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Redactioneel

Beste lezers!

Hierbij de eerste Wing van dit nieuwe scoutingsei-
zoen. Tevens ook een geheel vernieuwde vormge-
ving, met dank aan Christiaan!

Deze uitgave staat weer vol met bijdragen vanuit 
de stichting, groepsraad en natuurlijk de speltak-
ken. Ook is er nieuwe leiding geïnstalleerd, zij zul-
len zich in deze Wing voorstellen.

Naast dat we super blij zijn met deze nieuwe aan-
winst, zijn er nog de nodige vacatures. Deze zijn te 
vinden in de colofon.

Bij interesse en/of opvragen van informatie, mail 
dan naar de redactie! redactiewing@verbraakmar-
grietgroep.nl

Voor nu, veel leesplezier!
Een hartelijke scoutinggroet, Dana

De Wing in een nieuw jasje

GEBOUWEN TE HUUR

Wist je dat de scoutingge-

bouwen te huur zijn? Kijk op 

verhuurscoutingharderwijk.nl 

voor de mogelijkheden.

aDVERTEREN
Wil je ook met een advertentie 

in dit clubblad staan? Infor-
meer bij de redactie naar de 
mogelijkheden en de kosten. 
redactiewing@verbraakmar-

grietgroep.nl

DOE MEE!

We vinden het fijn als u als 

ouders betrokken bent bij 

scouting. Dat kan. De groep-

sraad zoekt nog ouderverte-

genwoordigers. Informeer bij 

de leiding van de speltak!

FaCEBOOK
Volg ons op facebook 
en je leest de aller-
laatste berichten als 

eerste!



Groepsraad

Centraal emailadres
groepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Voorzitter: Rob van der Heijden
voorzittergroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Vice voorzitter: (vacature)

Secretaris: Janet Grootveld
secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Notulist: Jenneke van Geet

Penningmeester: Miranda Huizinga
penningmeestergroepsraad@verbraakmargriet-
groep.nl

Praktijkbegeleider: Tanya Jacobs
praktijkbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Rink Oord
vertrouwenspersoon@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers: 
Bevers: vacature
Welpen: attie van Herwijnen
Scouts: vacature
Explorers: vacature

Speltakken:
Bevers: bevers@verbraakmargrietgroep.nl
Karin Dekens, annemarie van den Ham, 
Janno van der Velde, Liduine van Hoof

Welpen: welpen@verbraakmargrietgroep.nl
Tanya Jacobs, Rob van der Heijden, Helen van der Heijden, 
Robin de Kleine, Bouke Jansen, Elisa Stroop

Scouts: scouts@verbraakmargrietgroep.nl
Dirk Willemse, Sven Counotte, Dana van Doorn - Petersen, 
Grieco Stroop, Esmee Verschoor, Ruben Vrijhof

Explorers: explorers@verbraakmargrietgroep.nl
Wim den Ouden (tijdelijk), Ellen de Vries 

Stam: stam@verbraakmargrietgroep.nl
Robin de Kleine



kampvuurkuil

Tijdens onze enquête in 2015 bleek er bij 
de leden veel behoefte te zijn aan een 
kampvuurkuil. Tijdens NL Doet in maart 
2016 werd er om te beginnen een gat ge-
graven met behulp van een kraan van Ra-

oudi Bestratingen. Dit gat is de hele zomer 
blijven liggen maar in de tussentijd is de omge-
vingsvergunning aangevraagd (en verleend) en 
ook het hout is geregeld bij Houthandel albert van 
der Horst.
 
Op zaterdag 1 oktober is er om 7:30 uur begon-
nen met de aanleg van de tribunes en trappen in 
de kuil. Met de hulp van Cor van de Glind (ma-
debycor.nl) via Jaap de Vries Producties uit Er-
melo hebben we een flinke stap gemaakt maar 
het bleek toch meer werk dan gedacht. Geluk-
kig kwamen een aantal ouders helpen met gra-
ven en bouwen. Op zaterdag 8 oktober zijn we 
weer om 7:30 uur begonnen en met de hulp 

van diverse ouders en leidinggevenden hebben 
we uiteindelijk tegen 18:30 uur de bouw afgerond. 
Wanneer u dit leest is de vuurplaats zelf ook al 
aangelegd.
 
Een grote wens van de vereni-
ging is hiermee vervuld en we 
zijn super trots op het resultaat! 
Omdat we voor flink duurzame 
materialen hebben gekozen 
(o.a.3 cm dik hardhout) verwach-
ten we nog jarenlang plezier te 
hebben van deze vuurkuil.

alle ouders en sponsors die 
ons hierbij hebben geholpen 
zijn we enorm dankbaar 
voor hun inzet en bijdrage.

Dirk Willemse

aanleg kampvuurkuil 2016



Voorzitter groepsraad

Er is mij gevraagd om mijzelf voor te stellen. Nou 
bij deze: ik heet Rob, voor sommige beter bekend 
als Chil, en ben per 1 september groepsvoorzitter 
van onze groep.

Ik ben als welpje begonnen in 1981, de scouts tijd 
heb ik overgeslagen. Maar toen ik 15 jaar was ben 
ik weer begonnen als Explorer. Sindsdien ben ik 
leiding bij de Esta’s en Explorers geweest en heel 
kort nog zelfs Scouts leiding. Verder heb ik jaren 
lang het verhuur gedaan voor de stichting. al met 
al heb ik aardig wat stappen in deze vereniging ge-
zet zo’n 32 jaar.
 
Ik heb, zeker de laatste 20 jaar als leiding en be-
stuurslid van de stichting, heel wat mooie dingen 
gezien en meegemaakt. Ook heb ik slechtere tij-
den meegemaakt, weinig leden en lage financiën, 
maar we zijn er altijd weer doorheen gekomen. 

Zeker de laatste 5 jaar zijn we druk bezig om het 
leiding team te verjongen en om het team goed 

gekwalificeerd te krijgen, zodat we elke zaterdag 
weer met een mooi, leuk, uitdagend en geweldig 
programma voor de kinderen staan.

Buiten dat onze leiding zich elke zaterdag inzet 
voor de opkomsten, zien we ze ook altijd bezig met 
activiteiten om de vereniging te verbeteren en te 
profileren. Zo staan we sinds 2 jaar op 4 mei bij de 
dodenherdenking op de begraafplaats. Zetten we 
ons in met verschillende acties,  zoals de collecte 
van Jantje Beton, de Grote Club actie, sinds vorig 
jaar helpen bij de glijbaan in het Hortuspark in de-
cember en onze vereniging promoten bij de Deen. 

Verder hebben we natuurlijk een geweldige stich-
ting die ervoor zorgt dat wij als vereniging, zor-
geloos elke zaterdag onze opkomsten kunnen 
verzorgen. Onze gebouwen worden goed onder-
houden en verbeterd.

Kunnen we dit allemaal alleen, nee helaas niet. 
We hebben de hulp van ouders hard nodig op elk 

Ik ben trots!



Voorzitter groepsraad

niveau, zoals:
•  bestuurslid stichting
•  leiding geven aan één van de speltakken 
•  hulp bij onderhoud van de gebouwen
•  hulp bij grotere klussen

De mooiste klus afgelopen jaar is onze nieuwe 
kampvuurkuil, met hulp van leiding, leden en ou-
ders hebben we een mooie kuil waar onze groep 
vele jaren plezier van zullen hebben. 

al met al kunnen we alle hulp gebruiken. Ik hoop 
dat iedereen, in de toekomst een gaatje kan vrij 
maken in hun agenda, als we iemand nodig heb-

ben. We doen het toch allemaal voor de kinderen 
die elke week met plezier naar de opkomsten ko-
men.

als laatste wil ik het over de titel van mijn stukje 
hebben. TROTS!!! Ik ben super trots om groeps-
voorzitter te mogen zijn van deze groep. Wat wij 
met z’n allen elke week weer neerzetten is gewel-
dig. Iedereen die zich op welke manier dan ook 
voor onze groep in zet mag hier trots op zijn. Trots 
op jezelf en op elkaar.

Met vriendelijke groet,
Rob (Chil), Voorzitter groepsraad



Voorstellen

Hoi Hoi!
Ik ben Liduine van Hoof en ik ben 18 jaar. Ik geef 
sinds dit seizoen leiding bij de bevers. 3 jaar 
geleden heb ik al een jaar bij de bevers meege-
draaid, toen nog als hulpleiding. Vanaf dit sei-
zoen draai ik mee als volledige leiding! Verder 
Studeer ik Verloskunde in amsterdam en speel 
ik viool. Ik heb veel zin in het leiding geven en 
kom jullie vast op scouting een keer tegen!
Groetjes, Liduine van Hoof

Hallo allemaal,

De meeste kennen mij al, maar voor hen die mij niet 

kennen zal ik mij voorstellen. Ik ben Grieco Stroop vader 

van 3 kinderen, die ook allemaal  op scouting zitten. Ik 

heb eerst bij bevers leiding gegeven (Bas Bos). Daar 

hebben ze nu genoeg leiding, dus vond ik het tijd om 

verder te gaan en zo ben ik bij de scouts terecht geko-

men.
Dit was in het kort wat van mij als je nog meer wilt weten 

dan kun je mij gewoon bij de opkomsten aanspreken!

Vriendelijke groet, Grieco Stroop 

Hallo,
Mijn naam is Ruben Vrijhof en 
ben sinds dit jaar leiding bij de 
scouts. Dit jaar word mijn 12e 
scouting jaar bij de Verbraak 
Margriet Groep. Ik ben altijd met 
veel plezier naar de opkomsten 
gegaan en vind het super leuk 
om nu zelf als leiding kinderen 
enthousiast te maken voor scout-
ing. De dingen die ik zelf altijd zo 
leuk vond om te doen bij scouting 
waren: pionieren, vuur maken, 
hakken en de typische scouting 
dingen. Buiten scouting om ga ik 
nog naar school, ik zit op Land-
stede Harderwijk en ik ga dit jaar 
mijn mechatronica diploma bin-
nen slepen. Verder zijn mijn hob-
by’s: Fietsen, jiujitsu en scouting. 
Ik hoop dat de scouts net zo veel 
plezier in scouting hebben als ik, 
toen ik nog een scout was. Daar 
wil ik graag bij helpen. 
Groetjes, Ruben Vrijhof 



Geldzaken

Het is alweer even geleden dat er een bericht van 
mijn kant is geweest.

Sinds april 2015 zijn we begonnen met automati-
sche incasso en met succes. Ruim 70% van onze 
leden maakt hier gebruik van. Een automatische 
incasso is dat er door ons op de 1e werkdag van 
de maand de contributie van uw rekening wordt af-
geschreven. Het voordeel hiervan is dat u er geen 
omkijken naar heeft en wij de contributie  op tijd 
ontvangen.

Maakt u nog geen gebruik van automatische in-
casso en u wilt dat wel. Stuur dan een e-mail en 
ik zorg ervoor dat er een SEPa automatische in-
casso wordt gemaild.

Op de algemene ledenvergadering in januari 2015 
hebben we besloten om de contributie jaarlijks te 

indexeren met een percentage. Dit jaar hebben 
we hier geen gebruik van gemaakt, maar voor 
aankomend jaar zal de verhoging 1% zijn. Dit 
betekent dat de contributie vanaf 1 januari 2017 
€ 11,60 per maand is.
Wij zullen u er in december 2016 nogmaals 
per e-mail aan herinneren. als uw e-mail adres 
gewijzigd is, wilt u dat aan mij doorgeven? Wij 
doen alle communicatie per e-mail!

Mochten er financiële problemen zijn met het 
betalen van de contributie, neem dan contact 
met mij op. Wij kunnen dan samen kijken voor 
een oplossing.

Groeten, 
Miranda Huizinga
penningmeestergroepsraad@
verbraakmargrietgroep.nl

Contributie 2017



Het 
seizoen is weer begonnen! En 
wat een geweldige start bij 
de Bevers. 

Tijdens de 
eerste opkomst 

stonden er ineens 
allemaal nieuwe 

jongens met de vraag 
of ze een keertje mee 
mochten draaien. En 
met succes, want na de 
herfstvakantie hebben wij 5 
Bevers mogen installeren. Nu zijn wij met 
10 Bevers! Een 
leuk zooitje bij 
elkaar. 



bevers

De 
afgelopen opkom-
sten hebben wij super leuke 
activiteiten gedaan. Broodjes 
bakken boven een echt vuur, 
een waterpret-opkomst, Poke-

monhunt bij de Deen, leren communiceren 
tijdens Jota-Joti, geknutseld voor Hal-

loween en nog veel meer. 

als leiding gaan 
wij ons best doen 
om ook de ko-
mende periode 
een gevarieerd, 
leuk en scouting-
achtig programma 
aan te bieden. Met in 
december zelfs een 
nachtje logeren in het 
clubhuis!







We zijn met de Welpen 
druk bezig geweest in 
dit nieuwe seizoen. 

Na het installeren van 
de overgevlogen Be-
vers, de Burendag, 
de ‘zoete’ Welpendag 
en de opkomst bij de 
DEEN, zijn we begon-
nen om ons terrein om 
te bouwen naar een 

jungle waar de Welpen 
samen met de leiding 
elke week heerlijke ac-
tiviteiten kunnen doen. 

Tijdens ons week-
endkamp zijn we be-
gonnen om een stuk 
terrein te gaan ombou-
wen tot de raadrots. De 
raadrots is een stukje 
jungle waar we de op-

komsten kunnen ope-
nen, waar de leiding 
iets kan uitleggen. Ook 
de jarige welp mag op 
de raadrots als deze 
wordt toegezongen 
door de andere wel-
pen. In de buurt van de 
raadrots hangt nu ook 
een vlaggentouw zodat 
we de opkomst officieel 
kunnen openen. 

De zes nesten die 
we hebben met de 
kleuren, blauw, rood, 
paars,oranje, rood en 
groen hebben een ei-
gen plek gemaakt te-
genover de raadrots 
zodat iedereen weet 
waar ze moeten staan 
tijdens het openen. 

We gaan nog leuke 
bordjes maken om het 
helemaal af te maken 
en dan hebben we een 
gezellig stukje welpen-
bos! Kom gerust een 
keertje kijken!

Groetjes,
de Welpenleiding

Raadrots



welpen

afgelopen maand (1 oktober) heb-
ben we weer een hele gezellige 
welpendag gehad bij de buren, de 
welpendag is een middag waarbij 
veel andere welpen uit de regio met 
elkaar allemaal leuke activiteiten 
doen.

Het terrein van de scouting groep 
Regay was helemaal omgedoopt tot 
een grote snoep fabriek waar onze 
welpen op bezoek mochten komen. 
Bij aankomst moesten we eerst door 
een hele strenge controle, dit omdat 
ze in een fabriek natuurlijk goed op 
de hygiëne moeten letten. 

Na een goede warming-up kwam de 
baas van de snoep fabriek er achter 
dat alle suiker verdwenen was, dit 
was een heel groot probleem om-
dat je zonder suiker geen snoep kan 
maken. De welpen werden allemaal 
hard aan het werk gezet en hiermee 
konden ze suikerklontjes verdienen. 
Met al dat suiker was de suikerfa-
briek gered.

Kortom en was een erg 
leuke en actieve dag!

Groetjes
De welpenleiding 

Welpendag 2016



Opkomsten
Dit seizoen zijn we met 
een iets kleinere club 
begonnen dan het vori-
ge jaar en met een nieu-
we leiding Ruben Vrijhof 
en Grieco Stroop. Leuk 
om in het geval van Ru-
ben, een medeleiding te 
krijgen waaraan je zelf 
leiding hebt gegeven.
Op 3 september ston-
den 15 scouts en 6 baby 
scouts te trappelen om 
aan het nieuwe seizoen 
te beginnen. Voor de 
Baby scouts (een ereti-
tel die ze hebben, totdat 

ze geïnstalleerd zijn) 
was dit best spannend, 
want ‘in welke patrouille 
kom ik en zit ik bij men-
sen die ik ken’. 

10 september was het 
tijd voor de scouts om 
hun patrouille wat meer 
smoel te geven en heb-
ben ze per patrouille 
een patrouilleschild ge-
maakt die ze boven hun 
tafel hebben hangen. 
Hier zaten echt leuke 
ideeën bij. 17 septem-
ber zijn we met zijn al-

len naar het klimbos in 
Ermelo geweest en na 
een korte uitleg over 
de veiligheid en hoe te 
handelen mochten de 
kids en leiding lekker 
gaan klauteren over de 
verschillende parcours 
en hier zaten best pittige 
stukjes bij. 
24 september was het 
weer zover; burendag 
en dit jaar hebben we dit 
weer samen met onze 
buren van de Ragay 
Redoz gedaan en het 
was een zeer geslaag-

de opkomst en erg 

gezellig. Op 1 oktober 
was het dus zover en 
werden 6 zenuwachtige 
Baby Scouts en 2 iets 
minder zenuwachtige 
leiding geïnstalleerd. 

8 oktober hadden we 
een groepsopkomst 
bij de Deen in de stad. 
Op 15 oktober was het 
weer Joti/Jota en om 
eens een andere draai 
te geven aan commu-

nicatie zijn we met de 
jongste scouts gaan 
solderen terwijl de Pl’s 
en apl’s de Explorers 
gingen helpen met de 
Joti Hunt. 9 oktober heb-
ben de scouts les gehad 
hoe om te gaan met hun 
messen en ook met bijl 
en zaag om hierna lek-
ker aan de slag te gaan 
met mes, bijl of zaag. 

Sven Counotte



scouts

Voor wie niet weet wat 
de Jotihunt is, hierbij 
korte uitleg. Gelderland 
is in 5 groepen ver-
deeld en in elk gebied 
loopt er een groepje 
mensen (vossen) die 
langs alle scouting-
groepen in dit gebied 
moeten gaan. aan ons 
de taak om deze vos-
sen te vinden en te 
“hunten”. Hier krijgen 
we punten voor. We 
kunnen de vossen 
vinden d.m.v. hints 
op te lossen. Voor het 
hunten krijg je pun-
ten, je kan ook pun-
ten verdienen door 
opdrachten te doen.

Dit jaar was het thema 
Azië. De Jotihunt be-
gon op zaterdag. Er 
waren die dag verschil-
lende opdrachten, zo-
als een kat maken van 
3 meter met een zwaai-
ende rechterhand. Dit 
hebben wij gemaakt 
met pionierpalen. Elk 
jaar moeten we ook 
een lipdub maken als 
opdracht. Ook moes-
ten we een fiets bepak-
ken met zo veel moge-
lijk pakketjes en moest 
een draak gemaakt 
worden. Dit waren en-
kele opdrachten van dit 
jaar. Ook waren er leu-
ke hints die opgelost 

moesten worden voor 
de locatiebepaling van 
de vossen. En als je 
eenmaal een hint hebt 
opgelost ga je er na-
tuurlijk zo snel mogelijk 
heen om de vossen te 
hunten. Zo hebben wij 
ze verschillende keren 
kunnen vinden en ge-
lijk gehunt. Namelijk 
bij Horst, Zeewolde, 
Ermelo en Harderwijk. 
Het wordt pas echt in-
teressant als de vos-
sen naar jouw plaats 
komen, want dan is 
er een kans dat je 
een tegenhunt krijgt. 
Een tegenhunt is een 
sticker die de vossen 

mogen opplakken als 
ze binnen 500 meter 
van jouw clubgebouw 
staan. als de sticker 
is geplakt krijg je een 
melding en moet je 
deze binnen 30 minu-
ten vinden. Dit is na-
tuurlijk chaos, iedereen 
op zoek naar de sticker 
(tegenhunt), anders 
krijgen we min-punten. 
Uiteindelijk hebben 
we beiden tegenhunts 
gevonden. Dit jaar zijn 
we aardig op dreef 
geweest, want we zijn 
nog nooit zo hoog ge-
eindigd in de scorelijst. 

Ruben Vrijhof 

Jotihunt



Ik kom wat vertellen over hoe onze op-
komsten tot nu toe gaan en wat we al-
lemaal gedaan hebben. 

Zoals altijd beginnen we de eerste op-
komst met het maken van een planning 
en wie er taarten bakt. De tweede op-
komst deden we lucifer-domino, wat erg 
goed ging met onze benzinevulkaan in 
het midden. De derde opkomst deden 
we allemaal boordspellen; ik was daar 
zelf niet bij, want ik was toen bij de wel-
pen aan het helpen. 

Opkomst vier hadden we burendag; per-
soonlijk vond ik het niet zo leuk, maar de 
rest vond het wel allemaal leuk en dat is 
het belangrijkste. De volgende opkomst 
was een kamp, namelijk de ontgroening 
van de Explo’s die dit seizoen nieuw wa-
ren. Ik ben best trots op ze, want ze heb-
ben in het donker een flink stuk gewan-
deld en ze waren goed op tijd binnen, 

dus dat hebben ze netjes gedaan. 

Daarna volgde een opkomst bij de Deen 
in de stad. Dat was erg gezellig met alle 
groepen dus een geslaagde opkomst 
als je het mij vraagt. Daarna kwam joti, 
wat natuurlijk het leukste kamp van het 
jaar is;  meer kan ik er niet over zeggen 
eigenlijk. als laatste opkomst gingen we 
hout hakken.  Dat werd eigenlijk meer 
hout zagen met de kettingzaag, want 
simpelweg het hout was op en we had-
den snel weer hout nodig om te stoken.

Geschreven door Menno Counotte, 
Explorer en hulp leiding bij de welpen

De eerste opkomsten

explorers



Dag 1. Doordat we vergeten waren een 
paklijst te maken moest alles nog inge-
pakt worden bij het clubgebouw. Een-
maal klaar maakte we de verdeling voor 
in de auto. Bij Ellen; Ruben, Liduine en 
Elisa. Bij Wim; Nick, Sven, Chris en ik 
(Menno). Kort na vertrek besloten we te 
lunchen bij de Macdonalds en Pokémons 
te vangen, dat was in die tijd echt een 
ding.

Onderweg hadden we contact via de 
porto, al snel stonden we in de file. 
Tijd om weer PokémonGO te spe-
len en we werden helemaal wild, 
omdat er een zeldzame Pokémon 
midden op de snelweg was! Via 
de porto gaf ik het door aan de 

anderen en ook Ruben ging hem vangen. 
Eenmaal op het Naaldenveld moesten 
we een flink stuk lopen naar onze plek. 
En moesten we alle spullen een flinke 
heuvel af tillen. Toen alles was opgezet 
en het vuur brandde gingen Ellen, Elisa 
en Liduine boodschappen doen.

Dag 2. Relaxdag. We gingen chillen en 
naar het strand. Dag 3. Circuit in Zand-
voort. Erg gaaf want mensen met teveel 
geld waren er in dure en mooie auto’s 
aan het rijden en daar kwam een super 
hard geluid van af. Echt geweldig. Die 
avond aten we pannenkoeken. 

Dag 4. bestond uit regen en kou dus 
dronken we warme chocomelk, gin-

gen we Pokémons vangen en naar het 
zwembad. Naast het golfslagbad en de 
glijbaan deden we ook aan synchroon-
springen wat niet heel goed ging.

Dag 5. Indoor trampolinehal. Dit was 
heel gaaf. Wat wel jammer was, was dat 
kinderen voor je langs sprongen met de 
kans op gebroken botten van ons!

Dag 6. helaas.. weer naar huis.. Dus al-
les inpakken en weer de heuvel op tillen 
wat geen pretje was! Na wat gezeur met 
de terreineigenaar gingen we naar huis.

Kortom; een geslaagd zomerkamp!
Geschreven door Menno Counotte, 
Explorer en hulp leiding bij de welpen

dagboek Explorers zomerkamp

explorers

23 tot en met 29 juli



Burendag

Ook dit jaar was het weer feest, de Ragay Redoz 
en de Verbraak Margriet sloegen de handen weer 
in een en hebben een dynamische en leuke 
opkomst in elkaar gezet, namelijk: Levend 
stratego!

Dit jaar werd het gehele terrein gebruikt! Stel 
je voor, overal rennende kids die opzoek zijn 
naar een ander kaartje, het tikken van an-
dere kinderen en totaal geen idee hebben 
hoe het spelletje eigenlijk moet worden ge-
speeld, geweldig toch? Dat vonden wij wel, 
daarom zijn er een hele hoop foto’s gemaakt 
en op onze facebook gezet!

Na het spel werd er voor drinken en eten ge-
zorgd door de leiding en werd er gechilled. De 
dag sloten wij af door een potje “Hollandsche 
leeuwen” te spelen met de bevers en de welpen 
samen en de scouts en de explorers samen. 

Het was een geslaagde dag en mij een waar genoegen 
om dit weer te mogen organiseren!

Robin 



Basistraining leiding

Wanneer je leiding gaat geven wil je dat natuur-
lijk goed kunnen doen, omdat de leiding vaak 
veel verantwoordelijkheid heeft binnen een grote 
groep kinderen. 

Op 22 en 23 oktober zijn er 3 leiding van de Wel-
pen en Bevers (Janno, annemarie en Bouke) op 

cursus geweest. Dit waren 2 dagen, op ons eigen 
terrein, met heel veel andere onbekende mensen 
die ook allemaal leiding willen worden. 

We hebben heel erg veel geleerd, van de geschie-
denis van scouting tot hoe we op kamp een veilige 
maaltijd moesten maken. 

Volgens Oe (Bouke) heeft hij het meest gehad 
aan het programmeren, en hoe je dit het beste 
aanpast aan de leeftijd 
waar je leiding aan 
geeft. 

In februari hebben 
we een 2e weekend 
en dan is de 
cursus 
afgelopen. 

Groetjes! 

ca
rt

oo
n



Voorzitter stichting

De zomer was nog niet voorbij, of we zijn er weer 
flink tegen aangegaan. Leden van het klusteam 
hebben naast andere ouders meegeholpen bij de 
aanleg van de kampvuurkuil, waarover u in deze 
Wing meer leest.

als u in het clubhuis bent geweest om uw zoon of 
dochter op te halen, dan is het u waarschijnlijk ook 
opgevallen dat de clubhuizen binnen zijn geschil-
derd. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om in 
het eerste kwartaal van 2017 de keukens te ver-
vangen in de beide clubhuizen.

Ook het buitenterrein blijft onze aandacht behou-
den. De entree bij het Hordehol heeft een nieuw 
hekwerk gekregen, aangelegd door Jaap de Vries. 
Henry Kiewiet heeft de afwateringsput voor de in-
gang bij de Weliba Dabar aangepast.

We zijn in samenwerking met onze buren van Ra-
gay Redoz onze plannen aan het afronden van 
Buitenplaats Harderwijk, waarvoor wij rond deze 

periode onze plannen indienen bij de gemeente, in 
de hoop financiële steun te krijgen om deze plan-
nen te gaan verwezenlijken. In afstemming met de 
boswachter zijn we ook bezig om het middenter-
rein opener te maken, zodat er een extra speelter-
rein kan worden gerealiseerd met een graszode. 
Het opener maken van het middenterrein valt sa-
men met het onderhoud van het bos. Zodoende 
worden er gelijktijdig enkele bomen gerooid.

We sluiten 2016 af waarop we terug kunnen kijken 
op een jaar waarin we weer veel activiteiten heb-
ben ontplooid rondom de huisvesting en het ter-
rein. Dankzij het plaatsen van dubbelglas eerder 
dit jaar, doen we dit ook nog eens energiebewust.

Via deze weg bedank ik iedereen die zich ook het 
afgelopen jaar vrijwillig en belangeloos heeft inge-
zet via het klusteam, als ondernemer of als actieve 
ouder, om dit alles weer voor elkaar te krijgen !!

Johan Willemse, Voorzitter stichtingsbestuur

Volop bezig!



Stichtingsbestuur
Voorzitter: (vacature) Johan Willemse (tijdelijk)
voorzitterstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Secretaris: (vacature)
secretaris@verbraakmargrietgroep.nl

Penningmeester: Henny Moonen-Stakenburg
penningmeester@verbraakmargrietgroep.nl

Verhuur Gebouwen en Terrein: (vacature)
Henny Moonen-Stakenburg 
verhuurder@verbraakmargrietgroep.nl

In- en/of uitlaten verhuur: (vacature)

Onderhoudscoördinator: Berry van Herwijnen 
beheer@verbraakmargrietgroep.nl

PR & Communicatie: Christiaan Kats
communicatie@verbraakmargrietgroep.nl

Clubhuis
Scoutingterrein “De Vale Ouwe”, 
Strokelweg 6 te Harderwijk
Postadres: Postbus 1146, 3840 BC Harderwijk

Website: Jeroen Deurloo, (vacature)
www.verbraakmargrietgroep.nl
website@verbraakmargrietgroep.nl

Facebook: www.facebook.com
/verbraakmargrietgroep

Wing redactie: Dana van Doorn-Petersen
Wing vormgeving: Christiaan Kats
redactiewing@verbraakmargrietgroep.nl

Stichting

Contributie
Contributie overmaken naar: ING Bank: NL44 INGB 
0004491880 t.n.v. Verbraak Margriet Groep

Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd. 
Over het kwartaal waarin wordt opgezegd vindt geen 
restitutie van de contributie plaats. Beëindiging van het 
lidmaatschap:
1. Stel de leiding van de speltak op de hoogte
2. Stel de ledenadministratie op de hoogte: Janet Groot-

veld - secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl



de kampvuurkuil


