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Voorbij is het seizoen alweer. Wanneer 
jullie dit lezen hebben jullie een leuke 
dag gehad (hopelijk was het weer ook 
goed) ter ere van het 85-jarig bestaan 
van onze groep. 

85 jaar geleden is onze groep opge-
richt en we zijn nog steeds een mooie 
en bruisende vereniging. Elke week 
worden er weer opkomsten geregeld 
door onze leiding. De stichting en 
de klussers zorgen er dag in dag uit 
voor dat de clubhuizen en het terrein 
er goed bij liggen, zodat jullie heerlijk 
kunnen vermaken bij scouting. 

Dus via deze weg wil ik graag alle lei-
ding, bestuursleden, klussers en jullie 
als jeugdleden bedanken voor dit sei-
zoen en we hopen dat we er nog 85 
jaar aan vast kunnen knopen. 

Dus bij deze BEDANKT ALLEMAAL!!

Rest mij jullie een fantastische vakan-
tie de wensen en we zien jullie in sep-
tember weer.

Met vriendelijke scouting groet,
Rob van der Heijden 

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@verbraakmargrietgroep.nl

Praktijkbegeleider: Richard van Geet
praktijkbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Groepsbegeleider Weliba Dabar: Tanya Jacobs
Groepsbegeleider Hordehol: Dirk Willemse
groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Dana van Doorn
vertrouwenspersoon@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers: 
Bevers: Ron van Slooten
Welpen: Henry ter Mors
Scouts: Henry ter Mors
Explorers: (vacature)

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: (vacature)
Wing vormgeving: (vacature)
redactiewing@verbraakmargrietgroep.nl

CONTRiBuTiE
Contributie overmaken naar: iNG Bank: NL20 RABO 
0319 0813 89 t.n.v. Verbraak Margriet Groep

OPzEGGEN LiDMAATSCHAP
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd. 
De opzegtermijn 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: secreta-

risgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Stichting

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

Welpen: welpen@verbraakmargrietgroep.nl
Liduine van Hoof, Bouke Jansen, Yoeri Cornelissen

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

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

Stam: stam@verbraakmargrietgroep.nl
Niet actief

Voorzitter groepsraad

85 jaar Verbraak Margriet Groep

Het Das-insigne
ik krijg altijd veel vragen over ons dasinsigne, “wat bete-
kent het?”. ik weet het wel een beetje maar niet helemaal. 
Gelukkig is dit voor mij opgeschreven in de jubileumboek-
je uit 1989, toen de groep 55 jaar bestond, dus bij deze:

Wij spreken steeds over het dasinsigne, vroeger hadden 
ze het gewoon over het “wapen”. in het wapen zit een 
Franse Lelie en een Klaverblad. De Franse Lelie zijn de 
symbolen van de Pater Verbraak Groep (jongenstak) en 

het Klaverblad van de Margriet Groep (meisjestak). Ook 
hebben we een gebroken rad in ons wapen staan. Het ge-
broken rad is het symbool van Sint Catharina. De Rooms 
Katholieke parochie in Harderwijk is de Sint Catharina pa-
rochie. 

De “keper”, de omgekeerde V zorgt voor de verbonden-
heid tussen alle symbolen en dus de verbondenheid tus-
sen de jongens, de meisjes en de katholieke kerk.

Automatische incasso
Sinds een paar jaar incasseren wij de contributie via au-
tomatische incasso. Vanaf 1 januari 2019 zullen wij ook 
het kampgeld op deze manier gaan incasseren. Wij zul-
len voorafgaand aan een kamp met u communiceren wat 
de kosten zijn en wanneer dit bedrag geïncasseerd zal 
worden. 

Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso en u 
wilt dat wel, dan kunt u een e-mail sturen. ik zorg ervoor 
dat er een SEPA automatische incasso verstuurd wordt.

Met vriendelijke groet,
Miranda Huizinga
penningmeestergroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl



De beknopte geschiedenis van de Ver-
braak Margriet Groep Harderwijk
Oprichting Pater Verbraak Groep

13 juni 1934 wordt de Pater Verbraak 
Groep opgericht. uitsluitend bedoeld 
voor jongens. De groep is vernoemd 
naar Pater Verbraak, die in de slag bij 
Athej (in het noorden van Sumatra) als 
legeraalmoezenier hulpvaardig en of-
ferbereidheid symboliseerde. ze zijn 
hun opkomsten begonnen in een pand 
aan de Rabbistraat achter het Piuszie-
kenhuis. De eerste leiders zijn hopman 
Thomas en vaandrig Slingeland. Tij-
dens de oorlog moeten de verkenners 
hun pand aan de Rabbistraat afstaan 
aan de Hitlerjugend. De verkenners 
houden opkomsten gedurende oorlog 
iedere 1ste zondag van de maand in 
de Parochiekerk.

Na de oorlog zijn de verkenners weer 
met een frisse start begonnen met we-
kelijkse opkomsten. in 1954 verlaten 
de verkenners het pand aan de Rab-
bistraat, vanwege de “vernielzucht van 
kwajongens” en vanwege de “slechte 
ligging”. ze krijgen tijdelijk onderdak in 
een verkooplokaal achter hotel Baars.

OPRiCHTiNG MARGRiET GROEP
in 1948 wordt de Margriet Groep opge-
richt. Het is een van de eerste gidsen 
groepen van Nederland. Van 1948 tot 
1954 houden zij hun opkomsten in de 
tuinhuisje van mevr. Huberts-Becks. 
Wegens te weinig leiding zijn ze ge-
noodzaakt om te stoppen met de op-
komsten.  

VERHuiziNG NAAR DE STROKEL-
WEG
in 1956 krijgen de verkenners van de 
Pater Verbraak Groep 3,3 ha grond in 
pacht van de gemeente Harderwijk. ze 

kopen een tweedehands directiekeet 
van aannemersbedrijf zijlstra, deze 
keet wordt plank voor plank afgebro-
ken en weer aan de Strokelweg opge-
bouwd.

SAMENSMELTiNG PATER VER-
BRAAK EN MARGRiET GROEP
in 1961 begint de Margriet Groep weer 
met hun opkomsten aan de Strokel-
weg. De geschiedenis voor zover ik 
nu kan na gaan zegt men niets over 
de samensmelting. ik ga er even ge-
makshalve van uit dat ze in 1961 zijn 
samengegaan in de Pater Verbraak 
Margriet Groep. 

AAN DE STROKELWEG
in de jaren 60 is er begonnen aan een 
nieuw clubhuis, de Weliba-Dabar. Het 
clubhuis is in 2 delen gebouwd, het 
eerste gedeelte dus in de jaren 60 en 
in 1978 is het tweede deel eraan vast 
bebouwd. in 1981/1982 is het huidige 
Hordehol gebouwd. En natuurlijk nu in 
2019 hebben we er een nieuw club-
huis bij.

zo dit was een beknopte en zeker nog 
niet volledige geschiedenis van onze 
groep, maar de schrijver van dit stuk is 
zo enthousiast geworden om wat die-
per in de geschiedenis te duiken van 
de Verbraak Margriet Groep. zodra ik 
meer weet zal ik dit zeker met jullie de-
len.

Groeten, 
Rob van 
der Heijden 

Na jaren van leidinggeven nemen 
Dana en Wim afscheid van de Ver-
braak Margriet Groep. zij gaan ieder 
een eigen weg. Dit zal gemerkt gaan 
worden in de groep. Dana en Wim 
waren een twee-eenheid.  Van de ont-
groening bij de stam tot het opschep-
pen van de boerenkool met worst, ze 
waren altijd samen. Hierdoor zijn ze 
bestempelt tot scoutingkoppel. 

Dana blijft nog vertrouwenspersoon 
binnen de groep en Wim stopt er he-
lemaal mee. Lees hieronder wat zei 
beiden te zeggen hebben over al die 
jaren als leiding van de Verbraak Mar-
griet Groep.

Dana: in 2007 ben ik begonnen als lei-
ding bij de bevers. Rond die tijd ben 
ik ook lid geweest van de stam. Daar 
kwam ik tegelijkertijd met Wim. in 
2014 ben ik leiding gaan geven bij de 
scouts. in de loop der jaren ben ik ver-
huisd van Harderwijk naar Diepenveen 
en ben ik moeder geworden. Hierdoor 
kwam ik de laatste twee jaar al minder 
op scouting dan ik zou willen. Hierdoor 
ben ik niet goed meer op de hoogte 
van alle ins en outs. Daarom heb ik nu 
de knoop doorgehakt om te stoppen 
met leiding geven en met de redactie 
van ons clubblad de Wing. Ergens met 
pijn in m’n hart, want het er altijd erg 
van genoten. Op afstand blijf ik nog 
vertrouwenspersoon. Kijk eens op de 
website waarvoor je bij mij terecht kan. 

Wim: ik ben begonnen met leiding-
geven bij de Scouts nadat ik een jaar 
buiten scouting om ben bezig geweest. 
ik wist toen niet wat ik precies van het 
leiding geven kon verwachten maar 
het bleek achteraf dat ik dit erg leuk 
vond met het leiding team wat wij had-
den. De scoutsleeftijd nieuwe technie-

ken leren (en hopen dat ze deze ook 
onthouden ;-)  ) is een van de beste 
motivaties die er is als leiding. Na het 
vertrek van Johan en Claudia bij de 
Explorers ben ik gevraagd daar bege-
leiding te gaan geven. De Explorers 
is een heel andere tak dan de scouts, 
omdat je ze veel meer moet loslaten 
en ze de activiteiten tijdens een op-
komst zelf moeten bedenken en uit-
voeren. ik heb enorm genoten van 
de creativiteit die er af en toe op ons 
programeerbord tevoorschijn kwam en 
ook de uitvoeringen van een aantal ac-
tiviteiten was legendarisch. 

ik wens een ieder binnen de Verbraak 
Margriet Groep een goede toekomst 
toe, ik heb vrienden voor het leven 
gemaakt en ik verwacht jullie vast nog 
wel een keer ergens tegen te komen!

Geschiedenis VMG Afscheid

Geschiedenisles Verbraak Margriet Groep Scoutingkoppel neemt na jaren afscheid



zaterdag 23 maart zijn we bij de melk-
fabriek geweest..... O nee, bij de koei-
en die de melk maken voor het ijs van 
Hans en Grietje. We kregen een rond-
leiding van Jos. Hij heeft veel verteld. 
Daarna hebben we een lekkere pan-
nenkoek gegeten en kregen we een 
heksenneus! Ook hebben we heerlijk 
buiten gespeeld. Daarna nog een ijsje 
en toen weer terug naar het clubhuis. 
Daarna is de leiding nog met de klus-
sers die kwamen helpen voor NL-doet 
aan de slag gegaan om het bever lo-
kaal verder op te pimpen!

zaterdag 30 maart hebben wij alvast 
wat grapjes bedacht voor maandag 1 
april zo hadden wij een overheerlijke 
drol gemaakt…. En hele bijzondere 
paaseitjes…….en een heuse sche-
tenmaker. Genoeg gekkigheid om de 
papa’s en de mama’s voor de gek te 
houden.

6 april hadden we een opkomst in het 
thema “wat als je lijf een beetje anders 
is? / handicap. Eerst hebben we een 
tikspel gedaan waarbij er steeds een 
ledemaat niet gebruikt mocht worden 
als je getikt was. Daarna een filmpje 
van huisje boompje beestje over in 
een rolstoel zitten en rolstoelbasket-
bal spelen. Hierna hebben de kinderen 
met een geblindeerde skibril elkaar be-
geleid om het clubhuis heen. Daarna 
hebben we een paar gebaren geleerd. 
Wat gegeten en gedronken en tot slot 

nog een spel met ovenwanten aan, 
want dan ernaar je en beetje hoe het is 
als je handen het niet heel goed doen. 
Het was weer een leuke leerzame op-
komst.

4 mei een gezamenlijke opkomst in 
het teken van dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag, we hebben een huisje 
boompje beestje gekeken over vrij-
heid. Ook hebben we vredesduifjes en 
vredesvuur geknutseld. Samen met de 
welpen, scouts en explorers hebben 
we een drinkpauze gehouden en aan-
sluitend het snelste potje vlaggenroof 
ooit. Tot slot hebben we geoefend om 
2 minuten stil te staan bij de vlag. Wat 
deed iedereen dit netjes! ’s Avonds 
hebben we samen met de andere twee 
scoutinggroepen van Harderwijk mee 
mogen helpen bij de ceremonie op de 
oude begraafplaats. Ook was hier een 
bever bij aanwezig. 

11 mei; vandaag zijn we begonnen aan 
de eerste van een aantal opkomsten 
om ons Bas Bos insigne te halen. Van-
morgen zijn we eerst begonnen om 
voor Moederdag wat moois te maken, 
van papierpulp en bloemenzaad heb-
ben we speciaal papier geperst. Als 
je dit in de tuin begraaft groeit er een 
mooi bloemenboeket uit. 

Terwijl dit lag te drogen in de zon zijn 
de bevers aan de slag gegaan om 
onze kikkerpoel te verversen, oude 

rommel eruit en wat nieuw water erin. 
Toen was het tijd voor een kleine 
speurtocht in ons bos, we moesten ook 
een vogeltje vinden.... die bleek een 
nestje te hebben in de spouw van ons 
clubhuis. De baby vogeltjes hebben 
we niet gezien, wel gehoord en de va-
der en moeder vogel waren druk aan 
het af en aan vliegen met eten voor de 
vogeltjes.

Tja, tijd voor een pauze, Sterre had 
hele lekkere honing koekjes gebak-
ken en Rozemarijn had uit de bieb een 
stapel boeken gehaald over de natuur 
en insecten. Na deze break zijn we op 
zoek gegaan naar een eikeltje die we 
konden planten, eens kijken hoe groot 
zo’n plantje kan worden en hoe wordt 
het dan een boom? 

Tot slot zijn de bevers nog op pad ge-
gaan met een glazen pot naar insec-
ten en kriebelbeestjes. Deze laten ze 
natuurlijk wel weer vrij, maar op deze 
manier kun je wel goed zien wat voor 
mooie diertjes er in het bos leven.

18 mei, vandaag was het doorschuif 
opkomst. Dus hadden we extra leiding 
van Anne, zij is nu nog explorer, maar 
komt ons volgend jaar helpen als lei-
ding. De oudste bevers hebben bij de 
welpen mooie hutten gebouwd. De 
jongere bevers mochten vandaag een 
vriendje of vriendinnetje meenemen 
en met hen zijn we weer aan de slag 

gegaan met het Bas bos insigne. We 
begonnen met een insecten-Annema-
riakoekoek, de bevers bewogen zich 
voort als een rups, een sprinkhaan en 
een libelle.

Hierna gingen we ons wormenhotel 
checken, de wormen poepten nog niet 
erg hard, we hebben nog geen com-
post om bij onze plantjes te strooien.
Daarna op zoek naar waterdiertjes, 
deze hadden Sterre en Rozemarijn 
gisteren al gevangen. Wat zijn we veel 
diertjes tegen gekomen, we konden 
ze goed zien en opzoeken hoe ze al-
lemaal heten. Als extra informatie heb-
ben we huisje-boompje-beestje geke-
ken over slootdiertjes.

Toen hebben we de bak weer ingegra-
ven bij de kikkerpoel en daar het water 
in gedaan. Tijd voor pauze, we hadden 
geleerd bij huisje-boompje-beestje hoe 
diertjes onder water adem halen. Dit 
hebben we gecombineerd met onze 
pauze snack, die hebben we gehapt 
uit een bak met water. Daarna hebben 
we het nog over de vlinder gehad, we 
hebben namelijk echte vlinder rupsen.

Tot slot had Keet Kleur nog een leuke 
puzzel en had Rozemarijn een gruwe-
lijk hapje als afsluiter (een hapje aarde 
met worm) !!!

Van koeien, klusjes, handicaps

bevers

en de Bas Bos insigne



De tijd vliegt voorbij. Eind vorig jaar 
hebben de welpen veel leuke dingen 
gedaan en vooral veel dingen geleerd, 
de welpen hebben namelijk hun EHBO 
insigne gehaald. De welpen hebben 
geleerd wat je moet doen bij een onge-
luk en hebben geleerd wat er allemaal 
in een EHBO doos zit. 

Daarnaast hebben de welpen afge-
lopen winter ook een leuke opkomst 
gehad waarbij ze vogelvoerbekers gin-
gen maken, we gingen per nest kuilen 
graven en daarin een vuur maken, bo-
venop het vuur smolten we frituurvet. 
Toen het frituurvet weer ging afkoelen 
voegde we wat vogelvoer toe waarna 
het vet ging stollen tot een vaste mas-
sa.

Met de welpen naar de Ontdekhoek.
zaterdag 1 juni zijn we met de welpen 
naar de Ontdekhoek geweest, deze 

bevindt zich in de buurt van het station. 
De welpen mochten daar veel leuke 
dingen doen zoals bootjes maken en 
laten varen om te kijken hoe wind-
kracht werkt, voor een grote bak met 
water stonden een aantal ventilatoren, 
wanneer de bootjes in het water lagen 
zorgde de wind ervoor dat de bootjes 
naar de andere kant van de bak bewo-
gen.

Verder mochten ze zelf met een schil 
machine aardappels schillen en friet 
van maken, die mochten ze bakken 
en lekker opeten, jammie. Na het eten 
konden ze de welpen hun handen 
wassen met zelfgemaakte zeep. Naast 
dit alles konden ze welpen met eigen 
gemaakte cement huisjes bouwen van 
suiker klontjes. 

De welpen en leiding hebben een hele 
leuke ochtend gehad!

EHBO EN friet maken

welpen



Vrijdag 7 juni was het weer zover. ’s 
Middags vertrokken we met vier man 
leiding en twee vol geladen auto’s en 
kar naar het zwarte veld in Nunspeet. 
Hier zou de 51e pikanu worden gehou-
den, en voor mij mijn 9e en laatste Pi-
kanu als Scouts leiding. 

Aangekomen werden we verrast met 
de mededeling dat we niet op onze 
vaste plek van jaren konden staan en 
een nieuwe plek toegewezen gekre-
gen hadden. Dit was toch even wen-
nen omdat we even een compleet 
nieuwe indeling van ons kamp moes-
ten bedenken. Maar dit is goed gelukt 
en zoals Cruiff altijd zei elk nadeel 
heeft zijn voordeel. 

Toen onze Scouts waren afgeleverd en 
de tentindeling bekend was konden we 
ons verzamelen bij Pikacentraal voor 
de reis met de Pika express. Na het 
avondspel was het bed tijd. 

De zaterdag werd begonnen met een 
goed ontbijt met vers gebakken brood-
jes om hierna de spullen te pakken en 
aan de daag Hike te beginnen. Helaas 
was het weer niet al te best en door 
verkeerd lopen kwamen de kids en lei-
ding moe en nat terug om na een lek-
kere maaltijd te beginnen aan de feest 
avond die gelukkig droog was. 

zondagochtend werd een dag van 
spelletjes en workshops onder een 
brandende zon. Afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd en bonte avond. 

Maandag het eindspel en karrenrace. 
En bij de afsluiting was het spannend. 
We zaten niet bij de laatste 6, ook niet 
de laatste 10, niet 5e, 4e , 3e maar 2e. 
Goed gewerkt Scouts en voor mij een 
mooie afsluiting van 9 jaar pikanu. 

Sven Teamleider Scouts

pikanu 2019

scouts



Op zaterdag op zondag (16-15 febru-
ari) hadden wij (De Explores) weer 
kamp. Een kamp waar veel explorers 
erg naar uitkijken. 

We begonnen ’s ochtends vroeg al met 
het bouwen van de hottub, dat verliep 
erg goed en spoedig. Toen die een-
maal klaar was kon het vullen begin-
nen, dat duurder erg lang. Toen er een 
laagje water inzat begonnen we gelijk 
ook met het water verwarmen, dit in 
de hoop dat het water sneller warm 
was en wij goed van de hottub konden 
genieten. Rond 20.00 was de hottub 
warm genoeg om erin te gaan, het was 
niet erg warm maar prima te doen. 
Enige tijd later toen het water steeds 
warmer werd kwamen er steeds meer 
Explores in de hottub en was het erg 
gezellig. 

Rond een uur of 1 ’s nachts was het 
water al erg warm, het water uit de 

slang kookte zelfs. Door een pomp 
werd het water in een slang gezogen, 
die slang ging over in een stalen buis 
die door een vuurkorf heen liep. in de 
vuurkorf hadden we flink vuurtje ge-
stookt dat erg warm was en het water 
dus erg goed verwarmde. Het vuurtje 
werd aangedreven door een bladbla-
zer die vanaf onderen verse lucht bij 
het vuurtje pompten en zo bleef het 
vuurtje extra warm. Binnenin het club-
huis hadden we een beamer aange-
sloten zodat wie niet in de hottub zat 
alsnog vermaak had.

Hemelvaart: tijd voor Explore, waar 
explorers van scoutinggroepen uit de 
regio gaan kamperen op het eiland De 
Ral. 

Donderdagmorgen hebben we het vlot 
gebouwd en zijn we naar het eiland 
gevaren. Hier onze tent opgezet het 
weekend geopend. 

Vrijdag zijn we naar het vaste land 
gevaren en hebben we de hike gelo-
pen. Vanaf camping Polsmaten via 
het platte land en de bossen van Nun-
speet naar de zandverstuiving, om 
vervolgens weer terug te keren naar 
Bad Hoophuizen. Vanaf deze plek zijn 
we met alle vlotten aan elkaar terug-
gevaren naar het eiland. ‘s Avonds lek-
ker gegeten van de barbecue en een 
avondspel gedaan: wed-
strijdje peddelen naar 

drijvende lampjes in het haventje.

zaterdag was de “sportdag” dit hield in: 
Lekker naar het strand spelletjes doen 
zoals levend twister en volleybal. Na 
het sporten kreeg iedereen een ijsje. 
Toen iedereen het ijsje op had gege-
ten deden we met zijn allen Hollandse 
Leeuwen in het water. Daarna werd het 
tijd om terug te keren naar het eiland. 
Op het eiland gingen we vervolgens 
zelf koken. in de avond hadden we lek-
ker vrije tijd. zondag was het tijd om al-
les weer op te ruimen. Na het ontbijt en 
de sluiting was de pret toch echt afge-
lopen. We braken alles af en kwamen 
weer terug in Harderwijk. Daar hebben 
we de spullen snel opgeruimd zodat 
we naar huis konden. Al bij al was het 
een heel gezellig weekend!

kokende hottub in de winter Explore

explorers



Beste ouders.

Wat fijn dat uw kind lid is van onze vereniging. 

zoals veel verenigingen, draait ook Scouting Verbraak Margriet volledig op vrijwilligers. De leiding van 
de groepen, het beheer en de verhuur van de gebouwen, het bestuur van de groepsraad en de stich-
ting; alles wordt geregeld door vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen aan de vereniging. Echter 
momenteel worden diverse functies al jarenlang door dezelfde personen bekleed en hebben we voor 
verschillende functies nieuwe mensen nodig. 

We willen dus een dringend beroep op u allemaal doen. Bij onze vereniging is het niet verplicht om een 
taak te vervullen. Er wordt ook geen (financiële) tegenprestatie geëist als u geen taak op zich neemt. 
Maar we zouden het wel heel erg op prijs stellen als méer mensen zich aanmelden om een taak op 
zich te nemen, zodat niet alles op hetzelfde groepje mensen terecht komt. Hoe meer mensen zich 
aanmelden, des te minder uren er per vrijwilliger geïnvesteerd hoeven te worden. immers: vele handen 
maken licht werk! Op deze manier kunnen we de kinderen wekelijks een leuke opkomst blijven bieden.

We zoeken momenteel vrijwilligers voor de volgende functies.
• in- en uitlaten van de verhuur. Tijdsinvestering: 1 uur per keer. Hier staat een kleine vergoeding 

tegenover. Voor meer informatie: Rob vd Heijden. voorzittergroepsraad@verbraakmargriet.nl
• Groepsleiding. Leiding geven aan een speltak tijdens de wekelijkse opkomst. Tijdsinvestering: 4 

uur per week (inclusief voorbereiding).  Ook zoeken we ouders die af en toe kunnen ondersteunen 
tijdens een opkomst als er extra handen nodig zijn. Tijdsinvestering: 2 uur per keer. Voor meer 
informatie: Rob van der Heijden. voorzittergroepsraad@verbraakmargriet.nl

• Leden klusteam. Het klusteam zorgt voor het onderhoud van de beide clubgebouwen en het ter-
rein. De meeste klussen worden op zaterdagochtend gedaan en af en toe in de avond. Data en 
tijden worden onderling afgestemd. Tijdsinvestering: 4 uur per maand. Voor meer informatie: Berry 
van Herwijnen.  beheer@verbraakmargrietgroep.nl

• Medewerker PR en communicatie. Deze zorgt voor berichten in de lokale krant bij bijzondere 
gebeurtenissen. Tevens kan de communicatiemedewerker subsidie aanvragen bij fondsen voor 
bijzondere opkomsten. Redactie WiNG. Tijdsinvestering: 2 uur per maand. Voor meer informatie: 
voorzittergroepsraad@verbraakmargriet.nl

• Beheerder website. Onderhouden van de website van de vereniging. Tijdsinvestering: 2 uur per 
maand. Voor meer informatie: website@verbraakmargrietgroep.nl

• Voorzitter stichting (op termijn). De stichting beheert de gebouwen van de vereniging en draagt 
zorg voor de verhuur en het onderhoud van de gebouwen. Tijdsinvestering: 3 uur per week. Voor 
meer informatie: Johan Willemse.  voorzitter@verhuurscoutingharderwijk.nl

• Penningmeester stichting. Zorg dragen voor financiële beheer van de stichting (begroting, con-
tracten bijhouden etc). Tijdsinvestering: 3 uur per week.  Voor meer informatie: Henny Moonen-
Stakenburg. penningmeester@verhuurscoutingharderwijk.nl

Wij hopen van harte dat u bereid bent om zich in te zetten voor onze vereniging. Heeft u nog vragen 
of wilt u meer informatie, spreek dan gerust iemand van de leiding aan voor of na een opkomst. u 
mag ook altijd contact opnemen met de voorzitter van de groepsraad, Rob van de Heijden: voorzit-
tergroepsraad@verbraakmargriet.nl.

Hartelijk dank namens iedereen van de vereniging,
Rob van der Heijden, voorzitter groepsraad Verbraak Margriet.
Johan Willemsen, voorzitter stichting Verbraak Margriet.

De bouw van het Stamgebouw is in 
een ver gevorderd stadium!! Sinds 
april wordt er door aannemersbedrijf 
Bos &Vrijhof uit Hierden hard gewerkt 
aan de realisatie van het Stamhokge-
bouw. in het bosgedeelte tussen het 
Hordehol en de Weliba zal rond 15 juli 
het Stamgebouw bouwkundig worden 
opgeleverd. De aanschaf van inven-
taris kunnen we mede dankzij een gift 
van € 10.000,- van het Kansfonds re-
aliseren.

Het nieuwe Stamgebouw geeft tevens 
een start in september aan een nieuwe 
groep binnen de vereniging, de Stam, 
voor jongeren vanaf 18 jaar. Door de 
weeks gaat overdag ’s Heeren Loo 
gebruik maken van het Stamgebouw, 
als terugvalbasis voor haar dagbeste-
dingsgroep die in de bossen in de om-
geving actief zijn.

Behalve het Stamgebouw, wordt ook 
een sanitaire-unit met douches en toi-
letten gebouwd in het gedeelte achter 
de kamvuurkuil waar een doorloop 
zit naar het speelveld. De voorberei-
dingen zijn al gedaan door de firma 
Kamhorst en woensdag 3 juli wordt de 
unit geplaatst door de firma Buko. Een 
mooi resultaat waar we allen hard aan 
hebben gewerkt sinds januari 2015.

Ook hopen we eind dit jaar de stookhut 
te realiseren voor onze kampeerders, 
waarbij het bij slecht weer toch moge-
lijk is om overdekt met 20 personen 
beschut te zitten.

De bosspeelplaats tussen ons (achter 
de Weliba) en de Scoutingvereniging 
Ragay Redoz, is momenteel in ontwerp. 
We gaan de opbrengst van de Mudrun 
in september j.l. en de opbrengst van 
de acties bij Specsavers en Wuestman 
hier goed voor gebruiken.

Het is fijn dat na een zeer intensieve 
periode rondom het verkrijgen van fi-
nanciering en vergunningen, het nu 
ook een zichtbaar resultaat geeft. Voor 
de oudere jongeren die na de Explo-
rers een vervolg willen geven aan hun 
scoutingperiode, is dan ook het Stam-
gebouw straks beschikbaar op zater-
dag.

Voor de kamperende verenigingen op 
ons terrein is straks een eigen sani-
taire voorziening gerealiseerd.
Een andere mooi nieuwtje is dat we 
deze zomer ook worden aangesloten 
op het glasvezelnetwerk van CAi-Har-
derwijk. Dit biedt ons mooie kansen in 
het contact met andere verenigingen 
en scouts in de wereld en maakt ons 
toekomstbestendig in deze technologi-
sche tijd waarin wij dit jaar ons 85-jarig 
bestaan vieren.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
de stichting, door bijvoorbeeld mee te 
helpen bij het klusteam? Meld u aan: 
beheer@verbraakmargrietgroep.nl

Met vriendelijke groet,
Johan Willemse
Voorzitter Stichtingsbestuur

Voorzitter stichting

Nieuw gebouw, nieuwe Stam!!

Vacaturebrief
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