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Voorzitter groepsraad

Zo, februari 2018 alweer, wat gaat het seizoen toch 
weer snel! Tot nu gaat alles bijna goed. 

De trein Buitenplaats gaat gewoon door en wat 
wordt het mooi. Misschien dat we in de volgende 
Wing eens wat tekeningen kunnen laten zien hoe 
het eruit komt te zien. Ook de acties voor de Bui-
tenplaats beginnen op gang te komen.

Helaas gaan de Explo’s en Scouts niet naar Enge-
land, maar de leiding heeft een mooi alternatief ge-
vonden in Wiltz en dat ligt in Luxemburg. Er komen 
ook nog steeds wat nieuwe leden bij, helemaal top 
allemaal. 

Verder hebben alle leden een mooi t-shirt gekre-
gen, zodat ze in de zomer ook herkenbaar zijn. 
Ook de leiding is in het nieuw gestoken met trui-
en. Aan de boerenkooltocht hebben we 2 nieuwe 
Oudervertegenwoordiger overgehouden, welkom 
Ron en Henry!

MAAR............. Wat extra leiding is geen overbodi-
ge luxe. Dus als iemand zich geroepen voelt, loop 
eens bij de leiding naar binnen voor extra info.

Maar al met al gaat het geweldig met de vereni-
ging!

Groet Rob

Geweldig!



Kerstopkomst 2017

Twee dagen voor kerst hebben we een zeer ge-
slaagde kerstopkomst gehad bij onze groep! 

Met alle speltakken bij elkaar hebben we veel 
plezier gehad bij het grote chaosspel, onder cha-
otische leiding van Rozemarijn, Shanti, Baloe en 
Fleur Kleur. De leden van de 4 speltakken wer-
den evenredig verdeeld over de groepjes. Hierna 
barstte de strijd los en werd er veel gekkigheid 
verzonnen aan opdrachten en aan oplossingen. 

De explorers hebben zich van hun beste kant la-
ten zien bij de begeleiding van vooral de bevers in 
hun groepje. Explorer Daan was de grote winnaar 
van het spel en zijn groep kreeg lekkere chocola-
de kerstkransjes! Tussendoor was er warme cho-
colademelk met kerstkoekjes en na het chaosspel 
een lunch bij het kampvuur. De warme broodjes 
en soep vielen erg goed in de smaak, er was niet 
veel meer over…. 

Iedereen is naar huis gegaan met een leuk aan-
denken in de vorm van een kerstpin voor op de 
das, met led licht. Volgend jaar weer!



Voorstellen

Ik ben Henry ter Mors, ouderafgevaardigde van de Welpen en de 
Scouts.  Ik ben vader van Ilja 12jr (scouts), Aldo 10jr (welpen), en Milo 
8jr (atletiek). Als gezin wonen we in Harderwijk. Ik ben werkzaam als 
interieurarchitect. Bonita (mijn vrouw) en ik zijn vroeger actief geweest 
binnen scouting in Leeuwarden.

Heeft u als ouders van welpen of scouts vragen of opmerkingen die 
moeten worden meegenomen in bv. de groepsraad dan kunt u ze aan 
mij kwijt. Een ouderafgevaardigde fungeert als spreekbuis namens alle 
ouders en woont de groepsraad en de bestuursvergaderingen bij. Ik ben 
te WhatsAppen of te bellen op 06-54700026.

Mijn naam is Ron Van Slooten. Getrouwd en vader van vier kinderen, 

hiervan zitten er twee bij de Bevers.

Als oudervertegenwoordiger ben ik voor de ouders van de kinderen bij 

de Bevers. Heeft u opmerkingen/vragen/zorgen of wat dan ook, kunt u 

dat aan mij kwijt. Uiteraard is de leiding ook altijd te benaderen, maar 

soms is de tijd te krap voor of na een opkomst.

Daarnaast is de oudervertegenwoordiger aanwezig bij de vergaderin-

gen van het bestuur en de groepsraad. Is daarmee tijdig op de hoogte 

van de nieuwe ontwikkelingen en kan, indien nodig, input vragen of 

kennis delen aan ouders. Mijn emailadres is ronvanslooten@caiway.nl.



Het seizoen is al weer halverwege en wat hebben 
wij al een hoop leuke opkomsten met de Bevers 
meegemaakt. 

Dit jaar begon natuurlijk met de jaarlijkse Boeren-
kooltocht waar weer veel ouders met hun Bevers 
aanwezig waren.

Ook is de jaarlijkse BP-tocht, deze keer wel heel 
koud, weer uitgelopen door alle Bevers. Voor wie 
niet weet waar BP voor staat; dit is de afkorting 
voor Baden Powell. De oprichter van scouting.

Ook zijn wij weer bezig om een badge te verdie-
nen. Dit keer de professor Plof Badge. De komen-
de weken leren wij over veiligheid, EHBO, doen 
wij leuke proefjes en nog veel meer.

Een paar van onze Bevers gaan volgend seizoen 
naar de Welpen en hebben al even mogen kijken 
hoe leuk het bij de Welpen is.  

Maar ook de rest van het seizoen beloofd nog 
veel leuke opkomsten. Zo hebben wij 
nog ons jaarlijkse uitje en gaan wij nog 

Van proefjes en ehbo



een nachtje logeren in het clubhuis, elk jaar weer 
iets om als leiding naar uit te kijken.

En dit jaar staat ook de Beverdoedag weer op het 
programma, een leuke spelletjesdag met Bevers 
van andere groepen. En wij gaan als “Supporters 
van Schoon” met de Bevers nog een ochtend het 
bos opruimen. Want ook dat hoort erbij!

Wij kijken uit naar de rest van het seizoen! Jullie 
ook??!!

bevers



Een reis om de wereld voor het in-
signe cultuur.

De welpen zijn weer hard bezig voor 
een insigne en dit keer gaan we voor 
cultuur. We zijn onze reis begonnen 
in Amerika met het maken van heer-
lijke hamburgers. Er was een echte 
jury om de lekkerste uit te zoeken en 
verder hebben we heerlijk kunnen 
smullen. 

Toen staken we de grote oceaan 
over en gingen naar Frankrijk. Aan-
gekomen in Frankrijk hebben we 
een spannend wedstrijdje jeau de 

boules gespeeld, maar niet zomaar 
met ballen maar met onze schoe-
nen. We hebben erg gelachen om 
al die rondvliegende schoenen. Por-
tretten schilderen doen ze natuurlijk 
ook en daar zijn wat interessante 
schilderijen uit voort gekomen. Als 
drinkpauze hebben we wijn (drui-
vensap natuurlijk) leren proeven en 
er zijn sommige welpen die dat echt 
niet lekker vinden. Helaas zijn er 
geen foto’s van sommige vieze ge-
zichten. Als laatste nog een fanatiek 
potje stoelendans op Franse muziek 
en de reis in Frankrijk kwam alweer 
ten einde. 

reis om de wereld



welpen

Op naar Italië waar we zelfs een 
nachtje mochten blijven slapen. Vrij-
dagavond hebben we in het andere 
clubhuis mogen gokken in het fami-
liecasino van de Verbraak Margriet. 
Hier moesten veel geld verdiend 
worden met allerlei spelletjes en er 
werd flink wat geld ingezet. Van het 
geld konden we snoep kopen en 
chips en drinken. 

Na een nachtje slapen kregen we 
chocoladepizza als ontbijt en moch-
ten we even vrijaf. Tussendoor een 
lekkere chocolade cappuccino met 
amandelkoekjes om warm te wor-
den, want wat was het koud. Als 
lunch hebben we Italiaanse pizza’s 
gemaakt op het kampvuur en daar-

voor konden we ingrediënten ko-
pen met ons gewonnen geld van 
de avond ervoor. Nog een moeilijk 
spelletje hints met typisch Italiaanse 
dingen en we konden dit geslaagde 
kampje weer afsluiten. 

Als laatste land moeten we richting 
het oosten vliegen om in het mooie 
China aan te komen. Wat hier alle-
maal gebeurt blijft een beetje mys-
terieus; dat moet je maar aan een 
Welp vragen. Het was weer een hele 
reis naar het insigne toe maar zeker 
de moeite waard. 

Op naar het volgende insigne!
Groetjes, Raksha







scouts in actie
Als eerste de beste wensen voor 2018 en een 
schitterend scouting jaar toegewenst. Een beetje 
laat zult u zeggen maar nu ik dit stukje schreef 
mag het nog. Wat hebben wij allemaal gedaan en 
wat gaan wij allemaal doen het komend seizoen:

Nou we kijken terug op een aantal hele leuke 
opkomsten en kampen. Patrouilles maken altijd 
spannend, messen en bijlen behandelen, pionie-
ren maar dan de mini versie, vuur technieken en 

dit ziet er altijd zo makkelijk uit maar valt toch tegen 
om dit met een vuursteen of vuurboog te moeten 
doen. Spaghetti bruggen bouwen, St Klaas surpri-
ses, Navigatie het Ouder-kind kamp was ook heel 
geslaagd met veel ouders. Toen voor de PL’s en 
APL’s een hele mooie Jotihunt waar ook een paar 
ouders mee hebben gedaan en het virus hebben 
opgelopen. En kerst kamp met een gezamenlijke 
opkomst het jaar afsluiten.



Wat staat ons nog te wachten dan nou de Über-
hike 2018 een leuke uitdaging waar je je ge-
leerde Navigatie technieken kunt toepassen. De 
Patrouille opkomsten, Pikanu (het leukste kamp 
van de Regio) Dodenherdenking (altijd een trots 
gevoel om hier te mogen helpen en aanwezig te 
zijn) en nog veel meer leuke dingen.

De NorJam gaat helaas niet door doordat het vol 
was maar we zijn, als ik dit schrijf, druk op zoek 
naar alternatieve locaties voor een schitterend 
buitenlands zomerkamp.

Sven, Teamleider Scouts

scouts



Wij, Explorers, waren al vroeg op het clubhuis 
om de taken te verdelen en bespreken wie er 
op post 1 en wie er op post 2 gingen staan. Ver-
volgens hebben we geopend. Daarna heeft El-
len de wandelgroepjes ingedeeld. Ik stond op 
post 1 samen met Dylan, Nada, Chris en Leon. 
Wij moesten zelf wel nog even naar de post toe 
lopen. Op onze post hebben we ze opdrachten 
gegeven zoals boerenkool schrijven met takken 
en met levende letters, dus mensen op de grond; 
dit was erg grappig. Toen wij alle groepjes hadden 
gehad liepen wij door naar post twee om daar de 
anderen te helpen. Nadat alle groepjes geweest 

waren zijn wij teruggelopen naar het clubhuis. Ff 
lekker bankhangen, totdat we boerenkool gingen 
eten en daarna hebben we met zijn allen mee 
geholpen met opruimen. Het was een geslaagde 
boerenkooltocht volgend jaar doen we het zeker 
weer.

Verder heeft deze razende reporter weinig andere 
opkomsten te melden. We hebben veel voorbe-
reiding nodig gehad om de boerenkooltocht uit te 
zetten. We hebben nog geprogrammeerd en mee 
gedaan met de kerstopkomst; dit was samen met 
de hele groep en weer erg gezellig. Wel moet ik 

druk met ...

explorers



zeggen dat het grote chaosspel nu wel weer een 
jaartje over geslagen mag worden. 

We zijn druk bezig met het voorbereiden van ons 
zomerkamp want zoals jullie allemaal weten gaan 
we helaas niet naar Engeland. Luxemburg is het 
nieuwe plan en daar hebben we allemaal zin in. 
Als jullie nog lege flessen hebben voor ons nemen 
we deze nog graag in!!!!

Nou dit was het dan weer van mij, op naar de vol-
gende Wing.
Doei

explorers

Het Jachtseizoen is een spel waar-
bij een team van boeven op de 
vlucht gaat. Zij krijgen 20 minuten 
voorsprong. De hunters krijgen om 
de 10 minuten via GPS de locatie 
door en moeten zo de boeven van-
gen.

In ronde 1 waren de boeven Bjorn, 
Stefan en Stijn. Zij wisten met een 
auto een mooie voorsprong op te 
bouwen, maar de hunters wisten 
ze als nog te pakken in het bos 
bij Uddel. Ronde 2 begon in Apel-
doorn en waren Dylan, Leon en 
Chris op de vlucht. Een behulpza-

me bestuurder wisten ze een stukje 
weg te brengen van de startlocatie. 
Na iets meer dan een half uur kre-
gen de hunters ook hen te pakken. 
Ronde 3 begon voor het station in 
Zwolle. Op de vlucht waren Bjorn, 
Stijn, Stefan en Roemain. Zij zijn 
met de trein naar ’t Harde gegaan 
en zijn vervolgens door een van de 
oma’s weggebracht naar het bos 
rond het Beekhuizerzand. Toen ze 
in het bos waren hebben de hun-
ters ze niet kunnen pakken. 

Het was een leuke opkomst en het 
staat nu 2-1 voor de hunters!

Jachtseizoen



Buitenplaats Scouting Harderwijk: steun ons! Ons 
project Buitenplaats Scouting Harderwijk, waarin 
we samen met Verbraak Margriet Groep optrek-
ken om onze scoutingterreinen nog aantrekkelij-
ker te maken voor groepen jongeren, wordt inmid-
dels al door twee organisaties gesponsord.

De eerste sponsor is Specsavers Harderwijk, 
Donkerstraat 32 te Harderwijk. Buitenplaats 
Scouting Harderwijk is als ‘winnaar’ uit de bus 
gekomen in de ‘strijd’ als lokaal doel waarvoor 
Specsavers Harderwijk samen met haar klanten 
een jaar lang spaart voor ons goede doel.

Bij aankoop van een bril of hoortoestel deelt 
Specsavers Harderwijk een muntje uit dat de klant 
kan doneren aan één van de twee spaarboxen die 

op de toonbank staan. Elk muntje vertegenwoor-
digt een deel van de waarde van de aankoop.

Aan het einde van het jaar wordt de totale gedo-
neerde waarde uitgekeerd aan het betreffende 
goede doel.

Hebt u dus een bril of hoortoestel nodig, ga naar 
Specsavers en doneer uw muntje in onze spaar-
box op de toonbank van Specsavers!

SPECSAVERS SPONSORING



WUESTMAN SPONSORING
Wuestman Office Supplies verkoopt ‘Hanze koffie’ 
aan organisaties, bedrijven en ondernemingen. 
Omdat de naam ‘Hanze koffie’ bedacht is door 
de voorzitter van de Verbraak Margriet Groep die 
tevens vice-voorzitter is van Buitenplaats Scou-
ting Harderwijk, heeft Wuestman aangeboden 
ons project te sponsoren. Van elke in hun show-
room verkochte kilozak HanzeBonen doneert 
Wuestman € 1,- aan Buitenplaats Scouting Har-
derwijk. De koffie is verkrijgbaar in snelfilterma-
ling of bonen. 1 kilo kost € 8,99 ex btw. De actie 
loopt van 1 februari tot 1 september 2018. Laat u 
niet weerhouden en koop deze heerlijke koffie bij 
Wuestman! Genietend van uw kopje heerlijke kof-
fie steunt u ons mooie project!

Inmiddels is ook de website www.buitenplaats-
harderwijk.nl in de lucht. Van harte aanbevolen! 
Voor suggesties, ideeën of anderszins die kun-
nen leiden tot financiële of materiële bijdragen 
van lokale ondernemers en/of bedrijven houden 
wij ons uiteraard aanbevolen. Of misschien wilt u 

zelf sponsor zijn of worden. U kunt dit mailen naar 
info@buitenplaats-harderwijk.nl en dan zorgt de 
secretaris er voor dat uw idee op de juiste plaats 
terecht komt.

Natuurlijk zijn er nog veel meer sponsoraanvra-
gen in voorbereiding. We zullen met name de 
grote landelijke en regionale fondsen daarvoor 
benaderen. Hier wordt hard aan gewerkt op dit 
moment.



Voorzitter stichting

Het nieuwe jaar verraste ons met een flinke storm. 
Er zijn op het terrein diverse bomen omgewaaid 
en takken afgeknakt. Vlak daarvoor is in opdracht 
van de boswachter ook al flink de snoeischaar ge-
zet in de diverse bosschages op het terrein. Het 
is jammer dat door al deze activiteiten en gebeur-
tenissen het terrein zijn ‘dichtheid’ heeft verloren. 
We hopen dat wanneer er weer blad aan de bo-
men komt, misschien de ‘schade’ toch iets minder 
zichtbaar is. Mogelijk kunnen we tijdens NLdoet 
op 10 maart het bos was opruimen en wilt u zich 
hier als ouder ook voor inzetten. Via de speltak-
ken verneemt u meer over deze dag.

Wij zijn benieuwd wie de nieuwe bestuurders 
gaan worden na de gemeenteraadsverkiezing van 
21 maart a.s. Wij zijn de huidige gemeenteraad 
en het college van B&W dankbaar voor haar inzet 
en ondersteuning, met name wethouder De Jong. 
Mede dankzij zijn inzet en overtuiging is ons dit 
jaar een subsidie toegekend van € 345.000,- voor 
Buitenplaats Scouting Harderwijk. Een initiatief 

waarbij wij samen met onze buren, Scoutingver-
eniging Ragay Redoz, onze terreinen gaan her-
ontwikkelen met nieuwbouw en verduurzamen van 
bestaande bouw, het plaatsen van stookhutten en 
een speelgebied met natuurlijke speelelementen 
in het middengebied tussen beide verenigingen.

De besturen zijn momenteel druk bezig met fond-
senwerving en ook zijn enkele lokale ondernemers 
voor ons in aktie gekomen, zoals Specsavers Har-
derwijk en Wuestman. In deze Wing leest u meer 
over deze akties. Inmiddels zijn ook de ontwerpen 
voor het nieuw stamhok en het sanitairegebouw 
afgerond met hulp van onze architect, Pim van Tol 
(www.burovoorarchitectuur.nl). Dankzij zijn kennis 
en kunde worden het niet alleen mooie gebouwen, 
maar is er ook gekeken hoe we dit zo duurzaam 
mogelijk kunnen verwezelijken.

Met vriendelijke groet,
Johan Willemse
Voorzitter Stichtingsbestuur

De wind er onder!

Volg de ontwikkelingen 
rondom Buitenplaats 
Scouting Harderwijk 

via onze facebookpa-
gina (facebook.com/

BuitenplaatsHarderwijk) 
en www.buitenplaats-

harderwijk.nl



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 


