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Van de redactie
Lieve lezers,
‘Hé, de Belboei! Dat is lang geleden!’ We horen het jullie denken, en inderdaad, het is een
tijd geleden dat de Belboei in de bus is gekomen.
Dat die Belboei zo lang niet is verschenen heeft verschillende redenen. Een van die
redenen is dat de mailserver van de groep er een hele uitgelegen heeft — de website is
nog steeds uit de lucht – omdat onze lieve servertje er na jarenlange trouwe dienst
mee op is gehouden. Hierdoor konden we een tijd niet mailen en ook mail ontvangen zat
er even niet in. En dan merk je pas hoe afhankelijk we zijn geworden van e-mail…
Daarnaast zijn er nog wat technische en minder technische mankementen geweest,
maar daar zullen we jullie niet mee vermoeien. Gelukkig is ‘ie er weer en staat ook deze
editie weer boordevol prachtige en spannende verhalen van verschillende speltakken.
Zo zijn de Bevers zijn er op uitgetrokken. Ze hebben een speurtocht gedaan en ijs
gegeten. Dat hadden ze dubbel en dwars verdiend, want daarvoor hebben ze het
clubgebouw helemaal schoongemaakt.
Ook de zeilschool is weer geweest. Nou ja, het theoriegedeelte dan. Wij zijn erg
benieuwd wie er geslaagd zijn, maar dat lezen we vast in de volgende Belboei. En nu we
toch bij de Zeeverkenners en de Wilde Vaart zijn aanbeland… Er is weer hard gewerkt
afgelopen winter aan de boten. Meer hierover verderop in het blad.
Niet alleen de boten hebben een onderhoudsbeurt gekregen. Ook het dak van de
Diependaalselaan is vervangen. Het bestuur zal jullie hier alles over vertellen. Nog een
primeur: De Sioniehorde heeft een heuse ‘Mollencommissie’ opgericht. Je weet wel, van
dat tv-programma Wie is de Mol. En dat is nog lang niet alles wat er de afgelopen tijd
is gebeurd...
Het heeft even geduurd, maar zoals je kan zien is er
weer heel wat te vertellen. Wij houden je niet langer
op, maar wensen je vooral veel leesplezier toe!
Liefs,
Jouw redactie.
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Van het bestuur
De zon schijnt alweer zeer regelmatig dus de hoogste tijd voor een scout om weer
de bossen in te gaan en voor een waterscout om te gaan plannen voor het
vaarseizoen.
Ondanks dat tijdens een winterseizoen het varen op de Loosdrechtse plassen stil
heeft gelegen kunnen we dat gelukkig niet zeggen van het Zuiderkruis. De vereniging
is bijzonder druk geweest de afgelopen wintermaanden.
Zo is het dak op De Diep eindelijk vervangen, zijn alle boten dit jaar grondig
aangepakt en het aantal nieuwe leden in met name de onderste speltakken neemt
spectaculair toe. Er wordt al gesproken over een ledenstop!
Dit alles kan natuurlijk alleen maar met een groep enthousiaste vrijwilligers en
gelukkig zit dat bij het Zuiderkruis wel goed.
De komende zomermaanden zullen ze ons dan ook weer veelvuldig tegenkomen in de
bossen, op de hei en natuurlijk op het water. Met het mooie weer en de
zomerkampen voor de boeg heeft iedereen er weer zin in.
Tot snel.
Met trotse scouting groeten,
Jeroen van Heeswijk
Voorzitter Zuiderkruisgroep
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Van het Stichtingsbestuur
’n Nieuw dak op de Diep – het Zuiderkruis zit weer droog!
Na een campagne die best wel lang duurde hebben we eindelijk dan toch een nieuw dak
op ons clubgebouw aan de Diependaalselaan!
Daar was veel geld voor nodig, en dat kostte dan dus ook de nodige moeite. Rond de
jaarwisseling werd het dak opgeleverd, en het ziet er weer schitterend uit. Voorlopig
kunnen we de emmertjes weer ergens anders voor gebruiken, want lekken doet het nou
niet meer.

Iedereen bedankt, met name Wieke voor het inzamelen van geld, Wilbert voor het slim
benaderen van bedrijven en fondsen om te sponsoren, de firma Mijnhout die prima
werk heeft geleverd, en Rutger voor het een-oogje-in-het-zeil-houden.
Op de foto’s op de pagina hiernaast: tijdens de opleverinspectie kon iedereen het dak
op. En tijdens de feestelijke oplevering heeft Jeroen getest of het dak het water wel
tegen hield.
Groet,
Ruurt Stapel
Voorzitter van de Stichting Zuiderkruisgroep
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(advertenties)
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Feestelijke inwijding nieuwe dak Diependaalselaan
Al jaren was het clubhuis, waar alle verkenners (in de winter) hun opkomsten draaien,
toe aan een aantal grote reparatieklussen.
De keuken werd als eerste aangepakt. De tweede grote klus was de lekkages te lijf
gaan. Bij nader onderzoek bleek een algehele renovatie van het dak de enige zinvolle
aanpak. Maar uit eigen middelen was dat niet te financieren.
Het toenmalige bestuur besloot een actie te
starten: “Breng Zuiderkruis Onder Dak”. Als
scheidend bestuurslid heb ik me daar vol
overgave op gestort. Oud-leden en (oud)
leiding, (oud )bestuursleden, ouders van
huidige leden en vele anderen die het
Zuiderkruis een warm hart toedragen heb ik
aangeschreven.
De eerste enthousiaste reacties (en betalingen!) kwamen op 18 juni 2012 binnen. Eind
2012 hadden we bijna € 7000 door “eigen mensen” binnen gehaald. Drie grote
sponsors hebben we toen bereid gevonden om het resterende bedrag te schenken.
Hartelijk dank, VSB-fonds, RABO Coöperatiefonds en Kiwanis Hilversum /Baarn!
Ook firma Mijnhout is ons goed gezind. Met centjes en mankracht zijn ze eind 2013
enthousiast begonnen aan de vernieuwing van het dak. Het weer hielp mee dus al snel
lag het nieuwe dak erop. Na een laatste controle begin februari was het dan zover: het
nieuwe dak kon ingewijd worden.
Zaterdag 15 februari kwamen om 16.00 uur de
eerste sponsors binnen. Met een hapje en
drankje werd iedereen welkom geheten door
ondergetekende. De feitelijke inwijding werd
verricht door de voorzitter, Jeroen van
Heeswijk, met een enorme waterstraal van de
vrijwillige brandweer uit Loosdrecht. Onder luid
gejuich bleek het dak deze watervloed goed te
doorstaan!
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Niet alleen de “grote” sponsors maar ook alle overige gulle gevers worden nogmaals
hartelijk bedankt voor hun bijdragen maar vooral ook voor hun enthousiasme om het
Zuiderkruis te steunen! Onze scouts hebben weer een waterdicht clubhuis waar we
trots op mogen zijn!
Wieke Broeders
NB: Leuk is dat vanuit deze actie een ” nieuw onderdeel” van het Zuiderkruis is
ontstaan, namelijk de Vrienden van het Zuiderkruis. Deze groep bestaat intussen uit
ruim 20 personen die in de toekomst vast nog wel eens hand-en-spandiensten voor
de vereniging kunnen leveren.
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UITNODIGING voor het LEIDINGWEEKEND 2014
Hierbij nodigen wij alle leiding en ondersteunende staf van de Zuiderkruisgroep uit om
deel te nemen aan het leidingweekend, dat dit jaar plaats vindt op 11 en 12 oktober.
Wat we gaan doen is nog niet bekend, en waar we heen gaan ook niet, maar we kunnen
wel alvast verklappen dat je dit weekend niet wilt missen!

Meer info, en een mogelijkheid om je voor dit weekend op te geven, volgt later, maar
schrijf het nu alvast in je agenda!
Zorg dat je erbij bent!
Het bestuur van de Zuiderkruisgroep
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(advertenties)
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Speculaaspoppenactie 2013
Al sinds jaar en dag organiseert de Zuiderkruisgroep
in november de speculaaspoppenactie. Een actie
waar alle leden zich inzetten om Hilversum en
omstreken van een lekkernij te voorzien, en daarbij
ook een zakcentje te verdienen voor de groep.
Zo ook dit jaar weer. Dankzij de inzet van de bevers,
welpen, verkenners, wilde vaarders, en natuurlijk ook
de ouders, leiding, het bestuur en de rest van de staf
hebben we dit jaar weer een hele hoop poppen aan de
man weten te brengen, in totaal 3860!
Dit zijn er wel wat minder dan vorig jaar, waarschijnlijk heeft dit te maken met de
financiele crisis, en met het feit dat we wat minder leden hebben dan een jaar terug.
Maar al met al mogen we dit toch zeker een mooi resultaat noemen.
Met het geld dat de groep hiermee verdient, dit jaar zo’n 4500 euro, kan weer nieuw
spelmateriaal gekocht worden, kunnen de clubhuizen en boten een opknapbeurt krijgen,
kunnen we de energierekening betalen, enzovoort. Met andere woorden: Acties als
deze (en de Jantje Betonactie in het voorjaar) zijn van groot belang voor de groep.
Zonder degelijke acties zouden wij genoodzaakt zijn de contributie flink omhoog te
gooien om uit de kosten te komen.
Het best verkopende onderdeel dit jaar is de
Poseidonwacht. De verkenners en leiding van deze wacht
hebben bij elkaar opgeteld maar liefst 1567 poppen
verkocht! Dat ook de beste individuele verkoper van dit
jaar uit dit gezelschap komt zal jullie niet verbazen: Loek
Mijnhout pakt ook dit jaar weer de toppositie onder de
verkopers.
Zie het overzicht hiernaast om te zien hoeveel hij (en de andere beste verkopers per
onderdeel) er dit jaar heeft weten te verkopen.
Ook hebben er dit jaar weer diverse bedrijven poppen bij ons afgenomen, bijvoorbeeld
om cadeau te doen aan hun medewerkers. In sommige gevallen via een vader, moeder
of ander familielid dat daar werkt, in andere gevallen doordat leden ‘gewoon’ bij een
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bedrijf zijn binnengestapt om daar hun koopwaar onder de aandacht te brengen!
Misschien een leuk idee voor volgend jaar om ook speculaaspoppen voor (jo)uw bedrijf
te kopen?
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de tijd en moeite die zij in deze actie hebben
gestoken. Allereerst natuurlijk de leden zelf die de poppen hebben verkocht, maar
daarnaast ook de leiding die het in goede banen heeft geleid, en zij die meegeholpen
hebben met het distribueren van de poppen naar de verkopers.
Met zijn allen hebben jullie ervoor gezorgd dat de actie ook dit jaar weer een succes is
geworden! Laten we hopen dat dat volgend jaar weer het geval is (gaan we dan weer
door de grens van 4000 poppen heen?).
Namens alle leden van de Zuidekruisgroep: bedankt!
De organisatie van de speculaaspopenverkoop

Overzicht verkochte poppen

Onderdeel

Beste verkoper

Aantal poppen

Bevers

Asa van Hemert

33

Albert Schweitzerhorde

Sven van den Brul

166

Pieter Maritshorde

Elsa Mouwer

95

Sioniehorde

Jikke Huibers

120

Pocahontaswacht

Martijn van Beek

35

Poseidonwacht

Loek Mijnhout

376

Wilde Vaart Antarctic

Maarten Tromp Meesters

66
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Zeilschool theorie CWO I & II
Het was zaterdag avond 15 maart weer zo ver. De jaarlijkse theorie avonden! Tijdens
deze avonden krijg je les over het zeilen en na vier lessen is het examen.
Tijdens het examen wordt je kennis over onder andere manoeuvres, voorrangsregels,
en zeilstanden getest wat je hebt geleerd in de lessen. Voor CWO 2 was er zaterdag
8 maart nog een opfris avond voor de mensen waar de stof van vorig jaar een beetje
weggezakt was.
Als je het examen niet hebt gehaald dan geen nood, er is ook nog een herkansing en
anders moet je het volgend jaar overnieuw doen. Naast het theorie examen moet je
(als je je theorie examen hebt gehaald) ook een praktijk examen afleggen waar je alle
regels en manoeuvres die je hebt geleerd mag toepassen in de boot.
Ter voorbereiding op het praktijkexamen ga je tijdens de zeil opkomsten oefenen met
de leiding of je boots. Iedereen heel veel succes met het oefenen voor je praktijk
examen en het examen zelf!
Dick Klijn ( Poseidonwacht)

(advertentie)
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Een update van het Waterwerk
De Winterperiode zit er bijna op. Dat betekent dat de boten
weer gekrabd, geschuurd en geschilderd zijn. Ook het houtwerk is
weer netjes geschuurd en gelakt.
Altijd weer een hele klus die gedaan moet
worden, maar door de goede inzet van de
Zeeverkenners, Wilde Vaart, de leiding en wat extra handjes
gaan de boten op 19 april weer netjes het water in.
Dit jaar zijn er ook twee nieuwe
grootzeilen en een fok
aangeschaft, deze moesten
vervangen worden omdat ze te oud werden. Ook de
botentrailer is gerepareerd. De boten kunnen dus veilig
naar het haventje worden gereden en in het water worden
gelaten.
Sleper
Er is ook hard aan de sleper gewerkt. Helaas waren de motorsteunen en een
homokinetisch onderdeel stuk. Na aardig wat sleutelen door leiding zijn de kapotte
onderdelen vervangen, een lastig karweitje maar ze hebben het toch weer voor elkaar
gekregen. Hij loopt weer netjes, goed gedaan!!
Antarctic
Dan komen we bij onze Wilde Vaart boot, de “Antarctic”. Helaas zien we ons
genoodzaakt deze te verkopen.
De motor is stuk, en het oplappen ervan
zou de groep teveel geld gaan kosten.
Mocht er interesse iemand interesse
hebben in deze boot, of iemand kennen die
dat misschien heeft, dan horen wij dat
graag!
De Antarctic staat te koop op Marktplaats.nl.
Hier staat alle informatie over het schip vermeld.
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Zeilschool
De Zuiderkruis zeilschool is weer begonnen. We hebben dit jaar weer een grote groep
van 14 leden voor CWO I, 15 leden voor CWO II en 6 leden voor CWO III (MBL)

De theorielessen en examens zijn nu achter de rug. Het is nu nog even spannend wie
het gehaald heeft en wie er nog een herkansing mag doen, maar tegen de tijd dat jullie
dit lezen heeft iedereen zijn uitslag waarschijnlijk al binnen.
Iedereen veel succes en plezier met zeilen en evt. oefenen voor de praktijk examens het
komende seizoen!
Zomer
De leiding is alweer druk bezig met het plannen van het zomerprogramma. Opkomsten,
kampjes, Admiraliteitsdag, de Dag van het Park, zomerkamp naar het NaWaKa,
allemaal weer leuke dingen in het vooruitzicht. Maak er een gezellige en leerzame zomer
van!
Groet,
Ronald
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Sioniehorde - Wie is de mol?
Twee weken geleden kwam er een groepje welpen naar ons toe met een verzoekje: of we
alsjealsjealsjeblieft Wie is de Mol konden spelen gedurende de komende opkomsten.
In de eerste instantie waren wij als leiding een beetje sceptisch omdat het een vrij
lastig spel is, maar het plan was al helemaal uit gedacht en uiteindelijk wisten ze ons
te overtuigen.
Wie is de Mol
Voor degene die ‘wie is de mol’ niet kennen is hier een korte
uitleg:
Wie is de mol is een groot spel bestaande uit meerdere
kleine spellen waarbij de groep snoepjes kan verdienen. Aan
het einde kan de winnaar van het spel de hele pot snoep
mee naar huis nemen.
De mol kan niet winnen en zal zijn uiterste best doen om te zorgen dat er zo min
mogelijk snoep in de pot komt. De winnaar is degene die de mol kan ontmaskeren en op
de test de meeste vragen goed heeft. Deze test bestaan uit 10 vragen over het
doen en laten van de mol. Elke week zal er één ‘mollenspel’ gespeeld worden. De
penningmeester bewaart de snoeppot. Maar is die wel te vertrouwen?
Vorige week begon de selectieronde om een mogelijke mol uit te zoeken. Terwijl er in het
clubhuis druk geknutseld werd, heeft een groep van 5 welpen een tafel diep het bos in
gesleept en zijn ze begonnen met het één voor één ondervragen van verschillende
welpen. Daar is een mol uit gekomen. Wie dat is weten zelfs wij niet.
‘De eerste snoepjes’
Dit was de dag dat het eerste mollenspel gespeeld werd. Dit spel ging als volgt:
In het bos werden zachte voorwerpen als dekens en kussens verstopt, die de
kandidaten moesten vinden. Daarmee moesten zij een vangnet maken waarmee zij een
in de boom hangende pot snoep
zouden opvangen.
Na 20 minuten zou het touw
worden doorgeknipt. De locatie
van de pot was echter ook
onbekend. Als alle dekens en
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kussens binnen 20 minuten werden gevonden en als de kandidaten hiermee de pot
wisten op te vangen zouden de kandidaten 10 snoepjes verdienen.
Het is de kandidaten gelukt om enkele dekens te vinden, maar er was nog te weinig tijd
over om de pot snoep ook daadwerkelijk op te vangen…Dit was gelukkig wel goed voor
2 snoepjes in de pot! Pech, of is de mol bezig geweest…? Volgende week belooft
spanning en sensatie. Wij als leiding kijken er in ieder geval heel erg naar uit!
‘Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg’
Het doet ons goed om te zien dat de
‘Molcommissie’, zoals we het groepje dat
alle ‘wie-is-de-mol-spellen’ organiseert
maar hebben genoemd, ook deze tweede
opkomst weer met een fantastisch idee
voor een spel aan kwam.
Dit groepje bestaande uit Minke, Eveline,
Janneke, Jara, Marijn en Jikke is ongelofelijk
gedreven en heeft het zelf ook duidelijk
enorm naar de zin. Het is mooi te zien dat
iedereen het iedere opkomst leuk heeft.
Niet alleen vinden zij het leuk om dit soort
spellen te organiseren, maar ze weten de
groep ook enthousiast te maken. Elke opkomst is eigenlijk weer een klein feestje! Oké,
genoeg complimentjes nu. Op naar het serieuze werk, want wie is de mol ging verder.
Deze opkomst stond in het thema van letters. Er waren 4 bomen afgezet met touw
en in het midden werden er onder alle bladeren letters verstopt. De groep werd in
tweeën gesplitst en er werd gevraagd welke 5 er binnen de groep het best konden
zoeken. De zoek groep werd de bladeren in gestuurd om te zoeken naar de letters.
Elke welp kreeg 30 seconden om zich uit te leven. Daarna moest de welp weer uit het
vierkant en was zijn kans om letters te zoeken voorbij. Als je wel een letter had
gevonden, moest je ook uit het veld. Alle letters samen vormden een zin en de andere
groep moest van deze letters een zin maken. Voor snoepjes uit de pot was het ook
mogelijk om extra letters te kopen.
De eerste paar zoekers vonden vrijwel niks. Tot één van de welpen ineens een heel
vreemd briefje tegenkwam…Op dit briefje stonden de woorden ‘de mol was hier’.
Verdacht…Deze welp vond ook nog een letter en samen met alle andere letters kon
de woordengroep beginnen met hun werk. Van tevoren mochten ze dus nog wel kiezen
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of ze snoepjes uit de pot wilden ruilen voor letters. Aangezien er niet veel letters
gevonden waren, was dat misschien wel de beste beslissing. De twee snoepjes uit de
pot werden dus ingewisseld voor twee letters.
Na een minuut of wat puzzelen riep er
ineens iemand dat ze het wisten. De
letters vormden ‘wie is de mol’. Elk
woord was één snoepje waard, dus er
zitten nu 4 snoepjes in de pot. De
welpen hadden dus het maximale aantal
snoepjes gewonnen! Betekent dit dan
dat de mol niet gemold heeft? Of
heeft de mol misschien gezorgd dat de
snoepjes uit de pot werden ingeruild
voor letters? Misschien heeft de mol
wel expres heel slecht gezocht…En waar kwam dat vreemde briefje vandaan?
De welpen mochten hun verdenkingen laten weten door middel van de test. De leiding
heeft inmiddels ook hun verdenkingen, maar die laten we natuurlijk geheel voor onszelf.
Wij hopen op nog meer van dit soort spellen, maar we geloven niet dat de
molcommissie nog te stoppen is!
Groetjes, de leiding van de Sioniehorde

Sioniehorde opkomst februari
Een paar weken geleden maakten de oudste kinderen hun eigen opkomst. De kinderen
Marijn, Minke, Seti, Tom, Jelle en Eveline hadden een paar weken voor hun opkomst
elkaars e-mail gekregen, zo konden ze altijd naar elkaar mailen als ze een idee hadden.
De opkomst verliep goed en het was erg leuk. Jammer genoeg kon Minke er niet bij zijn.
We deden Vossenjacht, Levend Kwartet, Eierenroof en Pictionary.
De week daarna kregen de kinderen een insigne voor leiding van een dag. Die week
daarna zochten kinderen warme kleding bij elkaar voor de strandwandeling. Nadat
iedereen lekker was uitgewaaid, gingen we naar het ATC voor de boerenkool avond.
Met ons welpenjournaal voor de bonte avond hadden wij de eerste prijs. (voor de 2e
keer al!) De prijs was een piepschuim bootje (dat bij ons thema van het zomerkamp
hoort).
Marijn en Janneke
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WE NEED YOU!
Zuiderkruisgroep zoekt leiding
Hou je van spellen bedenken, leuke activiteiten ondernemen met kinderen, kampen
organiseren en de wilde golven van de Loosdrechtse en Kortenhoefse Plassen? Dan is
leiding geven misschien iets voor jou!
Zeilen met de Verkenners of Wilde Vaart, knutselen met de Bevers of Levend
Stratego spelen met de Welpen en natuurlijk uitmaken van een gezellig en fantastisch
leidingteam!

Wij zijn altijd op zoek naar versterking van onze verschillende teams. Op dit moment
vooral voor de leiding van de Bevers (5 tot 8 jaar) en de Wilde Vaart (16 tot 18 jaar),
maar ook bij de andere leeftijdsgroepen kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.
Ben je 18 jaar of ouder en klinkt dit als iets voor jou? Of ken je iemand die dit leuk zou
vinden? Laat het ons dan weten!
Stuur een mailtje naar info@zuiderkruis.nl en hopelijk zien we elkaar snel!
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Pocahontaswacht: een paar maanden op rij
Sinterklaas opkomst
30 november was het dan eindelijk zover! De Sinterklaasopkomst bij de Poca.
Alle kinderen en ook de leiding hadden allemaal prachtige surprises gemaakt. We waren
rustig wat pepernoten aan het eten en aan het luisteren naar een grappig gedicht
toen opeens twee zwarte pieten binnen kwamen stormen en een grote chaos
veroorzaakte. Gelukkig was daar de goedheiligman om ze tot rust te brengen.

Na een pepernoten gevecht, sinterklaas liedjes zingen, en wat praatjes van de
goedheiligman, was het tijd voor hem om te gaan. Toen konden wij weer verder met
het openen van de surprises.
PoCasino
De feestdagen nog maar net achter ons gelaten en
aan het genieten van een mooi nieuw jaar, was het
alweer tijd voor de PoCasino. Iedereen van de
Poseidon en de Poca had zijn of haar mooiste en
sjiekste kleren aangetrokken klaar voor een avondje in
het PoCasino.
Na wat speluitleg kon er onder andere ingezet worden
aan de pokertafel en de roulette tafel. Als je
gewonnen had of juist verloren kon je voor je geldzaken
terecht bij de bank. Er werd geprobeerd om de bank te
manipuleren om of deze te overvallen, maar de bank
was streng en goed beveiligd.
Belboei 204, april 2014, pagina 21

Na een gezellig avondje was het tijd voor de prijsuitreiking. Er waren drie prijzen te
verdelen. De prijs voor mooist aangekleed is gewonnen door Joep en Lizette.
De belangrijkste prijs, de beste speler van de avond, is gewonnen door Lizette van de
Poca! Gefeliciteerd!

Pocarecorddag
Het was weer tijd voor de jaarlijkse Pocarecorddag. We verdeelden de groep in kleinere
groepjes en aan de slag gingen ze om zo veel mogelijk nieuwe records te vestigen. Wie
kan er het langste woord bedenken? Wie kan er het langst aan een spijkerbroek
hangen? Wie maakt er de langste kledingketting? Wie kan er het snelst
beschuitfluiten en natuurlijk niet te vergeten:
Wie
heeft
er de
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De avonturen van… de Bevers
Lieve Zuiderkruisers,
Het is alweer een tijdje geleden dat er een belboei is uitgebracht. Super leuk dus dat
we nu weer een kans hebben om wat leuks over de bevers te vertellen!
Allereerst zijn er weer heel wat kinderen geïnstalleerd sinds vorig jaar. De drie
musketiers Lennart, Tim & Stijn; de twee beste vrienden Maxime & Tom en de stoere
Lucas. De groep wordt steeds groter, wat het ook telkens een stuk spannender
maakt!

Omdat de groep steeds groter en groter wordt hebben we besloten groepjes te
maken waarin de bevers gedurende opkomst veel spelletjes mee spelen. Bij deze willen
we jullie graag voorstellen aan de Tijgers, Panda's, Raketjes en de Patatjes! Deze
groepjes zijn erg leuk, omdat de bevers nu ook met andere kindjes spelen in plaats van
altijd met dezelfde
vriendjes en vriendinnetjes.

Eind vorig jaar hebben we
een kerstontbijt gehad.
Iedereen had lekkere hapjes
gemaakt, en we hebben
tegelijkertijd een film
gekeken.
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Ook zijn we dit jaar naar de strandwandeling gegaan.
Omdat het erg ver lopen was, hebben wij halverwege de
strandwandeling leuke spelletjes gedaan. Aan het
einde van de strandwandeling kregen wij lekkere
chocolademelk!
We hebben dit jaar nog veel meer leuke dingen
meegemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld het bos
opgeruimd met de nationale schoonmaakdag (zie de
foto hierboven, we hadden een mooie speurtocht
gekregen!) en hebben we een professor plof opkomst
gehad met allemaal proefjes. Ook zijn we naar de kinderboerderij geweest en hebben we
hard gewerkt aan de beverdam.
Als laatste willen wij jullie voorstellen aan meneer Bever. Meneer bever mag elke week
met een andere bever mee uit logeren. Hij heeft al veel avonturen meegemaakt, en kan
niet wachten op alle komende logeerpartijtjes! Hier onder zien jullie hoe leuk hij het had
bij Asa.
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Dat waren de avonturen van de Bevers. Als jullie meer foto's willen zien, er bestaat
een geheime bever-foto-facebook-pagina! Voor meer informatie: Mail ons op
beverleiding@zuiderkruis.nl
Groetjes en tot de volgende belboei! De beverleiding
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Paaskamp Rimpelstam
Als je een keer met de Rimpelstam op Paaskamp en het is gewoon een leuk kamp, dan
was het vast een goed idee. Probeer je het een jaar later met Pasen nog een keer, dan
was het leuk dat het nog een keertje lukte. Doe je het daarop in jaar drie, dan is een
leuke reeks aan het worden en mag het rustig een ‘traditie’ gaan heten. Het Paaskamp
van dit jaar was dan ook een ‘traditionele’ vierde kamp!
Om te voorkomen dat er dit jaar sleur in het systeem kwam en de normen en waarden
verder achteruit zouden gaan, werd besloten vooraf regels en statuten persoonlijk
aan de deelnemers uit te reiken. Enkele regels waren bijvoorbeeld:

•
Probeer een vriend te zijn voor aanwezigen die gepest worden.
•
Iedereen houdt zich aan de tijden zoals aangegeven door de leiders.
•
Mobiele telefoons worden alleen door, of met toestemming van, de leiders
gebruikt. Telefoons van deelnemers worden door de leiders bewaard.
•
De WC’s bevinden zich bij de slaapplek. Als je ‘s nachts naar de wc gaat wil de
leiding dit weten. Loop dus gerust naar Guno en maak hem wakker. Deze zal met jou
meelopen naar de wc.
Met regels als deze werd gepoogd de spelvreugde te bevorderen en het vermaak te
stimuleren. Als plek hiervoor werd een oud nonnenklooster gevonden, de Refter te
Ubbergen (vlak bij Nijmegen.)
En een bijzondere
plek dat was het
inderdaad. Het
indrukwekkende,
monumentale
gebouwencomplex
bestaat uit de Villa,
de Westvleugel, de
Noordvleugel, de
kerk, de zijbeuken en
het Zusterhuis. De
Villa
(neorenaissance)
werd gebouwd in
1880, de rest
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volgde tussen 1903 en 1926.
Architect Jan van Groenendaal zou zich hebben laten inspireren door het
middeleeuwse kasteel van Ubbergen, zoals geschilderd door Albert Cuyp. Daardoor
heeft de Refter een kasteelachtige sfeer.
Geslapen kon worden in luxe Chambrettes.
Chambrette is afkomstig uit het Frans, waar het
als verkleinwoord van chambre (= kamer) is.
Chambrettes kwamen voornamelijk voor in
kloosters. Ze bestaan uit planken afgeschoten
kleine kamertjes zonder plafond met daarin een
bed, kast, wastafeltje en een spiegel. Heel
speciaal dus! Nog specialer dat er de afgelopen
eeuw flink de zaag in de chambrettes werd gezet
zodat dit de enige nog bestaande chambrettes
van Nederland zijn!
Nadat iedereen de regels en wist-je-datjes had
doorgenomen uit het kampboekje, kwam bijna
iedereen verdeeld aan op de vrijdag in de loop van
de avond. Crisis of niet, de 21 Rimpelstammers
waren verdeeld over ongeveer 11 auto’s.
Ondertussen werden lekker wraps gegeten.
Na een avondje met vrolijke spelletjes was
het tijd om het bed op te zoeken, de ene
deed dat iets later dan de ander. Shhhh.
Shhhh. Shhhh. Shhhh. Midden in de nacht
gordijnen die open en dicht gaan. Ah,
chambrettes hebben toch wel een nadeel.
Zeker als chambrettegebruikers het nog
leuk vinden ook om in kennelijke staat
gordijnen minuten lang meerdere keren open
en dicht te doen. We draaien ons maar weer
om en proberen wederom de slaap te
vatten.
Goed geluimd werd iedereen de dag erop
weer wakker. Niemand had bezoek gehad van
spoken die nacht en iedereen was er nog
toen we rustig wakker werden.
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Het was zaterdagmiddag tijd voor een gezamenlijk programma. Iedereen werd om
12:00 verwacht op de Grote Markt te Nijmegen. Bijna iedereen was er op tijd, gelukkig
was er een (door alle weermannen en weervrouwen niet voorspeld) stralend zonnetje,
en een man met een groot bord besloot daarmee niet in onze zon te gaan staan.
Speciaal waren vier professionals ingevlogen om op jacht te gaan naar een Mol in onze
gelederen. Het bleek dat er iemand niet met de beste bedoelingen naar het kamp
gekomen was, want er bleek een saboteur tussen ons. Deze moest proberen zoveel
mogelijk het spel te dwarsbomen. De overige kandidaten moesten trachten
gezamenlijk zoveel mogelijk geld te verdienen, maar niemand wist wie de mol was en
iedereen verdacht elkaar.

Tussendoor was er telkens een
quiz waarbij werd gekeken wie
door de mensen werd
verdacht en wie niet.
Stelletjes die al jaren bij elkaar
zijn en zelfs tegenwoordig een
kind hebben blijken elkaar dus
niet volledig te vertrouwen.
Eerst moest een aantal foto’s worden nagemaakt. Hier werd een groot gedeelte
behaald. Met de muziek van Frank Boeijen in ons hoofd verzamelden we hierna in het
Kronenburgerpark. Hier werd een quiz gedaan waarbij een aantal vragen goed was. Aan
de hand van de vragen werden foto stukjes gegeven en daarmee werd de volgende plek
bepaald. Deze werd gevonden. De mol werd duidelijk zelf goed genoeg tegengewerkt in
het tegenwerken.
Hierna was de opdracht een Franse spreuk te vertalen. Een toevallig passerende
Fransoos bracht uitkomst en ook die opdracht werd aardig volbracht. Er werd
gekeken wie we konden vertrouwen, en daarna konden we verder. Weer werd verzameld
op de grote markt. De grote door iedereen altijd aangewezen als roddelkoning viel
genadeloos door de mand en voor de laatste stemming werd weinig geld opgehaald.
De ingevlogen professional Saskia bleek inderdaad bijna professioneel want ze won de
prijs. De mol bleek op karakter gekozen want dit was Roald.
Terug in de Refter werd er een prima maaltijd gemaakt en gegeten, en hierna was het
tijd voor het avondprogramma. In tijden van crisis is het natuurlijk van belang dat er
niet enkel geld word uitgegeven tijdens een Rimpelstamkamp, maar ook geld kan
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worden verdiend. Een kamp is al duur
genoeg.
Daarom begon het avondprogramma
met een bezoek aan een casino. Na
eerst allemaal grondig te zijn
gecontroleerd, maar waarbij Jelle
simpelweg door een vlotte babbel
binnenkwam, was het tijd een gokje te
wagen. Enkele uren later liep de helft
met een flinke winst en een grote
glimlach weg, en de andere helft liep
beteuterd naar buiten toe.
Uiteraard ontstond er hierdoor een
splitsing in de groep. Beide groepen
trokken voor een behoorlijk lange nacht Nijmegen in. Even bleek de sfeer bedorven toen
een jas vermist bleek, gelukkig bleek dat loos alarm. Jammer wel dat plaatselijke jeugd
moest worden gevraagd een stapje opzij te doen om van die jas waar ze op stonden
te dansen, maar dat mocht de pret niet bederven. Na een lange nacht werden de
chambrettes weer opgezocht voor een nieuw nachtje.
Ook de zondag bleken er
geen spoken te zijn
langsgekomen en de ene
Rimpelstammer
verteerde de avond iets
beter dan de andere.
Sommige
Rimpelstammers
besloten zelfs dan maar
een groot gedeelte van
de zondag in de
chambrette te blijven
liggen. Na een luxe paasontbijt (iedereen zat deze keer zelfs aan tafel!) was het tijd
voor de ook jaarlijkse 1e paasdagwandeling.
Deze zondag werd de Duivelsberg beklommen. De Duivelsberg is een 75,9 meter hoge
heuvel is gelegen op de stuwwal ten oosten van Nijmegen, tussen Berg en Dal, Beek en
de Nederlands-Duitse grens. In een stralende zon werd de tocht afgelegd en het
drankje was zeer welkom na de tocht.
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Na de fikse tocht werd in café de Platte
Kikker een ijsje genuttigd. Enkelen wilden
hierna nog de dikste boom van Nederland
bezoeken, ook dat was een geweldige
ervaring.
Bij de terugkomst bleek iedereen hersteld
van de zaterdagavond, en na de
bijzondere 1-5 was het tijd voor de ook al
traditionele Martin maaltijd (met enkele
helpers zoals Linda, Margot, Laurens en
Simone).
Toen de maaltijd was opgesmuld was het
tijd voor een nieuwe film met jong talent.
Dit jaar werd gekozen voor Top Gun. (Een
film uit een tijd dat je nog zonder helm
met je motor naar de kroeg mocht,
iemand kon oppikken en ‘s nachts weer
zonder helm naar huis kon rijden. En ondertussen lekker op je werk de kwaden naar de
bodem van de zee kon knallen.)
Helaas werden alweer voor het laatst de chambrettes opgezocht voor het laatste
nachtje.
De volgende morgen was het tijd voor opruimen, wat regen en de rit terug. Het
traditionele paaskamp was wederom bijzonder geslaagd!
Thuis kon als een (paas-)haas binnen de kortst mogelijke tijd het stukje voor de
Belboei geschreven worden.. En dat is goed gelukt (red.)!
Tot een volgend PaasRimpelstam-kamp!
Rick, een der
Rimpelstamleiders en
kamporganisatie.

Belboei 204, april 2014, pagina 30

Telefoonnummers bestuur
Dagelijks bestuur en administratie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Groepsbegeleider Bevers
Groepsbegeleider Welpen
Groepsbegeleider Waterwerk
Vertrouwenspersonen (intern)
Vertrouwenspersoon (extern)
Ledenadministratie

Secretariaat

Onderhoud en beheer
Diependaalselaan
Eikenlaan + haven
Schuttersweg
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht
Laan van Eikenrode, Loosdrecht
Verhuur Diependaalselaan
Materiaalmeester

Jeroen van Heeswijk
Guno Heitman
Maarten Kool
Ellen Reurings
Saskia van Dorsser
Ronald Frank
Han Westendorp
Ellen Reurings
G. van Voorst Vader (huisarts)
Liesbeth Rörik
Oostergo 11
1274 JS Huizen
Guno Heitman
Hoge Naarderweg 54
1217 AG Hilversum

06-18093921
035-6235245
06-50966511
06-55166564
06-47953923
035-6423268
06-50966511
06-24662191

06-18093921

Berb en Gerard Mijnhout
Maarten Kool
Diederik de Bock
< vacature >
< vacature >

035-6232476
035-6235245
06-45300466
-

Carla Zwanepol
<vacature>

035-6211801
-

Telefoonnummers teamleiding
Bevers
Pieter Maritshorde
Sioniehorde
Albert Schweitzerhorde
Poseidonwacht
Pocahontaswacht
Wilde Vaart Antarctic
Matancastam
Rimpelstam

Lot Stapel
Martijn Snoeren
Rick Stapel
Vincent Arp
Jasper Snoeren
Peter Saalbrink
Jelle van der Linde
Marit Ides
Rick Stapel

Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan
Website Zuiderkruisgroep
Webmaster
Postmaster

www.zuiderkruis.nl
Bart Audenaert
Guno Heitman

06-51300918
06-45169971
06-23212217
06-83200704
06-18609566
06-49978891
06-51389838
06-42638075
06-23212217
035-6219965
06-12108142
06-18093921
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data en mededelingen
Algemeen
2e dinsdag van de maand

Bestuursvergadering

1x per maand

Schippersraad

incidenteel

Welpenraad

Incidenteel

Beverraad

Groepsactiviteiten
Kijk voor de actuele data op www.zuiderkruis.nl!

verzendadres:

1231 CL - 8

