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Stichtingsbestuur
Voorzitter: Johan Willemse 
voorzitterstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Secretaris: vacature
secretarisstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Penningmeester: Henny Moonen-Stakenburg
penningmeesterstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Verhuur Gebouwen en Terrein: 
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: 
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

Penningmeester: Miranda Huizinga
penningmeestergroepsraad@verbraakmargriet-
groep.nl

Notulist: vacature

Groepsbegeleider: Rink Oord
groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Praktijkbegeleider:Tanya Jacobs
praktijkbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Jenneke van Geet
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 
Cees Biesheuvel 
Michaël vd Meulen 
Esmee Verschoor
Anika Hellemons

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

Stam: stam@verbraakmargrietgroep.nl
Robin de Kleine
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Vacatures
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Als notulist ben je een keer in de 6 weken van 20:00 uur t/m 
22:00 uur beschikbaar om aanwezig te zijn tijdens de groeps-
raad. 

Tijdens de groepsraad maak je een verslag over de belangrijkste 
punten die besproken worden. Dit verslag word na de vergade-
ring via e-mail verspreid aan de leiding en leden van de groeps-
raad. 
 
• Er vinden circa 6 a 7 vergaderingen per jaar plaats.
• Per avond kost dit je circa 2,5 uur. 2 uur aan de vergadering 

en circa 30 minuten aan het uitwerken van het verslag.
 
Voor meer informatie neem contact op met Janet Grootveld, sec-
retarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

NOTULIST
GROEPSRAADVERGADERING

Twee jaar geleden hebben wij met groot suc-
ces een klusteam opgericht dat nog steeds goed 
draait en al menig klus heeft geklaard.

Wij willen nu graag een schoonmaakteam oprich-
ten dat op reguliere basis 1 keer per kwartaal, in-
dien nodig een keer extra, buiten de scoutingop-
komst de beide clubgebouwen een goede grote 
schoonmaakbeurt wilt geven.

Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven bij Henny 
Moonen-Stakenburg, e-mailadres: penningmees-
ter@verhuurscoutingharderwijk.nl. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor je bijdrage en welkom bij de 
club namens het Stichtingsbestuur.

SCHOONMAAKTEAM
IN OPRICHTING

OPROEP

Binnen onze scoutingvereniging zijn diverse 
vacatures (zie colofon). Sommige vacatures 
staan al lang open. Ben je al betrokken, of vindt 
je het leuk om actief te worden binnen de ver-
eniging, laat het ons weten. Ga op zaterdag 

naar de leiding van jouw speltak (of de speltak waar je zoon of 
dochter zit) of mail naar de voorzitter van de vereniging, Dirk 
Willemse (voorzittergroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl) 
en meld je aan. Ook ouders die af en toe willen helpen bij 
bijzondere opkomsten zijn van harte welkom!



Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds de laatste 
Wing er weer veel is gebeurd in- en om onze ge-
bouwen Hordehol en Weliba Dabar. Beide locaties 
zijn voorzien van nieuwe beglazing. Schildersbe-
drijf en Glashandel Teunissen is direct in novem-
ber van start gegaan met plaatsing van het dubbel 
glas, zodat we deze winter nog kunnen profiteren 
van onze duurzame investering.

Eveneens heeft in de maand november de sani-
taire voorziening in de Weliba Dabar een facelift 
gekregen. Een lang gekoesterde wens is hiermee 
in vervulling gegaan. De toiletten en douches zijn 
vernieuwd en hebben weer een moderne en frisse 
uitstraling gekregen. 

Eerder dit jaar bent u via ons op de hoogte ge-
bracht dat er gesprekken werden gevoerd met de 
eigenaar van bungalowpark Het Verscholen Dorp, 
de scoutingvereniging Ragay Redoz en onze 
groep, om te onderzoeken of wij ruimte van het 
terrein wilden afstaan ten bate van de wens van 
het bungalowpark om haar terrein uit te breiden. 
Zijdelings was ook de gemeente bij deze gesprek-
ken betrokken vanuit het project Vitale Vakantie 
Parken. In overleg met de groepsraden van beide 
scoutingverenigingen hebben we vastgesteld dat 
er voor ons geen toegevoegde waarde zat in een 
verkaveling van het gevraagde terrein. 

Wel hebben de hieruit ontstane contacten met Ge-
meente Harderwijk en onze buren van de Ragay 
Redoz geleid tot vervolgafspraken. Zo worden wij 
in de gelegenheid gesteld om samen met de buren 
een plan te maken en te laten zien welke waarde 
wij kunnen toevoegen aan het bezoekerspotenti-
eel aan Harderwijk. Dit kan zijn vanuit bijvoorbeeld 
de filosofie dat wij ons tot doel stellen dat ieder 
lid van Scouting Nederland minimaal 1 keer in zijn 
Scoutingperiode een dag of nacht heeft doorge-
bracht op ons terrein. De vraag hierachter is hoe 
we dit dan denken te gaan realiseren en wat daar 
voor nodig is. Hier zijn middelen voor nodig, waar-
bij de gemeente dan wil overwegen om hier een 
bijdrage in te leveren. Medio februari zullen wij 
onze plannen bij de wethouder mogen ontvouwen. 

Met vriendelijke groet,
Johan Willemse

De voorzitters aan het woord

Als u deze Wing leest is het jaar al weer bijna afgelopen. De 
donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Een tijd van gezel-
ligheid, een tijd van terug kijken en een tijd van vooruitblikken.

De gezelligheid van Scouting merken we ook tijdens opkomsten 
maar zeker tijdens kampen. U leest daar in deze Wing vast meer 
over. Diverse speltakken sluiten het kalenderjaar ook af met een 
kerstkamp. Helaas kunnen we daarover niet meer in deze Wing 
berichten, maar dat houden we dan tegoed voor een volgende 
Wing.

Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet 
in het afgelopen jaar, soms wekelijks, soms meer, soms minder. 
Soms achter de schermen, soms er voor. Met zijn allen maken 
wij de vereniging tot wat hij is en ik denk dat we tevreden mogen 
zijn over hetgeen we bereikt hebben. Na een korte kerst pauze 
gaan we in 2016 vol energie weer verder werken aan de toe-
komst van de Verbraak Margriet Groep.

Terugkijkend zien we dat het afgelopen jaar veel initiatieven ont-
plooit zijn om de toekomst van onze vereniging zeker te stellen. 
Soms merkt u daar wat van doordat een opkomst bijvoorbeeld 
niet door gaat i.v.m. een training van de leiding. Vaak gebeurt dat 
in stilte. Maar dat maakt de acties niet minder belangrijk. 

We werken er aan om de professionaliteit van zowel ons leidings-
team als ook onze organisatie te vergroten. Helaas nemen we daar-
bij soms afscheid van mensen, maar gelukkig mogen we ook weer 
nieuwe mensen verwelkomen. Zij stellen zich voor in deze Wing. 

We werken er samen met onze beheerstichting aan om de ge-
bouwen en terreinen aantrekkelijk te maken en houden. Ook 
hierover leest u verderop meer.

Vooruitkijkend naar 2016 kunt u alvast de volgende data in uw 
agenda noteren: de boerenkooltocht op zaterdag 16 januari en 
NL DOET op zaterdag 12 maart. Graag zien we u als ouder dan 
een keer “in het wild” om samen met de kinderen bezig te zijn of 
om ons te helpen bij het onderhoud van onze gebouwen. En wilt 
u ons nog meer helpen bij het opvoeden van UW kinderen, kijk 
dan eens bij de vacatures of u uw expertise voor ons kunt inzet-
ten. Dat hoeft zeker niet altijd een wekelijkse activiteit te zijn! 
Informeer bij het leidingsteam als u interesse heeft.

Voor nu wens ik u veel kijk- en leesplezier, prettige feestdagen 
en een gezond begin van 2016! Graag tot ziens op 9 januari.

Met vriendelijke groet,
Dirk Willemse
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STICHTINGSBESTUUR GROEPSRAAD

BOERENKOOLTOCHT
Zaterdag 16 januari wordt de befaamde jaar-
lijkse boerenkooltocht gehouden. Dit is gelijk de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Niet 
alleen de leden, maar ook de  ouders zijn dan

van harte welkom. Na een actieve wandeling staan er pannen 
vol boerenkool voor ons klaar. Daarna presenteert het bestuur 
de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen voor 
de komende tijd. Doe mee!

Het was lang geleden dat de Verbraak Margriet Groep iets sa-
men heeft georganiseerd met de Ragay Redoz groep, maar za-
terdag 26 september gebeurde het eindelijk!

Dit jaar viel burendag op 26 september en het leek ons erg leuk 
om van deze dag gebruik te maken om samen met de andere 
scouting een leuke opkomst te draaien. 

Tsja, een opkomst voor zo’n grote groep… wat moet je daar nou 
voor verzinnen?? Dat was gelukkig al geregeld, we zouden een 
vossenjacht gaan doen! Het was echter geen standaard vossen-
jacht, met raar verklede mannetjes die ergens op een onopval-
lende plek in de stad verschuilen, maar een echte scouting vos-
senjacht! Waar de deelnemers door het gehele bos (van beide 
verenigingen) mochten gaan zoeken naar vossen, die in dit ge-
val explorers waren. De vossenjagers gingen niet alleen zoeken 
naar vossen, maar ook ingrediënten verzamelen voor broodjes 
hamburger; deze waren te verkrijgen bij ieder verstopt vossen-
team.

Nadat het spel was afgelopen was het natuurlijk aan de teams 
om hun broodje hamburger in ontvangst te nemen en geloof mij 
als ik zeg dat het smaakte, want op de foto is te zien dat de 
kinderen (en leiding) alweer voor een tweede keer in de rij staan 
voor een broodje.

Het was erg leuk zoiets als dit te organiseren voor 
een grote groep en ik vind het fijn om te zien dat 
er zo genoten is van de dag.

Robin de Kleine

Burendag 2015
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BROODJE HAMBURGER



Jeugd Sponsor Acties

Tussen 7 september en 17 oktober hebben we meegedaan aan 
de Jeugdspaaractie van de DEEN en tussen 30 september en 24 
november aan de Jeugdspaaractie van de BONI. 

De acties waren vrijwel identiek: bij aankoop van een bepaald 
bedrag aan boodschappen kreeg je een spaarmunt, die kon je 
in een koker doen tbv een (sport)vereniging naar keuze. Afhan-
kelijk van het aantal opgehaalde muntjes werd er een bepaald 
bedrag verdeelt over de deelnemende verenigingen.

Om deze actie te promoten hebben we reclame gemaakt op 
onze website en Facebook. Ook zijn een aantal speltakken een 
aantal keren aanwezig geweest bij de DEEN aan de Kromme-
kamp en bij de BONI in winkelcentrum Stadsdennen om onze 
vereniging te promoten.

Veel ouders hebben ons gesteund door in de actieperiode hun 
boodschappen bij de betreffende supermarkt te doen. Met goed 
resultaat!

De actie van de DEEN is inmiddels afgelopen en heeft het fan-
tastische bedrag van €935,56 opgebracht!! Tijdens de opkomst 
van 14 november jl. kwam Aart Vink, de bedrijfsleider van de 
DEEN ons hiervoor een cheque overhandigen. Bij het ter perse 
gaan van deze Wing was nog niet bekend wat de BONI actie 
opgebracht heeft.

De bedoeling is dat we met dit geld een kampvuurkuil gaan
realiseren op ons terrein. 

VEEL INZET, MOOI RESULTAAT
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ADVERTENTIES
In de Wing is ruimte om advertenties te plaatsen. Bedenk dat 
dit clubblad verspreid wordt en in meer dan 100 huiskamers 
komt te liggen. 

Interesse? Neem contact op met de redactie van De Wing 
(redactiewing@verbraakmargrietgroep.nl) en vraag naar de 
mogelijkheden.

JOTI
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17 en 18 oktober was het weer zo ver. De jaarlijkse jotihunt 
was er weer. De jotihunt is een grote vossenjacht door heel 
Gelderland heen. Via internet krijg je hints en opdrachten. Je 
kan punten verdienen door vossen te vinden of door de op-
drachten juist uit te voeren.We hebben veel verschillende op-
drachten gedaan. We hebben een lipdub gemaakt, gepionierd, 
veel geknutseld en gekke foto’s gemaakt. Dit allemaal in het 
thema van starwars. Heel het weekend liepen er een prinses 
leia en een darthvater rond. Ook hebben we onze eigen R2D2 
en AT AT gemaakt. Kortom het was een gezellig weekend. En 
we zijn voor een keertje niet als laatste geëindigd.

Scouts/Stam

Vanuit de redactie van de
Wing kwam  de vraag. 
“Hebben jullie al wat mee 
gemaakt”? Nou......... Tja. 

Omdat dit de eerste keer is dat we een bericht 
schrijven voor de Wing zal ik een uitleg geven 
wie en wat we zijn. Na je Explorer tijd kom je 
bij de stam, de leeftijd zit rond de 18-25. We 
draaien opkomst op vrijdagavond op het club-
huis, We hebben een mooie planning waar we 
ons eigenlijk nooit aan houden :)

Meestal is het gewoon gezellig kletsen bij een 
vuurtje en een biertje erbij. Dit zelfde willen wij 
ook nog wel eens gezellig in de stad doen of 
bij de bowlingbaan. De groep bestaat vooral uit 
beginnende leiding, Mensen met een bepaal-

STAM

de functie in het bestuur en mensen die het niet helemaal zien 
zitten om leiding te geven, maar wel gezellig bij de groep wil-
len blijven. 

Andere speltakken kunnen beroep doen op de stam, wanneer 
er leiding te kort is of wanneer er een speciale opkomst geor-
ganiseerd moet worden. Omdat onze groep in januari een jaar 
bestaat is het nog niet een hele grote groep. We hopen in de 
toekomst, wanneer er meer Explorers overkomen, een mooie 
grote gezellige groep te hebben, waarbij we leuke dingen kun-
nen ondernemen.



Even voorstellen

ANNEMARIE

Hallo allemaal, mijn naam is Annemarie van den 
Ham, ik ben 37 jaar oud. Ben 10 jaar getrouwd 
en heb 2 kinderen, een dochter Evalien, zij is 6 
jaar oud. En een zoon, hij is net 3 geworden. Ik 
ben gevraagd voor de leiding bij de bevers,  ik 
draai nu een paar keer mee en vind het super-
leuk om te doen. Ik werk al 15 jaar voor as Wat-
son, dit doe dit met veel plezier. Ook heb ik sinds 
kort een eigen business opgezet in zongerijpt 
groente en fruit.

SVEN

Veel van jullie zullen zeggen: “Wij kennen je toch al een paar 
jaar” en dat klopt. Maar door het vertrek van Johan en Claudia 
zijn er wat wisselingen in het Scouts leiding Team en ga ik Wim 
den Ouden opvolgen als Teamleider Scouts.

Voor diegene die mij niet kennen zal ik een korte “wie ben ik” 
neerzetten. Ik ben dus Sven Counotte, 47 jaar oud en vanaf 1 
januari 2016 Teamleider Scouts.

Sinds 2010 al actief bij onze mooie vereniging eerst als ouder 
vertegenwoordiger Scouts en later ook materiaal beheerder. 
Vanaf september 2011 ben ik actief als leiding Scouts en draai 
met een heel leuk team bijna iedere week met plezier de opkom-
sten.

In het dagelijks leven ben ik zoals dat bij ons bedrijf zo mooi heet 
Traffic Manager. Ik houd me bezig met de logistieke en facili-
taire aspecten binnen ons bedrijf. Ik ben bijna 20 jaar gelukkig 
getrouwd met Astrid en wij hebben twee kinderen die Menno en 
Stefan die beide bij onze vereniging zitten. Menno als Explorer 
en hulpleiding Ka bij de Welpen en Stefan bij de Scouts. Naast 
scouting heb ik nog een grote passie en dat is Ving Tsun Kungfu.

Sven Counotte, Teamleider Scouts

WIM

Beste scoutingvrienden,
Ik ben Wim den Ouden en op het moment nog teamleider bij 
de Scouts. Met het afscheid van Johan en Claudia voor de 
deur zijn wij als leiding groep druk geweest met het zoeken van 
een goede invulling als (bege-) leiding voor de Explorers. Na 
overleg en goed nadenken zal ik dit komende half jaar sowieso 
deze plek invullen en proberen om de het programma van Ex-
plo’s zo goed mogelijk te laten draaien.
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JANNO

Goedemiddag hierbij stel ik mezelf voor aan jullie 
via de Wing. Ik ben Janno en ik ben 19 jaar. Ik 
ging op mijn 14de op scouting bij de explorers tot 
en met mijn 18de. Toen ging ik verder kijken en 
dacht ik, ‘ik wil meer uitdaging’. Even wat anders. 
Dit heb ik besproken en nu ben ik sinds septem-
ber 2015 leiding bij de bevers. Ik heb het er erg 
naar mijn zin. Veel buiten zijn, veel leuke dingen 
doen samen.
Ik heb het nog altijd naar mijn zin op scouting en 
ga er altijd met plezier naar toe. Ik kom er ook al-
tijd tot rust, even mijn hoofd leegmaken; dat vind 
ik het mooie van buiten zijn.
Groeten Janno

Scouts

OPKOMSTEN

8

Inmiddels zijn we alweer bijna halverwege het scou-
tingseizoen. Wat hebben de scouts in de tussentijd ge-
daan…

We zijn begonnen met insigne opkomsten betreft ‘Samenleving’. 
Daarvoor hebben we tijdens een opkomst activiteiten gedaan en 
daarbij gedaan ‘alsof’ we een beperking hadden.  Blind (geblin-
doekt), doof (dopjes in de oren), moeite met lopen (been ge-
spalkt) enz. De scouts kwamen tot de conclusie dat je moet wor-
den geaccepteerd  zoals je bent, ook als je een beperking hebt. 
Iedereen is hetzelfde.

Ook zijn we voor deze insigne naar het vernieuwde Stadsmu-
seum in Harderwijk geweest. Alle patrouilles gingen uiteen in het 
museum om antwoorden op vragen op te zoeken. Ook bekeken 
we de expositie van de schilder Marius van Dokkum. Wij willen u 
dit museum zeker aanraden!

En toen was er een opkomst samen met een van de ouders. 
Workshops tenten opzetten en weer afbreken, A-frame pionieren 
en daarmee een parcours afleggen, vuur maken en boogschie-
ten. Wat waren die ouders fanatiek zeg als er op tijd gewerkt moet 
worden!

En tot slot moest de leiding pancakes 
proeven en beoordelen welke patrouille de 

beste had gemaakt! Wat een straf ;-)

Ook zijn de scouts druk geweest met de sponso-
ractie bij de DEEN en de BONI.
Klanten helpen boodschappen in pakken en ze 
daarna overtuigen waarom ze hun muntje aan 
onze vereniging zouden moeten geven.
In ieder geval bij de DEEN heeft dat geresulteerd 
in een mooi eindbedrag!

En we zijn weer bezig geweest met wat ‘basis-
vaardigheden’. Vuurtechnieken, navigatie, pionie-
ren. Ouders, schrik niet.. Mocht u uw zoon ineens 
horen vragen om tampons…. Dat hebben ze van 
Sven geleerd ;-)

Binnenkort gaan we als leiding weer om tafel om 
de tweede helft van het seizoen te plannen. Daar 
zal weer een Uberhike in voorkomen. Michael en 
Cees zijn al druk bezig met deze voorbereidingen. 
Lekker wat km’s lopen door de mooie natuur! 



Bevers Welpen
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OPKOMSTEN
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Mario hindernisbaan klauteren of door het bos rennen tijdens 
het lazer gamen. En tussendoor was er goed gezorgd voor 
lekkere limo (en er was een ondeugende welp die stiekem 
koffie had gepakt) en ontbijtkoek. Kortom het was een heerlijk 
gezellige middag met mooi weer en voor de leiding een ideaal 
moment om lekker op een boomstam te gaan zitten met koffie 
en thee.

Op 3 oktober jl. was het weer tijd voor de regi-
onale welpendag bij onze buren Ragay Redoz. 
Altijd een super leuke dag met heel veel groene 
blousjes die overal rond rennen. Het thema was 
dit jaar “Real Live Gaming”. Dus dat beloofde 
een actie volle middag te worden. De welpen 
konden veel stoere dingen doen zoals door een 

WELPENDAG

HALLO BEVERS!
Zo we zijn alweer bijna een half seizoen bezig 
en wat hebben we al veel gedaan. En wat hebben 
we zoal allemaal gedaan, weten jullie het nog?

In september hebben we de nieuwe Welpen verwel-
komt en hebben we samen met de buren van scou-
ting Ragay Redoz burendag opkomst gehad. We zij 
toen met alle leden opzoek gegaan de ingrediënten 
voor een lekkere hamburger. En toen we alles bij 
elkaar hadden, hebben we heerlijk gesmuld van de 
hamburgers.

In oktober zijn met z’n allen naar Nunspeet geweest 
om hier in de sporen van een boswachter te stap-
pen. Na een spannende tocht met het onderzoeken 
van het bos en het zoeken van sporen, kunnen we 
zeggen dat we redelijke hulpboswachters zijn.

De maand oktober hebben we afgesloten met een 
avondopkomst. Een spannende spooktocht door 
ons eigen bos en dat was toch af en toe wel eng. 
Tijdens deze opkomst zijn ook de nieuwe en overge-
vlogen bevers geïnstalleerd als Welp.

November staat in het teken van kunstenaar. Deze 
maand zijn we bezig geweest om te ontdekken wat 

allemaal kunst is en wat voor kunst kunnen we zelf ma-
ken. We hebben onze clubhuis gezellig gemaakt, hebben 

we ons uitgeleefd met een stuk klei. Een museum bezoek mag na-
tuurlijk niet ontbreken, dus zijn we met z’n allen naar het museum in 
Harderwijk geweest. Ook even door de binnenstad van Harderwijk 
rondlopen en kijken wat voor kunst er allemaal vrij te bekijken is en 
wat is er toch veel te zien in Harderwijk. Als afsluiting van het de 
maand hebben een kampje gehad, spannend hoor, slapen op het 
clubhuis. Vrijdag avond begonnen met een kampvuur en de zater-
dag een tentoonstellingsruimte gemaakt, zodat de ouders kunnen 
kijken wat we allemaal hebben gemaakt afgelopen maand.

De maand december is toch wel de feestmaand, met Sinterklaas 
en Kerst. Op het moment dat ik dit schrijf zijn nog niet alle opkom-
sten geweest, dus weet ik niet of de opkomsten leuk en gezellig 
zijn geweest, maar de Welpen en leiding kennende is het weer top 
geweest.

Zo de eerste maanden zitten er weer op. Op naar het nieuwe jaar. 
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en op naar 2016!! Wij 
zien jullie weer op zaterdag 9 januari.

Groet de Welpenleiding.

Ps Als jullie nog ideeën hebben voor opkomsten, geef ze 
dan even door.

Het seizoen is weer begonnen. We begonnen met 
een klein clubje van 3 bevers, maar door de gezel-
lige en leuke opkomsten zijn we nu alweer met 9 
bevers!

Wat hebben we zoal gedaan? We hebben ons bij 
supermarkt Deen laten zien, waar we een leuk be-
drag hebben opgehaald voor onze groep. En we 
zijn bij de Scouting-buren geweest i.v.m. Burendag. 
Dat was erg leuk en gezellig zo met z’n allen. 

Tijdens Joti-hunt hebben wij veel gezien en geleerd 
hoe een elektrisch apparaat er van binnen uitziet. 
Met Halloween hebben we mooie lampions ge-
maakt. Eerst helemaal leeghalen en daarna gezich-
ten uitgesneden.

We hebben er ook een nieuwe leiding bij. Wie dat is 
lees je elders in de Wing.

En we gaan nog veel meer doen. Dat hoor je 
en dat zie je vanzelf. Dus vaders en moeders, 
houd de e-mail goed in te gaten!

vriendelijke groeten,
BAS BOS

Tijdens de opkomst van 29 november waren we 
met z’n allen het lokaal mooi aan het versieren. 
Toen we druk bezig waren, stond Sinterklaas in-
eens bij ons binnen. 

We schrokken allemaal en even was het heel stil. 
Daar maakten de Pieten snel een einde aan, want 
die begonnen met pepernoten te strooien. 

Toen hebben we allemaal liedjes gezongen. Sinter-
klaas-liedjes natuurlijk. En daarna moesten we al-
lemaal één voor één bij Sinterklaas komen. Zelfs 
Rozemarijn moest bij Sinterklaas en Zwarte Piet op 
schoot komen.

Gelukkig heeft Bas Bos zich het hele jaar netjes ge-
dragen, want hij hoefde niet met Sinterklaas in de 
zak mee naar Spanje.

Voordat Sinterklaas weer wegging, kregen we nog 
allemaal een cadeautje. En daar waren we natuur-
lijk heel erg blij mee! En we zijn nog met Sinterklaas 
en de Zwarte Pieten op de foto gegaan. Die foto 
staat op de achterkant.

SINTERKLAAS
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konden veel stoere dingen doen zoals door een 

WELPENDAG
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Even voorstellen

ANNEMARIE

Hallo allemaal, mijn naam is Annemarie van den 
Ham, ik ben 37 jaar oud. Ben 10 jaar getrouwd 
en heb 2 kinderen, een dochter Evalien, zij is 6 
jaar oud. En een zoon, hij is net 3 geworden. Ik 
ben gevraagd voor de leiding bij de bevers,  ik 
draai nu een paar keer mee en vind het super-
leuk om te doen. Ik werk al 15 jaar voor as Wat-
son, dit doe dit met veel plezier. Ook heb ik sinds 
kort een eigen business opgezet in zongerijpt 
groente en fruit.

SVEN

Veel van jullie zullen zeggen: “Wij kennen je toch al een paar 
jaar” en dat klopt. Maar door het vertrek van Johan en Claudia 
zijn er wat wisselingen in het Scouts leiding Team en ga ik Wim 
den Ouden opvolgen als Teamleider Scouts.

Voor diegene die mij niet kennen zal ik een korte “wie ben ik” 
neerzetten. Ik ben dus Sven Counotte, 47 jaar oud en vanaf 1 
januari 2016 Teamleider Scouts.

Sinds 2010 al actief bij onze mooie vereniging eerst als ouder 
vertegenwoordiger Scouts en later ook materiaal beheerder. 
Vanaf september 2011 ben ik actief als leiding Scouts en draai 
met een heel leuk team bijna iedere week met plezier de opkom-
sten.

In het dagelijks leven ben ik zoals dat bij ons bedrijf zo mooi heet 
Traffic Manager. Ik houd me bezig met de logistieke en facili-
taire aspecten binnen ons bedrijf. Ik ben bijna 20 jaar gelukkig 
getrouwd met Astrid en wij hebben twee kinderen die Menno en 
Stefan die beide bij onze vereniging zitten. Menno als Explorer 
en hulpleiding Ka bij de Welpen en Stefan bij de Scouts. Naast 
scouting heb ik nog een grote passie en dat is Ving Tsun Kungfu.

Sven Counotte, Teamleider Scouts

WIM

Beste scoutingvrienden,
Ik ben Wim den Ouden en op het moment nog teamleider bij 
de Scouts. Met het afscheid van Johan en Claudia voor de 
deur zijn wij als leiding groep druk geweest met het zoeken van 
een goede invulling als (bege-) leiding voor de Explorers. Na 
overleg en goed nadenken zal ik dit komende half jaar sowieso 
deze plek invullen en proberen om de het programma van Ex-
plo’s zo goed mogelijk te laten draaien.
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JANNO

Goedemiddag hierbij stel ik mezelf voor aan jullie 
via de Wing. Ik ben Janno en ik ben 19 jaar. Ik 
ging op mijn 14de op scouting bij de explorers tot 
en met mijn 18de. Toen ging ik verder kijken en 
dacht ik, ‘ik wil meer uitdaging’. Even wat anders. 
Dit heb ik besproken en nu ben ik sinds septem-
ber 2015 leiding bij de bevers. Ik heb het er erg 
naar mijn zin. Veel buiten zijn, veel leuke dingen 
doen samen.
Ik heb het nog altijd naar mijn zin op scouting en 
ga er altijd met plezier naar toe. Ik kom er ook al-
tijd tot rust, even mijn hoofd leegmaken; dat vind 
ik het mooie van buiten zijn.
Groeten Janno

Scouts

OPKOMSTEN
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Inmiddels zijn we alweer bijna halverwege het scou-
tingseizoen. Wat hebben de scouts in de tussentijd ge-
daan…

We zijn begonnen met insigne opkomsten betreft ‘Samenleving’. 
Daarvoor hebben we tijdens een opkomst activiteiten gedaan en 
daarbij gedaan ‘alsof’ we een beperking hadden.  Blind (geblin-
doekt), doof (dopjes in de oren), moeite met lopen (been ge-
spalkt) enz. De scouts kwamen tot de conclusie dat je moet wor-
den geaccepteerd  zoals je bent, ook als je een beperking hebt. 
Iedereen is hetzelfde.

Ook zijn we voor deze insigne naar het vernieuwde Stadsmu-
seum in Harderwijk geweest. Alle patrouilles gingen uiteen in het 
museum om antwoorden op vragen op te zoeken. Ook bekeken 
we de expositie van de schilder Marius van Dokkum. Wij willen u 
dit museum zeker aanraden!

En toen was er een opkomst samen met een van de ouders. 
Workshops tenten opzetten en weer afbreken, A-frame pionieren 
en daarmee een parcours afleggen, vuur maken en boogschie-
ten. Wat waren die ouders fanatiek zeg als er op tijd gewerkt moet 
worden!

En tot slot moest de leiding pancakes 
proeven en beoordelen welke patrouille de 

beste had gemaakt! Wat een straf ;-)

Ook zijn de scouts druk geweest met de sponso-
ractie bij de DEEN en de BONI.
Klanten helpen boodschappen in pakken en ze 
daarna overtuigen waarom ze hun muntje aan 
onze vereniging zouden moeten geven.
In ieder geval bij de DEEN heeft dat geresulteerd 
in een mooi eindbedrag!

En we zijn weer bezig geweest met wat ‘basis-
vaardigheden’. Vuurtechnieken, navigatie, pionie-
ren. Ouders, schrik niet.. Mocht u uw zoon ineens 
horen vragen om tampons…. Dat hebben ze van 
Sven geleerd ;-)

Binnenkort gaan we als leiding weer om tafel om 
de tweede helft van het seizoen te plannen. Daar 
zal weer een Uberhike in voorkomen. Michael en 
Cees zijn al druk bezig met deze voorbereidingen. 
Lekker wat km’s lopen door de mooie natuur! 



Jeugd Sponsor Acties

Tussen 7 september en 17 oktober hebben we meegedaan aan 
de Jeugdspaaractie van de DEEN en tussen 30 september en 24 
november aan de Jeugdspaaractie van de BONI. 

De acties waren vrijwel identiek: bij aankoop van een bepaald 
bedrag aan boodschappen kreeg je een spaarmunt, die kon je 
in een koker doen tbv een (sport)vereniging naar keuze. Afhan-
kelijk van het aantal opgehaalde muntjes werd er een bepaald 
bedrag verdeelt over de deelnemende verenigingen.

Om deze actie te promoten hebben we reclame gemaakt op 
onze website en Facebook. Ook zijn een aantal speltakken een 
aantal keren aanwezig geweest bij de DEEN aan de Kromme-
kamp en bij de BONI in winkelcentrum Stadsdennen om onze 
vereniging te promoten.

Veel ouders hebben ons gesteund door in de actieperiode hun 
boodschappen bij de betreffende supermarkt te doen. Met goed 
resultaat!

De actie van de DEEN is inmiddels afgelopen en heeft het fan-
tastische bedrag van €935,56 opgebracht!! Tijdens de opkomst 
van 14 november jl. kwam Aart Vink, de bedrijfsleider van de 
DEEN ons hiervoor een cheque overhandigen. Bij het ter perse 
gaan van deze Wing was nog niet bekend wat de BONI actie 
opgebracht heeft.

De bedoeling is dat we met dit geld een kampvuurkuil gaan
realiseren op ons terrein. 

VEEL INZET, MOOI RESULTAAT
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ADVERTENTIES
In de Wing is ruimte om advertenties te plaatsen. Bedenk dat 
dit clubblad verspreid wordt en in meer dan 100 huiskamers 
komt te liggen. 

Interesse? Neem contact op met de redactie van De Wing 
(redactiewing@verbraakmargrietgroep.nl) en vraag naar de 
mogelijkheden.

JOTI
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17 en 18 oktober was het weer zo ver. De jaarlijkse jotihunt 
was er weer. De jotihunt is een grote vossenjacht door heel 
Gelderland heen. Via internet krijg je hints en opdrachten. Je 
kan punten verdienen door vossen te vinden of door de op-
drachten juist uit te voeren.We hebben veel verschillende op-
drachten gedaan. We hebben een lipdub gemaakt, gepionierd, 
veel geknutseld en gekke foto’s gemaakt. Dit allemaal in het 
thema van starwars. Heel het weekend liepen er een prinses 
leia en een darthvater rond. Ook hebben we onze eigen R2D2 
en AT AT gemaakt. Kortom het was een gezellig weekend. En 
we zijn voor een keertje niet als laatste geëindigd.

Scouts/Stam

Vanuit de redactie van de
Wing kwam  de vraag. 
“Hebben jullie al wat mee 
gemaakt”? Nou......... Tja. 

Omdat dit de eerste keer is dat we een bericht 
schrijven voor de Wing zal ik een uitleg geven 
wie en wat we zijn. Na je Explorer tijd kom je 
bij de stam, de leeftijd zit rond de 18-25. We 
draaien opkomst op vrijdagavond op het club-
huis, We hebben een mooie planning waar we 
ons eigenlijk nooit aan houden :)

Meestal is het gewoon gezellig kletsen bij een 
vuurtje en een biertje erbij. Dit zelfde willen wij 
ook nog wel eens gezellig in de stad doen of 
bij de bowlingbaan. De groep bestaat vooral uit 
beginnende leiding, Mensen met een bepaal-

STAM

de functie in het bestuur en mensen die het niet helemaal zien 
zitten om leiding te geven, maar wel gezellig bij de groep wil-
len blijven. 

Andere speltakken kunnen beroep doen op de stam, wanneer 
er leiding te kort is of wanneer er een speciale opkomst geor-
ganiseerd moet worden. Omdat onze groep in januari een jaar 
bestaat is het nog niet een hele grote groep. We hopen in de 
toekomst, wanneer er meer Explorers overkomen, een mooie 
grote gezellige groep te hebben, waarbij we leuke dingen kun-
nen ondernemen.



Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds de laatste 
Wing er weer veel is gebeurd in- en om onze ge-
bouwen Hordehol en Weliba Dabar. Beide locaties 
zijn voorzien van nieuwe beglazing. Schildersbe-
drijf en Glashandel Teunissen is direct in novem-
ber van start gegaan met plaatsing van het dubbel 
glas, zodat we deze winter nog kunnen profiteren 
van onze duurzame investering.

Eveneens heeft in de maand november de sani-
taire voorziening in de Weliba Dabar een facelift 
gekregen. Een lang gekoesterde wens is hiermee 
in vervulling gegaan. De toiletten en douches zijn 
vernieuwd en hebben weer een moderne en frisse 
uitstraling gekregen. 

Eerder dit jaar bent u via ons op de hoogte ge-
bracht dat er gesprekken werden gevoerd met de 
eigenaar van bungalowpark Het Verscholen Dorp, 
de scoutingvereniging Ragay Redoz en onze 
groep, om te onderzoeken of wij ruimte van het 
terrein wilden afstaan ten bate van de wens van 
het bungalowpark om haar terrein uit te breiden. 
Zijdelings was ook de gemeente bij deze gesprek-
ken betrokken vanuit het project Vitale Vakantie 
Parken. In overleg met de groepsraden van beide 
scoutingverenigingen hebben we vastgesteld dat 
er voor ons geen toegevoegde waarde zat in een 
verkaveling van het gevraagde terrein. 

Wel hebben de hieruit ontstane contacten met Ge-
meente Harderwijk en onze buren van de Ragay 
Redoz geleid tot vervolgafspraken. Zo worden wij 
in de gelegenheid gesteld om samen met de buren 
een plan te maken en te laten zien welke waarde 
wij kunnen toevoegen aan het bezoekerspotenti-
eel aan Harderwijk. Dit kan zijn vanuit bijvoorbeeld 
de filosofie dat wij ons tot doel stellen dat ieder 
lid van Scouting Nederland minimaal 1 keer in zijn 
Scoutingperiode een dag of nacht heeft doorge-
bracht op ons terrein. De vraag hierachter is hoe 
we dit dan denken te gaan realiseren en wat daar 
voor nodig is. Hier zijn middelen voor nodig, waar-
bij de gemeente dan wil overwegen om hier een 
bijdrage in te leveren. Medio februari zullen wij 
onze plannen bij de wethouder mogen ontvouwen. 

Met vriendelijke groet,
Johan Willemse

De voorzitters aan het woord

Als u deze Wing leest is het jaar al weer bijna afgelopen. De 
donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Een tijd van gezel-
ligheid, een tijd van terug kijken en een tijd van vooruitblikken.

De gezelligheid van Scouting merken we ook tijdens opkomsten 
maar zeker tijdens kampen. U leest daar in deze Wing vast meer 
over. Diverse speltakken sluiten het kalenderjaar ook af met een 
kerstkamp. Helaas kunnen we daarover niet meer in deze Wing 
berichten, maar dat houden we dan tegoed voor een volgende 
Wing.

Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet 
in het afgelopen jaar, soms wekelijks, soms meer, soms minder. 
Soms achter de schermen, soms er voor. Met zijn allen maken 
wij de vereniging tot wat hij is en ik denk dat we tevreden mogen 
zijn over hetgeen we bereikt hebben. Na een korte kerst pauze 
gaan we in 2016 vol energie weer verder werken aan de toe-
komst van de Verbraak Margriet Groep.

Terugkijkend zien we dat het afgelopen jaar veel initiatieven ont-
plooit zijn om de toekomst van onze vereniging zeker te stellen. 
Soms merkt u daar wat van doordat een opkomst bijvoorbeeld 
niet door gaat i.v.m. een training van de leiding. Vaak gebeurt dat 
in stilte. Maar dat maakt de acties niet minder belangrijk. 

We werken er aan om de professionaliteit van zowel ons leidings-
team als ook onze organisatie te vergroten. Helaas nemen we daar-
bij soms afscheid van mensen, maar gelukkig mogen we ook weer 
nieuwe mensen verwelkomen. Zij stellen zich voor in deze Wing. 

We werken er samen met onze beheerstichting aan om de ge-
bouwen en terreinen aantrekkelijk te maken en houden. Ook 
hierover leest u verderop meer.

Vooruitkijkend naar 2016 kunt u alvast de volgende data in uw 
agenda noteren: de boerenkooltocht op zaterdag 16 januari en 
NL DOET op zaterdag 12 maart. Graag zien we u als ouder dan 
een keer “in het wild” om samen met de kinderen bezig te zijn of 
om ons te helpen bij het onderhoud van onze gebouwen. En wilt 
u ons nog meer helpen bij het opvoeden van UW kinderen, kijk 
dan eens bij de vacatures of u uw expertise voor ons kunt inzet-
ten. Dat hoeft zeker niet altijd een wekelijkse activiteit te zijn! 
Informeer bij het leidingsteam als u interesse heeft.

Voor nu wens ik u veel kijk- en leesplezier, prettige feestdagen 
en een gezond begin van 2016! Graag tot ziens op 9 januari.

Met vriendelijke groet,
Dirk Willemse

3

STICHTINGSBESTUUR GROEPSRAAD

BOERENKOOLTOCHT
Zaterdag 16 januari wordt de befaamde jaar-
lijkse boerenkooltocht gehouden. Dit is gelijk de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Niet 
alleen de leden, maar ook de  ouders zijn dan

van harte welkom. Na een actieve wandeling staan er pannen 
vol boerenkool voor ons klaar. Daarna presenteert het bestuur 
de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen voor 
de komende tijd. Doe mee!

Het was lang geleden dat de Verbraak Margriet Groep iets sa-
men heeft georganiseerd met de Ragay Redoz groep, maar za-
terdag 26 september gebeurde het eindelijk!

Dit jaar viel burendag op 26 september en het leek ons erg leuk 
om van deze dag gebruik te maken om samen met de andere 
scouting een leuke opkomst te draaien. 

Tsja, een opkomst voor zo’n grote groep… wat moet je daar nou 
voor verzinnen?? Dat was gelukkig al geregeld, we zouden een 
vossenjacht gaan doen! Het was echter geen standaard vossen-
jacht, met raar verklede mannetjes die ergens op een onopval-
lende plek in de stad verschuilen, maar een echte scouting vos-
senjacht! Waar de deelnemers door het gehele bos (van beide 
verenigingen) mochten gaan zoeken naar vossen, die in dit ge-
val explorers waren. De vossenjagers gingen niet alleen zoeken 
naar vossen, maar ook ingrediënten verzamelen voor broodjes 
hamburger; deze waren te verkrijgen bij ieder verstopt vossen-
team.

Nadat het spel was afgelopen was het natuurlijk aan de teams 
om hun broodje hamburger in ontvangst te nemen en geloof mij 
als ik zeg dat het smaakte, want op de foto is te zien dat de 
kinderen (en leiding) alweer voor een tweede keer in de rij staan 
voor een broodje.

Het was erg leuk zoiets als dit te organiseren voor 
een grote groep en ik vind het fijn om te zien dat 
er zo genoten is van de dag.

Robin de Kleine

Burendag 2015
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Stichtingsbestuur
Voorzitter: Johan Willemse 
voorzitterstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Secretaris: vacature
secretarisstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Penningmeester: Henny Moonen-Stakenburg
penningmeesterstichting@verbraakmargrietgroep.nl

Verhuur Gebouwen en Terrein: 
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: 
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

Penningmeester: Miranda Huizinga
penningmeestergroepsraad@verbraakmargriet-
groep.nl

Notulist: vacature

Groepsbegeleider: Rink Oord
groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Praktijkbegeleider:Tanya Jacobs
praktijkbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Jenneke van Geet
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 
Cees Biesheuvel 
Michaël vd Meulen 
Esmee Verschoor
Anika Hellemons

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

Stam: stam@verbraakmargrietgroep.nl
Robin de Kleine
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Als notulist ben je een keer in de 6 weken van 20:00 uur t/m 
22:00 uur beschikbaar om aanwezig te zijn tijdens de groeps-
raad. 

Tijdens de groepsraad maak je een verslag over de belangrijkste 
punten die besproken worden. Dit verslag word na de vergade-
ring via e-mail verspreid aan de leiding en leden van de groeps-
raad. 
 
• Er vinden circa 6 a 7 vergaderingen per jaar plaats.
• Per avond kost dit je circa 2,5 uur. 2 uur aan de vergadering 

en circa 30 minuten aan het uitwerken van het verslag.
 
Voor meer informatie neem contact op met Janet Grootveld, sec-
retarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

NOTULIST
GROEPSRAADVERGADERING

Twee jaar geleden hebben wij met groot suc-
ces een klusteam opgericht dat nog steeds goed 
draait en al menig klus heeft geklaard.

Wij willen nu graag een schoonmaakteam oprich-
ten dat op reguliere basis 1 keer per kwartaal, in-
dien nodig een keer extra, buiten de scoutingop-
komst de beide clubgebouwen een goede grote 
schoonmaakbeurt wilt geven.

Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven bij Henny 
Moonen-Stakenburg, e-mailadres: penningmees-
ter@verhuurscoutingharderwijk.nl. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor je bijdrage en welkom bij de 
club namens het Stichtingsbestuur.

SCHOONMAAKTEAM
IN OPRICHTING

OPROEP

Binnen onze scoutingvereniging zijn diverse 
vacatures (zie colofon). Sommige vacatures 
staan al lang open. Ben je al betrokken, of vindt 
je het leuk om actief te worden binnen de ver-
eniging, laat het ons weten. Ga op zaterdag 

naar de leiding van jouw speltak (of de speltak waar je zoon of 
dochter zit) of mail naar de voorzitter van de vereniging, Dirk 
Willemse (voorzittergroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl) 
en meld je aan. Ook ouders die af en toe willen helpen bij 
bijzondere opkomsten zijn van harte welkom!
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