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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@verbraakmargriet-

groep.nl

Praktijkbegeleider: Richard van Geet, Sven Counotte

praktijkbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Groepsbegeleider: 

groepsbegeleider@verbraakmargrietgroep.nl

Vertrouwenspersoon: Dana van Doorn

vertrouwenspersoon@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers: 

Bevers: Vacant

Welpen: Vacant

Scouts: Henry ter Mors

Explorers: Vacant

Beste Allemaal,
Wat is het een Jaar! 
Het seizoen 19/20 was volop bezig. Mooie programma’s, leuke plannen, 
kampen werden georganiseerd en toen was daar maandagavond 23 
maart! Corona! Alle scoutingactiviteiten zijn opgeschort tot 31 mei! Slik geen 
opkomsten, geen weekendkampen, geen Explore, geen Pikanu.......en nu? 
De leiding heeft programma’s proberen te maken die on-line konden 
worden gedaan, maar dat is toch niet hetzelfde dan gewoon heerlijk op 
eigen clubhuis en terrein. Hoe nu verder?
Gelukkig mogen we weer opkomsten houden met een hele rits aan maat-

regelen. Ook op kamp gaan mag weer, dus de Scouts en Explo’s hebben gelukkig nog een zomerkap gehouden op 
eigen terrein. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, mogen de weekendkampen niet meer, de opkomsten gelukkig 
nog wel. Wie weet wat de maatregels zijn wanneer jullie dit lezen. 

We hopen dat dit allemaal zo snel mogelijk achter de rug is, zodat we normale opkomsten kunnen draaien, gewoon 
op kamp kunnen gaan, naar de Bever-doe-dag en Welpendag gaan. Dat de Scouts op Pikanu kunnen en de Explorers 
gewoon op het vlot kunnen stappen naar Explore.
 
Ik zeg tegen iedereen hou elkaar in de gaten en blijf gezond!

Groet,

Rob vd Heijden
groepsvoorzitter

Groepsraad Speltakken
Bevers

bevers@verbraakmargrietgroep.nl
Helen van der Heijden, Lisa Jacobs, Aukje Hekstra, 

Anne van der Heijden & Tanya Jacobs

Welpen
welpen@verbraakmargrietgroep.nl

Ron van Slooten, Annemarie Nijveld, Bouke Jansen, Bjorn 

Nobach, Yoeri Cornelissen, Stijn van der Heijden & Lisa Jacobs

Scouts
scouts@verbraakmargrietgroep.nl

Karin Dekens, Dirk Willemse, Janno van der Velde, 

Marjon Willemse, Grieco Stroop & Lucas Willemse

Explorers
explorers@verbraakmargrietgroep.nl

Sven Counotte, Rob van der Heijden 

Stam
stam@verbraakmargrietgroep.nl

Ruben Vrijhof

Van de voorzitter



Even voorstellen
Hallo allemaal!
Ik ben Marjon Willemse, 19 jaar, en momenteel in het 2e jaar van mijn bouw-
kunde studie en werk bij huiswerkinstituut HIP. Daarnaast vind ik scouting al 
jaren ontzettend leuk en sinds de zomer geef ik leiding bij de scouts. 

Vroeger toen ik nog een klein schattig meisje was ben ik begonnen bij de wel-
pen. Daarna heb ik als klein meisje de scouts en explorers gedaan. 
Hoewel ik nog steeds vrij klein ben, maar wat minder schattig en iets bijdehanter, 
ben ik weer beland bij de scouts maar nu als leiding. 

Ik vind het ontzettend leuk en gezellig om elke zaterdag ochtend een programma te draaien 
met onze bengeltjes en doe dit dus ook met heel veel plezier.  

Groetjes Marjon

Marjon

NU

VROEGER

Recept: Chocolademelk met speculaas
Even een kop chocolademelk op een andere manier, gemaakt met echte 
chocolade en een vleugje speculaas

Ingrediënten: 500 ml volle melk, 75 gr melk chocolade, 2 eetlepels speculoos pasta
snuf kaneel, 1 eetlepel cacao poeder, bus slagroom en speculaas kruimels

Bereiding:  Verhit de melk in een pannetje. Voeg de chocolade in stukjes toe en laat al roerend smelten. Voeg het 
cacao poeder, kaneel en Speculoos pasta toe en laat ook door de melk opnemen. Roer eventueel een keer goed 
met een garde door om klontjes te voorkomen. Giet de melk in glazen en spuit er een toef slagroom op. Garneer wat 
kruimels speculaas en een snufje kaneel.
En voor tijdens het drinken van deze overheerlijke chocolademelk hieronder drie puzzels!
             Geniet er van!



Beveravonturen
De eerste week hadden we overvliegers!
We begonnen met gezamenlijk openen, 
daarna mochten alle overvliegers in het 
midden gaan staan. Alle overvliegers 
moesten bij het eerste onderdeel in een grote 
zak staan en springend naar de overkant 
komen. Bij het tweede onderdeel werden alle 
overvliegers over buikschuifbaan getrokken. 
Bij het derde onderdeel werden moesten alle 
overvliegers verschillende dieren na doen. 
Bij het vierde onderdeel moesten alle over-
vliegers geblinddoekt een touw vastmaken 
en over en onder dingen door stappen.
Daarna hebben de bevers en explores een 
beker toren gebouwd. En toen was het al 
weer tijd en gingen we alweer sluiten. :(  

De week daarop mochten er gezellig vriend-
jes en vriendinnetjes mee komen. Dat was 
super gezellig. We zijn door de welkom poort 
naar Hotsjitonia gegaan. Daar hebben we 

geopend en iedereen deed al gezellig mee. 
Na het openen zijn we door het bos kaartjes 
met de gezichten van de bewoners van 
Hotsjitonia gaan zoeken. 
We hadden groepjes gemaakt en die 
moesten hun eigen kleur kaartje zoeken. Wat 
kunnen de bevers allemaal goed speuren 
zeg!!! In het zonnetje op het grasveld lekker 
gepicknickt en ook nog in de speeltuin ge-
speeld. Toen naar het clubhuis om kranten-
dans te doen en nog krantje leggen. Sterre 
heeft nog een verhaaltje gelezen en we kre-
gen ook een kleurplaat. Het was weer een 
leuke opkomst! 

De derde week: Dieren, dieren, dieren!! 
We begonnen met praten over onze eigen 
dieren thuis en de knuffels die waren mee 
gebracht. Sterre heeft ons ook nog op de 

bevers

foto gezet met wat dieren. 
Super leuk om ook thuis te doen:  Zoek een 
dier in google en klik op 3d dan vraagt je 
telefoon of je het in de ruimte wil. Het dier 
beweegt ook echt!  We hebben met echt 
schapenwol en een dennenappel lieve uiltjes 
geknutseld. Sterre heeft een verhaaltje voor 
gelezen over uilen en toen hebben we wat 
gedronken met lekkere kaneelbroodjes erbij. 
Mmmm smikkelen.  Daarna hebben we 
dierenbingo gespeeld en een dieren-
geluidenspel. Voor we het wisten was het al 
weer tijd om naar huis te gaan. 

De vierde week! Wat een leuke opkomst van 
Rebbel met de Bevers gedaan! 
Allemaal leuke proefjes die ze hadden 
gekregen van proffessor Plof. We hebben 
met een ballon zout en peper van elkaar 

gescheiden, wat knettert dat leuk. Verder 
hebben we hele kunstwerken gemaakt in 
melk, wat een prachtige creaties allemaal. 
Wist je dat je slijm kan maken met water en 
maïzena? Tussendoor nog lekker gespeeld in 
de speeltuin en nog leuke waterbeestje ge-
maakt. Het was weer een gezellige opkomst. ! 

Groet Rebbel en Sterre 



Afgelopen weken hebben we hele leuke 
opkomsten gehad. Maar het hoogtepunt 
was wel het kampje. Helaas mochten we niet 
een kamp houden, maar de leiding had voor 
die avond een boswachter geregeld en om 
teleurstelling bij de welpen te voorkomen had 
de leiding het toch door laten gaan. 

We starten om 19.30 waar iedereen kwam. 
Om 20.00 kwamen de boswachters die ons 
het een en ander over hey bos vertelde. 
Ze hadden ook voorbeelden meegenomen. 
Daarna had een deel van de leiding een 
kampvuur gemaakt waar we bij konden zitten 
en hebben we marshmallows geroosterd. 
Ook was er warme chocolademelk. 
22.30 werden de welpen opgehaald door 
hun ouders waardoor ze lekkerin hun eigen 
bedje konden slapen.  

Belevenissen bij de welpen
De volgende dag werden de gidsen en hulp-
gidsenvroeg terug verwacht om 8.00 zodat 
ze voor de hele groep tosti’s konden bakken. 
Toen iedereen voorzien was van de tosti’s, zijn 
we begonnen met een spel. 
Baloe had ondertussen houtjes op de goede 
maat gemaakt, zodat de welpen kabou-
tertjes konden maken, die ze bij oude en/of 
eenzame mensen afgaven zodat zij weten 
dat er aan hun gedacht wordt.  

Ook hebben we met de welpen stilgestaan 
bij rememberence day. Dit is een jaarlijkse 
herdenking over de gevallene soldaten  
geallieerden die gestreden hebben voor 
onze vrijheid. Er kwam iemand om uit te  
leggen waarom wij dit gedenken en er 
was iemand die een jeep willy bij zich had  
waarmee de welpen een rondje mee 
mochten rijden. Ze kregen ook uitleg hierbij.  

Groetjes van Annemarie

Welpen





Zomerkamp scouts
Omdat veel mensen hun vakantie dit jaar 
niet in het buitenland konden doorbren-
gen ivm corona had het Scouts-zomerkamp 
dit keer als thema: “op vakantie in ons eigen 
buitenland”. 
Iedere dag “gingen” we naar een ander 
land en leerden we iets over dat land. Een 
paar woorden in de taal van het land of het 
knutselen van de vlag. We zijn vooral bezig 
geweest met eten. Soms namen de voorbe-
reidingen de meeste tijd in beslag, soms het 
eten.
Op vrijdag 21 augustus kwam iedereen aan 
op ons terrein. Iedereen had een eigen tentje 
en toen die stonden moest de kampkeuken 
opgebouwd worden.
En ineens waren we in Duitsland! (Guten Tag) 
Het eten was prima: geen sauerkraut 
gelukkig, maar zelfgemaakte kartoffelsalat 
en bratwurst van de BBQ.

Tussendoor had iedereen wat voorbereid 
voor de bonte avond dus het avond-
programma was ook al rond. We hebben een 
boel gelachen.
Ook deze nacht verplaatsen we ons en we 
werden wakker in Frankrijk (Bonjour, ca va 
?). Dat betekent natuurlijk: ontbijt met crois-
sants… Na een drukke ochtend lunchten we 
met stokbrood en Boursin en daar hoort na-
tuurlijk een wijntje bij (ja het was Dubbelfris 😉).
Daarna moesten we de tenten alweer afbre-
ken en waren we ineens terug op ons eigen 
terrein. Tijd om afscheid te nemen van een 
heerlijk Europees zomerkamp!

Scouts

Na een avondwandeling en een ijsje hadden 
we het gezellig bij het kampvuur.
Terwijl iedereen in zijn eigen tentje lag te 
dromen zijn we doorgereisd naar Italië (Ciao, 
buongiorno). Voor de lunch maakten we pas-
tasalade en daarna gingen we pizza ovens 
maken voor het avond eten. Want in Italië eet 
je natuurlijk pizza’s uit je zelfgebouwde oven.
Nog net voor het donker hadden we een 
kleine navigatie tocht door de omgeving en 
de avond brachten we door met just dance.
Die nacht staken we ongemerkt de middel-
landse zee over en ontwaakten we in Spanje 
(Hola, buenas tardes). Daar dans je natuurlijk 
de Flamingo! Na de lunch begonnen we met 
het maken van de tapas voor het avond-
eten. Dat was een behoorlijke klus maar we 
hebben echt heerlijk gegeten.



Dit jaar ging ondanks Corona zomerkamp 
gelukkig nog door ook al moesten we wel in 
onze eigen ‘kamp bubbel’ blijven.
 
Ook al konden we niet ergens heen of naar 
het buitenland was het heel leuk. De eerste 
dag hadden we de hot tub neergezet en de 
tent op gezet (waar we ook ECHT in hebben 
geslapen). We hebben toen gegeten en zijn 
de hot tub in gegaan en hebben eerst pirates 
of the Caribbean 2 gekeken en Mean girls en 
we zijn toen gaan slapen. 

De volgende dag hebben we het spelletje 
levend zeeslag gespeeld met tampons en 
zijn we door het handig instructie boekje te 
weten gekomen hoe ze werken en dat ze ‘zo 
diep’ gaan. 
En voor de lunch pannenkoeken gegeten 
als avond eten hebben we gebarbecued en 
daarna deden we een dropping. 

Toen we terug kwamen zijn we weer in de 
hortus geweest en Pirates of the carribean 

3 gekeken. Op woensdag hebben we eerst 
een hike gelopen over de hei en door het 
bos. Later hebben we nog een pizza oven 
gebouwd en hebben die avond zelf pizza’s 
gemaakt en gebakken in de pizza oven. 
En we zijn die avond voor het laatst de 
hottub in geweest en hebben pirates 
of the carribean 4 gekeken. De laat-
ste dag hebben we voornamelijk 
opgeruimd en toen zat het er voor 
zomerkamp 2020 weer op.

Zomerkamp Explorers

explorers



Bestuursleden gezocht!
De leden van het bestuur van onze scouting vereniging hebben een zittingstermijn van 3 jaar. 

Einde van dit seizoen treden de penningmeester en de secretaris af. We zijn daarom op zoek 

naar enthousiaste ouders die een bestuursfunctie zouden willen bekleden. 

Wil je de scouting vereniging waar je kind zoveel plezier heeft een handje helpen, dan horen 

we dat graag! Aanmelden kan via secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Oudervertegenwoordigers gezocht!
Voor de Bevers, Welpen en Explorers  zijn we op zoek naar een oudervertegenwoordiger!

Aanmelden kan via secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

T-shirts en poloshirts
Elk nieuw lid krijgt bij zijn of haar installatie een T-shirt of poloshirt. Het kan natuurlijk gebeuren 

dat dit shirt te klein wordt en dat je heel graag een maatje groter zou willen hebben. 

Je kunt een nieuw T-shirt aanschaffen voor de prijs van €10,-, een nieuw poloshirt voor €15,-. 

Stuur hiervoor een mailtje naar secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

             Boerenkool
                             in januari hebben we traditiegetrouw onze befaamde boerenkooltocht.

                                Is er iemand die, bijvoorbeeld vanuit zijn of haar werk, een grote hoeveelheid                     

                                    boerenkool kan verzorgen die dan bij het clubhuis bezorgd kan worden? 

                                   We horen het graag: secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl

Mededel|ngen



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

Stilte in het bos Stichting
Het is alweer een jaar geleden dat ik mijn laatste bijdrage schreef voor de Wing.
Een stukje waarin ik namens het stichtingsbestuur een terugblik deed op de oplevering van de nieuwe 
gebouwen en vooruit keek naar 2020. Een tijd waar de aanmeldingen voor huur van onze gebouwen en 
kampeerterrein al aardig op gang kwam.
Het zou een mooi jaar worden en wat waren we trotst op alles wat we gerealiseerd hadden.
In maart stopte alles toen corona uitbrak. Het was onwerkelijk wat er allemaal gebeurde en wat er door een 
lockdown in eens niet meer kon of mocht. De annuleringen van huurders volgden en het werd stil op ons
terrein. Geen activiteiten meer op zaterdag van de vereniging en ook de huurders bleven weg.
De jaarlijkse HIT Harderwijk, georganiseerd door Scouting Nederland met Pasen, waarbij 500 scoutingleden 
jaarlijks naar Harderwijk komen, kwamen niet. Wat overbleef was de stilte op ons terrein en in ons bos.

Zo stil dat er ook iets moois gebeurde.
Tijdens werkzaamheden van ons klusteam kwamen op 11 april 5 herten met prachtige geweien over ons terrein struinen. 
Met in achtneming van de corona-regels, is er op 16 april hard gewerkt aan de contouren van de stookhut, waarop inmid-
dels ook het dak is geplaatst. Zodra de stookpijp is geplaatst is ook deze klaar voor gebruik.
Ook zijn in april nieuwe picknicktafels geplaatst bij de gebouwen, waardoor er lekker buiten kan worden gezeten.

Tijdens Burendag op 26 september, hadden we gehoopt om Buitenplaats Scouting Harderwijk officieel af te ronden en het 
Stamgebouw officieel in gebruik te nemen. Helaas kon dit niet doorgaan door de regelgeving rondom corona.
Maar op 27 maart 2021 hopen alsnog de opening te kunnen houden en u, samen met de buren van Soutingvereniging 
Ragay Redoz, te laten zien wat we allemaal de laatste 2 jaar hebben gebouwd en gerealiseerd.
Eerdaags zullen de leden van Burgermeester & Wethouders van Harderwijk ons al vereren met een bezoek. Of dit door kan 
gaan zal eveneens afhangen van de regelgeving rondom corona.

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 aan de vereniging van uw kind?  Meldt u aan: beheer@verbraakmargrietgroep.nl 

Met vriendelijke groet,

Johan Willemse
Voorzitter Stichtingsbestuur

CONTRIBUTIE
Contributie overmaken naar: IBAN: NL20 RABO 0319 0813 89 t.n.v. Verbraak Margriet Groep

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 volledige kalendermaand 

na de opzegdatum. Beëindiging van het lidmaatschap: 

1. Stel de leiding van de speltak op de hoogte 

2. Stel de ledenadministratie op de hoogte: secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl



KINDEROPVANG HARDERWIJK 


