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Stichtingsbestuur
Voorzitter: (vacature) Johan Willemse (tijdelijk)
voorzitterstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Secretaris: (vacature)
secretaris@verbraakmargrietgroep.nl

Penningmeester: (vacature) Henny Moonen-Stakenburg
penningmeester@verbraakmargrietgroep.nl

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

In- en/of uitlaten verhuur: Lenie Faber

Onderhoudscoördinator: Berry van Herwijnen 
beheer@verbraakmargrietgroep.nl

PR & Communicatie: Christiaan Kats
communicatie@verbraakmargrietgroep.nl

Clubhuis: 
Scouting terrein “De Vale Ouwe”
Strokelweg 6 te Harderwijk

Postadres:
Postbus 1146 
3840 BC Harderwijk

Contributie
Contributie overmaken naar: ING Bank: NL44 INGB 
0004491880 t.n.v. Verbraak Margriet Groep

Het lidmaatschap moet schriftelijk worden
opgezegd. 
Over het kwartaal waarin wordt opgezegd vindt geen restitutie 
van de contributie plaats. Beëindiging van het lidmaatschap:
1. Stel de leiding van de speltak op de hoogte
2. Stel de ledenadministratie op de hoogte: Janet Grootveld - 

secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Website: Jeroen Deurloo 
www.verbraakmargrietgroep.nl
website@verbraakmargrietgroep.nl

Facebook
www.facebook.com/www.verbraakmargrietgroep.nl

Wing redactie: Dana van Doorn-Petersen
Wing vormgeving: Christiaan Kats
redactiewing@verbraakmargrietgroep.nl

Colofon
Groepsraad
groepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Voorzitter: Dirk Willemse (tijdelijk)
voorzittergroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Vice voorzitter: (vacature)

Secretaris: Janet Grootveld
secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Notulist: Jenneke van Geet

Penningmeester: Miranda Huizinga
penningmeestergroepsraad@verbraakmargriet-
groep.nl

Groepsbegeleider: Rink Oord
groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Praktijkbegeleider: Tanya Jacobs
praktijkbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: (vacature)
vertrouwenspersoon@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers: 
Bevers: vacature
Welpen: Attie van Herwijnen
Scouts: vacature
Explorers: vacature

Speltakken:
Bevers: bevers@verbraakmargrietgroep.nl
Grieco Stroop, Karin Dekens, Annemarie van den 
Ham, Janno van der Velde

Welpen: welpen@verbraakmargrietgroep.nl
Tanya Jacobs, Rob van der Heijden, Helen van 
der Heijden, Marjan Haverkamp, Robin de Kleine, 
Bouke Jansen

Scouts: scouts@verbraakmargrietgroep.nl
Dirk Willemse, Sven Counotte, Dana van Doorn - 
Petersen, Esmee Verschoor, Anika Hellemons, 
Jeroen Deurloo

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

Stam: stam@verbraakmargrietgroep.nl
Robin de Kleine
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Advertentie
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adverteren
Wil je ook met een advertentie in dit clubblad staan? Infor-meer bij de redactie naar de mogelijkheden en de kosten. 

redactiewing@gmail.com

WeBSIte en FaCeBOOK
Kijk voor het laatste nieuws en de nieuwste foto’s op onze website www.verbraakmargrietgroep.nl. Of like ons op face-book en zie al onze berichten in jouw facebook voorbij komen. 

Als u dit leest is het bijna vakantie. Een behoorlijk 
aantal kinderen neemt dan afscheid van de oude 
speltak en begint na de vakantie bij de nieuwe 
speltak. Bij de nieuwe speltak wachten ook nieuwe 
uitdagingen. Nieuwe mogelijkheden om grenzen te 
verleggen. Sommigen zijn daar hard aan toe, ande-
ren hadden nog wel een jaartje willen blijven. Een 
nieuwe omgeving is altijd weer spannend, maar 
ook weer leuk. Onze leiding probeert de gezonde 
spanning altijd in goede banen te leiden.

Vakantie betekent ook even uitblazen voor de lei-
ding. We hebben een vol seizoen achter de rug met 
veel mooie opkomsten. Soms komen de opkomst 
ideeën vanzelf op en soms moet er erg over nage-
dacht worden. Omdat de kinderen toch meerdere 
jaren bij dezelfde speltak zitten moet je iedere keer 
weer wat nieuws verzinnen. En omdat we werken 
met een doorlopende leerlijn van Bever tot Explo-
rer moet daar voor iedereen ook voldoende uitda-
ging in zitten. Even een paar weken geen scouting 
geeft dan weer nieuwe energie en nieuwe ideeën. 
En eind augustus staat de leiding dan weer te trap-
pelen om aan de gang te kunnen.

In de vakantieperiode verhuren we onze gebouwen 
aan andere groepen zodat we het onderhoud van 
de gebouwen kunnen bekostigen. Zo grijpt alles 
mooi in elkaar.

Na de zomer hopen we de kampvuurkuil af te kun-
nen maken. Het gat is al gegraven tijdens NL Doet 
en hout kan besteld worden om de kuil af te timme-
ren. Ergens in september moet er dan een zater-
dag hard gewerkt worden om onze grootste wens 
voor dit jaar te realiseren. Ik hoop dat u, ouder, ook 
uitgerust van vakantie terug komt en ons daarbij 
wilt helpen (bericht volgt).

De leiding van de Verbraak Margriet Groep wenst 
iedereen een hele fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,
Dirk Willemse, Voorzitter groepsraad

De voorzitters aan het woord
Verbraak Margriet Groep 82 jaar jong! 

In de laatste WING heb ik u uitvoerig mogen informeren rondom 
het initiatief Buitenplaats Harderwijk. Een samenwerking met Ra-
gay Redoz, om naast ons primaire doel als scouting Harderwijk 
ook andere jongeren een meerdaags verblijf te kunnen bieden in 
ons scoutingcentrum.

Samen met Pim van Tol, architect in Harderwijk, zijn wij momen-
teel een schets aan het uitwerken van het terrein. Ook zijn wij al 
met enkele ouders in gesprek geraakt die vanuit hun expertise 
ons willen ondersteunen bij de realisering van de plannen.

In eerste instantie willen we eerst de schets klaar hebben in af-
stemming met de vereniging en het financiële plaatje in beeld heb-
ben om geen onverantwoorde risico’s te nemen. Vervolgens zal 
duidelijk moeten worden of de gemeente Harderwijk nog steeds 
positief staat tegenover de plannen en daar ook in wil investeren. 

Medio juli zult u een interview kunnen lezen in de Stentor met 
Cees Versluis van de Ragay Redoz, rondom de plannen Buiten-
plaats Harderwijk. In een komende WING zullen we de plannen 
nader toelichten aan de hand van de terreinschets.

Ook in het dagelijks beheer van onze huisvesting en terrein, zitten 
we niet stil. De oprit naar het Hordehol is voorzien van een nieuw 
hek, het internet is geüpgraded en ook is het klusteam bezig ge-
weest met enkele reparaties en verbeteringen.

De coördinatie van het klusteam is door Frank Miedema over-
gedragen aan Berry van Herwijnen. We willen Frank bedanken 
voor zijn inzet de afgelopen anderhalf jaar en wensen Berry veel 
succes. 

Overigens komen Berry en het bestuur graag in contact met ou-
ders die ons kunnen ondersteunen. Misschien beschikt u over 
technisch inzicht of wilt u vanuit uw kennis (beroepsmatig of hob-
by) ons helpen bij werkzaamheden of vraagstukken. Elke hulp 
en extra handjes zijn welkom, ook als u niet technisch bent !! Ik 
zie uw reactie graag tegemoet: voorzitter@verhuurscoutinghar-
derwijk.nl 

Tijdens de komende zomerstop zullen weer diverse organisatie 
verblijven op ons terrein en gaan achter de schermen de activitei-
ten van verhuur gewoon door.

Voor het nieuwe seizoen hebben we nog de nodige wensen en 
acties op de agenda staan en zo blijkt dat we ook na 82 jaar nog 
steeds een actieve vereniging zijn.

Ik wens u een fijne vakantie en ontmoet u graag weer in goede 
gezondheid in het nieuwe seizoen, na ik hoop in een actieve rol 
voor de club van uw zoon of dochter………!!

Met vriendelijke groet,
Johan Willemse, Voorzitter stichtingsbestuur
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Dit jaar mochten wij weer helpen met de dodenherdenking op de 
begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk. 

Deze keer hebben wij onze buren van de Ragay Redoz gevraagd 
of zij ook hierbij aanwezig wilden zijn. Dit was niet voor dove-
mansoren en zo stonden we met een man of dertig van beide 
verenigingen paraat op de herdenking. 

Onze Scouts mochten van te voren flyers van de 4/5 mei-ver-
eniging uitdelen en een Explorer van iedere vereniging mocht 
helpen met het aanreiken van de kransen en bloemstukken.

Ook hebben een aantal Scouts en de Explorers van iedere ver-
eniging namens onze beide verenigingen een bloemstuk neer-
gelegd.

Nadat we met zijn allen een saluut hadden gebracht bij het mo-
nument waren we het allemaal eens dat dit een grootte eer en 
een  voorrecht is om te mogen doen. En we waren het er alle-
maal over eens dat we volgend jaar weer willen helpen.

Sven Counotte  
Teamleider Scouts

Dodenherdenking 2016
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Uitgraven van de kampvuurkuil

Sinds kort heeft onze scoutingvereniging een contactpersoon 
vanuit het CJG Harderwijk nl. Rico Smit. 

Het CJG Harderwijk is een plek waar alle ouders, kinderen, 
jongeren, vrijwilligers terecht kunnen met vragen over op-
groeien, opvoeden en omgaan met kinderen. Het CJG Har-
derwijk heeft zich dit jaar ten doel gesteld om in contact te 
komen met verenigingen en kerken. Zij hebben contactperso-
nen aangesteld die het contact gaan leggen om te bespreken 
waar de vereniging en het CJG kunnen samenwerken met 
elkaar.

Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Tanya 
Jacobs en Rico Smit van het CJG Harderwijk. Er is onderling 
kennis met elkaar gemaakt en uitgewisseld wat wij mogelijk 

ContaCtPErSoon CEntrUm 
voor JEUGD En GEzin

voor elkaar zouden kunnen betekenen. 

Op dit moment heeft dit opgeleverd dat het 
CJG Harderwijk een scholingsavond komt or-
ganiseren voor de leiding van de scouting over 
autisme en ADHD, zodat de leiders beter toe-
gerust zijn rondom dit thema. Deze avond zal 
na de zomervakantie ingeplant gaan worden.

Mogelijk dat er nog andere zaken zijn waar het 
CJG Harderwijk onze scoutingvereniging bij 
zou kunnen ondersteunen. Mocht je hierover 
ideeën hebben dan kun je dit doorgeven aan 
Tanya Jacobs of aan Rico Smit CJG Harder-
wijk, r.smit@cjgharderwijk.nl of 06-13968246.

oproepjes

er zijn nog steeds vacatures voor:

OudervertegenWOOrdIgIng BeverS, 

SCOutS en explOrerS 

Wil je graag wat doen, maar heb je niet veel tijd, 

dan is dit een leuke manier om betrokken te zijn. Wil  je weten 

wat deze taak inhoudt en wat er van je wordt verwacht? 

Stuur een email naar voorzittergroepsraad@verbraakmargriet-

groep.nl en je wordt teruggebeld.

geBOuWen te Huur
Wist je dat de scoutinggebouwen te huur zijn? 

Kijk op verhuurscoutingharderwijk.nl voor de 

mogelijkheden.



Bevers
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Uberhike

12 maart was hét weer zo ver: het was weer tijd voor de uber-
hike. Voor de 5e keer alweer! 

Al heel vroeg meldden we ons bij het clubhuis. Overal ston-
den Scouts en Explorers met slaperige hoofden en veel te 
grote rugzakken. Iets later dan gepland begonnen de hike. 
Het eerste stuk was richting bushalte. Daar namen we de bus 
naar Zeewolde. 

In Zeewolde stond de leiding op ons te wachten met geld voor 
de boodschappen. We kregen een boodschappenlijstje mee, 
waaraan we ons keurig hebben gehouden. 

Daarna ging de tocht verder door Zeewolde en uiteindelijk 
kwamen we uit bij het kampeerterrein. Daar hebben we als 
eerste de tent opgezet. ‘s Avonds werd er gekookt van de 
gehaalde boodschappen. Er stond diep en hikebom op het 
menu. Eerst de soep en dan kon je in het blik de rest ko-
ken. Het koken gebeurde op buddyburners. Dit ging niet heel 
goed, waardoor er pas laat werd gegeten. Na het eten heb-
ben we nog even bij het kampvuur gezeten, maar als snel 
dook iedereen zijn of haar bed in. 

De volgende ochtend moesten we weer vroeg op en gelijk 
weer aan de slag. Tassen inpakken, tenten opvouwen, ont-
bijten en weer onderweg. We liepen deze dag iets meer kilo-
meters dan de vorige dag. Gelukkig ging dit helemaal goed; 
ik heb alleen maar blije Scouts gezien. En ook hebben alle 
Scouts de tocht uitgelopen! 

Aan het eind van de middag kwamen alle Scouts en Explo-
rers aan op het clubhuis. Daar wachtten de ouders en moch-
ten ze weer naar huis voor een lekkere warme douche en een 
dutje op de bank. 

Het was een geslaagde uberhike, volgend jaar weer! :)

Hoi allemaal,

Wat een super seizoen hebben wij 
met de Bevers achter de rug! En 
wat een mooie, leuke en gezel-
lige opkomsten hebben wij gehad 
samen met Keet Kleur, Steven Stroom, 
Bas Bos en Rozemarijn. 

Wij zijn het seizoen gestart met 5 Bevers en eindigen met 14 
Bevers. Tijdens de laatste opkomst gaan wij afscheid nemen van 
een aantal van onze Bevers, want zij gaan overvliegen naar de 
Welpen. Maar gelukkig blijft er dus nog een leuke club over. 

Wat hebben wij veel meegemaakt! Hier een nog paar Highlights!

De leiding is van start gegaan om het gebouw nog mooier te ma-
ken. Een likje verf hier en daar en echte muurschilderingen. Het 
thema Hotsetonia is nu veel meer zichtbaar! En volgend seizoen 
gaan wij de puntjes op de i zetten.

De Beverdoedag was dit jaar weer een groot succes! Samen 
met alle Bevers uit de regio hebben wij een gezellige middag 
vol met spel en avontuur meegemaakt. Een broodje gebakken 
boven een heus kampvuur, zonnebloem gezaaid, onze handen 
mogen verven en nog veel meer!!

Op 11 juni hebben wij een superleuke dag gehad in Zeewolde! 
Het leek wel feest. Wij hebben eerst de kinderboerderij onveilig 
gemaakt en de beesten eens flink aan het schrikken gemaakt. 
Volgens mij hadden de dieren nog nooit een Bever gezien en 
zeker nog nooit zoveel Bevers bij elkaar! Ook hebben wij gemid-
getgolfed en lekker geklauterd in het Klauterwoud! Als afsluiting 
van deze feestelijk dag hebben wij met z’n allen pannenkoeken 
gegeten! Als leiding hebben wij enorm genoten van deze leuke 
dag!

Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen en wensen alle Bevers die 
overvliegen een super leuke tijd bij de Welpen toe!

Groetjes
De Beverleiding
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Explorers

Het is Pinksteren en dat betekent dat er weer Explore is en 
natuurlijk doen wij mee aan dit geweldige kamp. Met Explore 
maken wij zelf een vlot van pionier palen, tonnen, platen, touw 
en spanbanden. Met dit zelf geknutselde vlot gaan we het 
water op. 

Er was één maar aan dit vlot. Er was geen motor… dus dat 
werd het water in en het vlot voortduwen. Na wat spierpijn 
en een beetje hulp van Johan kwamen we aan op het eiland 
de Ral, in het Veluwemeer halverwege Harderwijk en Elburg. 

Daar kwamen we nog andere Explore-groep tegen waar wij 
het weekend mee doorbrachtten. Op het land konden we 
onze tenten opzetten en de rest van het kamp opbouwen. 

Toen alles was opgebouwd was het tijd voor de opening, bij 
de opening kreeg je een bandje met de nummers 0 tot en met 
9 er op. Dit waren de groepjes van het kamp. Een leuk idee, 
want op deze manier zit je niet de hele tijd bij je eigen groep, 
maar heb je ook contact met andere groepen. 

s’ Avonds lekker barbecueën en bij het kampvuur zitten. De 
volgende dag stond de Hike op het programma; dit deden we 
met onze ingedeelde groepjes. Het zou geen Explore zijn als 
we niet naar de ijsboerderij zijn geweest, dus uiteraard maak-
te iedere groep een omweg om van dit lekker ijs te genieten. 

Toen iedereen was aangekomen terug op het eiland moest er 
gegeten worden. Macaroni is dan het lekkerste na een Hike. 
Toen het donker werd was er ook nog een avondspel. Ieder 
troep moest op zijn vlot gaan staan met een pedel. Er lagen 
in het water allemaal letters verspreid. De troep die als eerst 
een woord kon vormen van alle letters had gewonnen. Na dit 
spel kon je weer terug gaan naar het kampvuur. 

De volgende dag gingen we naar het strand om daar te vol-
leyballen en te trefballen en natuurlijk van het weer te genie-
ten. Het was het hele kamp zo lekker warm dat je lekker in 
het water kon afkoelen. Terug op het eiland gingen we hout 
verzamelen voor het avondeten. Het avondeten was zelfge-
maakte pizza. Met deeg en tomatensaus en allerlei ingrediën-
ten maakte iedereen een pizza naar eigen smaak. Dan dub-
belvouwen en in zilverfolie wikkelen en bij het vuur leggen. En 
dan zorgen dat het niet aanbrandt ... 

De volgende morgen alles weer opruimen en naar huis. Toen 
het vlot vol was geladen liepen we nog tegen 1 probleem aan: 
nog steeds geen motor ... gelukkig kon een andere groep ons 
naar de kant duwen. Eenmaal aan land konden we het vlot 
afbreken en de aanhangers volgooien en naar het clubhuis. 
Bij het clubhuis alles opruimen en toen alles opgeruimd was 
konden we naar huis na een super kamp gehad te hebben.

Voor de toekomstige Explorers: dit was mijn eerste jaar Ex-
plore en gelijk mijn laatste. Het is echt een super gaaf kamp 
dus ga gelijk mee! [Ruben Vrijhof] 

Welpen
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     Welpen junglekamp!

    In de laatste week van de meivakantie zijn de Welpen 
helemaal back to basic gegaan in het junglekamp op 
het Scouts terrein. De stoere Welpen sliepen in grote 

tenten en daarnaast was het elke maaltijd weer genieten van 
lekker gebakken eitje of taart uit de Dutch Oven. 

Op het kamp hebben we veel leuke en spannende dingen 
gedaan, zoals boogschieten, een hindernisbaan en lekker 
kletsen bij de flamingo. Oh en jeetje, wat waren de Welpen 
fanatiek met weerwolven.

Op de vrijdag gingen we met de Welpen op avontuur naar 
Dierenpark Amersfoort, op zoek naar alle dieren van het jun-
gleboek verhaal. Het was wel een beetje spannend, want een 
van de Welpen werd bijna opgegeten door een dino, maar 
gelukkig is dat allemaal goed gekomen.

We hebben er allemaal van genoten!

Leiding team Welpen
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leIdIng geZOCHt!

voor de explorers wordt nieuwe leiding gezocht. vind je 

het leuk om met tieners te werken en samen 

nieuwe dingen te leren en te ontdekken?

Meldt je je dan nu aan. dat kan bij 

de leiding van de explorers (zie colofon) of via 

email explorers@verbraakmargrietgroep.nl

doen! We hebben je nodig!



Scouts
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Pikanu

Afgelopen pinksterweekend namen we met de Scouts weer deel 
aan Pikanu. Net als elk jaar kwamen er weer groepen uit heel de 
regio naar het zwarte veldje in Nunspeet. Dit jaar doken we in de 
wereld van de spionnen. We gingen inspecteur Stanley helpen 
met het oplossen van een diefstal. Er was een ring gestolen van 
de bruidegom. 

Vrijdagavond kwam iedereen aan en werd het kamp opgebouwd. 
Bij de opening van Pikanu werden we voorgesteld aan de ver-
dachten van de diefstal. Daarna begon het avondspel, dat be-
stond uit verschillende postspelletjes. We gingen oefenen om 
een echte spion te worden. Zo werd er gespeurd, codes gekraakt 
en werd er gekeken hoe goed de Scouts konden mikken. Ook 
hadden we deze avond 2 hints verdiend om de zaak op te los-
sen. 

Op zaterdagochtend moesten we vroeg op. We begonnen de 
dag met ochtendgymnastiek. Daarna begonnen we aan de wan-
deltocht. Helaas was het niet heel goed weer, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Met verschillende routetechnieken liepen 
we 15 km door de bossen en heide van Nunspeet. Ondertussen 
kwamen we langs posten waar spellen werden gedaan en ook 
hints konden worden verdiend. Na de wandeltocht was er een 
gezamenlijke maaltijd; alle groepen hadden iets gekookt waar-
door er een buffet ontstond met allerlei gerechten. 

Daarna was er een feestavond. Er waren sketches met hints 
over de diefstal en er was muziek om op te dansen. Onze Scouts 
hadden een bank neergezet en waren met zijn allen gaan zitten. 
Het zijn niet zulke feestbeesten, maar het was wel een gezellige 
avond. 

Op zondag begonnen we met de aandacht: er werden in kleine 
groepjes stellingen besproken. ’s Middags was er een posten-
spel, met allerlei verschillende spelletjes. Daarna had elke groep 
een post voorbereid. Er werden hele gave dingen gedaan, zoals 
klimmen, tokkelen en schieten met een echt luchtbuks. ’s Avonds 
was er het kampvuur. Alle groepen hadden een leuk stukje voor-
bereid en er werden samen kampvuurliedjes gezongen. Onze 
Scouts hadden een liedje voorbereid over Jeroen van de ANWB.

Maandag was alweer de laatste dag. Er werd een groot eindspel 
gedaan. Er was een suikerspin voor iedereen en er stond een 
opblaasbare stormbaan. Voor het laatste spel moesten we twee 
Scouts uitkiezen: een Scout die snel over de stormbaan heen 
moest en een Scout die snel een suikerspin kon eten. Er werd 
getimed hoe snel elke groep dit deed. In een heel rap tempo 
werd er over de stormbaan geklommen en een suikerspin gege-
ten. Onze groep werd eerste met het spel, met een hele snelle 
tijd. 

Na dat spel gingen we alweer afsluiten. Eerst werd er bekend ge-
maakt wie de diefstal had gepleegd. Dit bleek uiteindelijk inspec-
teur Stanley zelf te zijn. Daarna was de officiële sluiting en was 
de prijsuitreiking. Uiteindelijk zijn we 6e van de 17 geworden! 

Mark:
Ik vond Pikanu erg leuk! Het was mijn eerste keer 

en ik heb er erg van genoten. De bonte avond 

was erg gezellig en leuk. En lekker bij het kamp-

vuur gezeten met de groepen uit Ermelo, Nun-

speet en Harderwijk. Ook toen wij een liedje 

moesten zingen ...
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leIdIng geZOCHt!

Bij de Scouts is dringend nieuwe leiding nodig voor 

de opkomsten op zaterdagmorgen. lijkt het je leuk om

samen met de scouts een actieve en leerzame tijd te hebben? 

aarzel niet en meld je aan! 

dat kan bij de leiding van de Scouts (zie colofon) of 

via email scouts@verbraakmargrietgroep.nl

doen! anders weet je niet wat je gemist zou hebben ...

De Scouts zijn druk bezig geweest de afgelopen 
tijd. Nadat de leiding ze zo goed mogelijk had voor-
bereid op de Überhike en we voor Jantje Beton 
hadden gecollecteerd, ging op zaterdag ochtend 
12 maart met een zonnetje de Überhike 2016 van 
start.

Met een mooie groep van 16 Scouts, aangevuld met onze Explo-
rers en die van onze vrienden van de Osborne groep, kwamen we 
op een aantal van 30 man. Na een mooie eerste dag en een zeer 
koude nacht was de tweede dag ook zeer geslaagd.

De eerstvolgende opkomst zijn de patrouilles bezig geweest met 
het verzinnen van een patrouille opkomst. Dit betekent dat ze een 
complete opkomst met hun patrouille moeten voorbereiden en uit-
voeren. Hiervoor worden ze door de leiding en mede scouts beoor-
deeld voor punten op het scorebord. 

Op 2 april zijn wij verder gegaan met het aanleren van veilige mes-, 
bijl- en zaagtechnieken. De volgende opkomsten waren de eerste 
patrouille opkomst met allerlei scoutingtechnieken en teamwork, 
een kamp georganiseerd door de patrouilleleiders en de St Joris 
opkomst met allerlei spelletjes. 

Tijdens de meivakantie hebben we met een aantal van leiding, Ex-
plorers en Scouts van onze vereniging en die van onze buren van 
de Ragay Redoz geholpen bij de dodenherdenking op 4 mei. Dit 
was voor ons de tweede keer en voor onze buren van Ragay Redoz 
de eerste keer en dit was voor beide verenigingen een groote eer 
en indrukwekkend om hier aan mee te mogen doen.

Na de meivakantie zijn we na het leukste kamp voor scouts gegaan:  
Pikanu waarbij zo’n 300 Scouts en leiding aanwezig waren. Dit jaar 
hebben we de 6e plaats van de 17 gehaald; een mooi resultaat.

Hierna volgden nog een opkomst extreem koken, een patrouille op-
komst, belevenisbos en nog een patrouille opkomst. 

De komende tijd volgen nog een opkomst knopen, de laatste pa-
trouille opkomst en als klapper op de vuurpijl het slotkamp. Hierna 
gaan we genieten van een mooie zomervakantie - helaas zonder 
zomerkamp voor de scouts - en gaan wij als leiding weer mooie en 
uitdagende opkomsten bedenken.
  
Sven Counotte
Teamleider Scouts


