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Groepsraad

Centraal emailadres
groepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Voorzitter: Rob van der Heijden
voorzittergroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Vice voorzitter: Sven Counotte

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: vacature
Scouts: vacature
Explorers: Ab van Beek

Speltakken:
Bevers: bevers@verbraakmargrietgroep.nl
Karin Dekens, Annemarie van den Ham, 
Liduine van Hoof

Welpen: welpen@verbraakmargrietgroep.nl
Helen van der Heijden, Bouke Jansen, Elisa Stroop, Sven 
van Beek, Menno Counotte

Scouts: scouts@verbraakmargrietgroep.nl
Dirk Willemse, Sven Counotte, Grieco Stroop, Esmee Ver-
schoor, Janno van der Velde, Dana van Doorn (zwangersc-
hapsverlof), Ruben Vrijhof (kampen)

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

Stam: stam@verbraakmargrietgroep.nl
Vacature

Voorzitter groepsraad

Het nieuwe seizoen is weer twee maanden oud. 
De speltakken zijn weer volop bezig om voor de 
kinderen een geweldig programma neer te zetten. 
De Bevers hebben veel nieuwe leden erbij, maar 
ook bij de Welpen, Scouts en Explorers zijn er 
nieuwe leden. Voor deze nieuwe leden, van harte 
welkom. 

De Welpen zijn met een compleet nieuw leiding-
team begonnen dit seizoen, succes! Voor de 
Scouts en Explores zal er dit jaar een mooie afslui-
ting zijn, met hun kamp naar Engeland. De stich-
ting is druk bezig met de Buitenplaats. Financieel 
staan we er goed voor. Alleen maar trots voor onze 
vereniging. 
Is er dan niets dat beter kan? Is er dan niets om 
te wensen? Jazeker, ons leidingteam kan wel wat 
uitbreiding gebruiken. We zitten op dit moment op 
sterkte, maar het houdt niet over. Aanvulling van 
de teams is geen overbodige luxe. 

Dit is dus ook meteen een kleine oproep: Heb je op 

zaterdagochtend niets te doen en wil je je tijd goed 
besteden om kinderen te helpen in hun ontwikke-
ling? Loop eens binnen bij een speltak voor bakje 
koffie en een informeel praatje met de leiding of 
neem contact met mij op.

Rest mij alleen nog iedereen die in de vereniging, 
leiding, leden en bestuursleden een mooi seizoen 
toe te wensen.

Met vriendelijke scouting groeten,
Rob v.d. Heijden, groepsvoorzitter

Trots op onze vereniging



Contributie Uitreiking kwalificaties

Binnen Scouting bestaat het Scouting Academy 
om leiding op te leiden en te ontwikkelen tot Ge-
kwalificeerd/Erkend leider. Dit kan via cursus, 
stage, maar vaak kan op basis van opleiding en 
ervaring al bepaald worden dat iemand van de lei-
ding al (gedeeltelijk) op weg is richting een Eind-
kwalificatie Leidng/ Kampkwalificatie en/of Team-
leider kwalificatie.

Mijn rol als praktijkbegeleider is het begeleiden 
van onze Bever/Welpen/Scoutsleiding en Explo-
rerbegeleiding richting een eindkwalificatie en 
eventueel ook een kamp- of teamleider kwalifica-
tie en uiteindelijk dit gemotiveerd voor te leggen 
aan de praktijkcoach in de regio. 

Ik ben eind vorig seizoen hiermee begonnen en 
de eerste stap was om te kijken welke leiding ei-
genlijk al in aanmerking komt voor een kwalificatie 
… en dat waren er eigenlijk al best veel. Aan het 
begin van het seizoen hebben wij de eerste kwa-

lificaties uitgereikt aan Sven, Dirk, Grieco, Wim, 
Dana, Janet, Tanya, Helen en Rob. Dit kunnen 
jullie al zien aan bijvoorbeeld de volgende kwa-
lificatie tekens op de blouse van de betreffende 
leiding.
  
Ondertussen heb ik al een aantal leiding op weg 
kunnen helpen richting hun (verdere) kwalifica-
ties en heb ik al veel leiding enthousiast gekre-
gen om aan een kwalificatietraject te werken. 
Op 30 september hebben Grieco en Helen de 
kampkwalificatie Kamperen en Expeditie gekre-
gen en mag Bouke zich nu ook gekwalificeerd 
leider noemen. 

Mochten jullie vragen hebben neem gerust con-
tact op met mij of met een van de trotse dragers 
van de kwalificatietekens.

Richard van Geet

Gekwalificeerde leiding,

Wist je dat

Onlangs zijn wij van de ING overgestapt naar de 
Rabobank. Alle bankverkeer - ook de contributie - 
loopt nu via de Rabobank. Het verzoek is dan ook 
om de contributie over te maken op onze nieuwe 
IBAN: 

NL20 RABO 0319 0813 89

Als u een SEPA automatische incasso heeft afge-
geven, is er geen actie nodig.

Via de Rabobank hebben wij gelijk met een leuke 
actie mee kunnen doen: de clubkascampagne. 
Alle leden van de Rabobank hebben kunnen 
stemmen op verschillende verenigingen in de re-
gio. Ook op onze vereniging. Elke stem was geld 
waard. 

Dankzij alle stemmen hebben we een bedrag van 
€ 353 gekregen! Dit gaan we gebruiken voor het 
zomerkamp van de scouts en explorers.Super be-
dankt allemaal voor het stemmen.

Groet Miranda Huizinga

Wist je dat Dana onlangs bevallen is van een 

dochter? Op 24 augustus jl. is Lise Emma van 

Doorn geboren. Dit seizoen houd Dana een 

‘pauze’ in het leiding geven, maar ze zal stie-

kem geregeld haar gezicht komen laten zien! 

Wist je dat Jenneke, onze secretaris, tot de 
kerstvakantie meedraait als leiding bij de be-
vers (Fleur Kleur) 
en na de kerst-
vakantie bij de 
welpen? Dit om 
te kijken of ze mis-
schien wel leiding 
wil worden!



Wauw wat een geweldige start van het seizoen 
hebben de Bevers. Van alle Bevers van vorig sei-
zoen waren er maar 2 Bevers overgebleven. Als 
leiding waren wij dan ook enorm verrast dat gelijk 
tijdens de eerste opkomst van dit seizoen er al-
lemaal nieuwe kinderen kwamen kijken en zelfs 
een opkomst durfden meedraaien. 

En met succes want op zaterdag 28 oktober kon-
den wij maar liefst 6 nieuwe Bevers installeren. 
En daar komen nog 2 Bevers bij deze maand. 
In totaal zijn wij straks met 10 Bevers!!! Wat een 

leuke club bij elkaar. Ze zijn heerlijk enthousiast, 
vinden spelletjes hartstikke leuk en doen enthou-
siast mee! 

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan de 
Stanley Stekker badge! Het eerste insigne voor 
op hun nieuwe uniform is in de pocket zodat ook 
de rechtermouw niet meer leeg is. En Stuiter komt 
dit seizoen ook regelmatig bij ons meespelen! En 
dit vinden wij super leuk! Wij kijken uit naar de 
rest van het seizoen maar als deze net zo leuk 
word als de afgelopen weken dan wordt het een 

top seizoen!!

Groetjes De Beverleiding

een bomvolle hotsjietonia

bevers



Op 7 oktober was er weer de jaarlijk-
se welpendag, een actieve opkomst 
met verschillende welpengroepen 
uit de regio. Deze dag wordt altijd bij 
onze buren georganiseerd. 

Zoals elk jaar is er weer een leuk 
thema bedacht. Dit jaar was het  
thema ‘sprookjes’. De dochter 
van de koning had een heel mooi 
sprookjesboek, dat ze had laten val-
len. Hierdoor kwamen alle sprookjes 
in de war. Vooral de vuurspuwende 
wolf was heel gaaf om te zien. Aan 
de hand van spelletjes konden de 
welpen dit probleem herstellen. Bui-

ten kon je een spannende hinder-
nisbaan lopen, of een leuk spel 
met ballen. Binnen waren interes-
sante knutselopdrachten die ge-
daan konden worden. Ondanks het 
slechte weer in de middag hebben 
de welpen een leuke dag gehad. 

Groetjes,
Welpenleiding

welpendag 2017

welpen

Op vrijdag 13 oktober, jawel vrijdag 
de 13de, hebben we samen met 
de bibliotheek in Harderwijk een 
voorleesavond gehouden bij het 
kampvuur. Kinderen uit Harderwijk 
konden zich opgeven om naar een 
spannend verhaal te luisteren on-
der het knetteren van een kamp-
vuur. 

De kinderen werden ontvangen 
bij de ingang van ons terrein en 
met een kleine tocht over het ter-
rein, kwamen ze bij het kampvuur 
uit. Hier werd een griezelend ver-

haal voorgelezen door Hathi (Ta-
nya), daarna kon er natuurlijk nog 
marshmallows geroosterd worden 
boven het kampvuur. 

Na de marshmallows en het drin-
ken gingen de kinderen door het 
donkere bos weer naar huis. On-
danks dat de opkomst niet al te 
hoog was, konden we toch zeggen 
dat het een geslaagde avond was 
en zeker voor herhaling vatbaar.

Met griezelende groeten,
Rob

griezelen bij het kampvuur





scouts

De beer van staelduin
Het begon met een zoektocht van 2 teams naar 
alle kampspullen, verdeeld over het hele terrein. 
Daarna tent opzetten en de keuken pionieren. 
Elke avond was er eilandraad bij het kampvuur, 
hier werd iemand die zich goed had ingezet tot 
beer van Stealduin benoemd.

Zondag hadden we erg lekkere tosti’s bij het ont-
bijt gevolgd door een boogschiet-challenge. Toen 
was het snel lunchen en hop hop daar gingen we 
weer. Nu naar het Fort Hoek van Holland. Het is 
een heel leerzaam maar leuk middagje geworden.
 
Maandag moesten we heel vroeg op en direct 
onze spullen pakken: “we gaan hiken”. We zijn 

door het Staelduinse bos gelopen, langs vele 
vuurtorens en grote boten, via het fort en de dui-
nen terug. Sommigen waren verbaasd hierover 
omdat er tegen ons gezegd werd dat we een 2 
daagse hike zouden hebben. 

Dinsdag wasdag met zwemmen en friet. Woens-
dag lekker een dagje strand en zelf koken (met 
budget). Donderdag was het eindspel: we moes-
ten naar punten op het terrein om het volgende 
coördinaat vinden om de schat vinden. Team 
Erasmus was de winnaar. ’s Avonds hadden we 
een BBQ en Bonte Avond.

Het was een gezellig en geslaagd zomerkamp!

ZOMERKAMP SCOuTS EN ExPLORERS 2018

Voor het zomerkamp van 2018 is de leiding vroeg 
begonnen met plannen maken. Omdat het ons als 
leiding ook een keer leuk lijkt om naar het buiten-
land te gaan zijn wij hiernaar gaan zoeken. Wij 
zijn hierbij terecht gekomen bij de NorJam, een 
kleinere variant van de WereldJamboree. Hierbij 
komen verschillende groepen uit verschillende 
landen bij elkaar om scouting activiteiten te onder-
nemen. De meeste groepen op de NorJam zullen 
waarschijnlijk wel Engelse groepen zijn, maar dat 
mag de pret niet drukken. Ook is een buitenland-
ervaring enorm goed, omdat je ook andere inzich-
ten krijg van andere landen. 

Op zaterdag 7 oktober hebben wij als leidingteam 
tekst en uitleg gegeven over onze plannen om 
hier heen te gaan en is ook het financiële plaatje 
een beetje toegelicht. Om de kosten voor u als 
ouders/verzorgers te beperken, zullen wij door het 
jaar heen een aantal acties doen om zoveel mo-
gelijk geld op te halen, zoals laatst de Rabobank 
Clubkas Campagne. Hiermee hebben we alvast 
een mooi begin gemaakt.

Hopelijk krijgen we zoveel mogelijk leden mee 
zodat we er een onvergetelijk kamp van kunnen 
maken!

norjam 2018



Opkomst 23 september.

We begonnen met een kopje koffie. Toen was de 
vraag wie voorzitter wilde worden. Bjorn wilden dat 
hééél hééél graag dus maakte hij snel een speech 
op zijn telefoon, hij deed net alsof hij Obama was, 
maar Dylan wilde ook heel graag. Hij deed  het ook 
met zoveel passie, alleen al om Bjorn te stangen. 
Zodat hij als voorzitter zou worden gekozen. Maar 
Stefan wilde dat ook heel graag. Hij zei: Ik wil een 
dictatuur beginnen! En  wonder boven wonder Ste-
fan werd gekozen met de meeste stemmen(zouden 
er stemmen verkeerd zijn geteld, is de teller omge-

kocht we zullen er nooit achter komen) het is mij een 
raadsel. Daarna wilde Bjorn wel secretaris worden, 
dan ben je namelijk ook vicevoorzitter. Aukje was die 
dag er niet dus had zei haar speech in de Explorer 
app gezet om penningmeester te worden, dat werd 
ze ook.  Daan en Stijn wilde allebei materiaal per-
soon worden, maar uiteindelijk had Daan de meeste 
stemmen dus werd hij het.

Nu heb ik geen officiële functie en er is ook niet op 
mij gestemd maar ik ben dus de nieuwe anonieme 
verslaggeefster van de Explo’s. Ik hou jullie allemaal 
op de hoogte van de in’s en out’s! Spannend hè?!

stemmen
Opkomst vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober.

’s Avonds moesten de overvliegers naar het 
clubhuis komen voor hun ontgroening. Ze moes-
ten allerlei opdrachten doen, zoals in een bak 
yoghurt snoep happen en  geblinddoekt een 
parcours  afleggen. Voor alle opdrachten die 
ze moesten doen kregen ze een bepaald aan-
tal punten, als ze de opdracht goed uitvoerden 
kregen ze een punt, was de opdracht niet goed 
uitgevoerd dan kregen ze strafpunten. Met al die 
punten konden ze hun spullen terug kopen. Ze 
hadden te weinig punten  om binnen te slapen 

dus ze moesten onder een zeiltje buiten slapen. 
Behalve Stefan, Aukje en Leon die sliepen bin-
nen. ’s Ochtends gingen we eerst ontbijten en 
daarna werden de overvliegers geïnstalleerd sa-
men met alle nieuwe scouts.

Een klein commentaar van een overvlieger zelf:
Het was wel leuk, maar de duikbrillen waren iets 
te klein!
Commentaar van de verslaggeefster zelf:
Ontgroening hoort ook niet comfortabel te zijn.
Op naar een super seizoen met wel 5 nieuwe 
explo’s erbij.

ontgroening

explorers



KampVErSLaG 11 T/m 18 aUGUSTUS 2017 

We gingen naar het labelterrein Staelduin in ’s 
Gravenzande, met onderweg uiteraard een be-
zoek aan de McDonalds.

Tijdens het ontbijt de volgende dag kwamen de 
scouts aan die ook zomerkamp hadden. Met hang-
matten hebben we een constructie gepionierd, zo-
dat we gezellig op een rijtje konden chillen.

We hebben dit kamp zoveel leuke dingen gedaan: 
pijl en boog schieten, naar een vuurwerkshow op 
het strand van Scheveningen (met McFlurry!), de 
Maaskering (met waterspeeltuin speciaal  voor 
de mannen), heerlijke pannenkoeken eten (van 
meesterbakkers Wim en Sven), zwemmen, actie-
ve dingen (zie foto’s!), shoppen in Rotterdam (en 

geloof het of niet, maar de jongens hebben 
kleding gekocht en ik als meisje niet, da’s 
raar), eten van Ellen opeten (de gehaktbal 
was heerlijk, maar de gekookte andijvie…), 
BBQ en bonte avond.

uiteraard hebben we ook veel gedaan waar 
Explorers heel erg goed in zijn. Een beetje 
uitslapen een beetje chillen dus eigenlijk niks.

De laatste dag vroeg opstaan, om 10.30 uur ko-
men de ouders ons weer ophalen, snik…. Ik heb 
een geweldig, leuk, gezellig kamp gehad. Dank 
je Wim, Ellen, Menno, Sven, Chris, 
Bjorn en Dylan voor deze onvergete-
lijke week, volgend jaar weer!!!!

Groet Explorer Anne

zoka 2017 jotihunt
Wat is dit toch een geweldig spektakel. De jotihunt 
is een spel waarbij de vereniging op zoek gaat 
naar vossen. We krijgen aanwijzingen/puzzels via 
internet opgestuurd, die gaan we zo snel mogelijk 
oplossen. De oplossingen zijn GPS coördinaten 
waarmee de vossen kunnen vinden. Hiermee 
kunnen punten verzameld worden, net als allerlei 
andere opdrachten die ondertussen binnen ko-
men. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk pun-
ten te verzamelen. Het weekend is bedoeld  voor 
de Explorers, de pl’s en apl’s van de Scouts en de 
leiding. Dit jaar was het thema Vikingen. Er deden 
meer dan 60 verenigingen mee uit Gelderland.

Op vrijdagavond begint het feest. Alle computers 

klaar zetten, ’s nachts nog een beetje gamen en 
dan om 09.00 uur komt de eerste puzzel en op-
dracht binnen. Zie vooral ook de foto’s! Voor de 
inwendige mens was Ellen gelukkig aanwezig om 
ons te voorzien van eten en drinken. Na meer dan 
24 uur in touw, hebben we met z’n allen een per-
soonlijk puntenrecord behaald!! 

Op naar volgend jaar om nog meer punten te 
halen. Hiervoor hebben we nog meer leiding en 
eventueel ouders (met auto) nodig. Ik heb een 
geweldig weekend gehad en ben zeker weer van 
de partij!

Rob



Voorzitter stichting

We sloten het seizoen in juni af met de spanning of 
het subsidiebedrag van  € 345.000,- zou worden 
opgenomen in de kadernota. En gelukkig stemde 
de gemeenteraad positief. Een prachtig resultaat 
waar we de gemeentevertegenwoordigers zeer 
dankbaar voor zijn.

Nu begint het vervolg, want alleen met de geldelij-
ke bijdragen van de gemeente zijn we er nog niet. 
Afgelopen periode zijn we druk geweest met het 
oprichten van de Stichting Buitenplaats Scouting 
Harderwijk, inschrijven in de Kamer van Koop-
handel, openen van een bankrekening, fondsen-
werving voorbereiden, netwerken, overleg met de 
gemeente, onderzoek plegen op het gebied van 
wet- en regelgeving, uitwerken van de bouwteke-
ningen en het voorbereiden van de vergunningen. 

We hopen dat medio juni 2018 het vergunnin-
gentraject klaar is en de bouwer geselecteerd. In 
september kan dan de bouw starten en de terrei-
ninrichting, zodat medio juni 2019 alle activiteiten 

klaar zijn. Als het volgens planning gaat verlopen 
kunnen we in september 2019 de opening van 
Buitenplaats Scouting Harderwijk verrichten. Dit 
is een prachtige mijlpaal in de samenwerking met 
onze buren, scoutingvereniging Ragay Redoz en 
de jubileums van beide verenigingen van respec-
tievelijk 100 jaar (RR) en 85 jaar (VMG).

Ondertussen gaan ook de andere activiteiten ge-
woon door. Zoals de verhuuractiviteiten van onze 
gebouwen en de inzet van het klusteam voor de on-
derhoudswerkzaamheden. In navolging op NLdoet 
is nu ook de Weliba Daba voorzien van internet.

Mocht u, als ouder, een bijdrage willen leveren 
in het onderhoud of bij de kluswerkzaamheden, 
dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Berry 
Herrewijn beheer@verbraakmargrietgroep.nl. Met 
elkaar houden we de vereniging zo betaalbaar !!

Met vriendelijke groet, 
Johan Willemse, Voorzitter Stichtingsbestuur

Buitenplaats Scouting Harderwijk

Volg de ontwik-
kelingen rondom 

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

facebook.com/
BuitenplaatsHar-

derwijk 

Stichtingsbestuur
Voorzitter: Johan Willemse (tijdelijk)
voorzitter@verhuurscoutingharderwijk.nl

Secretaris: Attie van Herwijnen
secretaris@verhuurscoutingharderwijk.nl

Penningmeester: Henny Moonen-Stakenburg
penningmeester@verhuurscoutingharderwijk.nl

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



BUITENSCHOOLSE OPVANG 


