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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: 

groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Dana van Doorn

vertrouwenspersoon@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers: 

Bevers: Vacant

Welpen: Ron van Slooten

Scouts: Henry ter Mors

Explorers: Vacant

De blaadjes vallen weer van de bomen, het terrein is mooi met gekleurde 
bladeren bedekt. De speltakken zijn weer bezig aan een mooie, leuke 
en geweldige opkomsten. De overgevlogen leden hebben hun plekje 
gevonden bij hun nieuwe speltak, de nieuwe leden zijn geïnstalleerd. Het 
gaat allemaal weer zijn gangetje. 

Gaat alles dan goed?  Nou…….niet helemaal. Tijdens de regenachtige 
opruim opkomst van 5 oktober is er al aangegeven dat we zeker wel wat meer 
ouders kunnen gebruiken in de ondersteunde taken binnen de vereniging. 
We hebben prima leiding op alle speltakken, maar de randvoorwaarden om 

spetterende opkomsten te kunnen organiseren mogen wel vervuld worden. Verschillende bestuursfuncties, maar ook 
een materiaalbeheerder of iemand die zich bezig kan houden met de website, zijn geen overbodige luxe. Dus voelt u 
zich geroepen, spreek mij zeker even aan.

Verder gaat de bouw buitenspeelplaats in samenwerking met de Ragay Redoz in november van start. Hierdoor krijgen 
de speltakken er weer een mooie activiteit bij op ons eigen terrein. 

Op het moment van schrijven is het eind oktober, dus misschien iets te vroeg, maar toch wens ik iedereen al fijne 
feestdagen en een mooi en scoutief 2020 tegemoet

Groet,
Rob
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Achter de schermen...
de doorlopende leerlijn) Als voorbeeldje neem ik het 
activiteitengebied van uitdagende scoutingtechnieken. 
Hier valt bijvoorbeeld knopen onder. Bij de Bevers oefen je 
met de halve steek en veters strikken. Bij de Welpen maak 
je een platte knoop, een schootsteek en een mastworp, 
bij de Scouts begin je met pionieren (met balken en touw 
bijv. een keuken maken) en bij de Explorers kun je hier 
nog grotere bouwwerken mee maken zoals een familie 
schommel.
Maar niet alleen een leer je om een goed programma 
te maken en voor te bereiden, ook onderwerpen als hoe 
ga je om met bepaald gedrag van kinderen, hoe kun je 
zorgen dat de sfeer goed is en blijft in je speltak. Maar ook 
ervaringen uitwisselen met andere scouting groepen, hoe 
doen zij dingen en wij? Allemaal waardevolle informatie 
waar je veel van opsteekt en wat je ook privé of op je werk 
nog kunt gebruiken.

Nu ik dit zo aan het schrijven ben begrijp ik eigenlijk ook 
wel waarom er geen korte samenvattingen te vinden 
zijn….. Scouting is zo veel, dat laat zich niet in 500 woorden 
samenvatten en dat maakt het ook zo leuk! Er is voor 

iedereen wel iets waar hij of zij in excelleert, waar hij of zij 
goed in is en daar vullen we elkaar mooi mee aan.
Mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet om ons 
aan te schieten, liever na de opkomst (voor de opkomst 
zijn we vaak nog druk met voorbereiden).

Groet Tanya Jacobs, Beverleiding (Rozemarijn) en 
groepsbegeleider van de Bevers en de Welpen

Iedere zaterdag komen er zo’n 75 leden naar ons terrein om daar weer 
een leuke, gezellige en leerzame zaterdag ochtend te hebben. Maar 
wie zijn toch die mensen die deze opkomsten verzorgen? Wat voor 
gedachte zit hier achter? 

Dit zijn vragen waar ik jullie een link voor zou kunnen doorsturen en waar 
je dan heel veel informatie over kunt vinden. Maar om het voor jullie 
een beetje overzichtelijk te houden hier een beknopte samenvatting. 
Allereerst hebben wij een aantal vrijwilligers die jullie niet zo vaak zien, 
maar wel heel belangrijk zijn. zo hebben we een stichtingsbestuur 
die zorgt voor het beheer van onze gebouwen, contact met de 
gemeente, vergunningen en het financieel gezond houden van 
onze vastgoed. Ook hebben we het klusteam die er voor zorgt dat 
wij gebruik kunnen maken van onze gebouwen. En dan hebben we 
nog onze vrijwilligers die iedere zaterdag weer een leuke opkomst voor 
onze leden organiseren. En hier wil ik jullie wat meer over vertellen. 
Bij onze vereniging stimuleren wij het doen van trainingen en cursussen 
om een zo’n goed mogelijk programma neer te kunnen zetten voor de 
leden. In deze trainingen leert de leiding hoe zij in hun programma de 
8 activiteiten gebieden die Scouting Nederland heeft ontwikkeld terug 
kunnen laten komen maar wel binnen de interesses en mogelijkheden 
die horen bij de leeftijd van de speltak (dit noemen we dan weer 

Even voorstellen...
Hoi, ik ben Anne, 
beter bekend als 
Rebel,  ben 18 jaar 
en zit op het Zone 
college in Zwolle, 
ik volg daar de 
g roenop le id ing 
en het daar heel 
erg naar mijn zin. 

Ik loop stage bij de MMM zorgboerderij in 
Zeewolde, daar heb ik het ook heel erg 
naar mijn zin. Mijn werkzaamheden daar 
zijn helpen met oogsten in de moestuin, 
het bos afval vrij maken, en allelrei andere 
verschillende klussen. Ook hou ik erg van 
lezen, lekker weg dromen in boeken. 
Ben zelf als Bever toen ik 6 jaar was en 
heb toen alle speltakken doorlopen om 
nu lekker leiding te geven aan de Bevers. 
Daar vind ik het heel leuk om samen met 
de Bevers aan de opkomst deel te nemen.



Beveravonturen
fijn om zoveel hulp te hebben. Hierna hebben 
we de nieuwe Bevers en leiding geïnstalleerd. 
Wat fijn dat we nu ook Rebbel en Fleur Kleur 
als leiding bij de Bevers hebben. Tot slot 
hebben we met zijn allen nog hamburgers 
gegeten die de explorers hebben gebakken. 
Een hele gezellige dag.
21 oktober was er geen opkomst i.v.m. de 
vakantie, maar 26 oktober hebben we een 
extra lange opkomst gehad. Met drie auto’s 
vol zijn we naar Enkhuizen gegaan, naar 
Sprookjes Wonderland en wat hebben we 
daar een gezellige dag gehad. Eerst was het 
nog wat bewolkt maar in de middag kwam 
het zonnetje door, dit was wel erg lekker. We 
hebben het sprookje van Violinde gehoord, 
zijn door het sprookjesbos heen geweest, 
hebben broodjes (knakworst) gelunched en 
zijn nog in wat attracties geweest. Toen was 
het al weer tijd om naar huis te gaan. Maar 
wat hebben we genoten van deze mooie 

dag. Op naar de volgende rits van mooie 
avonturen die we samen met de Bevers in 
Hotsjitonia gaan beleven. 

Groetjes van 
Sterre Stroom, Fleur Kleur, Rebbel en Rozemarijn

Zaterdag 6 september zijn we begonnen met 
een overvliegopkomst. De oudste bevers 
vlogen over naar de welpen. Gelukkig 
bleven er nog wat bevers over en samen 
met de nieuwe Bevers die op de wachtlijst 
stonden konden we op 14 september met 
een leuke nieuwe groep beginnen. We 
hebben toen schoenen memory gedaan en 
nog wat spelletjes om elkaar te leren kennen. 
Daarna zijn we nog even over het terrein 
heen gelopen om te kijken of er in de zomer 
vakantie nog iets verandert was. 
De volgende keer dat we op het clubhuis 
waren had Rebbel een knijperspeurtocht 
opgehangen over ons hele terrein. Er zaten 
ook puzzelstukjes tussen. Het duurde wel even 
voordat we de puzzel compleet hadden, maar 
uiteindelijk konden we de plattegrond van 
Hotsjitonia maken en met elkaar bestuderen. 
Hierna zijn we een waterbaan gaan maken 
aan de zijkant van het schuurtje, we kwamen 

er al snel achter dat je er niet alleen water 
doorheen kon laten gaan maar dat eikeltjes 
er ook goed doorheen rollen. Toen was het 
al weer eind september en had Fleur Kleur 
Bever Bingo voor ons voorbereid. We deden 
spelletjes, speurtochten en maakten een 
gezond tussendoortje. De tijd vloog en zo was 
het alweer tijd om naar huis te gaan.
De keer daarop waren we met een klein 
groepje en hebben we een spel gedaan 
met klittenband balletjes en vestjes. Een soort 
van paintball maar dan zonder verfvlekken. 
Daarna hebben we knutsels gemaakt waar 
de vogels zich mee kunnen voeren. Dit 
geklieder ging de Bevers goed af.
12 oktober was er een opkomst waar de 
papa’s en mama’s ook bij aanwezig mochten 
zijn. Samen hebben we het hele terrein 
opgeruimd en netjes gemaakt. Wat was het 

bevers



Een paar weken geleden zijn we met 
de welpen naar de jaarlijkse regionale 
welpendag geweest. Het was lekker dichtbij, 
bij de buren dus we zijn er met een bolderkar 
vol lunchpakketjes met zn allen heengelopen. 
De dag stond dit jaar in het thema van 
‘De Boerderij’. Het idee was dat er koeien 
van de boer ontsnapt waren. Door allerlei 
spelletjes hebben we ervoor gezorgd dat de 
koeien uiteindelijk weer veilig achter het hek 
stonden. Een paar spellen die we gedaan 
hebben: levend kwartet, estafette met een 
tractorband, A-frame pionieren. Daarnaast 
hebben we een boerderij geknutseld en 
tijdens de lunch konden we Limonade uit de 
uiers van een levensgrote oranje koe melken! 
Het was een leuke dag!

Verder zijn we bij de welpen begonnen met 
het identiteits-insigne. Teambuildingsspelletjes 
binnen de verschillende nesten waren daar 

onderdeel van. Ook hebben we per nest een 
mooi schilderij gemaakt met polaroidfoto’s 
van elk kind. Het was erg leuk om de 
foto spontaan op een wit velletje te zien 
verschijnen! 

Tijdens de ouder-kind-opkomst hebben we 
met zn allen een nieuwe ‘raadsrots’ gemaakt. 
Dit is de plek waar we altijd openen en sluiten. 
Eerst deden we dit achterin het bos maar nu 
doen we het dichterbij het clubhuis, zo zijn 
we ook wat meer zichtbaar voor ouders! 
Mocht je ooit een vraag of opmerking voor 
ons hebben als leiding, schiet ons gerust even 
aan!

De aankomende tijd staan er nog leuke 
dingen op de planning! We gaan verder 
werken aan het insigne, hebben een kampje 

zo groen als ... welpen!
voor de boeg en dit jaar bestaan ‘de welpen’ 
100 jaar bij scouting Nederland dus dat is 
reden voor een feestje!

Groetjes van
Ikki (Liduine)

Welpen



Zomerkamp scouts 2019
17 Augustus was het zover 
De scouts kwamen om 12 uur smiddags aan 
op het kampterrein van Ada’s Hoeve
Van de 26 scouts die we hebben gingen er 
helaas maar 8 mee
Omdat we ook op de kleintjes moesten letten 
hadden we als Thema Steen rijk/Straatarm
Na afscheid genomen van de ouders Gingen 
ze eerst hun tent opzetten 
Toen de tent Goed en wel stond kwam er een 
verfrissende bui over dat de hele kampterrein 
onder water zette het water liep zo de tent in 
van de scouts dus we hebben de tent naar 
een droger gedeelte verplaats 
De kinderen kregen een budget waar ze 
zelf ontbijt en middag en avond eten van 
moesten kopen 
We gingen elke dag boodschappen doen en 
de kinderen moesten een lijstje maken wat 
ze wilde eten (wij controleerden of het wel 

Donderdag was het chill dag “smiddags 
gingen we pizza’s maken en die gingen we 
in een oven klaarmaken die we hebben 
gehuurd .We moeste eerst de oven warm 
stoken met hout en dan konden we de 
pizzas;s er in stoppen 
Na de lekkere maaltijd was het tijd voor de 
bonte avond lekker bij het kampvuur leuke 
verhalen en stukjes gedaan 
Vrijdag Was het helaas weer afgelopen en 
hebben we alles weer moeten afbreken en 
de kinderen werden weer opgehaald door 
de ouders 
Het was een leuk en gezellig kamp 
 

Scouts

genoeg was)
Zondag hebben we een keuken gepionierd 
 Maandag zijn we naar Ommen geweest en 
hebben daar wat cultuur op gesnoven
Dinsdag zouden we gaan hiken maar  er was 
slecht weer opkomst dus we hebben het een 
dag verplaatst  We hebben ter voorbereiding 
van de hike  al wel een kleine route gelopen 
Woensdag was het dan zo ver We hadden 
een hele mooie route uitgezet ze gingen 
vanaf ons veldje over het hele kampterrein 
heen waar ze bij elke naambordje van een 
veldje eeen foto moesten maken Ze kwamen 
op de parkeerplaats uit .Daar stonden we 
met de auto klaar om ze naar een ander 
punt te brengen 
We reden naar hellendoorn op de 
parkeerplaats kregen de scouts pas door dat 
we geen hike gingen lopen



We begonnen dit seizoen met het opknappen 
van ons lokaal. We hebben een mooie 
muurschildering van Eddy de Eagle. Dit is al 
een paar decennia lang het logo van de 
explorer afdeling. De kerstverlichting is ook 
weer opgehangen net zoals een paar extra 
verkeersborden.

Om de nieuwe explorers te verwelkomen, 
hebben we een ontgroening gedaan. 
Je had hierbij verschillende teambuilding 
activiteiten. En moesten ze onder andere 
water vervoeren naar het kamphuis. Eten is 
natuurlijk ook erg belangrijk, dus mochten ze 
boodschappen zoeken in het bos, waar geen 
boodschappen waren. Omdat ze nog niet 
vies genoeg waren, gingen ze komkommer-
yoghurt shoelen.

Samen met de oudste scouts en leiding van 
verschillende speltakken, hebben we een 
hele leuke joti gehad. We hebben ons dit jaar 
veel gericht op opdrachten, zowel creatief 
als puzzels. Dit resulteerde in mooie scenes en 

zandkastelen. Er zijn mensen de hele nacht 
wezen hunten en weinig mensen hebben 
geslapen die nacht. Dit jaar hebben we het 
beter gedaan dan andere jaren en we zijn 
ge-eindigd op wel liefst de 49ste plaats.

Ook hebben we een poging gedaan om 
een XXL pizza te bakken op een kampvuur. 
Dit resulteerde in een zwarte bodem en een 
niet gare bovenkant. Pizza saus kan blijkbaar 
ook als dip voor chips gebruikt worden. En 
hier hebben we dan ook zeker van genoten. 
Waarna we toch nog maar pizza in de over 
gebakken hebben voor een heerlijke midnight 
snack. Tijdens het wachten op de pizza 
hebben we onze dans moves geoefend met 
Just Dance. Er werd zeer fannatiek gespeeld 
en traantjes getuit door verliezers. De welpen 
zijn nog op visite geweest om marshmellows 
te roosteren boven ons kampvuur. Ook zij 
hadden namelijk een kampje.

Dansen met pizza’s

explorers

Momenteel zijn we druk bezig met de 
voorbereidingen voor het kerstdiner waarmee 
we geld willen ophalen voor zomerkamp. We 
hopen zo mensen een geweldige kerst te 
geven en zelf te kunnen genieten van een 
fantastisch zomerkamp.

Jotihunt 2019
Jotihunt 2019 zit er weer op. Dit fantastische 
weekend duurde “1001 nacht”. Wat 
een plezier met hunters, het puzzelbrein, 
createam en kookstaf. De deelnemende 
scouts en explorers moesten jagen op vossen 
die zich in heel Gelderland kunnen bevinden, 
via een internetsite kregen wij hints over de 
verblijfplaatsen van de vossen. Na een hoop 
gepuzzel konden de hints worden opgelost en 
de vossen worden gezocht. Een ander leuk 
onderdeel van het weekend is het uitvoeren 
van verschillende opdrachten, voor elke 
opdracht zijn punten te verdienen, net als met 
het vinden van de vossen. Dit jaar hebben 
wij een record aantal punten behaald van 
331! Trots op onze 49e plaats (van de 67 

teams). Het was weer een geslaagd, actief, 
ingewikkeld, creatief weekend! Op naar 
volgend jaar.



Beste ouders,

Hartelijk dank aan allen die aanwezig waren zaterdag 12 oktober! Heel erg fijn om te zien dat 

onze vereniging gewaardeerd wordt door de leden en hun ouders/verzorgers!

Zoals Rob (voorzitter Groepsraad) en Johan (voorzitter Stichting) aangaven, zijn we dringend 

op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Doordat kinderen ouder worden en daarmee ook vaak zelfstandiger naar scouting komen, 

merken we dat de betrokkenheid van ouders minder wordt.

Functies als leiding binnen de groep of bestuurslid wisselen dan ook regelmatig door vertrek 

van ouders die zich hier vrijwillig voor in zetten.

We roepen dan ook ouders op, specifiek ook ouders die een kind bij de Bevers of Welpen 

hebben, om actief mee te doen en te reageren op onze oproep!

Onze vereniging kent vele functies waarin we op dit moment handen tekort komen of door 

vertrek van de huidige vrijwilliger.

-Voorzitter Stichting (Stichting draagt zorg voor de gebouwen en het terrein) - inzet 4 uur per maand, 1 

bestuursoverleg per 2 maanden. Functie beschikbaar per 1 april 2020.

-Voorzitter Groepsraad (de Groepsraad is de vertegenwoordiging van alle speltakken) - tijdsduur +/- 3 uur 

in de week en eens per 6 weken een vergadering van +/- 2 uur.

-Website beheerder – zorgen dat de sites (Wordpress) up-to-date blijven (patches) en af en toe berichten 

plaatsen (meeste gaat automatisch door koppeling met Facebook) - inzet gemiddeld 1-2 uur per maand.

-Oudervertegenwoordiger bevers, welpen en explorers. In deze functie ben je de contactpersoon tussen 

de ouders van de leden, en de groepsraad - tijdsduur eens per 6 weken vergadering +/- 2 uur.

-Klusteam - gemiddeld wordt er 1 zaterdagochtend tijdens de reguliere opkomst in de 2-3 maanden 

geklust onder aansturing van de Technisch Coördinator. Iedereen is welkom om deel te nemen, meld 

je aan, dan wordt je uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst. Het kan gaan om schilder-, opruim-, 

opknap- of technische werkzaamheden.

-In- en uitlaten van verhuur (hier staat een vergoeding van 7,50 per keer tegenover, dus 15 euro als je het 

verhuur in- en uitlaat):

*inlaten verhuur: groep huurders het clubgebouw laten zien, controlerondje op gebreken/schoonmaak, 

de regels doornemen en sleutel afgeven. Dit is vaak op vrijdagavond 19.00 uur. Tijdsduur +/- 30 minuten 

per keer, in de voorjaar/zomer vaker. 

*uitlaten verhuur: controlerondje op gebreken/schoonmaak en sleutel innemen. Dit is vaak op 

zondagmiddag 14.00 uur. Tijdsduur +/- 30 minuten per keer, in de voorjaar/zomer vaker.

-Materiaalbeheer. In deze functie draag je zorg voor de materialen die gebruikt worden voor de 

opkomsten en de kampen. Met name bijhouden welke materialen zich waar bevinden en wie/welke 

speltak deze in bruikleen heeft. 

Brief van de vrijwilligers Vrijwilligers gevraagd voor:



Volg de ontwikkelingen 

rondom Buitenplaats 

Scouting Harderwijk via 

onze facebookpagina 

(facebook.com/

BuitenplaatsHarderwijk) 

en www.buitenplaats-

harderwijk.nl

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Johan Willemse

voorzitter@verhuurscoutingharderwijk.nl

Secretaris: Attie van Herwijnen

secretaris@verhuurscoutingharderwijk.nl

Penningmeester: Henny Moonen-Stakenburg

penningmeester@verhuurscoutingharderwijk.nl

Verhuur Gebouwen en Terrein: 

Henny Moonen-Stakenburg 

verhuurder@verhuurscoutingharderwijk.nl

In- en/of uitlaten verhuur: vacant

Onderhoudscoördinator: Berry van Herwijnen 

beheer@verbraakmargrietgroep.nl

PR & Communicatie: vacant

Clubhuis

Scoutingterrein “De Vale Ouwe”, 

Strokelweg 6 te Harderwijk

Postadres: Postbus 1146, 3840 BC Harderwijk

Website: vacant

www.verbraakmargrietgroep.nl

website@verbraakmargrietgroep.nl

Facebook: www.facebook.com

/verbraakmargrietgroep

Wing redactie: 

redactiewing@verbraakmargrietgroep.nl

Wing vormgeving: Don Design

jeroen@dondesign.nl

Buitenplaats Harderwijk Stichting
Gelukkig is het Stamgebouw op tijd afgerond. Net voor de zomer kregen wij de sleutel.
Minder geluk is er bij onze buren. De Ragay Redoz kan nog niet bouwen i.v.m. de 
stikstof crisis en PFAS. We hopen dat de voortgang er weer snel in komt en ook zij verder 
kunnen met de bouw van hun multifunctionele clubgebouw als onderdeel van het plan 
Buitenplaats Scouting Harderwijk.

Inmiddels komen ook de eerste reserveringen opgang voor het nieuwe seizoen. Nieuw is 
dat we de sanitaire-unit hebben, waardoor nu ook groepen kunnen komen kamperen 
op het terrein, zonder dat ze daarmee ook automatisch gebruik van een clubhuis 
hoeven te maken.
Ook zijn we wat kritischer geworden aan wie we onze voorzieningen willen verhuren.
Het Hordehol en het kampeerterrein is (uitsluitend) te huur voor scoutinggroepen, sport 
- en jeugdverenigingen, maatschappelijke- en zorgorganisaties of scholen. Wij richten 
ons op (jongeren-)groepen tot en met 23 jaar. Uitsluitend met een besloten karakter. Wij verhuren niet aan 
studentenverenigingen.
Ook merkten wij dat de verhuur van de Weliba Daba lastig was om in te plannen en willen we ook zuinig 
zijn op de mooie groepsruimte van de Bevers die is opgeknapt.
Voorlopig gaan we deze accommodatie niet meer aanbieden voor  verhuur  naast ons eigen gebruik en 
de Buitenschoolse Kinderopvang van ‘Eigenwijzer’.

Voor diegene die ons volgen op Facebook van VMG en Buitenplaats Harderwijk (https://www.facebook.
com/BuitenplaatsHarderwijk/) , zal het niet ontgaan zijn dat we zijn gestart met de bouw van de 
bosspeelplaats tussen ons (achter de Weliba) en de Scoutingvereniging Ragay Redoz. Op 11 november 
j.l. heeft de Firma Kamhorst uit Ermelo al een mooie speelheuvel aangelegd met buizen erin om door te 
kruipen. In het voorjaar hopen wij dat de speelplaats volledig klaar is en in gebruik kan worden genomen.

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

Met vriendelijke groet,

Johan Willemse, Voorzitter Stichtingsbestuur

CONTRIBUTIE
Contributie overmaken naar: ING Bank: NL44 INGB 0004491880 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: secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl



KINDEROPVANG HARDERWIJK 


