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Voorzitter groepsraad

Het is 04.40 uur, mijn werkdag begint. De trein van 
Amersfoort naar Amsterdam CS. Een mooi mo-
ment om het afgelopen seizoen - een mooi sei-
zoen! - voorbij te laten gaan. We zijn in augustus 
begonnen met een gezamenlijke lunch van be-
stuur en leiding. Veel leiding op nieuwe plekken en 
in september verwelkomden we nieuwe leden. In 
oktober de Welpendag om met Welpen uit de hele 
regio een gezellige dag te beleven. De Joti-hunt, 
de Explorers, oudste scouts en leiding hebben een 
geweldig weekend gehad. En samen met de bi-
bliotheek een voorleesavond rond het kampvuur 
gehouden.

Het is 05.45 uur Amsterdam CS. Tijd voor koffie, 
vervelend dat treinrijden tussendoor. In de trein 
naar Den Haag CS. In november en december 
hebben we mooie en leuke opkomsten gehad. De 
eerste maanden van het nieuwe jaar zijn altijd rus-
tig. Hier en daar wat weekendkampjes en natuur-
lijk de BP-tocht in februari, naar het schijnt ijs- en 
ijskoud te zijn geweest.

Inmiddels de trein naar Dordrecht gepakt, zijn we 
in april en mei aanbeland. De maanden met de 
grotere kampen. De Welpen hebben hun kamp in ‘t 
Harde gehad, de Scouts zijn op Pikanu gegaan en 
de Explorers zijn op hun vlot gestapt naar Explore. 
De Bevers hebben de Bever-doe-dag beleeft. 

In Dordrecht ga ik weer terug naar Den Haag CS. 
We zijn in juni aangekomen. De maand van het 
afsluiten en overvliegen, sommige leiding gaat van 
speltak veranderen (welkom Yoeri als leider bij de 
Welpen) en de Scouts en Explorers gaan 
zich opmaken voor het zomerkamp in 
Wiltz, Luxemburg. Iedereen veel plezier. 

11.25 uur terug in Amersfoort, mijn dienst 
zit erop en het scoutingseizoen ook. Ik 
wens iedereen een mooie en gezellige 
vakantie toe en hoop jullie in september 
gezond weer terug te zien. 

Groeten, Rob van der Heijden

Einde seizoen!



Dodenherdenking 2018

Ook dit jaar waren we wederom uitgenodigd om 
te helpen bij de 4 mei herdenking. Ook deze keer 
waren we aanwezig met onze buren van de Ra-
gay Redoz en helaas hebben wij geen reactie ge-
had van de waterscouts van de Tjerk Hiddis. Dit 
laatste is erg jammer omdat het juist een mooie 
gelegenheid is om te laten zien waar wij als scou-
ting voor staan. 

Gelukkig waren wij en de Ragay Redoz met ge-
noeg eigen mensen aanwezig. Het is dan ook 
voor ons, als leiding van beide verenigingen, altijd 
en grote eer om hier aan te mogen doen. 

We waren dit jaar ook bijzonder trots dat er zoveel 
jeugdleden van beide verenigingen aanwezig wa-
ren 24 Scouts en Explorers van onze vereniging 
en zo’n 15 Scouts en Explorers  van de Ragay 
Redoz. Hiernaast nog wat leiding en we stonden 
er met een groep van zo’n 55 man.

Dit jaar tijdens de rondgang stonden de scouts, 
samen met een aantal jongens en meiden van de 
VEVA, eerst met foto’s van de overleden vliegers 
en verzetsmensen bij de desbetreffende graven 
om daarna achter het monument plaats te nemen 

met deze foto’s. Ook mocht een 
van onze Scouts de Burgermees-
ter helpen bij zijn speech wat na-
tuurlijk erg spannend was. 

Nadat alle mensen hun eer had be-
wezen waren wij aan de beurt,  en 
het geeft mij wel kippenvel om zo’n 
grote groep het commando groep 
sta en groep saluut te geven waarmee wij 
onze eer bewezen aan hun die hun leven 
voor onze vrijheid gaven.

Sven Counotte
Teamleider Scouts Verbraak Margriet Groep.



Recept

Nu het weer zomer wordt, zal er ook veel gebar-
becued worden. Daar hoort ook vaak een lekkere 
salade bij. Deze salade heerlijk fris.

Selderiesalade (voor ong. 6 
personen) Ingrediënten:
• 1 potje selderie*
• 3 rode appels*
• 1 grote prei*
• 1 blik ham*
• 1 groot blik ananas(stukjes)*
• 1 blik mandarijn
• 1 normale pot yofresh mayo
• 1 pakje nog te kloppen slagroom
• 3 gekookte eieren

• Snij alles met een * in grote stuk-
ken en door elkaar mengen

• Roer de yofresh mayo en de slagroom door 
elkaar en giet dit over de salade

• Door elkaar mengen
• Snij de eieren in partjes of plakjes en leg deze 

er bovenop

De salade is het lekkerst als je deze een dag laat 
staan.

Mijn naam is Yoeri Cornelissen, ben 19 jaar 
en woon in Harderwijk. Naast scouting heb 
ik een aantal hobby’s, zoals; Sporten, bui-
ten zijn en om een spelletje te spelen op 
een console. Ik ben gaan leiding geven aan 
de welpen, omdat ik het fantastisch vind om 
kinderen een leuke dag te bezorgen, daarbij 

doe ik gelijk ook iets wat het mooiste is. Namelijk deel 
mogen uitmaken van een scoutingvereniging!

WERK MEE MET DE SCOuTING!

We merken dat er het afgelopen jaar weer veel nieuwe 

kinderen op Scouting zijn gekomen waarvan wij nog niet 

van iedere ouder of verzorger weten of zij iets voor onze 

vereniging willen betekenen. Mogelijk bent u zelf timmer-

man of loodgieter, misschien bent u jurist, boekhouder, 

marketeer, webdesigner  of werkt u in een woonwinkel.

Wij zouden het fijn vinden als u ons wilt informeren (via de 

leiding van de speltak) wat u doet en of u (incidenteel) iets 

voor de vereniging wilt betekenen. Hierdoor houden we 

de kosten laag en het lidmaatschap betaalbaar!



26 mei was de Bever-Doe-Dag! Op deze dag ko-
men allerlei scoutinggroepen uit de regio samen 
voor een dag vol plezier! We hadden stralend 
weer en iedereen had zijn goede humeur mee ...

Het thema dit jaar was ‘Professor Plof en de ma-
gische foto’s’. We waren te gast bij scoutinggroep 
Jan Wandelaar in Zeewolde. Na de gezamenlijke 
opening, waarbij professor Plof een foto van zich-
zelf wil printen maar er een hele andere foto uit 
zijn printer komt, kon iedereen zich uitleven met 
de spelletjes carrousel. Op een lange tafel ston-

den allemaal schoenendozen met hierin kaartjes 
van spelletjes. Met het kaartje ging je op zoek 
naar het spel. Als je klaar was met het spel, dan 
pakte je een nieuw kaartje. Tussendoor een heer-
lijk broodje knakworst, een ijsje en limonade en 
weer verder! Als afsluiting kreeg professor Plof 
het gelukkig toch voor elkaar om de goede foto te 
printen en loopt alles goed af!

We hebben een heerlijk sei-
zoen met de bevers achter 
de rug. De meeste bevers 

bever doedag



gaan over naar de welpen, en met de kinderen 
die nog een jaartje bij ons blijven, gaan we weer 
een leuk nieuw seizoen tegemoet! We wensen 
iedereen een super fijne, ontspannen, gezellige, 
heerlijke en zonnige zomervakantie! 

De beverleiding

bevers



Op zaterdag 14 april zijn we met de welpen op 
fotosafari geweest in de binnenstad van Harder-
wijk. De welpen gingen met hun eigen nest en 
een leiding de stad in, met een aantal opdrachten 
en van die opdrachten moesten er foto’s gemaakt 
worden door de leiding. Ik kan er een heel verhaal 
van maken, maar ik denk dat de foto’s voor zich 
spreken.

Groet Raksha

fotosafari



welpen

Afgelopen Pinksteren zijn de Welpen weer op een 
super tof kamp geweest met verschillende tijdrei-
zen en avonturen! De reis begon in Harderwijk, 
waar we op de trein stapten naar Nunspeet.

Heel vroeger, voordat er treinen bestonden moes-
ten de mensen veel lopen als op reis gingen. 
Daarom gingen we met z’n allen een mooie tocht 
over de Veluwe tegemoet, waarbij we veel bijzon-
dere dingen tegen kwamen zoals zebra’s, buffels,  
een erg gezellige Alpaca en de BRuIDSJuRK van 
the wedding.

Ja ja, vraag het allemaal maar na bij de Welpen 
als jullie het niet geloven. Na een paar uurtjes 
flink doorstappen kwamen we op het scoutingter-
rein van de Gustav Adolph groep in ‘t Harde, een 

bijzondere scoutinggroep tussen de weilanden en 
koeien. Na een lekkere maaltijd van onze nieuw 
geïnstalleerde leiding broeder Wolf en Ka hebben 
we de dag afgesloten met een groot kampvuur en 
koekjes.

De dagen erna hebben we heel veel leuken din-
gen gedaan zoals raketjes wegschieten, t-shirts 
maken en een tijdmachine repareren, want we 
moesten nog op bezoek bij de Dino’s in Dinoworld 
Zwolle. 

We vonden het allemaal een 
heel avontuurlijk kamp, op 
naar de volgende!

Leidingteam Welpen

pinksterkamp welpen







scouts blikken terug
Het seizoen loopt bijna weer ten einde als ik dit 
schrijf.  Ik kijk weer voor de 8e keer terug op een 
leuk seizoen als Scouts leiding.   

Wat hebben we weer veel gedaan en gaan we 
de laatste paar opkomsten zeker ook nog doen. 
Een paar hoogtepunten voor mij waren de Über-
hike en Pikanu en daar komt het zomerkamp in 
Wiltz ook zeker bij. Een minpuntje was: dat we als 
leiding een stevig woordje met de groep hebben 

moeten houden over pesten. Dat het iets is dat we 
absoluut niet accepteren en tolereren. We hopen 
dat dit geholpen heeft en dat we niet alsnog maat-
regelen ,als wegsturen en schorsen of nog erger 
royeren hoeven toe te passen.  

Gelukkig was dit een incident en wat waren we 
trots op onze scouts dat ze de Überhike 2018 weer 
zo goed hebben uitgelopen zonder uitvallers. Doe 
ze het maar na bijna 40km in twee dagen met je 



hele hebben en houden op je rug. En dan nog je 
route vinden door middel van route technieken.

Ook waren we blij met de grote opkomst met Pika-
nu, 21 kinderen een record. Ook al zijn we laatste 
geworden (jammer van het niet inleveren van het 
boekje) hebben we een hoop lol gehad en de kids 
hebben het ook prima naar hun zin gehad.

Nu nog verder met het voorbereiden van het zo-
merkamp en de laatste loodjes van het seizoen/
Op naar een prachtig nieuw seizoen.

Sven Counotte
Teamleider Scouts

scouts



Donderdag ochtend begonnen we nadat iedereen 
was gearriveerd met het opbouwen van het vlot. 
Nadat dit vlot gebouwd was gingen we naar het 
eiland de “Ral” dat ligt net iets boven Nunspeet.
Eenmaal gearriveerd op het eiland gingen we de 
spullen van het vlot halen en beginnen met het 
opbouwen van de tenten. 

Toen eenmaal alle scoutingverenigingen op het 
eiland waren aangekomen zijn we met ze allen 
het kamp gaan openen en gaan avond eten, later 
deden we nog een paar spelletjes om elkaar beter 
te kunnen leren kennen.

De volgende dag hadden we een hike die was 
uitgezet door de leiding. Je werd verdeeld in ver-
schillende groepen zodat je niet bij je eigen ver-
eniging zat zodat je elkaar beter kon leren ken-
nen. We gingen eerst met het vlot naar het strand 
van Biddinghuizen om hier te lopen later moesten 
we terug naar Nunspeet om daar het laatste stuk-
je van de tocht te lopen. Eindelijk weer aangeko-
men op het eiland gingen we eten en later nog wat 
spelletjes doen in de avond.

De dag daarna gingen we naar het strand van 
Biddinghuizen. Hier hadden we verschillende 

explore 2018

explorers



sport activiteiten en zijn we zo 
beetje de hele dag gebleven. La-
ter terug voor het avond eten en 
het slot spel dat was namelijk 
eerst “capture the flag” tot dat het 
donker genoeg was om het spel 
op het vlot te doen. Het was de 
bedoeling dat je langs de flesjes 
die dreven op het water ging en 
hier de letters van opschreef zo-
dat je een woord kreeg. Hierna was er nog een 
kampvuur zoals elke avond. De volgende dag gin-
gen we vroeg op om alles op te ruimen en daarna 
weer te vertrekken richting Nunspeet.
Chris 

explorers



Pikanu was dit jaar weer een kamp om nooit de 
vergeten met veel gezelligheid en lol. Het thema 
dit jaar was ‘Pikachef’, oftewel veel koken en alle 
spellen en activiteiten in het teken van koken.

Vrijdagmiddag was de leiding al aanwezig en 
hebben de tenten opgezet. Zaterdag begonnen 
we om 07:30 uur met ochtendgym en gingen we 
daarna een hele mooie hike door de mooie bos-
sen lopen. ‘s Avonds na terugkomst hadden we 
een gezellige disco avond met muziek. 

Zondag om 08:30 uur begonnen we weer met 
ochtendgym en gingen we allerlei leuke spelletjes 
doen om punten te verdienen en ‘s avonds een 
grote gezellige maaltijd met alle scouting 

groepen samen en daarna nog een bonte avond 
bij het kampvuur. 
Maandag alweer de laatste ochtend gym en gin-
gen we verschillende spelletjes doen om punten 
te verdienen voor het grote finale spel en toen in 
de middag alweer tenten inpakken en gingen we 
richten huis.

Het weer was super goed en kon eigenlijk niet 
beter. We kijken ondanks onze laatste plaats 
alweer uit naar volgend jaar met opnieuw een 
leuk team weer die kant op .

Groeten Janno, Scouts leiding 

pikanu



BuITENPLAATS HARDERWIJK

Buitenplaats Scouting Harderwijk

clubgebouw (bestaand)
-verhuurbare ruimte

vuurkuil

nieuw multi-functioneel gebouw 
(vervanging bestaand)
met overkapping
-clubgebouw
-verhuurbare ruimte

afsluitbare ingang 
Ragay Redoz

nieuwe stookhut

clubgebouw (bestaand)
-uitspanning
-toegang avonturenbos
-verhuurbare ruimte
-buitenschoolse opvang

speelplaats
voor de allerkleinsten

afsluitbare ingang Verbraak Margriet Groep

clubgebouw (bestaand)
-verhuurbare ruimte

clubgebouw (nieuw)
-verhuurbare ruimte

sanitairgebouw (nieuw)
 t.b.v. kampeerterrein

clubgebouw (bestaand)
-verhuurbare ruimte

vuurkuil

kampeerterrein

kampeerterrein

nieuw avonturenbos

nieuwe stookhut

speelplaats

toevoeging bouwvlak benodigd

te slopen clubgebouw

BUITENPLAATS
HARDERWIJK



Voorzitter stichting

In de vorige Wing vertelde ik u al dat de ontwerpen 
voor het nieuwe Stamhok en het sanitairegebouw 
afgerond zijn met hulp van onze architect, Pim van 
Tol (www.burovoorarchitectuur.nl). In deze Wing 
hebben wij de plattegrond opgenomen van het ter-
rein met een overzicht op welke plekken we wat 
gaan ontwikkelen.

Achter de schermen zijn we druk bezig met alle 
voorbereidingen rondom vergunningen, afwerk-
staten van de nieuwe gebouwen en het benade-
ren van bouwbedrijven. Daarnaast hebben we 
ook intensief contact met de gemeente Harderwijk 
rondom de pachtovereenkomst, die ons de garan-
tie geeft dat we tot 2070 de huidige locatie kunnen 
‘huren’ voor scouting.

Ook zijn we in gesprek met de gemeente Harder-
wijk over haar beleid en handhaving rondom de 
Drank- en Horecawetgeving. Niet alleen het drin-
ken, maar ook bij de aanwezigheid van alcohol (bij-
voorbeeld bier of wijn) op in de gebouwen en op het 

terrein, kan onze vereniging een bestuurlijke boete 
of een last onder dwangsom worden opgelegd. Wij 
hebben onze leiding, maar ook onze huurders hier-
over geïnformeerd, waardoor enkele huurders haar 
overeenkomst hebben geannuleerd, wat ons direct 
€ 1350,- schade oplevert. Wij zijn van mening dat 
Harderwijk een andere uitleg geeft aan de Drank- 
en Horecawetgeving dan omliggende gemeenten 
en hebben om een toelichting gevraagd.

Wij zijn in gesprek met een organisatie in de ge-
zondheidszorg of zij het Hordehol op vaste dagen 
willen gebruiken. Volgend jaar kunnen zij dan door-
deweeks het nieuwe Stamhok gebruiken, waar 
ook MIVA voorzieningen in worden aangebracht.

Ook de ‘dagelijkse’ zaken gaan gewoon door. Een 
actief klusteam dat zich bezighoudt met het dage-
lijks onderhoud en aanpassingen in de gebouwen. 
Huurders die in- en uitgelaten worden. 

Ik wens u een fijne vakantie, Johan Willemse

Achter de schermen

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: vacature
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 


