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Groepsraad

Centraal emailadres
groepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Voorzitter: Rob van der Heijden
voorzittergroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Vice voorzitter: (vacature)

Secretaris: Jenneke van Geet
secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Penningmeester: Miranda Huizinga
penningmeestergroepsraad@verbraakmargriet-
groep.nl

Praktijkbegeleider: Richard van Geet
praktijkbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Groepsbegeleider: Tanya Jacobs
groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Rink Oord
vertrouwenspersoon@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers: 
Bevers: vacature
Welpen: Wanda Kamphorst
Scouts: vacature
Explorers: Ab van Beek

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



Voorzitter groepsraad

Mijn laatste stukje is nog niet zo heel lang gele-
den, maar er is genoeg gebeurd in de tussentijd. 
Tijdens de boerenkooltocht hebben de algemene 
ledenvergadering gehad. Jammer dat er zo weinig 
ouders hierbij aanwezig waren. Toch kunnen we 
zeggen dat het wel wat heeft opgeleverd. Zo heb-
ben we weer een aantal ouders die zich willen in-
zetten als oudervertegenwoordiger en de stichting 
heeft weer een secretaris. Verder hebben we ook 
een nieuwe praktijkbegeleider, Richard van Geet, 
hij is een oud-leiding en wil zich graag weer inzet-

ten voor de groep.

Ook heeft de stichting ervoor gezorgd dat er nu in 
beide clubhuizen twee nieuwe keukens staan. Hier 
zijn wij als leiding erg blij mee. 

Voor de rest kunnen we altijd extra handen gebrui-
ken voor de klussen in en om de clubhuizen. Dus 
wil je wat doen neem even contact met mij op. 

Groet Rob, groepsvoorzitter

Genoeg gebeurd!



Voorstellen

Hallo,
Mijn naam is Richard van Geet, Ik ben na een lange pauze weer terug bij de groep in de 
functie van praktijkbegeleiding. In het verleden ben ik Scout/Explorer/Stamlid geweest en 
heb leiding gegeven bij de Explorers en de Scouts en was ook lid van het bestuur.
Voor mij is het nodig om weer kennis te maken met de groep en de huidige leiding. Ik ga 
komende tijd bij elke speltak op bezoek, ik heb een grote map gekregen over opleidingst-
rajecten en ik ben ingeschreven voor de Praktijkbegeleidingstraining.
Ik heb veel zin om weer een bijdrage te leveren aan de Club en wie weet kom ik jullie bin-
nenkort wel tegen.
Richard

Hoi allemaal!
Zoals de meeste van jullie wel weten, ik ben Elisa Stroop, 18 jaar, ik woon in 

Harderwijk en ben de dochter van Grieco en zus van Martijn en Nynke. Ik zit in 

het examenjaar en naast scouting vind ik zeilen erg leuk. 4 jaar geleden ben ik 

begonnen met leiding geven bij de bevers, dit heb ik een jaar gedaan. Daarna 

ben ik 3 jaar explorer geweest, en nu ben ik sinds kort leiding bij de welpen. Ik 

hoop hier nog vele jaren met plezier te blijven. 

Groetjes Elisa



DEEN-actie

Eind 2016 hebben wij weer mee-
gedaan met de Jeugdspaaractie 
van DEEN. Dit jaar heeft DEEN 
een nieuwe vestiging aan de Vul-
dersbrink en mochten we daar ac-
tievoeren.

Op zaterdag 8 oktober stonden we 
om 9:15 al in de winkel om de klan-
ten te vragen hun muntje aan ons 
te schenken. Om ook een leuke en 
actieve opkomst te hebben hadden 
we als thema Pokemon GO bedacht. 
Rond 10:00 uur waren de jeugdleden 
in groepjes verdeeld welke in de stad 
op zoek moesten naar Pokescouts 
(leiding en Explorers). Eigenlijk een 
modern soort vossenjacht dus ;).

Tussendoor stond ieder groepje ge-
durende 15 minuten in de DEEN om 

muntjes aan klanten te vragen. Dit leverde per 
muntje een extra punt op voor het spel. Het 
groepje met de meeste muntjes was uiteindelijk 
ook de winnaar van de dag. Met een (Poke)bal 
en eeuwige roem gingen de winnaars tegen 12 
uur weer naar huis (en de rest ook). Het was 
een leuke dag en de samenwerking met de 
DEEN was erg prettig.

Op zaterdag 17 december 2016 hebben we de 
kampvuurkuil officieel geopend. Daarbij kregen 
we de opbrengst van de DEEN actie symbolisch 
overhandigd: €1138.01!! Met dit bedrag (en de 
opbrengst van eerdere acties) zijn de kosten 
van de kampvuurkuil ook volledig gedekt. Wij 
zijn dan ook erg 
blij met deze 
bijdrage van 
DEEN. 

Groeten, Dirk

Jeugdspaaractie DEEN



Pffff wat was het vroeg...... 9.00 verzamelen bij 
het kamphuis, met moeite ben ik mijn bed uitge-
komen. Gelukkig had ik gisteren mijn tas al gepakt 
voor het kampje, wat na de BP tocht gehouden 
wordt. Het is de eerste keer en ik vindt het best 
spannend. Wat gaan we allemaal doen en wat 
gaat er allemaal gebeuren. 

Om half 10 stappen we in de auto om naar Zee-
wolde toe te gaan, waar we de BP tocht gaan 

lopen. Om ongeveer half 1 rijden we terug waar 
we een broodje gingen eten. Na het eten gingen 
we ons verkleden, waar we lekker praatje gingen 
spelen. Rozemarijn, Noch, Steven en Keet, had-
den allemaal spelletjes bedacht. 

We moesten een ballon aan een touwtje om onze 
enkel binden. En deze moesten we dan stuk trap-
pen bij de ander. Daarna moesten we een ballon 
tussen onze buik doen en dan heel snel heen en 

beverkamp



weer lopen. Hierna moesten we de ballon stuk na-
men met onze buik. Dit is helaas niet gelukt.

De tijd ging erg snel en voor we het wisten was 
het tijd om te eten. YEAH...... PATATJES MET 
SNACKS EN IJS na.

Na het eten gingen we naar buiten waar bas bos 
met Steven een kampvuur had gemaakt. Er wa-
ren sterretjes die we op mochten maken. En Ro-

zemarijn las een verhaaltje voor. Nadat het vuur 
uit was gingen we naar binnen waar bas bos een 
film op had gezet: Mees Kees op kamp. Tijdens 
de film kregen we chips en wat drinken. Nu is het 
mega laat en langzaam aan gaat mij lampje uit. Ik 
ga slapen en dromen van deze fantastische dag 
en dromen wat er morgen gaat gebeuren welte-
rusten allemaal. 

Tot de volgende keer.

bevers



Tijdens een aantal knutselopkomsten hebben de 
welpen de karakters uit de Jungle met papierma-
chee gemaakt. Ze zijn druk bezig geweest met 
Raksha, Bagehera, Hathi, Chil, Oe, Baloe en 
Kaa. Ze zijn er nog niet helemaal klaar mee; die 
foto’s komen de volgende Wing!

Welpen opkomsten



welpen

Zaterdag 28 januari hebben de welpen 
hun opkomst gehad in Amersfoort. Sa-
men met een aantal ouders zijn we naar 
Jump XL gegaan. Dit is een grote zaal 
met alleen maar trampolines. 

Je kan alleen maar stuiterend door de 
zaal. We hadden de zaal 2 uur lang he-
lemaal voor ons zelf. 30 welpen hebben 
zich helemaal uitgeleefd. Ook sommige 
ouders en Baloe, Elisa en Chil zijn he-
lemaal los gegaan. Halverwege hebben 
de welpen limonade met een zakje chips 
gehad en de ouders een lekker stukje ap-
pelgebak. 

Wat heeft Hathi dit toch allemaal weer 
heerlijk geregeld!

welpen stuiterend door opkomst







Opkomsten
Vanaf november zijn de Scouts druk geweest. Als 
eerste hebben ze (weer) geleerd hoe ze met mes, 
bijl en zaag moeten omgaan en mochten daarna 
ook oefenen met de verschillende technieken.

Bij een volgende opkomst konden ze gelijk leren 
hoe ze EHBO moesten toepassen voor het insig-
ne Veilig en Gezond. 

De opkomsten hierna werden besteed aan Navi-
gatie, Dutchoven koken en vuurtechnieken. Na 
een gezellige St.Klaas opkomst met veel mooie 
surprises en gedichten werden er tijdens een op-
komst mooie hutten gebouwd en hier werden put-
ten voor het scorebord gegeven. 

Het jaar werd afgesloten met een gezellig kerst 
kamp en  gezamenlijke kerstopkomst en opening 
van de kampvuurkuil.

In het nieuwe jaar starten we weer met een leuke 
Boerenkool tocht en lekker boerenkool eten om 
dan een opkomst samen met de jeugd brandweer 
te hebben waarbij er met de brandslangen werd 
gespoten en zagen we hoe een inzet bij brand er 
uitzag. Zekers voor herhaling vatbaar. 

De laatste opkomsten veel aandacht besteed aan 
routetechnieken als voorbereiding op de Über-
hike .

Vorige week een zeer geslaagde BP tocht vanaf 
het Scouting landgoed Zeewolde gelopen en heb-
ben de kids de 10 km door klei en modder met 
een koude wind goed gelopen. 

Voor de rest van het jaar wachten nog Pi-
kanu en een hoop leuke opkomsten.

Sven  Counotte, Teamleider Scouts



scouts

Zaterdag 25 Februari verzamelden we bij het club-
gebouw. We gingen met 11 scouts en 2 leiding 
op weg naar het scouting landgoed in Zeewolde. 
Nadat we ons hadden aangemeld moesten we tot 
12 uur wachten.

Ze hadden een foto route uitgezet, die ze in de 
herfst al gemaakt hadden. We moesten extra 
goed opletten, want ze hadden ook bomen ge-
snoeid. We moesten met het kompas de goede 
richting bepalen.

We hadden een route van 10 kilometer, over het 
landgoed, door de bossen en KLEI en de motre-

gen, waar we ook nog een paar posten tegen 
kwamen waar we een spel moesten doen: bran-
cardrace, paal werpen en een bal zolang moge-
lijk in de lucht houden met z’n allen.

We waren ongeveer kwart over drie weer terug op 
het landgoed, waar we een broodje knakworst en 
drinken konden halen. We konden ook nog een 
suikerspin halen maar daar stond een heeeeeee-
le lang rij, dus dat  hebben we maar niet gedaan. 
Om kwart over vier waren we weer terug bij het 
clubgebouw; het was een leuke dag!

Grieco

bp tocht 2017



Ook dit seizoen doen we weer volop 
activiteiten die totaal niks met elkaar 
temaken hebben.

Van boogschieten uit het raam, tot 
slingeren aan een tuigje waar je met 
vraagtekens naast staat of dat wel 
veilig is. Van appelcake maken in de 
dutch ovens, tot de jaarlijkse boeren-
kooltocht organiseren die dit jaar in 
een prachtig mooi wit bos was. 

Van lekker bank hangen en niet zo-
veel doen, behalve koffie drinken en 
stomme grapjes maken, tot het zagen 
en hakken van hout en het verbranden 
ervan natuurlijk. 

Alles bij elkaar was het weer een ge-
zellig, lachen maar vooral fantastisch 
half jaar!

Groetjes (kleine)Sven

lekker zooitje

explorers



Zo als altijd is de eerste opkomst van het 
jaar de Boerenkooltocht. De explo’s had-
den deze voorbereid dit jaar. Het was nog 
best fris buiten en er lag zelfs sneeuw, 
maar dat weerhield niemand van het lopen 
van de tocht. 

Er waren twee pos-
ten; ik stond op de 
eerste post samen 
met Marjon. Als de 
groepjes langs kwa-
men moesten ze een 
potje trefbal tegen 
elkaar doen voor dat 

ze weer veder mochten. Iedereen deed heel leuk 
mee, zelfs de ouders die met de groepjes mee 
liepen. 
Na dat een groepje bij ons was geweest moes-
ten ze weer een stukje lopen naar de volgende 
post waar ze warme chocomelk kregen. Wanneer 
ze daar geweest waren mochten ze terug lopen 
naar het clubhuis waar ze konden opwarmen bij 
het vuur. 

Toen ze waren op gewarmd gingen we aan tafel 
en ging iedereen lekker boerenkool eten.

Menno

Boerenkooltocht 2017

explorers



Hortus Glijbaan

Donderdag 24 november om 19:00 was het ein-
delijk weer zo ver: de opening van de Ijsbaan en 
dit jaar met een heus ijsprinsesje, die samen met 
Marianne Timmer de eerste ronde mocht schaat-
sen op het verse ijs. 

De voorzitter Jennifer Rietveld sprak een mooie 
openingsplechtigheid en daarbij werden wij als 
scouting Verbraak Margriet genoemd als enthou-
siaste vrijwilligers bij de glijbaan. Trots stonden we 
ook voor het eerst ook op alle sponsor borden! 

We hebben weer enorm gelachen, hard gewerkt, 
kinderen zelfvertrouwen gegeven, de kou getrot-
seerd en onszelf weer goed geprofileerd in Har-
derwijk. De organisatie was zo tevreden over ons 
dat wij gevraagd zijn om volgend jaar de hele glij-
baan in goede banen te helpen. Dus volgend jaar 
hebben we nog meer enthousiaste vrijwilligers no-
dig die een paar uurtjes willen helpen bij dit leuke 
evenement. Ik hoop dat ik op iedereen ze hulp kan 
rekenen!  Dus tot volgende jaar!

Groetjes,
Helen van der Heijden( welpen leiding Raksha) ca
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Buitenplaats Harderwijk

Enkele zaterdagen geleden hebben we een spoed-
overleg gehad met het bestuur van de Ragay Re-
doz. Voor diegene die op 21 januari j.l. op de Alge-
mene Ledenvergadering (tijdens Boerenkooltocht) 
zijn geweest en aanwezig waren bij de toelichting 
op de plannen voor Buitenplaats Scouting Harder-
wijk, die weten dat we druk bezig zijn om de finan-
ciering voor onze plannen rond te krijgen.

Momenteel wordt er gewerkt door de gemeente 
aan de kadernota waarvan we hopen dat er ook 
ruimte in zit voor een subsidie aan onze vereni-

gingen. Vandaag - 1 maart - moch-
ten we vernemen dat er door de 
gemeente wordt gewerkt aan een 
aantal scenario’s, wat ons hoopvol 
stemt.

We blijven echter niet afwachten, 
omdat de subsidieaanvraag pas 
betrekking heeft op 2018. We ont-
wikkelen onze plannen dus door 

zoals beschreven zijn, als onderdeel van het to-
tale plan Buitenplaats Scouting Harderwijk.

Concreet behelst onze plannen het upgraden van 
de locaties, beter uitnutten van het terrein en het 
realiseren van een nieuwe locatie t.b.v. het kam-
peerterrein (sanitaireruimte/stamhok ). Afgelopen 
maanden - januari en februari - zijn daarom de 
keukens in beide gebouwen aangepakt en ver-
nieuwd (neem eens een kijkje als u uw kind komt 
brengen of halen !!). 

In mijn gebruikelijke bijdrage in deze Wing leest 
u over alle andere ontwikkelingen rondom terrein 
en gebouwen. We werken hard aan het verbete-
ren van onze accommodatie. In de volgende Wing 
hopen we u opnieuw bij te praten over de dan re-
cente ontwikkelingen rondom Buitenplaats scou-
ting Harderwijk.

Met vriendelijke groet,
Johan Willemse

Buitenplaats Harderwijk in ontwikkeling 

BUITENPLAATS
HARDERWIJK



Voorzitter stichting

Het is vandaag 1 maart, dat ik dit stukje schrijf 
voor de Wing. We zitten midden in de voorjaars-
vakantie, maar het zijn belangrijke dagen.

Het bestuur van de stichting is druk bezig met het 
plan Buitenplaats Harderwijk, zoals u al gehoord 
hebt op de Algemene Ledenvergadering en u el-
ders in deze Wing over kunt lezen.

Maar dat is niet alles. We zijn volop bezig om het 
scoutingterrein nog aantrekkelijker te maken voor 
de opkomsten. 

In april wordt het nieuwe speelveld ingezaaid met 
graszaad, zodat we medio mei een prachtig gras-
veld hebben om op te spelen.

Ook vraag ik uw aandacht voor zaterdag 25 maart, 
NLDoet. Deze dag komt de Lionsclub Harderwijk 
ons helpen met het schilderen van de panden 
(buiten) en het graven van een gleuf tussen beide 
locaties. In deze gleuf komen 2 leidingen voor o.a. 

het aansluiten van de Weliba op het internet en 
de mogelijkheid om uit te breiden in capaciteit van 
ons stroomnetwerk tussen beide panden.

De Lionsclub zal ook de entree bij het Hordehol 
aanpassen, met 2 nieuwe lantarenpalen langs de 
oprijlaan.

Natuurlijk willen wij niet alleen de Lionsclub Har-
derwijk (belangloos) op deze dag de handen uit 
de mouwen laten steken, maar zouden wij het ook 
zeer waarderen wanneer u als ouder/verzorger 
ook wilt komen meehelpen. Via de speltak van uw 
kind wordt u hierover geïnformeerd.

Het zijn dus drukke, spannende tijden, maar wel 
met zichtbaar resultaat !!

Met vriendelijke groet,

Johan Willemse
Voorzitter stichting 

Zichtbaar resultaat



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

Secretaris: Attie van Herwijnen
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




