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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: Frank Miedema 
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: (vacature) 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, Annemiarie 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

De groep heeft er weer een drukke tijd op zitten. 
We zijn volop in overleg over de ontwikkeling van 
onze groep maar ook over een verjonging van het 
leidingteam en, met de Stichting, over de ontwikke-
ling van ons terrein.

Om het terrein aantrekkelijk te houden kijken we 
naar diverse mogelijkheden om het terrein beter 
te benutten. Onze core-business is natuurlijk het 
vermaken van onze jeugdleden op zaterdag. Maar 
door ons terrein en onze gebouwen te verhuren 
kunnen we de gebruikskosten laag houden.

We hopen dit jaar een kampvuurkuil te realiseren 
als onderdeel van dit plan en op termijn staan er 
bijvoorbeeld een opwaardering van de keukens en 
een sanitaire ruimte voor ons kampeerterrein op de 
wensenlijst.

Kleinere wensen zijn er ook zoals het aankleden 
van de speltak-lokalen. We hopen hier tijdens NL-
Doet op 12 maart aandacht aan te besteden. 

In deze WING nog veel meer verslagen van activi-
teiten, die we de afgelopen tijd ontplooid hebben.

Er is de afgelopen jaren heel veel gedaan maar we 
moeten nog meer doen om de kwaliteit van ons 
spel te kunnen blijven waarborgen.

Veel van hierboven beschreven projecten worden 
aangestuurd door de stichting. Dit is dus niet de 
vereniging die de spelactiviteiten uitvoert, maar 
een stichting die zorgt voor het beheer van terrein 
en de gebouwen. Helaas heeft een aantal mensen 
uit het stichtingsbestuur aangegeven aan het eind 
van dit jaar te zullen stoppen. Bij deze dus nog-
maals een oproep aan de ouders om ons te hel-
pen. We zoeken nog een aantal vrijwilligers die ons 
kunnen helpen om deze belangrijke activiteiten 
voort te zetten. Mocht u vragen hebben, informeer 
dan bij de speltak-leiding of het bestuur. Dit is es-
sentieel voor het voortbestaan van onze groep!

Met vriendelijke groet,
Dirk Willemse, Voorzitter groepsraad

De voorzitters aan het woord
‘Aangenaam verrast’, zo reageerde wethouder De Jong op de 
plannen die wij zaterdag 5 maart j.l. ontvouwden over de toe-
komst visie van ons terrein.

Tijdens een rondgang over de terreinen van Verbraak Margriet-
groep en de Ragay Redoz, presenteerden wij onze gezamenlijke 
visie ‘Buitenplaats Harderwijk – een natuurlijke en actieve beleve-
nis voor jongeren’.

In deze visie geven wij aan dat het primaire doel van Scouting 
Harderwijk is om jongeren uit Harderwijk, tot en met 23 jaar, een 
unieke vrijetijdsbesteding te geven, waarbij de persoonlijke vor-
ming voorop staat. Wij danken ons succes aan de veelzijdigheid 
van de activiteiten. Er is voor kinderen volop ruimte om de eigen 
mogelijkheden en vaardigheden te ontplooien. De activiteiten vin-
den voornamelijk plaats op ons scoutingcentrum in Harderwijk. 

Als secundair doel willen wij jeugdgroepen meerdere dagen in 
Harderwijk laten verblijven en hen een unieke onvergetelijke na-
tuurbeleving te geven. Het gaat hier naast scoutinggroepen om 
bijvoorbeeld jeugdverenigingen, sportverenigingen, scholen, 
kerkgenootschappen en jeugdzorg.

Een belangrijk component voor de gemeente Harderwijk is dat 
met het verhogen van de bezettingsgraad van de locaties en het 
(kampeer-)terrein buiten onze eigen opkomsten, dit ook toeris-
tisch van toegevoegde waarde kan zijn. Daarom schetsten wij te-
vens welke mogelijkheden wij zagen, alsmede welke middelen en 
investeringen nodig zijn om deze visie te verwezenlijken.

Voor de Verbraak Margrietgroep kunt u hierbij o.a. denken aan 
een vuurkuil, verbetering van de keukens en een multifunctioneel 
gebouw met wasgelegenheid voor onze campinggasten.

De komende maanden zullen we de financiële paragraaf verder 
gaan specificeren en een plan opstellen hoe we op een verant-
woorde wijze de financiering rond kunnen krijgen met het aanvra-
gen van subsidies, giften, sponsoring en eigen clubacties.

Inmiddels hebben we ook het domein www.buitenplaats-harder-
wijk.nl vastgelegd als entree tot onze mooie locaties om meer jon-
geren een fantastische belevenis te kunnen bieden in de bossen 
en omgeving van Harderwijk.

Met vriendelijke groet,
Johan Willemse, Voorzitter stichtingsbestuur

3

bezoek wethouder 

2



Even voorstellen
Hallo scouts!

Jullie hebben
mij vast al
wel eens rond
zien lopen op 
scouting. Voor 
degene die
mij nog niet kennen
stel ik mij even voor. Mijn naam is Jeroen Deur-
loo, 20 jaar en woon in Harderwijk. Ik studeer graf-
isch vormgeving en ik werk bij de escape room in 
H’wijk. 8 of 9 jaar geleden kwam ik zelf voor het 
eerst kijken bij de scouts, en nu ga ik daar zelf 
leiding geven, hoe gaaf is dat?! Zo zie je maar dat 
scouting altijd bij je blijft!

Ook beheer ik de website van scouting! Dus als 
jullie nog vragen hebben, stel ze gerust op scout-
ing of via scouts@verbraakmargrietgroep.nl

Nieuwe leiding explorers.

Even voorstellen, mijn naam is Rink Oord. In het dagelijks leven 
werk ik in het onderwijs. Met een voorkeur voor de leeftijdsgroep 
van 15 tot 18 jaar.  Vanuit mijn werk heb ik de nodige ervaring 
met veranderingen in schoolorganisaties. Met het vertrek van Jo-
han en Claudia als leiding bij de Explorers was er behoefte aan 
nieuwe leiding op deze speltak. Tijdens de bijeenkomst groeps-
ontwikkeling met de coaches van scouting Nederland heb ik bij 
de leden van de Explo’s aangegeven best in te willen stappen 
naast Wim en Ellen. En eigenlijk was iedereen best positief. Om 
de week ben ik aanwezig. Met mijn zoon 
Jelte (3 jaar oud) als mascotte. 
Hulpleiding zogezegd. Ik hoop 
mijn steentje bij te kunnen dragen 
aan het ondersteunen van de de 
explorers nog weer zelfstandiger 
hun eigen zaken te regelen.

Ik heb er zin in. En Jelte ook ;)

Zoals ieder jaar deden we ook dit jaar weer mee aan de Grote 
Club Actie. De leden kunnen dan loten verkopen aan familie, 
vrienden, buren en bekende. Met de opbrengst kan elk spel-
tak weer extra leuke activiteiten organiseren tijdens bijvoor-
beeld een kamp. 

Elk jaar koppelt de Grote Club Actie er extra acties aan vast 
om leden te motiveren zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Meestal is dit als je meer dan 20 loten verkoopt dat je gra-
tis, bij een betalende volwassenen, naar bepaalde pretparken 
kan. Ook zijn er online leuke acties te vinden. Hierover staat 
altijd meer gegevens in het verkoopboekje van de kinderen.

Dit jaar werd er een bedrag van € 1045,29 op gehaald. Dit is 
natuurlijk een super bedrag maar hoe gaaf zou het zijn als we 
dit jaar in september voor een bedrag van € 2000,- te gaan. 
Dit is mogelijk als elk lid probeert zijn/haar best te doen om 
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Als vertrouwenspersoon ben je benaderbaar voor 
de kinderen, ouders, leiding en andere betrokke-
nen bij de Verbraak Margriet Groep.

Als onafhankelijk persoon ben je een luisterend 
oor voor iedereen. Indien nodig wordt er actie on-
dernomen om bepaalde situaties te veranderen, 
op te lossen, uit te praten e.d. Je krijgt alle mai-
ling vanuit de groepsraad zodat je weet wat reilt 
en zeilt in de vereniging.

Kortom, wil je graag betrokken zijn bij de vereni-
ging, dan is dit een leuke functie!

Heb je interesse, neem dan contact op met de re-
dactie van de Wing: redactiewing@verbraakmar-
grietgroep.nl

Vacatures

Sinds de Scouting een vereniging is, zijn we verplicht om voor 
elke speltak een ouder in de groepsraad te hebben. De welpen 
zijn voorzien, maar we zoeken nog een oudervertegenwordiger 
voor de bevers, een oudervertegenwoordiger voor de scouts en 
een oudervertegenwoordiger voor de explorers. 

Deze functie houdt in dat u het aanspreekpunt bent voor de ouders 
van uw speltak. Als de ouders vragen of onduidelijkheid hebben 
over bepaalde zaken, dan kunnen ze bij jou terecht, zodat jij deze 
vragen kenbaar kunt maken tijdens de groepsraad (vergadering). 

Elke 6 weken is er een groepsraad waar u bij aanwezig bent.

Wie van de ouders komt ons versterken? Meld je nu aan bij ie-
mand van de groepsraad of bij de leiding van de bevers, scouts 
en de explorers.

OUDERVERTEGENWOORDIGER M/V 
BEVERS, SCOUTS EN EXPLORERS

VERTROUWENSPERSOON

Taken:
• De groepsvoorzitter is het gezicht van de 

vereniging en het aanspreekpunt van de 
groep. Ook voor externe partijen (scouting-
regio, gemeenten, sponsors e.d.) is hij/zij 
de contactpersoon.

• De groepsvoorzitter zit de vergaderingen 
van de groepsraad voor.

• Hij/zij houdt overzicht op de zaken die 
spelen binnen de groep en kijkt hierin ook 
vooruit in de tijd.

• Bij calamiteiten treedt de groepsvoorzitter 
op als aanspreekpunt en coördinator.

• De groepsvoorzitter is de contactpersoon 
tussen het stichtingsbestuur en de groep.

De groepsvoorzitter beschikt (voor zover 
mogelijk) over: 
• Hij/zij is, met name mondeling, communi-

catief goed.
• Hij/zij is goed in contacten leggen en on-

derhouden.
• Hij/zij kan diplomatiek zijn.
• Hij/zij kan goed overzicht houden en krij-

gen van de situatie binnen de groep.

De groepsraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de Verbraak Margriet groep. De groepsraad bestaat uit een 
dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de raad. Deze raad is samengesteld uit de leiding van de 
speltakken, oudervertegenwoordiging en overige leden. De voorzitter draagt, samen met het dagelijks bestuur, zorg voor de 
dagelijkse aansturing van de groepsraad en daarmee de vereniging. Daarnaast is hij/zij het gezicht naar buiten.

VOORZITTER GROEPSRAAD

• Hij/zij vindt het leuk om plannen voor te bereiden en uit 
te werken.

• Hij/zij kan goed taken verdelen en mensen aansturen.

Minimum voorwaarden om de functie 
te kunnen vervullen: 
• Je onderschrijft de doelstelling en huishoudelijk regle-

ment van Scouting Nederland en de gedragscode Scou-
ting Nederland (SN)

• Je bent minimaal 21 jaar. 
• Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn m.b.t. 

(on)gewenste omgangsvormen. Je bent bekend met het 
beleid van SN op dit gebied en bereid dit binnen de ver-
eniging uit te dragen.

• Je beschikt over een voor de functie geldige Verklaring 
Omtrent Gedrag (wordt bekostigt door de groep). 

De tijdsbesteding voor bovenstaande taken is, 
ter indicatie, als volgt:
• 1x per 6 weken het voorbereiden en voorzitten van de 

groepsraadvergadering.
• 1x per maand of vaker indien nodig, een overleg met het 

eigen groepsbestuur.
• 1 à 2x per jaar een vergadering met het bestuur van de 

stichting.

GROTE CLUBACTIE
tussen de 10 a 15 loten te verkopen.

Daarnaast wil ik gelijk een oproep doen. Er 
kunnen ook superloten gekocht worden. Dit is 
een superlot waar 50 loten (nummers) aan ver-
bonden zijn. Dit is een leuke actie om als bedrijf 
(sponsoring) aan mee te doen maar natuurlijk 
ook als vast sportclubje. De kosten hiervan be-
dragen € 150,- Voor meer informatie email mij 
gerust.

Laten we er in september met z’n alle weer een 
groot succes van maken.

Groetjes,
Janet Grootveld
secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

OPROEP SCHOONMAAKTEAM

Wij zoeken mensen die ons willen helpen de clubgebou-

wen ongeveer 1x per kwartaal grondig schoon te maken. 

We hebben het dan over zo’n 2 a 3 uur per gebouw.

Interesse? Neem contact op met Henny Moonen: 

verhuurder@verbraakmargrietgroep.nl

HULPOUDERS GEVRAAGD!
Lijkt het je leuk om af en toe de leiding teondersteunen? 

Schroom niet en stuur een emailnaar de speltakleiding waarbij je graag een handje wil helpen! De leiding zal hier heel blij mee zijn! 

CLUBHUIS TE HUUR

Wist u dat u de clubhuizen ook kunt huren voor feesten en parti-

jen? Wat is nou mooier om met een groot gezelschap 

midden in het bos bijvoorbeeld een barbeque te houden. 

Of een kinderfeest waar het hele bos gewoon gebruikt kan 

worden. 

Mocht u hier interesse in hebben? Dan kunt u altijd een email 

sturen naar: verhuurder@verbraakmargrietgroep.nl



Bevers Welpen
Hoi  Allemaal,

Na de vorige Wing zijn er al weer veel leuke opkomsten geweest. 
Onder andere de kerstopkomst, waar iedereen wat lekkers mee 
nam ( dat was heerlijk!).

Na de vakantie hebben we weer verschillende bevers en leiding 
mogen installeren. We hebben een vriendjes- en vriendinnetjes-
opkomst gehouden en jullie hebben allemaal één of meerdere 
vriendjes meegenomen. Het was erg gezellig!

En we zijn naar Lelystad geweest om de BP-tocht te lopen. We 
verzamelden allemaal bij de carpoolplaats. De welpen verzamel-
den daar ook en nadat we iedereen over de auto’s hadden ver-
spreid gingen we op weg. Voordat we mochten lopen deden we 
eerst een warming up. Daarna gingen we samen met de welpen 
de tocht lopen. Het was een mooie tocht door de bossen heen. 
Na afloop kregen we een badge en konden we wat lekkers halen.

Dit waren een paar kleine dingen die we hebben gedaan.

Groeten Bas Bos
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We gaan de lente weer tegemoet en we zijn bijna af van de win-
ter, maar goed een echte welp maakt het niet uit of het regent, 
sneeuwt of hagelt, buiten het bos in willen ze altijd wel. 

Met overleg hebben zijn we dit jaar begonnen om ons wat meer 
in het welpen verhaal van Jungle book te verdiepen, Daar zijn 
een aantal erg interessante dingen uit gekomen die we de afge-
lopen op komsten al hebben uit geprobeerd. 

We zijn dit jaar onder andere begonnen te werken met verschil-
lende jacht gebieden, elke welpen leiding is verbonden aan een 
karakter met een eigen jacht gebied waar spellen aan verbonden 
zijn. Bijv. Chill is een grote vogel die hoog in de lucht vliegt, hij 
ziet en hoort veel, dus wanneer we met Chil zijn jacht gebied 
werken, gaan we Dingen doen die te maken met communicatie. 
En zo hebben we al verschillende jacht gebieden gehad en er 
komen tot de zomer vakantie nog genoeg andere, maar dat hou-
den we natuurlijk nog even geheim.

Op 20 februari was het weer zover, de Bevers en de 
welpen hebben een mooie BP-tocht gelopen, dit jaar 
was van wegen het 40 jarig bestaan van de Asca-
nen groep Lelystad aan de buurt, De scouting groep 
bevind zich midden in een groot (40 voedbalvelden) 
natuur gebied in de buurt van Batavia stad.

Tijdens de route moesten de bevers en de welpen 
goed uitkijken naar verschillende kaartjes de op 
verschillende plekken waren opgehangen,, want er 
waren verschillende routes, Vuur, Water, Lucht en 
aarde, Nadat we route vuur hadden gevonden en 
even flink hadden gedanst bij het hoofdpodium trok-
ken we het natuurgebied in waar we verschillende 

posten tegen kwamen. Op die posten konden we knutselen, 
eten en zelfs uilenpoep bekijken, want ja daar zit blijkbaar 
van alles interessants in,

Na 3 kilometer wandelen kwamen we weer terug op het 
clubgebouw van de Ascanen groep waar ook nog van alles 
te beleven viel, taartjes maken, broodbakken en spelletjes 
spelen, 

De leiding vond het zeker een geslaagde dag, en bij deze 
nogmaals erg bedankt aan de ouders die mee waren voor 
het vervoer en het mee helpen!

Groetjes, Leiding Bp-tocht

BP-tocht



Oproep
Voor ons zomerkamp van 13 t/m 19 augustus 
zijn wij op zoek naar 1 of 2 moeders of oudere 
zussen (18 jaar of ouder) die een paar da-
gende nachten  ons willen ondersteunen 
Heb je interesse meld je dan even bij Sven 
Counotte via scouts@verbraakmargrietgroep.
nl of stuur een whatsapp naar 06-53834127.

Hopelijk tot dan,
Sven Counotte
Teamleider Scouts

Soms hoor je wel eens; “Wat doen jullie scouts 
nou allemaal”? Nou hier volgt in vogel vlucht 
wat wij sinds de laatste twee maanden 
hebben gedaan.

Nadat we met de kerstopkomst afscheid hadden 
genomen van Claudia en Johan en ze bedankt te 
hebben hadden voor hun jarenlange inzet als scouts en explo lei-
ding begon ons minions kerstkamp. Natuurlijk mochten de schitte-
rende minions films niet missen. 
Het nieuwe jaar begonnen we met het brainstormen over hoe we 
ons scouts lokaal leuker konden inrichten. Hierbij zijn een aantal 
leuke ideeën naar voren gekomen die we zeker gaan proberen uit 
te voeren.
De volgende opkomst was onze jaarlijkse boerenkool tocht en die 
was erg leuk uitgezet door de explorers en de boerenkool was heer-
lijk.
De week er op hebben we het insigne samenleving afgesloten en 
deze mogen de kids weer op hun mouw hun blouse naaien.
Met de laatste opkomst van januari waren we van plan onze route 
technieken buiten het terrein aan te scherpen maar het slechte weer 
gooide roet in het eten en moesten we een alternatief programma 
draaien maar de kids konden toch weer wat leren over kompassen 
en kaartlezen.
 Op 6 februari hebben de oudere scouts hun mes,bijl en zaag tech-
nieken weer kunnen ophalen en de jongere scouts hebben geleerd 
om veilig met een mes, bijl en zaag om te gaan. Hier gaan we in 
april weer verder en wie weet kunnen ze weer een insigne bijschrij-
ven. Bij de volgende opkomst gingen de scouts die aan het einde 
van het seizoen gaan overvliegen snuffelen bij de explorers en kre-
gen wij bezoek van de eind dit seizoen overvliegende welpen. 
De laatste opkomst voor de voorjaars vakantie is er gezaagd, appel 
crumble gemaakt  in de dutchoven en branders gemaakt voor de 
Überhike. 

Zoals jullie hebben kunnen lezen een vol en druk programma ge-
had. Ook de komende opkomsten ook weer genoeg te doen met 
eerst op 5 maart voorbereiden op de Überhike van 12 en 13 maart 
ook gaan we weer onze nieuwe leiding Jeroen Deurloo  en een 
nieuwe scout Ilse installeren. Hierdoor komen we op een mooi aan-
tal van  28 scouts in 4 patrouilles. 

Wat gaan we nog doen dit seizoen behalve het leukste kamp van 
het seizoen Pikanu met de Pinksteren met een thema die zij van 
ons afgelopen top secret zomerkamp hebben gestolen namelijk 
Pikaspy.  Natuurlijk staan er nog meer leuke opkomsten in de plan-
ning maar we gaan niet alles verraden en gaan we het seizoen 
spetterend afsluiten met ons zomerkamp in augustus.

Sven Counotte
Teamleider Scouts

Scouts Explorers
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Hallo iedereen,

Het algemene imago van de Explorers is vrij lui. Maar wij als 
Explorers van de VMG willen jullie het tegendeel bewijzen. Dit 
wilden we in het bijzonder voor de scouts doen, bij de snuffel op-
komst, dat is een opkomst voor de leden, die volgend jaar naar 
de volgende speltak gaan. Dan kunnen ze even kijken hoe het 
bij de andere speltak is. 

Wij hebben toen met de scouts een schommelbank gemaakt en 
op deze wijze hebben we een aantal scouts kunnen laten zien 
dat de Explorers echt niet lui zijn. Ook gaan we nog een kamp 
voor de oudste scouts organiseren om ze helemaal over te halen 
om volgend jaar naar de Explorers te gaan. 

Van al dat harde werk moet je wel genoeg rust nemen en dat 
deden we tijdens beautykamp. Tijdens dit kamp hadden we een 
hottub gemaakt om daar lekker te relaxen. Je moet je gezicht 
natuurlijk ook goed verzorgen als Explorers zijnde, dit deden 
we met een gezichtsmaskertjes. Het lekkerste bij zo’n kamp is 
een taart, en daar word ook voor gezorgd. Wij doen namelijk 
een taartbakwedstrijd zodat we elke week taart hebben. Met een 
volle maag kan je natuurlijk ook meer doen, dat deden we in de 
vorm van een rope swing. 

Dit konden we allemaal niet alleen dus zijn wij heel blij met de 
nieuwe Explorer leiding Rink en Wim. Ze komen allebei met nieu-
we input en ideeën. Zo houden we meer variatie bij de Explorers. 
Zij kwamen namelijk met het idee dat de Explorers een eigen 
groep bestuurt. Dit houd in dat we zelf dingen moeten beslis-
sen in de vorm van een voorzitter en penningmeester. Met deze 
groepsraad willen wij in de toekomst leuke dingen gaan doen, 
Zoals: Zomerkamp, scoutskamp, etc. 

We hebben ook bijna Überhike en daar doen de Explorers na-
tuurlijk aan mee. Ook staat Explor voor de deur. Op 5 mei ver-
trekken we naar een eilandje bij Nunspeet op een zelfgemaakt 
vlot. Om daar 4 dagen met andere scoutinggroepen het avond-
uur aan te gaan. Dus kortom: Explorers zijn echt niet lui!

Ruben Vrijhof



Oei, ik kijk ‘s morgens uit het raam en zie dat het beestenweer is. 
Beelden van de boerenkooltocht van vorig jaar komen weer bo-
ven. Dat belooft een herhaling te worden, helaas. Gelukkig wordt 
het in de loop van de mogen steeds rustiger en beter buiten. 
Om 13:00 uur is iedereen verzameld bij het Hordehol, rondom 
de vlag en is het best aardig weer geworden. Droog, rustig en 
aangenaam. Na de opening worden de aanwezigen in 5 groe-
pen ingedeeld. Zij krijgen per groep instructie over de route, die 
dit jaar is uitgezet door de scouts. Iedere groep krijgt een scout 
mee als begeleiding. Aan de hand van vragen dienen we op elke 
kruising in het bos te bepalen welke richting we op moeten. Ieder 
antwoord stuurt ons een andere richting in, dus het is wel van 
belang dat we de goede antwoorden kiezen. 

Het tellen van de kruispunten en het bepalen van de richting 
aan de hand van een kompas blijkt nog best lastig. Gelukkig fiet-
sen er scouts door het bos om ons de juiste richting te wijzen. 
De meeste groepen vinden de 2 posten in het bos wel. En is er 
warme chocolademelk om weer een beestje warm te worden. 
Toch gaat het niet helemaal zoals bedoeld, want de volgorde van 
aankomst van de groepen is niet helemaal gelijk aan het vertrek 
van de groepen … Nou ja, uiteindelijk weet iedereen het Hor-
dehol weer te vinden, waar koffie en drinken is. En een warme 
vuurhaard.

De tijd tussen tocht en boerenkool wordt gebruikt om de Alge-
mene Jaar Vergadering te laten plaatsvinden. Net als vorig jaar 
zitten de verschillende speltakken aan een tafel. Ook de groeps-
raad, het klusteam en het stichtingsbestuur nemen hun plek 
in. Vervolgens kunnen ouders roulerend naar de verschillende 
tafels gaan om te horen hoe het gaat in de VerbraakMargriet-
Groep en wat de plannen voor 2016 zijn. De speltakken zitten 
vol mooie plannen voor de opkomsten en achter de schermen 
is de groepsraad en het stichtingsbestuur hard aan het werk om 
de opkomsten mogelijk te maken (en te blijven houden). Op een 
gezellige, informele manier worden de ouders geïnformeerd.

Terwijl de laatste gesprekken nog afgerond worden, wordt geroe-
pen dat de boerenkool klaar is. Iedereen snelt zich naar Weliba 
Dabar, want stel je voor dat je te laat bent. Gelukkig is er voor 
iedereen een lekker bord boerenkool, met rookworst en spekjes 
en jus. En als alle magen weer goed gevuld zijn kunnen we zeg-
gen dat het weer een geslaagde boerenkooltocht was. En dat de 
VMG een gezellige, heerlijk informele club mensen is.

Boerenkooltocht Advertentie
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