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> van de redactie
Hallo allemaal!

Voor jullie ligt weer de nieuwste Wing. Deze 
keer is hij weer goed gevuld en (helaas) digi-
taal. Onze ‘print-service’ heeft namelijk een 
nieuwe baan, dus van de gratis dienst kun-
nen we helaas niet meer gebruik maken. 
Mocht iemand wel ergens gratis of tegen een 
kleine vergoeding kunnen printen, dan hoor 
ik het graag!!! 

Wat staat er dit keer allemaal in:
- hieronder een bericht van het bestuur
- woordje van de voorzitter
- de allereerste Wing!
- de geschiedenis van ons wapen
-  wist-je-datjes van de bevers
- van de esta’s een verslag van hun 
 vriendjes- en vriendinnetjeskamp
- een stukje van de kookstaf van de 
 boerenkooltocht
- geef je op voor de HIT!

- een scout aan het woord
-  het laatste scoutsnews! 
- wist-je-datjes Joti
-  stukje van de explorers
-  een ander spruitje van clauwtje
-  Wereld Jamboree 2011
- stripjes, puzzeltjes en nog veel meer!

Oftewel genoeg om je weer even mee te ver-
maken :-)

Mocht je nou iets leuks hebben voor de vol-
gende Wing, mail dit naar:  
clauwtje@kabelfoon.net

Veel leesplezier en tot de volgende Wing!

Claudia
De Wing-redactie

Het stichtingsbestuur is op zoek naar ver-
sterking.
Een drietal bestuursleden (Birgit onze pen-
ningmeester, Siebren de secretaris en René 
onze verhuurcoördinator) hebben aange-
geven dat ze na vele jaren besturen graag 
het stokje willen overdragen. 
 
Gelukkig zijn er nu al een aantal enthousiaste 
ouders gevonden die bereid zijn om iets in 
het bestuur te gaan doen. Dat is enorm fijn. 
Toch doen we een oproep aan ouders die nog 
twijfelen. We willen graag een breed bestuur 
waarin we taken zo kunnen verdelen dat ze 
niet bij dezelfde mensen terecht gaan komen. 
Ook zoeken we voor een aantal projecten 
versterking. We staan als groep namelijk 
voor een aantal uitdagingen (bijvoorbeeld 
een partnerschap met Landstede, nieuwe 
dak voor de Welibadabar) en die willen we 
ook heel graag aangaan, maar dan  wel met 
voldoende bestuursleden. 
 

Stichtingsbestuur:
Voorzitter:
Rick Noordanus 06 - 12479403 

Secretaris:
Siebren Wolf 0341 - 428255

Penningmeester:
Birgit Tuite 0341 - 427377

Verhuur:
Rene Tuite 0341 - 427377

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

Postadres:
Postbus 1146 3840 BC Harderwijk

Groepsraad:
Voorzitter:
Géran Kuijs 0341 - 430042

Penningmeester:
Marlein Noordanus 06 - 57837859

Secretaris:
Helen Botterweg 036 - 5222639

Contributie overmaken naar:
Postbank nr: 4491880
t.n.v. Stg Scouting Verbraak/Margriet

Website: Johan Klaassen 
www.verbraakmargrietgroep.nl
info@verbraakmargrietgroep.nl

Wing redactie:
Claudia Klaassen - van Geet 
clauwtje@kabelfoon.net
Speltakken:

Colofon
Bevers:
Dana Petersen 06 - 41179444
Janet Botterweg 06 - 26490969

Esta’s:
Rob vd Heijden 06 - 16888358
Wilma ter Hoeve 0341 - 420053
Helen vd Heijden 06 - 42682872
Tanya Jacobs 06 - 44584164
Marjan Haverkamp 06 - 17998096

Scouts:
Claudia Klaassen - van Geet 06 - 15547002
Michael vd Meulen 06 - 51525273
Cees Biesheuvel 06 - 12582542
Inge Kuijs 06 - 15830602
Dennis de Groot 06 - 49789475

Explorers:
Ellen de Vries 06 - 34855755
Johan Klaassen 06 - 42312791
Tijmen Schoemaker 06 - 45094545

Stam:
Cees Biesheuvel 06 - 12582542
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Van het stichtingsbestuur:
Wat het kost: 
Enige tijd en moeite. Het bestuur vergadert 
ongeveer 1x per 6 weken op een doorde-
weekse avond. Verder, afhankelijk van de 
taak en invulling daarvan bijvoorbeeld wat 
uitzoekwerk voor projecten of voorbereiding-
stijd. 
 
Wat levert het op: 
Een voldaan gevoel, omdat u een geweldige 
leuke scoutinggroep ondersteuning biedt zo-
dat uw zoon of dochter daar nog jaren plezier 
kan beleven. 
 
Heeft u belangstelling, neem dat contact op 
met:
Rick Noordanus: 0341-410403 
of Siebren Wolf: 0341-428255.
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Woordje van de voorzitter
Hallo allemaal!

Op 13 februari zijn er 6 scouts en 3 nieuwe 
leiding geïnstalleerd. Ook hebben veel kin-
deren zich opgegeven voor een bezoek aan 
de Verbraak Margrietgroep via de Harderwi-
jker sportwijzer. De Verbraak Margrietgroep 
staat volop in de belangstelling en de speltak-
ken groeien. Een heel positieve ontwikkeling. 
Het gaat goed met de groep. 

De BOERENKOOL tocht hebben we helaas, 
als gevolg van de weersomstandigheden, 
moeten aanpassen, maar ook deze middag 
werd desondanks een groot succes. Erg lek-
ker gegeten (boerenkool, spekjes en rook-
worst) en de ledenvergadering werd druk 
bezocht. Alle speltakken hebben hun pro-
gramma weer kunnen presenteren en ook 
het Stichtingsbestuur heeft haar plannen voor 
2010 gedeeld met de aanwezigen. Alles is 
goed ontvangen. Helaas hebben de huidige 
penningmeester en verhuurcommissaris van 
de Stichting aangegeven dat zij hun functie, 
na jarenlange inzet, ter beschikking stellen. 

Gelukkig hebben zich alweer nieuwe sticht-
ingsbestuursleden beschikbaar gesteld zodat 
de taken niet tussen wal en schip komen. Dit 
neemt echter niet weg dat we nog altijd op 
zoek zijn naar goede bestuurders en mensen 
met een scoutinghart. Er is altijd veel onder-
houd te verrichten en als we het niet zelf doen, 
slaat dit een behoorlijk gat in de begroting. 
Doe-het-zelvers steek de handen ook eens 
uit de mouwen voor onze vereniging. 

We willen dit jaar nog wel gaan investeren. 
Het is de bedoeling dat we dit jaar buiten 
sanitaire voorzieningen aan brengen zodat 
we, naast de gebouwen, ook het terrein kun-
nen exploiteren. Dit zou dan een mooie ex-
tra bron van inkomsten zijn die we dan weer 
kunnen gebruiken voor aanpassingen aan de 
gebouwen. 

Er zijn veel ideeën en plannen, de speltakken 
groeien, de leiding is enthousiast, kortom: de 
vereniging bruist. Een prima begin van 2010 
en het beloofd dus een prachtig scoutingjaar 
te worden. 

Géran Kuijs
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Uit ons archief
In december kreeg ik een mailtje van Kees 
Versteeg. Hij was vaandrig en hopman in de 
periode half 1969 t/m half 1974.
Hij had nog wat oude items van onze groep, 
die nog aan ons archief ontbraken. Waar ik 
het meest nieuwsgierig naar was, was dat hij 
de allereerste Wing nog had. Deze is voor het 
eerst op 15 maart 1972 uitgebracht door de 
Rowan afdeling van toen.
Hiernaast zie je de voorkant van de Wing die 
toen nog met een stenselapparaat in mekaar 
werd gezet. Destijds was R. van Ruitenbeek 
de redacteur.

In 1972 heette onze groep nog de PaterVer-
braakgroep en kun je hierboven op de rech-
terpagina lezen dat het programma van de 
Explorers er heel anders uitzag dan tegen-
woordig. 

Groetjes,

Claudia

De geschiedenis 
van ons wapen.
Als je het wapen goed bekijkt, dan zie je een 
“Franse Lelie” en een klaverblad, resp. De 
symbolen van de Pater Verbraakgroep (jon-
genstak) en de Margrietgroep (meisjestak). 
Dan volgt daaronder een “keper” (dit is een 
“heraldiek” woord voor omgekeerde V).
Deze keper dient om de “heraldische” drie-
deling te krijgen. Onder deze keper bevindt 
zich een voorwerp, dat nogal wat misver-
standen heeft veroorzaakt namelijk het ge-
broken rad. Achter dit rad zit namelijk de 
volgende geschiedenis. Sint Catharina (onze 
Parochie Heilige) woonde in Alexandrië. Om-
streeks haar achttiende jaar studeerde ze 
daar. Ze leidde op die leeftijd al een heilig lev-
en. Bovendien was ze bijzonder intelligent en 
kon wedijveren met alle geleerden. Zo zag zij 
dat in haar omgeving de Christenen werden 
vervolgd door keizer Maximus.
Zij wilde daar een eind aan maken door zelf-
naar hem toe te gaan. Maximus probeerde 
er alles aan te doen wat mogelijk was om 
Catharina tot de afgoden te brengen.
Hij stuurde geleerde op haar af, maar die 
werden stuk voor stuk door haar bekeerd tot 
het christendom en moesten zelfs sterven op 
bevel van Maximus. Hij probeerde het ook 

nog met vleireijen en mooie beloften, maar 
ook dat hielp niets. Toen liet hij haar geselen, 
kneuzen met loden kogels en hield haar elf 
dagen zonder eten en drinken in de gevan-
genis.
De vrouw van Maximus en de generaal van 
het leger, die haar opzochten in de gevan-
genis, werden bekeerd en moesten ook ster-
ven. Men bracht Catharina naar buiten en er 
werd een rad gereed gemaakt, waarin een 
heleboel scherpe messen waren bevestigd 
om zodoende het lichaam van Catharina 
te verscheuren. Maar dit rad brak op haar 
gebed. Door dit wonder geloofden zeer veel 
mensen. Keizer Maximus liet haar toen ont-
hoofden, dit gebeurde op de 25ste novem-
ber. Ze ligt begraven op de berg Sinaï.
En daarom, is ‘dat niet afgemaakte wiel’ niet 
afgemaakt, als symbool van verbondenheid 
met Catharina-Parochie.

De kleuren blauw en geel zijn de kleuren van 
Harderwijk.

Dit wapen werd ingevoerd toen de groep 25 
jaar bestand.
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Wist je dat?
Met het oudjaarskamp zijn wij weer heel veel te weten gekomen over de bevers..
Hieronder zullen we ze opnoemen.

- Demi lust op scouting geen boontjes, worteltjes, doperwten, popcorn met 
 suiker en oliebollen.

- Aniek kan absoluut niet stilzitten.

- Lucas is volgens de dames een stoere man met een stoere pyjama.

- Mandy kan op scouting heel goed eten.

- Demi was tijdens kamp haar tandenborstel, haarborstel én handdoek vergeten.

- Melvin heeft het erg naar zijn zin gehad tijdens de tocht door de stad. Achteraf was  
 hij wel erg moe.

- Dana en Janet kunnen heel goed een iglo bouwen van kartonnen dozen.

- Alle bevers kunnen heel goed zingen op de achterbank van de auto.

- Lucas viel kort daarna in slaap in de auto.

- De bevers vonden confetti veel mooier dan het knallende vuurwerk.

- Dana krijgt meer tekeningen van de bevers dan Janet.

- De bevers hadden het tijdens de sneeuwwandeling in de stad veel minder koud 
 dan de scouts.

- Alle bevers lusten geen kinderchampagne.

- Aniek die had op kamp minstens 3 knuffels mee.

- Een nieuw scouting stelletje is in aantocht, 
 namelijk Danique en Lucas.

Hotsjietonia kleurplaat



Vorige week zaterdag hebben wij een gewel-
dig vriendjes en vriendinnetjes kamp gehad 
en wij wilden dit graag met jullie delen;

Vrijdagavond rond half acht kwamen alle 
beroemde sterren aan, we hadden de rode 
loper al uitgelegd en de fakkels branden ro-
mantisch. Ook was er voldoende paparatsie 
aanwezig om foto’s te maken (die binnenkort 
ook op de site te zien zullen zijn).

Toen alle sterren binnen waren en de ouders 
weer naar huis waren hebben we een lange 
limousine gemaakt door achter elkaar te 

heet, er zijn twee (later 5) teams waarvan ie-
dereen op één na geblinddoekt is, iedereen 
heeft de schouders van zijn voorganger vast 
en door klopjes op de schouder die aanges-
tuurd worden door de leider die wel ziet wordt 
er een soort tikspel gedaan. Het was een leuk 
maar lastig spel. 

Hierna even tijd voor thee met een koekje om 
daarna door te gaan met het vouwen van een 
blaadje waarmee je met één knip een ster 
had geknutseld. De kinderen hebben daarna 

positieve kreten en wensen erop geschreven. 
Deze sterren hebben we vastgemaakt op 
de lijst waar we met behulp van cement 
onze handen in vereeuwigd hebben (zie foto  
hieronder). 

Toen begon de vermoeidheid een beetje toe 
te slaan bij sommige, dus hebben we nog een 
keer de film opgezet waar een aantal heerlijk 
naar hebben gekeken en de energiekere kin-
deren hebben nog lekker buiten gespeeld.

En toen was het tijd om naar huis te gaan, de 
kinderen en leiding moe maar voldaan.

Het was een geweldig leuk kamp

Groetjes,

Tanya 
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Beroemde sterretjes bij de Esta’s
gaan zitten, de plastisch chirurg (in opleiding) 
Dr Snijgraag zat voorop aan het stuur en we 
hebben een wilde rit gemaakt die na flink 
wat scherpe bochten en hobbels op de weg 
eindigde tegen een lantaarnpaal. Allemaal 
uitstappen dus en op naar het volgende pro-
gramma onderdeel.

Dit was een karaoke wedstrijd, de keuze uit 
de liedjes was wat beperkt, maar we hebben 
toch wat prachtige zangers en zangeressen 
langs horen komen. De versterker was een 
groot succes, niet alleen voor het zingen, ook 
de leiding heeft er veel plezier mee gehad 
als ze over 28 enthousiaste kinderstemmen 
heen moesten praten. 

Na al deze belevenissen was het de hoogste 
tijd om alle bedden nee te leggen en iedereen 
zijn bed in te helpen. Het was even proppen, 
maar het is gelukt. En iedereen kon de film 
High School Musical vanuit hun bed bekijken, 
natuurlijk met limonade en chips op bed. Ten 
slotte ging het licht om 12 om uit.

De volgende morgen begon het eerste 
geroezemoes om 7 uur en om half 8 was ie-
dereen wel wakker. De leiding had een echt 
sterren ontbijt op bed gemaakt, bestaande uit 
een warm croissantje, een wafel met slag-
room en frutsels en een hand vol verse zoete 
popcorn. Na dit bijzondere ontbijt had ieder-
een voldoende energie om er flink tegenaan 
te gaan. Dus aangekleed, bedden opgeruimd 
en even vrijaf tot de ochtendgymnastiek be-
gon. We deden een spel dat Bodyguard 
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Boer’nkool-kookstaf !
Hallo allemaal,

Hierbij een stukje van de kookstaf van de 
boerenkooltocht. Het was natuurlijk erg jam-
mer dat het weer het niet toeliet om eerst lek-
ker te wandelen voordat er boerenkool kon 
worden gegeten. Maar het alternatieve pro-
gramma was prima in orde.

Bij deze willen wij ook C1000 Drielanden 
bedanken voor het de matsprijzen die we 
hoefde te betalen voor de inkopen, hierdoor 
hoefde we geen eigen bijdrage aan jullie te 
rekenen en dat is natuurlijk heel mooi.

Maar voordat jullie allemaal om vier uur aan 
tafel gingen was de estaleiding al vijf uur in 
de keuken bezig om het allemaal klaar te 
maken. Gebruikelijk doen we dit op het club-
huis, maar deze keer hebben we de boeren-
kool op de Schubertdreef bereidt. 

Om half twaalf gingen de eerste pannen met 
boerenkool het vuur op, we hadden 10 kilo 
boerenkool om gaar te maken en 20 kilo 
aardappelen. Alles wat gaar was werd afge-
goten en warm gehouden in koelboxen die 
het nu erg goed deden als warmhoudboxen. 
De 50 worsten werden ondertussen op kleine 
gasstelletjes verwarmt en later in een diepvri-
esta’s meegenomen naar het clubhuis. 

Toen eindelijk rond drie uur alles gaar was 
hebben we met behulp van een megastamp-
er de boel gestampt en de 5 kilo spekjes er 
doorheen gewerkt. De stampot verdeeld over 
3 koelboxen en toen alles in de Mazda 323 
van Wilma gestapeld en op naar het club-
huis. 
Hier moesten we nog jus maken, de snelste 
manier was om de waterkoker te vullen en 
hier de juspoeder bij te doen, dit werkte erg 
goed (alleen niet echt een aanrader om thuis 
te proberen, het duurt even voor de thee weer 
naar thee smaakt en niet meer naar jus).

Het was leuk om te zien hoe heerlijk iedereen 
zat te smullen van de maaltijd, en wij kunnen 
niet wachten tot volgend jaar om weer heerli-
jke boerenkool te maken.

Groetjes, Esta leiding

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Bent u geïnterresseerd in een advertentie in deze Wing  
(of op onze site), neem dan contact op met de Wing-redactie: 

Claudia Klaassen - van Geet  •  clauwtje@kabelfoon.net

C1000 Drielanden en de Esta leiding  
bedankt voor de overheerlijke boerenkool!
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Ook feest bij de HIT in 2010! 

Bij de HIT zul je dat merken, want de HIT 
activiteiten staan in het teken van 100 jaar 
Scouting Nederland.

Je kunt bij de HIT kiezen uit meer dan 60 ver-
schillende activiteiten verdeeld over de zes 
HIT plaatsen Alphen, Dwingeloo, Harderwijk, 
Hilversum, Mook en Zeeland. 

Wil je meer weten? Op de website van de 
HIT en van de HIT plaatsen kun je nog veel 
meer informatie vinden. De HIT voldoet aan 
alle facetten van de spelvisie S.C.O.U.T.S.: 
Samen, Code en traditie, Outdoor, Uitdaging, 
Teamgevoel en Spel vormt al 55 jaar de basis 
voor de HIT.

Hoe kan ik me inschrijven?
Ga dan naar de HIT website op hit.scouting.
nl en bekijk daar de verdere informatie over 
de door jouw gekozen HIT. Op deze pagina’s 
vind je onderaan meteen een link naar het 
inschrijfformulier. Hiervoor moet je wel eerst 
even inloggen op de website van Scouting 
Nederland.

Kom je er niet meteen uit? Op de website 
staat een uitgebreide handleiding. Ook kun 
je via de website contact opnemen met de 
HIT Helpdesk.

De inschrijving sluit op 28 februari 
2010, dus wees er snel bij!

2, 3, 4 en 5 april

Scout aan het woord...
Installatie van baby-scouts - 13 februari 2010.

Deze opkomst begonnen we met verschillende spellen 
bijvoorbeeld: het spinnenweb, zagen en pionieren.

We moesten per patrouille al die spellen doen. Toen 
alle patrouilles klaar waren werden de baby-scouts 
geïnstalleerd en ook bij de leiding werden nieuwe geïn-
stalleerd.

Toen de nieuwe leiding en de baby-scouts waren geïn-
stalleerd was de opkomst afgelopen.

Groetjes, Ruben Lievense     

Bella Italia
scoutskamp 12/13 maart 2010

buon giorno,

familio Maffioso nodigt alle scouts 

van de verbraak margriet uit voor 

hun familie reünie. We beginnen  

vrijdagavond 12 maart om 19.00 uur en 

het kamp is zaterdag 13 maart  

om 17.00 uur afgelopen. 

De gevaarlijke neefjes Michelangelo 

en Antonio komen ook, die zijn dan 

weer vrijgelaten, hopelijk gedragen  

ze zich dit keer wel!

Natuurlijk wil je dit niet missen,  

dus geef je vóór 9 maart op bij de 

leiding. Mailen is het makkelijks:  

clauwtje@kabelfoon.net

Aan het kamp zitten geen 

extra kosten verbonden.



Onze speltak blijft maar groeien en dat is een 
heel goed teken, dat houdt toch in dat je als 
leiding lekker bezig bent! We bestaan mo-
menteel uit 23 scouts en 5 man/vrouw leiding. 
De scouts zijn opgedeeld in 3 patrouilles; 
blauw, geel en rood. In elke patrouille zit een 
patrouille leider (PL: Jeroen, Sylvia en Han-
neke) een assistent patrouille leider (APL: 
Esmee, Noah en Ruben Vrijhof (sinds het 
vertrek van Kevin (helaas!!).

De opkomst na de boerenkooltocht zijn er 
maar liefst 6 stoere esta’s overgevlogen naar 
de scouts. Die hebben we benoemd tot baby-
scouts. Hierdoor hadden zij het voorrecht om 
een speen te dragen.

De opkomsten in januari hebben we onder 
andere besteedt aan kompas schieten, oe-
fenen met de GPS, forten bouwen en deze 
verdedigen. We hebben tevens een avon-
dopkomst gehad en daarvoor had de leiding 
een spannende avondcache uitgezet. Jam-
mer alleen dat Michael een beetje lang van 
stof is soms en daardoor kon 1 groepje de 
tocht niet afmaken. De scouts moesten met 
behulp van reflectors, kompas schieten en de 
GPS de schat zoeken.

Zaterdag 13 februari was het zo ver: de 6 
nieuwe baby-scouts (Sven, Chris, Jonathan, 
Jesse, Lars en Leonie) en de 3 nieuwe leiding 
(Cees, Inge en Dennis) werden geïnstalleerd. 
Maar dat gaat natuurlijk zomaar niet :-)
Ze moesten eerst 6 onderdelen behalen; 
1. Samenwerken - iedereen door een spin- 
 nenweb tillen, zonder het touw aan te          
 raken
2. Sterke knoop - pionierpaal m.b.v. een 
    stevige sjorring vast maken aan 2 bomen 
3. Schieten - 2 oefeningen met kompas          
 schieten
4.  Zagen maar -  blok hout veilig doorzagen
5. In de knoop - 3 basis knopen maken: 
    platte knoop, achtknoop en de paalsteek
6. De scoutswet oefenen

Met de hulp van de andere scouts zijn de ba-
by-scouts en de nieuwe leiding geslaagd en 

konden ze uiteindelijk door mij (en de leiding 
door onze voorzitter Géran) geïnstalleerd 
worden. Wat heel erg leuk was, was dat er 
heel veel ouders, opa’s en oma’s, broertjes 
en zusjes waren om deze ceremonie bij te 
wonen!

Zaterdag 20 februari hebben we de BP-tocht 
in Nijkerk gelopen. Omdat Scouting Ned-
erland dit jaar 100 jaar bestaat, begonnen 
we met het oplaten van ballonnen waar we 
een kaartje aan mochten doen met je naam. 
Hopelijk komen ze zo ver mogelijk en winnen 
we nog een leuk prijsje :-) 
Het begin van de tocht was even uitzoeken, 
maar gelukkig had Michael dat snel door. De 
eerste post hadden we snel gevonden en 
daar kregen we een andere route-techniek. 
Halverwege kregen we een bekertje snert en 
een krentebol. Even plaspauze en de dixi-
angst overwinnen. Daarna hebben we ‘per 
ongeluk’ een kortere route genomen, hier-
door hadden we wel een post gemist, maar 
we kregen wel een badge. Papa Sven, Chris, 
Esmee en mama Jeroen ontzettend bedankt 
voor het chauffeuren en het meelopen!

27 februari is er i.v.m. voorjaarsvakantie 
geen opkomst!

Voor de komende tijd staan er weer leuke din-
gen op de planning. In maart komen er 6 kin-
deren kijken die zich in hebben geschreven 
via de Sportwijzer. We gaan de tokkelbaan 
opbouwen, een kort thema kampje, een dagje 
uit!, stoer insigne behalen, meedoen aan PI-
KANU (21 t/m 24 mei), en aan het einde van 
het seizoen zal elke patrouille een opkomst 
organiseren. Het laatste weekend hebben 
we een weekendkamp, waarvan we 1 nacht 
op een eilandje willen slapen!!! En natuurlijk 
het zomerkamp van 7 t/m 13 augustus. We 
hebben een gaaf terrein op het oog, zodra we 
meer weten brengen we jullie natuurlijk me-
teen op de hoogte via de mail.

Groetjes, 

Claudia, Teamleidster Scouts
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Zaterdag 20 februari

Hoi allemaal,

Dit keer liepen we als scouts de jaarlijkse 
Baden Powel tocht in Nijkerk. Hij was on-
geveer 10 km lang. 

Op het start en finish terrein waren veel klim 
en speel toestellen en bij de start mocht ie-
dereen een ballon met een kaartje eraan 
oplaten. 
Er liepen 3 vaders, 3 leiding en ongeveer 10 
scouts mee. Ook de Explorers liepen met ons 
mee. Onderweg gingen we naar een erf daar 
hielden we even pauze, daar was erwtensoep 
en ook wc`s. Je mocht er zitten op balen hooi 
en dat was wel grappig. 

Toen we weer verder gingen moesten we 
volgens een route puzzel een glasbak vin-
den maar je raad het al? Die was er niet dus 
wij liepen maar gewoon door. En op een ge-
geven moment waren we weer bij de start en 
finish post. 
En dat was het wel zo`n beetje.

Groetjes Sven 
(patrouille rood)
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Crea bedankt!

17

Nog een scout aan het woord...
Maandag 22 februari hebben we van Crea & 
Artiva een hele berg pallets gekregen. Zij blij, 
want bij hun liggen ze in de weg, wij blij, want 
wij kunnen er van alles mee: opstoken, hut-
ten bouwen, vlotten bouwen... en anders toch 
opstoken. daar zijn we toch het beste in :-)

Via deze weg willen we Crea & Artiva bedan-
ken voor de grote lading en Andris en Robin 
bedankt voor het sjouwen!

Gr. Claudia



- De traditionele ruilspellen van scouting afgeschaft moeten worden volgens de man van de  
 Natuur Winkel in Nijkerk? Hem maak je er niet blij mee, en vind het afschuwelijk!

- Wanneer dat Jethro (vriend van Janet) rijdt het net lijkt alsof je in een achtbaan zit?

- De organisatie van de Joti niet geweten heeft dat Mamma Mia in Ugchelen inmiddels allang  
 failliet was, en nu een Thai is?

- Wilma heel veel eten van de Mc Donalds op kan en Janet houdt van een Happy Meal?

- Bouke erg van snoepen houdt?

- Leonie te vroeg de vossen gehunt heeft?

- Het hordehol tijdens een regenbui ineens vol stond met meer onbekende mensen, 
 dan onze eigen leden?

- Niels en Cees om 21.30 uur nog even naar Wageningen reden om vossen te hunten?

- Toen Janet, Wilma, Jethro en Dana eenmaal weer op het clubgebouw waren, 
 dat alle vossen toen op de plaats zaten waar zij de hele dag steeds geweest zijn?

- Wouter steeds verliest bij tafeltennissen op de Wii?

- Johan heel goed karaoke en italiaanse smartlappen kan zingen?

- Wilma nogal emotioneel werd door het zingen van Johan?

- Claudia steeds een nieuwe hint of opdracht wilde, omdat ze zich verveelde?

- Dolfijnensnoepjes heel goed gebruikt kunnen worden om je suiker en melk te roeren 
 in de koffie? Vraag Wilma!

- Bouke steeds ‘u’ tegen iedereen blijft 
 zeggen?

- Tijmen super goed is in het maken van  
 schrijfmappies? 

Groetjes,

Dana
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Wist - je - datjes over de Joti 2009?

Aankomende tijd gaan we toewerken aan Ex-
plore 2010. Dit zal een kamp zijn waarbij de 
explorers een vlot moeten maken en hiermee 
naar het eiland voor nunspeet moeten  varen. 
Hier zullen 7 andere explorer groepen uit de 
buurt aanwezig zijn. 
Voordat we zover zijn zullen we een aantal 
keer moeten oefenen hoe je het beste zo’n 
vlot maken maken, maar ja dan moet het wel 
eerst iets warmer zijn ☺

Groetjes,

Johan Klaassen,
Teamleider Explorers
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Explorers
Afgelopen periode zijn we bezig gegaan met 
het verzelfstanding van de explorers. Zelf 
programma’s bedenken zoals het officieel bij 
de explorers moet gaan. Dit heeft al 1 volle-
dig programma opgeleverd. 

De explorers hebben op een groot vel pa-
pier allemaal woorden opgeschreven en 
kregen van al deze woorden in groepjes van 
2 personen een aantal woorden van de be-
geleiding. Op deze manier moesten ze erg 
nadenken wat ze met deze vreemde woorden 
konden maken.

Ook hebben de explorers de afgelopen pe-
riode gewerkt aan het maken van een eigen 
Geocache. Een geocache is een route die 
met behulp van een gps ontvanger gelopen 
word. De site waar geocaches staan is www.
geocaching.com. Nadat deze geocache on-
line kwam hebben ze hiermee hun badge 
voor op de blouse verdiend.
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Nooit meer kabouter, gidsen, rowan of pivo

ga voor meer informatie 

en om je aan te melden naar 

wj2011.scouting.nl

ZwedenZwedenZwedenZweden
22ste Wereld Jamboree!

In 2011 is het zo ver: De 22e Wereld Jamboree! Het grootste Scoutingevenement ter wereld 
vindt deze keer plaats in het zuiden van Zweden. Elke scout heeft maar één kans in zijn leven 
om als jeugddeelnemer naar een Wereld Jamboree te gaan. Ben jij geboren tussen 25 juli 1993 
en 27 juli 1997, dan moet je dit evenement echt meemaken! Geef je snel op!

Inschrijving tot begin 
maart, dus wacht niet 

langer!

De landelijke raad van Scouting Nederland  
heeft zaterdag 13 december j.l. een histo-
risch besluit genomen. De verschillende na-
men die door speltakken gebruikt worden, 
zijn teruggebracht tot een herkenbare naam 
per speltak.

Vanaf 1 september 2010 spreek je binnen 
Scouting over bevers (5-7 jaar), welpen (7-
11 jaar), scouts (11-15 jaar), explorers (15-18 
jaar) en roverscouts (18-21 jaar). Een aantal 
belangrijke argumenten ligt aan de basis van 
dit besluit:
1. de namen van de speltakken sluiten aan 
bij de verhaallijnen uit de vernieuwde thema’s 

waarin de kinderen het Scoutingspel spelen

2. het vergroten van de herkenbaarheid over 
wat Scouting is bij mensen die Scouting niet 
kennen.

Met dit besluit komt formeel een einde aan 
het gebruik van overige speltaknamen zo-
als dolfijnen, esta’s, kabouters, verkenners, 
gidsen, padvindsters, zeeverkenners, lucht-
verkenners, rowans, sherpa’s, matrozen, 
wilde vaart, astronauten, jongerentak, pivo’s 
en loodsen.

Bereiding 
Kook de penne volgens de bereidingswijze 
en kook de spruiten in ruim kokend water in 
circa 4 minuten beetgaar. Verwarm de oven 
voor op hetelucht 200 ºC. Snijd de kaas en de 
ham in blokjes. Hak de peterselie fijn. Meng 
de ingrediënten door elkaar en breng op 
smaak met zout en peper. Verdeel het meng-
sel over een ovenschaal en schenk de room 
erover. Bak de ovenschotel circa 15 minuten 
op 200 ºC.

Een ander spruitje van Claudia
Spruitenstamppot & beenham 
Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd:
Grove spruitenstamppot ca 25 minuten
Beenham met honingglazuur ca 15 minuten 
bereiden + 45 minuten oven

Benodigdheden:
Grove spruitenstamppot:
    • 750 g kruimige aardappels
    • 1 teen knoflook
    • 500 g kleine spruiten
    • 1 bakje tuinkers
    • 50 ml olijfolie extra vergine
    • zout, versgemalen peper

Beenham met honingglazuur:
  • 1 gekookte ongemarineerde beenham  
    (ca 3 kg) met vetlaagje van ½ cm
    • 2 teentjes knoflook
    • 5 el honing
    • 2 el grove mosterd
    • scheutje whisky
    • zout, versgemalen peper

Bereiding 
Grove spruitenstamppot:
Schil de aardappels en snijd ze in vieren. Pel 
de knoflook. Breng de aardappels, knoflook 
en zout in water met de deksel op de pan aan 
de kook en kook ze in circa 15 minuten gaar. 

Maak intussen de spruiten schoon en halveer 
ze. Breng water aan de kook en blancheer 
de spruiten in 6 minuten beetgaar. Meng de 
olijfolie, spruiten, zout, peper en de helft van 
de tuinkers door de aardappels, zodat de 
aardappels iets uit elkaar vallen. Bestrooi de 
stamppot met de achtergehouden tuinkers 
en besprenkel eventueel met een scheutje 
olijfolie.

Beenham met honingglazuur:
Verwarm de oven voor op hetelucht 160 
°C. Neem de ham ruim voor gebruik uit de 
koelkast en laat het vlees op kamertemper-
atuur komen. Pel en pers de knoflook. Meng 
in een kom de honing, mosterd, knoflook en 
whisky en breng op smaak met zout en pep-
er. Bestrijk de ham met het honingmengsel. 
Leg de ham in een ovenschaal en bak hem 
in circa 45 minuten gaar. Bestrijk de ham 
regelmatig met het honingmengsel. Neem de 
ham uit de oven en laat het vlees afgedekt 
met aluminiumfolie circa 10 minuten rusten in   
de ovenschaal.
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Spruitjesschotel
Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd:
30 minuten

Benodigdheden:
    • 400 g penne
    • 500 g spruiten
    • 100 g licht belegen kaas
    • 250 g gekookte ham
    • ½ bosje peterselie
    • 250 g kerstomaatjes
    • 200 ml kookroom
    • zout, versgemalen peper



Gezocht: Camouflagenet Neem contact op met Claudia

www.verbraakmargrietgroep.nl

Meer bevers 

GezoCht!

Leeftijd 4 á 5 jaar tot 7 jaar.

Contact opnemen met 

Dana of Janet

toP tIP!!Bij Hendriks Tenten ontvang je op vertoon van je scoutcard, maar liefst 5% korting!!

PRIKBORD


