkomst werd afgesloten met “tien tellen in de rimboe” in het bos en daarna was 
het feest alweer voorbij. Voordat we het wisten was deze mooie opkomst alweer 
afgelopen. Op naar de volgende! 
 
Groetjes, 
 
De beverleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Lieve allemaal, zoals jullie ongetwijfeld doorhebben, zijn wij op zoek naar nieuwe 
bevers! Als jullie dus kindjes kennen tussen de 5 en de 8 die graag een keer een 
kijkje willen nemen, stuur dan een mailtje naar bevers@ zuiderkruis.nl! Jullie zouden 
ons hier heel erg gelukkig mee maken! 
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BelSignalen! 

Heeft iemand de blouse van Matise gevonden? Het was een 
nieuwe blouse met het CWO I insigne, CWO II insigne, het 
knopen insigne, Zuiderkruis Hilversum bandje, kustwachtlintje 
en 2 bootsstrepen, het Zuiderkruislogo en het 
kustwachtlogo. 
 
Al deze zaken zijn er bloedig opgenaaid door ondergetekende, 
je kunt je dus voorstellen dat Matise en niet in de laatste 
plaats ik, deze blouse heeeel graag terug willen. Dus wie o 
wie heeft hem gevonden? telefoontje kan naar 
06-47982482 of mailtje naar louise@ tureay.com. 

Luuk Moerkens is al sinds de zomervakantie zijn 
zeeverkennersbloes kwijt.  Die is natuurlijk blauw.  Er 
zitten drie insignes op van JubJam, een insigne van het 
90-jarig bestaan, naambandje Poca, installatie teken en 
op de mouw het zeilinsigne wit - daarnaast misschien ook 
nog een aanwijzing: zijn naam. 
 
Daarentegen is Luuk sinds de zomervakantie in het bezit 
van een andere bloes.  Daarop zitten twee insignes van 
JubJam, insigne 90-jarig bestaan, naambandje Poca en 
een bandje zeil-opstapdag, maar geen installatie teken.  
Kortom: wie heeft de bloes van Luuk en van wie is die 
andere bloes? 

Bij controle van de keukeninventaris blijkt er tussen alle 
potten en pannen geen enkele functionerende koekenpan 
meer te zitten. Wie heeft er in zijn keukenkastje nog een 
vergeten maar goede koekenpan liggen en wil die doneren 
aan Zuiderkruis? 
 
We zijn op zoek naar verschillende 
maten (niet te klein) en als  het 
even kan niet met een loslatende 
antiaanbaklaag. 
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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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Het water murmelt... 
• … dat de naam van het Zuiderkruis zeker tot aan 1940 niet bestond en de 

groep toen de Hilversumsche Watergroep (groep 2) heette; 
• … dat die groep vroeger maar 1 zeeverkennerstroep had; 
• … dat er pas in 1973 een tweede troep is ontstaan; 
• … dat er dus toen werd gesproken over Troep I en Troep II; 
• … dat beide troepen ook toen opgedeeld waren in bakken; 
• … dat de bak Zeemeeuwen (toen nog patrouille genoemd, wat toen ook 

gebruikelijk was) tot één van de oudste bakken van het Zuiderkruis hoort 
(eerste patrouille order geschreven op 3-12-1939); 

• … dat de kleuren van de Zeemeeuwen blauw-rood zijn  en dat zij thuis 
hoorden in de Yelcho, van de kleur rood; 

• … dat de bakken Robben, Otters en Zeearenden ook tot de oudste bakken 
van het Zuiderkruis horen maar we nog niet precies weten wanneer ze zijn 
ontstaan; 

• … dat de Robben van oudsher in de Vega voeren en hun bakskleuren rood-
zwart zijn en dat deze bak nog steeds bestaat en hun boot daarom de kleur 
zwart heeft; 

• … dat de Otters van oudsher in de Terror voeren en hun bakskleuren bruin-
wit zijn (en de huidige Fram als basis kleur wit heeft en daarom goed bij de 
Otters past; 

• … dat de bak Zeearenden met de kleuren groen-zwart niet meer bestaat, 
maar de boot van de Zeearenden nog wel, namelijk de Nautilus; 

• … dat zij die nu de Nautilus varen zich eigenlijk Zeearenden zouden moeten 
noemen; 

• … dat de IJsvogels met ook een oude bak is en in elk geval terug gaat tot 
kort na de oorlog; 

• … dat de bakskleuren van de IJsvogels licht blauw zijn en dat zij de 
oorspronkelijke eigenaren zijn van de Aurora zijn; 

• … dat jongere baksnamen binnen het Zuiderkruis de Kaaimannen (groen-
geel), Bevers (blauw-geel) en Bruinvissen (ornaje-bruin) zijn, waarvan de 
laatste in de Terra Nova voeren; 

• … dat zij die nu in de Erebus varen zich Kaaimannen zijn gaan noemen 
gezien de groene basis kleur, de Bevers in de Discovery gezien de basiskleur 
geel en de Bruinvissen in de Terra Nova zitten (die toch als basiskleur oranje 
heeft); 
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• … dat die troepen pas in 1976 namen kregen; 
• … dat ze werden vernoemd naar de wachten die gelopen werden op een schip 

om te zorgen dat alles veilig verliep. De naam van Troep I werd de 
Stuurboordwacht en die van Troep II de Bakboordwacht; 

• … dat in 1980 een derde troep kwam die ook naar een bestaande wacht op 
een schip werd genoemd, namelijk de Anker Wacht; 

• … dat de geschiedenis van de troepen na 1980 nog niet is uitgezocht, maar 
dat het eigenlijk raar is dat de huidige troepen nog steeds het woordje 
‘wacht’ achter hun naam plakken omdat zowel Pocahontas en Poseidon niets 
te maken hebben met het wacht lopen een schip; 

• … dat er de volgende keer o.a. over de stam wordt gemurmeld, maar dat we 
nu al weten dat ze in hun huishoudelijk reglement hebben staan dat ze een 
beweging voor jonge mensen zijn die zich ervoor willen inzetten, samen, door 
exploratie, bezinning en een dienende levenshouding, gestalte te geven aan 
naastenliefde. 

Norbert 

Dit is de Yelcho, de Chileense stoomsleper waarmee Ernest Shackleton en z’n 
bemanning in 1916 gered werden van een mislukte expeditie naar Antarctica. 

Ze waren gestrand nadat hun schip de Endurance was vermorzeld door pakijs. 
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Letterspel  
Hoe heet je horde? Hoe heet je wacht? Zoek de namen op in dit letterspel. Allemaal 
scoutingtermen, woorden van de Zuiderkruisgroep. 
 
Ieder woord uit de lijst staat in het vierkant, soms naar rechts, soms naar boven, 
soms naar beneden, soms schuin. Zoek ze op en streep de letters weg. Let op: veel 
letters worden meerdere keren gebruikt! 
 
De letters die overblijven vormen een vraag. Stuur het antwoord op die vraag naar 
belboei@ zuiderkruis.nl. De eerste die het goede antwoord instuurt, vermelden we in 
de volgende Belboei. 
 
Volgende keer lees je de uitslag. 
Veel plezier! 

(advertentie) 
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akela clubhuis kampdoop matanca stam 
albatros dam kano nachten tenten 

anker diep kortenhoef pannen tui 
bak  gijp kuil pocahontaswacht vis 

bakskist grootte kustwacht poseidonwacht vlam 
bever horde lelievlet ree welp 
boot insigne lint scouting zuiderkruis 
boots kaart lol sionie zuwe 
buis kader mast stag  
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(advertenties) 

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
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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 Diederik de Bock 06-45300466 
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht < vacature > - 
Laan van Eikenrode, Loosdrecht < vacature > - 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 06-42810345  
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 

 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Lot Stapel 06-51300918 
Pieter Maritshorde Miranda Peters 06-30100793 
Sioniehorde Marit Ides 06-42638075 
Albert Schweitzerhorde Robbert Snoeren 06-81544664 
Albatroshorde Ellen Reurings 06-50966511 
Poseidonwacht Michiel van Tol 06-30011426 
Pocahontaswacht Bart Audenaert 06-12108142 
Wilde Vaart Antarctic Jelle van der Linde 06-51389838 
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 

1x per maand Schippersraad 

incidenteel Welpenraad 

 

 

Data 

19 november Inleveren Speculaaslijst en geld 
25 november Uitrijden Speculaaspoppen 

3 december Sinterklaasviering 

21 januari 2012 Groepszwemmen en boerenkool 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 


