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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: Vacature
groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Dana van Doorn
vertrouwenspersoon@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers: 
Bevers: Ron van Slooten
Welpen: Henry ter Mors
Scouts: Henry ter Mors
Explorers: Ab van Beek

Speltakken:
Bevers: bevers@verbraakmargrietgroep.nl
Annemarie van den Ham, Tanya Jacobs, Helen van der 
Heijden

Welpen: welpen@verbraakmargrietgroep.nl
Bouke Jansen, Elisa Stroop, Sven van Beek, Menno Cou-
notte, Liduine van Hoof, Yoeri Cornelissen

Scouts: scouts@verbraakmargrietgroep.nl
Dirk Willemse, Sven Counotte, Grieco Stroop, Janno van der 
Velde, Dana van Doorn, Karin Dekens, Jeroen Deurloo

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

Stam: stam@verbraakmargrietgroep.nl
Niet actief



Voorzitter groepsraad

Het seizoen is alweer een paar maanden bezig 
en wat is het weer druk. De leiding heeft mooie 
en leuke opkomsten verzonnen en uitgevoerd. De 
overvliegende leden en leiding hebben hun plekje 
gevonden bij hun nieuwe speltak. De nieuwe le-
den hebben hopelijk ook hun plek gevonden. De 
stichting is druk met de gemeente bezig om de 
bouw van de nieuwe gebouwen en de vernieuwde 
erfpacht te realiseren. We hebben met alle leiding, 
Explorers en de pl’s en apl’s van de scouts een 
fantastisch Joti weekend gehad. De voorbereidin-
gen van de Boerenkooltocht zijn alweer in volle 
gang. Kortom druk, druk, druk…….

In alle drukte van het seizoen vergeten we bijna 
dat onze vereniging op 13 juni 2019 zijn 85ste ver-
jaardag mag vieren. Dat is toch een mijlpaal waar 
bij stil mogen staan. We zullen tegen die tijd wel 
een verjaardagsfeestje gaan geven denk ik, wie 
weet heeft een van jullie wel een leuk idee om die 
dag te gaan doen.

Het is nu begin november, dus de feestmaand 
december eraan. In januari hebben we natuurlijk 
weer de jaarlijkse Boerenkooltocht met de alge-
mene ledenvergadering voor de ouders, ik hoop 
dat ik jullie dan persoonlijk kan ontmoeten. Tot in 
januari!!

Groet Rob

Hallo Scouting vrienden!



Voorstellen

Even voorstellen, is dat nog nodig? De meeste van jul-

lie kennen mij al. Sommige als Roze-

marijn en andere gewoon als Karin. 

Sinds dit seizoen geef ik leiding aan 

de Scouts! En wat is dat leuk om te 

doen! Wat een leuke groep met mei-

den en jongens.

Hallo allemaal!
Veel van jullie heb ik op 
de zaterdag ochtenden 
al gezien, maar hierbij 
wil ik mij nog even aan 

jullie voorstellen! Mijn naam is Liduine van 

Hoof en sinds dit seizoen draai ik bij de 

Welpen mee als leiding. Ik ben 20 jaar oud 

en woon bij mijn ouders in Harderwijk.  Ik 

heb afgelopen 2 jaar bij de bevers leiding 

gegeven. Ik ben ondertussen al 6 jaar ver-

bonden aan de VMG en vroeger ben ik 

ook 3 jaar lid geweest bij een scouting in 

Nijmegen. Ik vind het leuk om elke zater-

dag weer een uitdagend programma voor 

de kinderen neer te zetten!
Naast scouting studeer ik met heel veel 

plezier aan de Verloskunde Academie in 

Amsterdam en werk ik bij de jumbo in Drie-

landen. Tot ziens op de zaterdagochtend! 

Nieuwe vertrouwenspersoon:
Ik ben Dana v Doorn. Ik ben al jaren betrok-
ken bij de Verbraak Margriet Groep. Als lei-
ding (bevers en scouts) en binnen de redactie 
van het clubblad de Wing. In de loop der jaren 
ben ik verhuisd naar Diepenveen en daardoor 
minder frequent aanwezig bij de opkomsten. Toch wil ik nog altijd 
(op afstand) mijn steentje bijdragen aan deze scouting groep.
Ik werk als verpleegkundige in de psychiatrie en daardoor be-
kend met ‘lastige’ en vertrouwelijke situaties. 
Wil je weten waarvoor je bij mij terecht kunt? Kijk dan even op 
onze website:
https://www.verbraakmargrietgroep.nl/vertrouwenspersoon/



Actie

ACTIE BuITENpLAATS HARDERWIJK

BUITENPLAATS
HARDERWIJK

Zoals jullie weten zijn we met acties bezig 
om geld binnen te halen voor de buitenspeel-
tuin tussen de ons en de Ragay Redoz. We 
hebben tijdens Burendag de Mudrun gehad 
en daar hebben we het mooie bedrag van 
€3000,- opgehaald, hulde aan de organisa-
tie en natuurlijk de lopers. Verder kunnen we 
natuurlijk al bij het kopen van een nieuwe 
bril bij Specsavers Harderwijk muntjes spa-
ren voor de speeltuin. Nu heeft Specsavers 
Harderwijk een extra  actie voor ons verzon-
nen. Wij hoeven alleen maar brillenkokers 
uit te delen aan familie, vrienden, buren die 
echt een bril nodig hebben. Ze kunnen dan 
bij Specsavers Harderwijk een complete bril 
uitzoeken met 50% korting. Er zijn zelfs bril-
lenkokers waar een muntje in zit ,die recht 
geeft op 100% korting op een complete bril. 
Mooie toch! En natuurlijk voor elke brillenko-
ker die terug komt krijgen wij natuurlijk ook 
weer extra geld voor de speeltuin.



herfst in hotsjitonia
Eerst zijn we op paddenstoelen speurtocht ge-
gaan. We hadden allemaal een spiegeltje en een 
speurkaart. Het spiegeltje konden we gebruiken 
om onder de deksel van de paddenstoel te kijken. 
paddenstoelen hebben namelijk streepjes (lamel-
len) of stipjes (buisjes) hier komen sporen uit (zo 
noem je de zaadjes van een paddenstoel. We 
hebben heel veel paddenstoelen gevonden!

De week erna hebben we eerst spelletjes buiten 
gedaan, daarna hebben we bladeren en stokken 
gezocht voor een herfstige knutsel. Toen we weer 
in het clubhuis waren hebben we paddenstoe-
len soep gemaakt. Rozemarijn had paddenstoe-
len gekocht, want plukken dat doen bevers niet. 
De soep was heerlijk! En we hebben met mooie 
herfstbladeren raamhangers gemaakt. 

6 oktober dierendag! We verzamelen bij de zorg-
boerderij op ‘s Heerenloo om te helpen de dieren 
te verzorgen. We openen de opkomst, en begin-
nen. Eerst alle dieren naar buiten. De varkens in 
de wei, toen de geitjes, de schapen mochten ook. 
Nadat alle dieren buiten waren hebben we ze eten 
gegeven. Toen moesten de konijntjes eten. 

De kippen was wat raars mee. Er zat een grote 
kip in het hok van de kleine kip, en 4 kleine kippen 
liepen in het hok van de grote kippen. Die moes-
ten naar hun eigen hok. Kippen eten en drinken 
gegeven en toen op naar de schapen. Dat was 
nog een eind lopen. Maar ook die hebben we kun-
nen voorzien van water. Toen was het tijd voor 
een ijsje. Daarna mochten we een eitje rapen om 
mee te nemen naar huis. Het was een leuke dag.



Op een mooie zonnige zaterdagochtend zijn we 
met de bevers naar Zeewolde gegaan om appels 
te plukken. Nou zal je bij jezelf denken appels 
plukken in Zeewolde? Ja helemaal in Zeewolde 
op een speciale fruitboomboerderij. Toen we 
aankwamen zagen we al rijen en rijen met ap-
pelbomen staan en ze hingen allemaal vol met 
hele mooie rode appels. Gelukkig was er ook een 
treintje met een hele aardige boer die ons naar 
de goede bomen bracht waar we mochten gaan 
plukken. Daar aangekomen mochten we eerst 
lekker proeven, heerlijk zo’n enorme mooie rode 
Elstar! Het leek wel op een appel uit Sneeuwwitje 

dus we hebben eerst gevraagd of we niet heel 
lang gingen slapen van die appels. Er was een 
heel aardig meisje die ons toen ging uitleggen 
hoe we de appels moesten plukken, voorzich-

tig draaien en dan trekken en héél voorzichtig in 
de emmer leggen alsof het een eitje was. Aan het 
einde van het hele lange pad kwamen we ook nog 
een grote windturbine tegen en hebben we geke-
ken hoeveel bevers er nodig zijn om er helemaal 
omheen te staan. Na ons appel avontuur weer te-
rug naar de auto’s met onze emmers appels. Het 
was een hele leuke en leerzame opkomst. Ik ben 
benieuwd wat voor lekkers we met Rozemarijn 
gaan maken met al die appels. 

Tot ziens tot het 
volgende 
avontuur 

groetjes 
Sterre Stroom

bevers



Het eerste stuk van het seizoen achter de rug, 
door het mooie weer tussen de zomer vakantie en 
nu hebben we veel mooi weer gehad. De opkom-
sten van de afgelopen tijd hebben zich daarom 
ook veel buiten afgespeeld. In het bos en op het 
sportveld hebben we veel leuke activiteiten ge-
daan zoals speurtochten, broodjes bakken boven 
het vuur, Insectenhotels maken en vooral veel 

Hollandse leeuwen gespeeld. Verder zijn we bin-
nen in het clubhuis ook begonnen met het aankle-
den voor de herfst met mooie raam schilderingen. 
Naast de welpen heeft het nieuwe verjongde wel-
pen team het ook naar zijn zin en loopt het alle-
maal lekker soepel. 

Groetjes, Leiding team welpen

zo groen als ... welpen!



Van 9 tot 10 november hebben we weer een leuk 
kampje gehad met de welpen, nadat alle ouders 
en de meegenomen (echte)slang waren uitge-
zwaaid gingen de kinderen met een zaklamp 
opzak het bos in waar we een aantal leuke spel-
letjes gingen doen. Bij terugkomst ging iedereen 
in pyjama film kijken om een groot scherm. De 
welpen hadden geluk ze kregen allemaal chips en 

popcorn

Na een kort nachtje 
mochten de kinderen 
na het ontbijt lekker 
buitenspelen en boven 
vuurtje marshmallows 
bakken. 

junglekamp welpen

welpen







scoutingskills en meer
De afgelopen weken hebben wij al geweldig leuke 
opkomsten gedraaid! Zoals altijd doet de leiding 
zijn best om een leuk en uitdagend programma 
te maken. Hierin dagen wij de Scouts uit om hun 
scoutingskills te verbeteren. Zo zijn wij druk ge-
weest met het insigne Mes, Zaag en Bijltechnie-
ken. Hierdoor weet iedereen straks hoe je hier 
veilig mee omgaat! Ook hebben wij een bezoekje 
gebracht aan het dierenasiel De Ark in Harder-
wijk! Daar mochten wij lekker poepscheppen en 

hokken schoonmaken. Dit in het kader van het 
thema Samenleving. Wij zijn weer een ervaring 
rijker! Natuurlijk hebben wij nog veel meer leuks 
gedaan, zo was er de jaarlijkse Joti Hunt voor de 
pL’s en ApL’s en hebben wij een heerlijk avondje 
gegriezeld in het bos! 

Er zijn gelukkig nog genoeg uitdagingen over voor 
het komende half jaar! Wij hebben er zin in ! Jullie 
ook?



scouts

Het was weer zover Jotihunt is weer begonnen 
en iedereen had er zin in. We begonnen met de 
alles klaar te zetten op vrijdag en wat opdrachten 
te maken voor zaterdag ochtend.
Zaterdag begon de jotihunt en had iedereen er 
zin in en haalde we ook een hoop punten. 
Zondag was het einde al in zicht en waren we 
hoger geëindigd dan we hadden verwacht en aan 
het eind van dag kregen we nog bezoek van de 

vossen die hun opdracht bij ons deden 
en uiteindelijk zijn we 56e geworden. We 
hebben het super leuk gehad en een top 
weekend gehad.

Jotihunt 2018



Zaterdag 11 Augustus
Vandaag brachten onze ouders ons naar ons ei-
gen scouting terrein want we moesten nog wat 
spullen in de bus leggen na de spullen in de bus 
te hebben gelegd namen we afscheid van onze 
ouders. Eenmaal in de bus zwaaide we nog even 
naar onze ouders en toen vertrok de bus echt. 
In de bus werden ons de regels voor in de bus 
vertelt. Daan had wel meteen iets in de bus ge-
sloopt maar we konden er wel om lachen. Toen 
we met de bus wat verder waren gereden zei de 
de buschauffeur dat we een halfuur pauze gingen 
houden. De meeste gingen toen ook even naar de 

wc, toen we terug kwamen vroeg Elisa aan ons of 
we een koekje wilde wij zeiden natuurlijk ja. En 
daarna stapten we weer in de bus en ging de reis 
weer veder. uiteindelijk kwamen we bij een punt 
waar de bus niet kon keren. Toen de bus weer 
kon keren en weer veder reed merkten we dat 
we in Luxemburg waren aangekomen. Toen we 
op onze bestemming waren aankwamen moes-
ten we alle spullen uit de bus halen,en de tenten 
en de partytenten opzetten. De keukentent werd 
toen ook opgezet. En alle spullen die er nog ston-
den mochten naar de keukentent. O ja Ellen ging 
ook nog boodschappen doen samen met Grieco.

ZOKA 2018

explorers



Zondag 12 augustus 
We stonden op en gingen ontbijten. Daarna zijn 
Chris,Aukje en Daan gaan afwassen de rest kreeg 
van Ellen een kopje koffie of thee met een plak 
cake. Daarna zijn we naar het dorp gewandeld 
eenmaal in het dorp vroeg Ellen aan ons of we 
als een groep gingen of als twee gesplitste groe-
pen. Wij besloten dat we als een groep gingen. En 
om twee uur weer moesten we weer verzamelen 
op een afgesproken plek. Toen zijn we eerst de 
supermarkt in geweest. En een paar van ons heb-
ben daar een broodje gekocht. De andere helft 
van ons heeft iets gehaald bij Simon een kebab 

zaak in het dorp, maar op het internet stond die 
zaak onder de naam kebab Hanny daardoor kon-
den Daan en Chris het niet vinden,  nadat we de 
kebab zaak hadden gevonden bestelden we al-
lemaal een broodje kebab en iets te drinken, toen 
we klaar waren met betalen wilde we ergens gaan 
zitten dat deden we op een trap.  Toen gingen we 
nog even beslissen wat we de volgende dag gin-
gen doen. We hadden bedacht mountainbiken. 
Daarna gingen we naar de afgesproken plek terug 
daar zaten Wim en Ellen op ons te wachten. Te-
rug op het kampeerterrein zaten we met zijn allen 
te chillen. We hoorden van een andere scouting 

explorers



explorers

>>> >groep die hadden gemountinbiked dat we 
dat beter niet konden gaan doen omdat de paden 
niet goed waren, toen hebben we zelf besloten 
om niet te gaan mountainbiken.

Woensdag 15 augustus      
Vandaag konden we relaxed opstaan want het 
was tenslotte chilldag maar eerst    hadden we 
ontbeten en daarna lekker gerelaxed  en bij het 
kampvuur gezeten dat  Ellen had gemaakt en dat 
de hele dag zo door en als avondeten hadden we 
pannenkoeken gegeten gemaakt door Sven en 
Wim die waren erg lekker.

Donderdag 15 augustus
Vandaag stonden we op gingen ontbijten 
en liepen met de scouts naar het station 
daar hebben we gewacht op de trein. Toen 
moesten we ook nog met een anderen trein  
dit keer hadden we ons opgesplitst de ene 
groep wilde fietsen en de andere groep wilde 
de stad in ik koos om mee de stad in te gaan 
daar hebben we rondgelopen, winkels binnen 
gegaan en geluncht bij de burger king. Op een 
geven moment wilde we weten waar het andere 
groepje was. Die zaten bij een kathedraal te lun-
chen.  We zijn ze nog tegen gekomen en na nog 

ZOKA 2018vervolg



explorers

even geklets te hebben fietsen ze weer verder. 
Wij hebben op nog leng op een trapje gezeten en 
waren er eigenlijk wel klaar mee om nog zo lang in 
de stad te zitten. Het was ook een erg warme dag.

Vrijdag 16 augustus 
We stonden op  gingen ontbijten en daarna ruim-
den we onze eigen spullen op en de tent. Toen  

de bus kwam moesten we alle spullen weer in de 
bus leggen en daarna moesten we alle  hike tas-
sen in de bus leggen. We vertrokken op tijd en 
lieten al gauw Luxemburg weer achter ons. Aan-
gekomen op ons eigen scouting terrein moesten 
we alle spullen weer uit de bus halen en in het 
clubhuis neerzetten. Het was weer een geslaagd 
zomerkamp.



Voorzitter stichting

Er is al veel geschreven over Buitenplaats Scou-
ting Harderwijk en de plannen die we hebben (zie 
vorige edities van de WING), maar nu komt alles 
samen. Na ruim een jaar van voorbereidingen en 
overleggen, zijn we in deze periode druk bezig met 
het samen brengen van alle elementen. Het afron-
den van het ontwerp en het aanvragen van de 
bouwvergunning. Het kiezen van de bouwer en het 
afronden van de financiering. Medio januari kun-
nen we dan eindelijk de handtekening gaan zetten 
onder de opdracht aan de bouwer. Een prachtige 
mijlpaal. 

Ook de acties rondom de speelplaats gaan voor-
spoedig. De Mudrun in september was een groot 
succes. Wat heeft iedereen er hard voor gewerkt 
en wat was het een leuk evenement voor de deel-
nemers. Als het lukt zouden we dit voorjaar al de 
speelplaats kunnen gaan aanleggen.

En we hebben nog een nieuwtje…… afgelopen 
maand hebben we ook overeenstemming bereikt 

met de Gemeente Harderwijk over de pachtover-
eenkomst voor Strokelweg 6. Deze is verlengd tot 
het jaar 2070 !!  De Verbraak Margriet Groep be-
staat dan 136 jaar.

Komend jaar wordt het buitengebied van Harder-
wijk aangesloten op het glasvezelnetwerk. Als 
scouting profiteren wij hiervan mee. Medio juni 
2019 zullen ook wij aangesloten worden op dit net-
werk. Een mooie kans om onze club mee te laten 
gaan in de digitale ontwikkeling en het aanbieden 
van moderne huisvesting. Mooie resultaten weer 
die we kunnen melden dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Vanuit de Stichting zijn deze vrijwilli-
gers vaak ‘onzichtbaar’ voor u als ouder. Ik hoop 
dat we in 2019 nog meer ouders kunnen betrekken 
bij onze activiteiten. Meld u zicht aan? beheer@
verbraakmargrietgroep.nl

Met vriendelijke groet, 
Johan Willemse
Voorzitter Stichtingsbestuur

Toekomst zeker gesteld tot 2070

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: Jeroen Deurloo
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 


