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Vice voorzitter: Sven Counotte
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groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl
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Oudervertegenwoordigers: 
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Welpen: vacature
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, 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

Nou, als jullie dit lezen zit het mooie seizoen er 
weer op. Wat is het een mooi jaar geweest. Alle 
speltakken hebben leuke en uitdagende opkom-
sten gehad, verschillende kampjes gehad, gewel-
dige gezamenlijke opkomsten en ...... ja ik weet 
het eigenlijk niet meer, zoveel om op te noemen. 
Op het moment van schrijven staan er voor de 
verschillende opkomsten zelfs nog wat kampen op 
het programma. Al met al was het weer een gewel-
dig seizoen.

Ons leiding team is helemaal up-to-date met alle 
kwalificaties vanuit scouting Nederland, en we 
gaan verder, volgend seizoen zal er weer leiding 
zijn die verschillende cursussen gaan doen om 

elke week weer een goede en leuke opkomst neer 
te zetten voor de kinderen. 

Is er dan helemaal niets te wensen, ja hoor!! Extra 
leiding is altijd welkom. Iemand die de website on-
derhoud en beheer zou ook erg welkom zijn. Het 
in- en uitlaten van het verhuur behoort tot de mo-
gelijkheden, de enige betaalde baan binnen onze 
vereniging. Heb je interesse in een van de vele 
mogelijkheden binnen onze vereniging, laat het mij 
maar weten.

De Bevers willen er ook best nog wel wat leden bij, 
dus ken je iemand in de leeftijd van 5-7 jaar laat het 
de Beverleiding weten.

Rest mij alleen nog iedereen, leden, leiding, be-
stuursleden, ouders en iedereen die ik vergeet een 
prettige vakantie te wensen, kom veilig terug en tot 
volgend seizoen.

Groet Rob, Groepsvoorzitter

Mooi jaar geweest



Voorstellen

Sinds kort ben ik ouder vertegenwoordiger 
van de Explorers en daarom stel ik mij even 
voor. Ik ben Ab van Beek en de vader van 
Sven van Beek die met heel veel plezier al 
10 jaar actief is in de verschillende groepen 
bij de Verbraak Margriet Groep. Doorde-
weeks werk ik bij Koninklijke Landmacht 
dus het buiten spelen heeft Sven niet van 
een vreemde. In het weekend coach ik het 
hockeyteam van onze dochter Sasja van 
Beek die na 2 jaar scouting het hockeyen 
toch leuker vond. Verder vul ik mijn vrije 

tijd op met hardlopen, het 
ondersteunen van 
mijn ouders met 
zorg en hulp, het 
onderhouden van 
ons huis en uiter-
aard genieten van 
het leven met mijn 
vrouw Ariëlla.

Activiteiten

Op 22 april was het zo ver, ons twee-jaar-
lijkse Sint Joris opkomst. Met Sint Joris 
vieren wij dat de dappere Joris de o zo 
gevreesde draak heeft verslagen. ‘s Mor-
gens hebben wij eerst met alle leiding om 

8.30 verzameld om alle spelletjes klaar te zetten 
(sommige leiding had de avond ervoor ook al een 
parcours uitgezet).

Om 10 uur kwamen de kinderen allemaal. Na-
tuurlijk hebben wij toen eerst gezamenlijk ge-
opend, daarna hebben we gemengde groepjes 
gemaakt en zijn de kinderen op pad gegaan om 
alle spelletjes tot een goed einde te brengen.

Zo was er een heuse draakje prik (bij een levens-
grote draak proberen om zijn vlam op de juiste 
plek te krijgen) er was een jonkvrouw te redden 
in de kampvuurkuil (zij was vastgeketend en 
waar was de juiste sleutel, goed samenwerken en 
speuren dus).

Drakeneieren redden tijdens een lastig par-
cours, om je eigen spierballen te testen kon er 
met een boomstam getrokken worden. Ook was 
er nog een draak met kiespijn, dat was niet zo 
vreemd want er zat een spijker in zijn mond, de 
welpen hebben deze er dapper uit gegrabbeld 
om de spijker daarna in een plank te slaan en zo 
waren er nog een aantal spelen.

Bij de lunch was er een broodje Drakenvingers 
met bloedsaus en Drakenbloedsoep met oog-
ballen (het smaakte gelukkig meer naar brood-
jes knakworst en tomatensoep met balletjes).

Na alle opdrachten en de heerlijke lunch hebben 
we tot slot de draak in brand gestoken zodat alle 
jonkvrouwen en jonkheren om 14.00 weer veilig 
naar huis konden!

Het was zeker weer een geslaagde, gezellige en 
gezamenlijke opkomst!

St. Joris

Voor het hele verhaal verwijs ik jullie graag door naar de volgende link: https://nl.scoutwiki.org/Sint_Joris_en_de_Draak

Bij dodenherdenking op 4 mei heb-
ben we geholpen, samen met Ra-
gay Redoz. Aan het begin hebben 
we flyers uitgedeeld aan de mensen. 
Bij de kranslegging hebben Leon en 
een andere jongen van de Ragay 
Redoz de kransen en bloemstukken 
aangegeven. 

Ook wij als scoutinggroepen Harderwijk hebben daarbij een 
krans gelegd. Het was tof om te zien hoeveel scouts en ex-
plorers er waren, want het is een belangrijke gebeurtenis die 
we niet moeten vergeten.

Dodenherdenking

SCOuTING SpuLLEN OVER?

Heeft u scoutingspullen over? Mogelijk kunt u hier een 
ander lid mee blij maken! Geef informatie over de spullen 
die u wilt verkopen (eventueel met foto), vraagprijs en uw 
e-mail of telefoonnummer door aan redactiewing@ver-
braakmargrietgroep.nl.

Volg Scouting VerbraakMargrietGroep op 
https://www.instagram.com/explore/locations/337156771/scouting-verbraak-margriet-groep/



Zaterdag de scoutingdag. Toen ik aankwam was 
het heel druk. Vreemde mannen waren druk bezig 
in en om het clubgebouw. Dat was best interes-
sant. Ook een paar papa’s en mama’s hielpen 
mee. Wat gebeurt er toch allemaal. 

Nadat we de dag geopend hadden renden we 
naar het sportveld. We gingen allemaal spelletjes 
doen. Toen we warm waren gingen we iets doen 
wat ik nog nooit eerder had gedaan. We gingen 

helpen op het terrein om het terrein schoon te ma-
ken, het was Nederland Schoon Dag. We kregen 
een leuk reflecterend jasje aan en handschoenen. 
En we moesten in groepjes van 2 het terrein op 
en we gingen alle dingetjes oprapen die we maar 
konden vinden. 

Lege, maar ook volle bierflesjes. Glas papiertjes. 
Stukjes ballon, die wij met kamp hadden gebruikt 
en die we zo goed als het kon toen hadden op 

scoutingdag
geruimd. Maar tevergeefs, er lag toch nog wat. Er 
was ook een camera en een mevrouw die allerlei 
vragen aan het stellen was. Later bleek dit voor 
Harderwijkse Zaken te zijn. 

Toen we er klaar mee waren gingen we bij de 
mannen kijken die druk aan het graven waren. Dat 
ging snel. En toen was de tijd alweer op. Wat heb-
ben we veel verzameld. Met een goed gevoel slui-
ten we de dag af. Het terrein is weer een beetje 
schoner. Op naar volgend jaar, maar dat zou de 
leiding nog met elkaar bespreken.

Tot de volgende keer,
Groetjes stuiter

bevers



Van 26 tot 29 mei zijn de stoere welpen van de 
Verbraak Margriet groep weer op avontuur ge-
weest. Dit jaar niet op eigen terrein maar op een 
mooi scoutingterrein in de bossen van Apeldoorn, 
het was een mooie plek met veel heuvels die per-
fect waren om mooi te kunnen spelen. 

Het thema van dit jaar waren de Elementen Wa-
ter, Vuur, Aarde en Lucht, hiermee hebben we 
veel leuke dingen gedaan. 

De eerste dag kwam er een gekke professor op 
bezoek die allemaal proefjes met de welpen gin-
gen doen en daarna iets liet ontploffen, SupER 
COOL! Verder op de dag hebben we allemaal 
leuke dingen gedaan zoals vuurtje maken en bel-

elementenkamp

welpen

We zijn begonnen met het nieuwe insigne “spoor-
zoeken”.

Week 1! 
We waren begonnen met commando oost zuid 
west noord. Daarna hebben we dat we moesten 
het scoutingwapen verstoppen. We moesten met 
de aanwijzingen die de ander had gemaakt het 
wapen terugvinden. De aanwijzingen waren: 10 
stappen noord, 10 stappen west.

Week 2!
We hebben een kompasroos gemaakt. Daarna 
hebben we geleerd hoe je een kompas kunt ma-
ken. Een speld moesten we over een magneet 
heen doen, heel veel keer. 

Insigne spoorzoeken

N

Toen hadden we een magnetische speld en die 
deden we in een kurk. Die deden we in het water 
en toen hadden we een kompas. 

Week 3! 
We hebben een route gelopen met aanwijzingen.
De aanwijzingen waren een kaart of lintjes. Het 
was in Drielanden. We gingen van de Schubert-
dreef naar 
het Start-
blok. Het 
was leuk.

Bennet

lenblazen met een eigen gemaakte bellenblaas. 

De welpenleiding had voor de vrijdag een heel 
leuk plan om naar het spruitjes museum te gaan, 
want spruitjes zijn heel gezond en lekker, Maar 
jammer genoeg dachten de welpen daar heel an-
ders over :( Dus na goed overleg zijn we lekker 
een dagje naar de Apenheul gegaan. Ondanks de 
warmte hebben de kinderen en de leiding genoten 
van deze leuke dag.

Vrijdag avond mochten de kinderen wat langer 
opblijven tijdens een leuk potje weerwolven waar-
na ze allemaal vermoeit in gingen slapen. 

Welpen kamp 2017 was weer geslaagd!





hit
Ik ging vrijdag naar de HIT*; ik ging op kookkamp 
samen met een klasgenootje van de Alexander 
groep uit Ermelo. Zij heet Vera. 

Toen we aankwamen gingen we onze tent opzetten 
en openen. Daarna gingen we nog verder uitpakken
en Mexicaanse spaghetti maken.

In de avond gingen we naar het kampvuur en de 
volgende dag hebben we wraps gemaakt voo r 

Dag 1. Eerst gingen de oudere scouts lo-
pen. Van het clubhuis naar de loopbrug. 
Vervolgens kwamen de jongere scouts 
mee naar de volgende post, maar om de 
coördinaten te krijgen moest je onder een 
tak doorgraven zonder deze aan te raken. 
Daarna kregen we de coördinaten. 

We liepen naar de volgende post, waar we 
twee theezakjes kregen en die moesten we 

ruilen om de coördinaten te krijgen voor de vol-
gende post.
Bij de derde post moesten we boodschappen 
doen. Vervolgens liepen we door naar het kamp 
en daar moesten we de tent nog opbouwen. El-
len had heerlijke macaroni gemaakt. Ook kregen 
we een worstenbroodje. 

Op dag 2 moesten we vroeg ons bed uit, om-

dat we weer terug moesten lopen. De eerste post 
bleek een tussenstop te zijn voor het volgende 
stukje route over een zandvlakte. Vanaf hier was 
een lastig, maar mooi stukje route uitgezet door 
Michael. Eén groepje ging de route niet volgen 
maar liep verkeerd en daardoor een groot stuk 
om. 

Op de tweede post mochten we lunchen. Vanaf 
hier was het het laatste stukje terug naar het club-
huis lopen op de gps. Op het clubhuis was ieder-
een aardig uitgeput, maar kregen we nog wel wat 
te eten. En een eervolle vermelding voor het uitlo-
pen van de Überhike. 

Het was een gezellige tocht! Tot volgend jaar 
maar weer.

Met dank aan scout Izak.

uberhike
het ontbijt. Als lunch hadden we corndogs en als 
avondeten zelfgemaakte patat en gehaktballetjes.

De volgende dag ontbeten we met wentelteefjes en 
pakte we alles weer in. Om 5 uur was de officiële 
sluiting en gingen we naar huis.

groetjes Mirte

* HIT staat voor Hikes en Interessekampen

scouts



Donderdag werd ik afgezet door mijn opa. We heb-
ben gebouwd aan het vlot van de Irmin Taweb en 
gelijk kennis gemaakt met ze. Nadat we het vlot 
hadden gebouwd gingen we met het vlot naar het 
eiland. 

Daar aangekomen moesten we ook al onze ba-
gage van het vlot halen. Toen moesten we de tent 
op zetten met zijn drieën. Ik heb ook nog een gaaf 
armbandje gehad, omdat ik mee hielp met de afwas 

explore

explorers

(een leuk aandenken voor aan mijn das). ‘s Avonds 
hebben we gelasergamed.

Vrijdag hebben we de hike gelopen. Dat was best 
wel leuk. Bij een post moesten we kledingstukken 
aan elkaar vast maken en toen liepen weer verder. 
We hebben ook nog ergens een ijsje op. Ik was blij 
toen we weer op het eiland waren, want ik had wel 
hele zere voeten. Als avond eten hadden we bbq, 
het was erg lekker.

Zaterdag hadden we de sportdag. Ik heb gevolley-
bald en trefbal gedaan. We hadden ook af en toe 
pauze tussendoor. Het was erg warm, maar wel 
heel leuk. We hebben zelf pizza gemaakt, door piz-
zadeeg met van alles erop op, op een stuk alumi-
nium folie en dan op het vuur. Ik vond dat heel erg 
lekker.

Zondag werden we weer opgehaald, maar we 
moesten eerst het vlot afbreken en daarna alle spul-

len opruimen op het clubhuis. Toen mocht ik met 
mijn ouders mee naar huis. Volgend jaar moeten er 
meer mee gaan omdat het een heel leuk en gezellig 
kamp is.

Explore tot volgend jaar,
Groetjes Anne



pikanu 2017

scouts explorers

Vrijdagavond 2 juni om 20.00 uur werd Pikanu offici-
eel geopend. Het was een bijzonder thema dit jaar, 
omdat pikanu 50 jaar bestaat. 

Het begon met een sketch waar een professor een 
tijd machine had gemaakt en mensen uit het verle-
den haalden. Daarna gingen we nog een avondspel 
doen. We moesten 10 puzzelstukjes zoeken in een 
groot bos; wij hadden er 7 gevonden. Na afloop gin-
gen we nog wat drinken en op tijd naar bed.

De volgende dag moesten we er vroeg uit, want 
er moest een hike gelopen worden. We starten als 
vierde en kwamen als eerste binnen! ‘s Avonds gin-
gen we met alle scoutinggroepen in een hele grote 
kring zitten om met z’n alle gezamenlijk te eten. Elke 
groep had eten gekookt en daar mocht je dan van 
eten. 

De volgende dag waren er verschillende groepjes, 
waarin de scouts hun mening konden geven. Deze 
werden op een spandoek geschreven. Na het eten 

gingen we naar een ander veld waar iedere groep 
een workshop kon geven.
 
Na de workshops gingen we de sketches van die 
avond voorbereiden. Om het kampvuur werden de 
sketches uitgevoerd; onze groep had een kwis en 
de winnaar kreeg een cadeau.

Op de laatste dag gingen we weer naar een veld toe 
waar spellen te doen waren. Daar was ook de krui-
wagenrace. Rond lunchtijd kwamen we terug en ge-
lijk daar aansluitend was de afsluiting van het kamp .
Daar werd ook bekend gemaakt wie de eerste plek 
had.

Vol verwachting zaten we te luisteren op welke plek 
we stonden. Er waren 14 groepen. Ze begonnen bij 
10 nee, 9 nee, 8 nee, 7 nee, 6 nee, 5 nee, 4 nee, we 
gaven de moed bijna op! 3 nee, 2 even stil... 

JA, WE ZIJN TWEEDE GEWORDEN!  Ik hoop dat 
iedereen het leuk heeft gehad.

Heerlijk eenvoudig te bereiden recept. Bereid de ap-
peltjes met kaneel voor. Schenk het vocht af voordat 
de appeltjes in de Dutch Oven gaan.

Voor 8 - 10 personen
Bereidingstijd: 45 min.

INGREDIëNTEN
Cake vulling

Appels    10 st
Suiker   2 kop

Kaneel   4 theelpl

BESLAG
Biscuitmix  2 pk
Melk   1 kop

Ei  2 st
Margarine   5 eetlpl

VOOR BEREIDING
Bakpapier
Dutch Oven

WERKWIJZE
• Leg het bakpapier in de DO en smelt de boter 

op het papier  in de oven zonder het te laten 
bruinen.         

• Mix appel, suiker en kaneel door elkaar. Doe 
het mengsel in de DO over. Zet het appelmeng-
sel op hoog vuur aan.

• Meng ei en melk door de biscuitmix tot een lob-
big beslag. Voeg, afhankelijk van de consisten-
tie, eventueel nog wat biscuitmix of melk toe.

• Lepel het beslag over het appelmengsel. Bak 
de cobbler in 20 minuten goudbruin met het 
deksel voor 75% bedekt met kooltjes.

• Laat de cobbler 10 min. afkoelen en neem hem 
vervolgens uit de Dutch Oven.

apple cake



Voorzitter stichting

In de vorige Wing eindigde ik mijn bijdrage met de 
zin; “Het zijn dus drukke, spannende tijden, maar 
wel met zichtbaar resultaat”. 

Het is inmiddels 1 juni geweest, de dag waarop de 
gemeenteraad debatteerden over de Kadernota 
2018-2021. In deze nota is ook opgenomen de 
gevraagde € 345.000 voor Buitenplaats Scouting 
Harderwijk. Een flink bedrag, waarnaast de scou-
tingverenigingen Verbraak Margriet Groep en Ra-
gay Redoz zelf een bedrag van € 120.000 bij zal 
leggen via sponsoren, giften en inbreng van eigen 
werkzaamheden.

Bij het verschijnen van deze Wing zijn we enkele 
dagen verder van de definitieve vraag of de ka-
dernota (22 juni) is vastgesteld met het gevraagde 
bedrag. Hoewel de voortekenen gunstig lijken, kan 
ik u deze actualiteit niet geven in deze column, die 
reeds 2 weken geleden al geschreven is.  

Wel ben ik al enige tijd aan het oriënteren op ac-

ties die we kunnen organiseren om het resterende 
deel bij elkaar te vergaren. Misschien wel met een 
oer-Hollandse stroopwafelactie. Tips zijn natuurlijk 
altijd welkom !!

Graag blik ik ook nog even terug naar NLdoet. Op 
zaterdag 24 maart hebben leden van de Lionsclub 
Harderwijk – Irminloo, ons klusteam en betrokken 
ouders flink de handen uit de mouwen getrokken.
Bij prachtig weer en met een super mooi resultaat, 
zijn de panden weer geverfd en hebben we een 
verbinding gelegd tussen de twee gebouwen. Ook 
zijn kachels omkast in de Weliba en zijn er verbete-
ringen aangebracht bij de entree van het Hordehol.
Iedereen super bedankt voor zijn/haar inzet, als-
mede de sponsoren Dolmans Specialistische Rei-
niging, Wellplast en Fa. Kamphorst.

Namens het Stichtingsbestuur wens ik u een goe-
de zomervakantie toe. 

Met vriendelijke groet, Johan Willemse

Kadernota 2018-2021
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
Wing vormgeving: Christiaan Kats
redactiewing@verbraakmargrietgroep.nl

Stichting

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

OpZEGGEN LIDMAATSCHAp
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd. De op-
zegtermijn is 1 volledige kalendermaand na de opzegdatum. 
Beëindiging van het lidmaatschap: 
1. Stel de leiding van de speltak op de hoogte 
2. Stel de ledenadministratie op de hoogte: secretaris-

groepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Volg de ontwik-
kelingen rondom 

Buitenplaats Scou-
ting Harderwijk via 
onze facebookpa-
gina https://www.

facebook.com/
BuitenplaatsHar-

derwijk 




