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sinds 1972
De Wing



Stichtingsbestuur:
Voorzitter:
Johan Willemse  voorzitter@verhuurscoutingharderwijk.nl

Secretaris: (vacature)

Penningmeester: moonstak@solcon.nl
Henny Moonen-Stakenburg 

Verhuur Gebouwen en Terrein:
Henny Moonen-Stakenburg 
verhuurder@verbraakmargrietgroep.nl

In- en/of uitlaten verhuur: (vacature)

Onderhoudscoördinator: 
Frank Miedema  beheervmg@gmail.com

PR & Communicatie: (vacature) 

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

Postadres:
Postbus 1146 
3840 BC Harderwijk

Contributie:
Contributie overmaken naar: ING Bank: NL44 INGB 0004491880
t.n.v. Verbraak Margriet Groep

Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd. 
Over het kwartaal waarin wordt opgezegd vindt geen restitutie van 
de contributie plaats. Beëindiging van het lidmaatschap:
1. Stel de leiding van de speltak op de hoogte
2. Stel de ledenadministratie op de hoogte: 
Janet Botterweg - secretarisvmg@gmail.com

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

Wing redactie: (vacature) 
Claudia Klaassen - van Geet 
claudiavangeet@gmail.com

Colofon Groepsraad: groepsraadvmg@gmail.com
Voorzitter: (vacature)
Dirk Willemse (tijdelijk) 06 - 28371312
voorzitter.verbraakmargriet@gmail.com

Vice voorzitter: (vacature)

Penningmeester: penningmeestervmg@gmail.com
Miranda Huizinga 06 - 42058890

Secretaris: secretarisvmg@gmail.com
Janet Botterweg 06 - 54700060

Groepsbegeleider:
Rink Oord 06 - 51405021

Vertrouwenspersoon: 
Jenneke van Geet jenneke.willemijn@gmail.com

Oudervertegenwoordiger 
Bevers en Welpen: Attie v Herwijnen
Scouts: Gerdien Sloot
Voor de explorers is er nog steeds een vacature. 

Speltakken:
Bevers: beverleidingvmg@gmail.com
Grieco Stroop 06 - 23972171
Karin Dekens 06 - 24702360
+ vacature

Welpen:  
Tanya Jacobs welpen.verbraakmargriet@gmail.com
Rob vd Heijden 06 - 50616410
Helen vd Heijden 06 - 42682872
Marjan Haverkamp 06 - 17998096
Robin de Kleine 06 - 51532490

Scouts: leidingscouts@gmail.com
Wim den Ouden 06 - 24123381
Dirk Willemse 06 - 28371312
Sven Counotte 06 - 53834127
Dana Petersen 06 - 41179444
Cees Biesheuvel 06 - 12582542
Michaël vd Meulen 06 - 51525273

Explorers: explorers257@gmail.com 
Johan Klaassen 06 - 42312791
Ellen de Vries 06 - 34855755
Claudia Klaassen - van Geet 06 - 15547002

Stam: vmg.stam@gmail.com 
Wim den Ouden 06 - 24123381
Robin de Kleine 06 - 51532490
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De eerste Wing van 2015 is hierbij een feit.
Tijd voor een korte terugblik.
2014 was voor onze Vereniging en Stichting een enerverend jaar.
Er heeft een behoorlijke vernieuwing plaatsgevonden binnen onze 
besturen en we hopen dat we dit de komende jaren ook kunnen 
zeggen van ons leidingteam.

Aan de ene kant vinden we het jammer dat er mensen vertrekken 
en met hen veel ervaring. Aan de andere kant is vers bloed in de 
organisatie gewoon een noodzaak om te voorkomen dat we vast 
roesten.

Financieel staat de vereniging er redelijk goed voor. Dat willen we 
graag zo houden dus daarvoor hebben we uw steun gevraagd en 
gelukkig gekregen zoals de penningmeester verderop zal toelichten.

Ook administratief zijn we bezig om te moderniseren zoals de secre-
taris zal toelichten en zo hebben we met nieuwe inbreng ook weer 
nieuwe plannen.

Speerpunt voor de komende jaren is de ontwikkeling van ons lei-
ding team. Dit is, naast een solide financiële basis, noodzakelijk 

om alle opkomsten op een kwalitatief hoog niveau te kunnen blij-
ven draaien. De kennis en ervaring die bij het huidige leidingteam 
aanwezig is, proberen we te delen met de leiders van de toekomst 
die met hun enthousiasme voor nieuwe inbreng zorgen. We richten 
ons hierbij met name op de jeugd die binnen de vereniging door-
stroomt maar mocht een ouder zich geroepen voelen om (af en 
toe?) te komen helpen dan gaan we graag het gesprek aan.

In deze Wing leest u verder verhalen van de diverse speltakken 
over hun belevenissen in de afgelopen periode. We zitten echter 
al weer volop in het nieuwe jaar en de programma’s voor de  
komende periode beloven al weer vele leuke opkomsten.

Een nieuwtje in 2015 is de (her)oprichting van de STAM (sluit qua 
leeftijd aan op Explorers) en hopelijk kunnen we u in de loop van dit 
jaar ook onze nieuwe website tonen. 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Wing!

Met vriendelijke groet,
Dirk Willemse
Voorzitter Groepsraad Verbraak Margriet Groep
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Voorwoord van de (interim) 
voorzitter van de vereniging

www.facebook.com/www.verbraakmagrietgroep.nl

Woordje van de penningmeester
Aan de leden, ouders/verzorgers,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 januari 2015 is er 
door het bestuur een aantal voorstellen gedaan welke unaniem zijn 
aangenomen door de aanwezige leden.

Het betreft hier een contributieverhoging van € 1,50 per maand per 
lid. Deze verhoging gaat in op 1 april 2015.
Wij verzoeken u vanaf dan € 11,50 per maand of € 34,50 per kwar-
taal te gaan betalen. Wilt u uw (automatische) overboeking hierop 
aanpassen?!

De reden van deze verhoging is dat de vereniging de afgelopen 
jaren met hogere kosten wordt geconfronteerd. Een en ander is toe-
gelicht tijdens de algemene leden vergadering.
Wij willen u er nog op wijzen dat er, o.a. via de gemeente, financiële 

ondersteuning mogelijk is wanneer u moeite heeft om de contributie 
op te brengen. Wij adviseren u hier graag bij.

Tevens is het voorstel aangenomen om vanaf 1 januari 2016 de 
contributie jaarlijks te indexeren. U wordt hier te zijner tijd over ge-
informeerd.

Ook het voorstel om middels automatische incasso de contributie te 
innen is aangenomen. Zodra we dit bij de bank voor elkaar hebben 
krijgt u hierover informatie. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.
 
Met vriendelijke groet,
Miranda Huizinga

Een bericht van de secretaris
Hallo allemaal.

De komende jaren zullen binnen onze vereniging een aantal din-
gen gaan veranderen. Dit zowel op administratief als op personeel 
gebied. We zoeken druk naar nieuwe aanwas voor leiding en be-
stuur functies. We zetten daarbij vooral in op doorstroming binnen 
de groep, bijvoorbeeld van Explorer naar Stam/leiding of van leiding 
naar bestuur. Met onze enthousiaste club vrijwilligers, voor en ach-
ter de schermen, verzorgen we het jaar rond de opkomsten.

Een recente verandering betreft bijvoorbeeld de VOG.
Iedereen die binnen onze vereniging als vrijwilliger wil werken moe-
ten wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Hier zijn 
wij al sinds 2011 vanuit Scouting Nederland mee bezig. Maar wat 
is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het 
verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke 

taak of functie binnen onze groep. Juist omdat wij met kinderen 
werken vinden wij dit een minimale veiligheidsregel, maar het zegt 
natuurlijk meer over het verleden dan over de toekomst.
Justis (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) 
screent de persoon die de VOG aanvraagt en geeft de VOG af in-
dien er geen bewaar is. Een VOG kunnen wij sinds 1 januari 2015 
digitaal aanvragen. In dat geval worden de kosten vergoed door 
overheid en kost het de groep dus niets extra. 

Omdat we tegenwoordig veel digitaal doen is het van belang dat uw 
emailadres bij ons bekend is. U kunt dit eventueel zelf in scouting 
online controleren (sol.scouting.nl). Een adreswijziging, een email 
verandering of een andere wijziging kunt u per email doorgeven 
aan: secretarisvmg@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Janet Botterweg
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Even voorstellen ... 
Ik ben Miranda Huizinga. Sinds kort ben ik penningmeester van de 
Verbraak Margriet Groep. Ik ben 38 jaar, getrouwd met Marcel en 
we hebben 2 zoons, Mike en Joran. 
Joran van 8 zit sinds anderhalf jaar bij de welpen waar hij het ontzet-
tend naar zijn zin heeft.

Ik werk ruim 15 jaar als administratief medewerkster bij Foppen 
Holding B.V., waar ik verschillende soorten administraties verwerk, 
vanaf het inboeken van facturen tot de jaarafsluiting.
Het werken met financiën is voor mij dus bekend terrein.

Naast werk, sport ik graag, speel regelmatig een spelletje en brengen 
we vaak een avond door met vrienden. 

Ik heb er erg zin in om de komende tijd mijn steentje bij de Verbraak 
Margriet Groep te kunnen bijdragen.

Groet Miranda Huizinga

Ook even voorstellen 
Ik ben Jenneke van Geet, moeder van Ivar (welp). 

Door de start van Ivar bij de welpen in 2013 raak ik steeds bekender 
met scouting. Wat een leuk team! 

Ik wil graag iets terugdoen en ben vanaf heden de vertrouwens-
persoon voor leden, leiding en andere betrokkenen. Mocht je ergens 
mee zitten wat je graag aan een onafhankelijk iemand kwijt wil, mail 
me dan gerust op jenneke.willemijn@gmail.com. 

Ik zal dan mijn uiterste best doen je zo goed mogelijk te helpen!

Wat ga jij doen met Pasen? 
Die keuze is snel gemaakt, want in het Paasweekend kun 
je bij de HIT kiezen uit meer dan 60 spannende en uitda-
gende activiteiten op 6 locaties in Nederland!

Dit jaar is de HIT van 3 t/m 6 april. De Hit is voor scouts van  
5 tot 88 jaar! De inschrijving voor deze HIT is inmiddels al be-
gonnen. Inschrijven kan t/m 8 maart, dus schrijf je snel in! 

3 t/m 6 april 2015

Wil je meer weten? 
Op de website van de HIT (hit.scouting.nl) kun je nog veel 
meer informatie vinden. Het leukste is om samen te gaan. De 
HIT is echt super gaaf, je gaat dan met allemaal scouts uit 
Nederland op kamp en de keuze is reuze; van paardrijden tot 
hiken, koken, kanoën, zeilen en pionieren.

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 inschrijf-
formulier. Hiervoor moet je wel eerst even inloggen op de web-
site van Scouting Nederland.

Kom je er niet meteen uit? 
Op de website staat een uitgebreide handleiding en er is een 
HIT-Kiezer om je keuze nog makkelijker te maken. Ook kun je 
via de website contact opnemen met de HIT Helpdesk.

Ga jij naar de HIT?
Dan vind de redactie van de Wing het wel heel leuk om een 
klein verslag met foto van jou avontuur te ontvangen voor in 
de volgende Wing.

In verband met de HIT zijn wij zelf dit weekend gesloten.

Feest in de tent!!
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De groepsraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de Ver-
braak Margriet groep. De groepsraad bestaat uit een dagelijks be-
stuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de raad. Deze 
raad is samengesteld uit de leiding van de speltakken, ouderver-
tegenwoordiging en overige leden. De voorzitter draagt, samen 
met het dagelijks bestuur, zorg voor de dagelijkse aansturing van 
de groepsraad en daarmee de vereniging. Daarnaast is hij/zij het 
gezicht naar buiten.

Minimum voorwaarden om de functie te kunnen vervullen: 
• Je onderschrijft de doelstelling en huishoudelijk reglement van 
 Scouting Nederland en je bent minimaal 21 jaar. 
• Je onderschrijft de gedragscode Scouting Nederland (SN). 
• Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn m.b.t. (on)gewenste 
 omgangsvormen. Je bent bekend met het beleid van SN op dit  
 gebied en bereid dit binnen de vereniging uit te dragen.
• Je beschikt over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent 
 Gedrag (wordt bekostigt door de groep). 

Taken:
• De groepsvoorzitter is het gezicht van de vereniging en het 
 aanspreekpunt van de groep. Ook voor externe partijen (scouting- 
 regio, gemeenten, sponsors e.d.) is hij/zij de contactpersoon.
• De groepsvoorzitter zit de vergaderingen van de groepsraad voor.

• Hij/zij houdt overzicht op de zaken die spelen binnen de groep en  
 kijkt hierin ook vooruit in de tijd.
• Bij calamiteiten treedt de groepsvoorzitter op als aanspreekpunt  
 en coördinator.
• De groepsvoorzitter is de contactpersoon tussen het stichtingsbestuur  
 en de groep.

De groepsvoorzitter beschikt (voor zover mogelijk) over: 
• Hij/zij is, met name mondeling, communicatief goed.
• Hij/zij is goed in contacten leggen en onderhouden.
• Hij/zij kan diplomatiek zijn.
• Hij/zij kan goed overzicht houden en krijgen van de situatie binnen 
 de groep.
• Hij/zij vindt het leuk om plannen voor te bereiden en uit te werken.
• Hij/zij kan goed taken verdelen en mensen aansturen

De tijdsbesteding voor bovenstaande taken is, ter indicatie,  
als volgt:  
• 1x per 6 weken het voorbereiden en voorzitten van de groepsraad- 
 vergadering.
• 1x per maand of vaker indien nodig, een overleg met het eigen 
 groepsbestuur.
• 1 à 2x per jaar een vergadering met het bestuur van de stichting.

VOOrzIttEr GrOEpSraaD

VMG Vacatures:

Belangrijkste taken:
• Nauw samenwerken met de Verhuur Coördinator
• In- en uitlaten van huurders in de clubgebouwen
• Daarbij overdracht van gebouwen en terrein conform 
 inventarislijsten
• Signaleren van gebreken bij overdracht

In- En uItlatEn 
VErhuur 
(StIChtInG)

Sinds de Scouting een vereniging is, zijn we verplicht om voor
elke speltak een ouder in de groepsraad te hebben. De bevers
en welpen zijn voorzien, maar voor de andere speltakken zoeken
we nog een ouder die iets meer zou willen doen in onze groep.

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

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

OuDErVErtEGEnWOOr- 
DIG(St)Er ExplOrErS

Belangrijkste taken:
• 2 tot 3x per jaar opmaken, vormgeven, drukklaar maken en aan-
 leveren van hr-pdf bestand naar drukker
• Speltakken, groepsraad en stichting activeren tot insturen copy  
 volgens deadline
• Clubblad wordt nu opgemaakt in InDesign, werk je liever in een  
 ander programma dan is dat geen probleem, de drukker ontvangt  
 wel het liefste een pdf bestand 

rEDaCtIE WInG
(ClubblaD)

Belangrijkste taken:
• Actieve deelname in stichtingsvergaderingen
• Actief contacten zoeken met potentiele subsidieverstrekkers
• Actief contacten onderhouden met huidige subsidieverstrekkers
• Fondsenwerving
• Opstellen van jaarlijkse subsidieplannen
• Externe communicatie met lokale partijen
• Rol als communicatieadviseur binnen de Groepsraad

pr COörDInatOr 
(StIChtInG)
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VMG in de krant!

Feedback alV
Elke jaar organiseren wij de eerste opkomst in het nieuwe jaar, onze 
Algemene Ledenvergadering (ALV) gecombineerd met de traditio-
nele Boerenkooltocht. Uiteraard is de ALV belangrijk en een ver-
plicht onderdeel van onze vereniging, maar het valt ons op dat de 
animo vanuit de ouders met de jaren minder en minder wordt en we 
zien steeds dezelfde ouders trouw komen. Terwijl dit het moment is 
om de belangrijkste veranderingen, zoals bijvoorbeeld contributie-
verhoging met u bespreekbaar te maken. 
We zouden graag willen weten van u, als ouder, wat wij zouden kun-
nen doen om meer ouders te ontmoeten tijdens de ALV. Liever niet 
in combinatie met een wandeltocht? Liever op een doordeweekse 
avond? Of de manier waarop ... we horen het heel graag.
Zou u uw feedback willen mailen naar: 
voorzitter.verbraakmargriet@gmail.com

Alvast bedankt!

Grote Clubactie!
Het verkopen van de loten voor de Grote Clubactie van vorig jaar
was weer een groot succes! Het heeft in totaal een bedrag van 
maar liefst € 1.269,42 opgeleverd voor onze clubkas.
In 2013 was dit al € 1184,70 maar onze leden hebben nog beter 
hun best gedaan, super! Onze topverkopers waren 
dit jaar ook weer de scouts met 
253 loten! Maar 
Ivar van de 
Welpen heeft 
de meeste loten 
verkocht, maar 
liefst 47 loten! 

Goed gedaan 
allemaal!



bever nieuws
Beverkampje

Op 17 en 18 januari stond het Bever kamp in het thema 
van Frozen. Om het extra spannend te maken kregen de 
Bevers bezoek van Anna, die met behulp van drie Explo-
rers een ‘coole’ speurtocht uitzette. Deze speurtocht eindigde 
in het speelbos bij de trimbaan waar de Bevers even lekker hun 
gang konden gaan. Daarna was het tijd om op te warmen bij de 
kachel, met warme chocomelk natuurlijk. Oh wat werden ze hier 
blij van! Na even te hebben gekleurd en diep na te hebben gedacht 
over zoek-de-verschillen was het tijd om te koken. De Bevers hiel-
pen goed mee met het snijden van de groenten. Na het eten kropen 
ze lekker weg in hun slaapzakjes om ‘Frozen’ te kijken en vredig 
dommelde ze in een (te korte) slaap. Niet één, twee, maar drie keer 
kwamen ze de leiding ’s nachts vertellen over de muizen die ze had-
den gezien. En deze muizen werd niet alleen meer, maar de rat die 
ze zagen werd ook steeds groter!
Na een korte nacht hadden de Bevers nog vol op energie en deze 
energie werd aangevuld met heerlijke tosti’s van Rosemarijn en Bas 
Bos. Daarna was het tijd voor het kamp aandenken knutselen met 
krimpfolie! Ze bleven uren zoet met het maken van mooie Olafjes 
voor aan hun das. Uiteindelijk was het tijd om naar huis te gaan, 
waar alle Bevers hopelijk hun bedje tevreden inkropen.

Nieuwe Bevers!
De week na het kamp was er leuk nieuws. De Bevers kregen er 
kijkers bij! Hopelijk vonden zij het net zo leuk als wij de afgelopen 
twee opkomsten en komen ze ons vaker verblijden met hun aan-
wezigheid.
Deze week waren de vier kijkers ineens alleen want de oudere 
Bevers waren voor een dag Welp! Na een sneeuwballen gevecht 
tussen de jongens tegen de meiden, waarin iedereen even fanatiek 
mee deed, kwamen de jongste lekker opwarmen in het clubgebouw 
waar ze heerlijk hebben gesjoeld. Daarna was er nog even ruimte 
voor memorie in het bos! Een succesvolle opkomst!

Nieuwe leiding!
Ik loop nu al een tijdje rond als hulpleiding bij de Bevers als Anika, 
maar daar komt verandering in. Sinds januari heb ik weer tijd om 
naar scouting te komen, wat eerder lastig was in verband met mijn 
studie. Op de zaterdagen kom ik als Fleur Kleur leuke verhalen ver-
tellen en meer geweldige dingen doen met de Bevers! 

Tot de volgende keer!
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Ons nieuwe seizoen begon weer goed, er waren voor de zomervakantie 
een hele bups Welpen overgevlogen naar de Scouts, maar er stonden 
al weer een heleboel kinderen te trappelen van ongeduld om bij ons te 
mogen beginnen.
Natuurlijk was het wel even wennen dat Wilma, onze oude Akela, er niet 
meer bij was. Maar daar staat tegenover dat Robin bij ons leiding is komen 
geven, hij is onze Baghera. En zo zijn we druk bezig om het leiding geven 
aan welpen langzaam over te dragen naar de volgende generatie. 
De eerste opkomst was dan al snel gevuld met kennis maken en het terrein 
verkennen. Het blijft toch heerlijk om in ons mooie bos heerlijk hutten te kun-
nen bouwen en spelletjes te doen.
Hierna volgde al snel een opkomst met vuur maken. Dat was zo 
makkelijk nog niet. Je moet letten op veiligheid, droog materiaal, veel 
geduld en de welpen zijn er achter gekomen dat droge blaadjes en 
papier wel snel in de fik gaan en veel rook geven, maar een echt 
vuurtje gaat er niet van branden. We zijn met alle nesten wel de hele 
opkomst bezig geweest met de firesticks, sisaltouw en gesprokkeld 
hout (waarbij er steeds één welp de wacht bij het vuur moest blijven 
houden).
Ook was er een welpendag waarbij heel veel welpengroepen uit ons 
district naar het terrein van onze buren de Ragay Radoz waren gekomen 
om daar met zijn allen spelletjes te doen. Het thema was dit jaar circus en 
alle spelletjes waren dus ook in dit thema, na een paar uur hard werken 
en oefenen werd de dag afgesloten met een spetterend optreden van alle 
deelnemers. Het was fijn dat we deze dag hulp hadden van Nicole, de 
moeder van Pieter.
Tegen de herfstvakantie was het weer tijd voor de Joti/Jota. Dit is een ac-
tiviteit van alle scouts over de hele wereld, iedereen die beschikking heeft 
over internet (Joti staat voor Jamboree On The Internet) of over zendappara-
tuur (Jota staat voor Jamboree On The Air) probeert zoveel mogelijk contact 
te maken met ander scouts, het liefste aan de andere kant van de wereld. 
Het echte contact hiermee doen de Scouts en de Explorers. Bij de welpen 
hebben Rikki en Baghera (Marjan en Robin)spelletjes met de welpen gedaan die wel allemaal 
met communicatie te maken hadden, en wat ik begreep was dit ook een geslaagde opkomst. 
Baloe en Kaa (Sven en Menno) hielpen deze dag ook een handje die werd afgesloten met een 
luciferparcours dat voor een spetterend en vurig resultaat zorgde.
Inmiddels vielen de blaadjes en werd Rikki bezorgd over de vogeltjes, en hier had zij de vol-
gende opkomst mee gevuld, we versierde melkpakken en maakte vogelvoer dat we hierin 
goten. Ook een lekker kitch theekopje mocht gevuld worden voor de vogeltjes. In onze tuin 
hebben ze er in ieder geval goed van genoten.
Toen was het insigne show aan de beurt, want wat is er leuker dan mooie insignes halen die 
dan weer op de blouse genaaid mogen worden. Ons idee was om samen 
met jullie het kerstspel uit te voeren en dat ieder nest een onderdeel van 
het verhaal voor zijn rekening nam. Wat een creatieve ideeën kwamen 
er weer los bij iedereen. Hebben jullie ooit wel eens vierkante schapen 
gezien? En een Ezel zonder pootjes maar met 1 wiel? We hebben drie 
opkomsten hieraan besteed en de klapper op de vuurpijl was natuurlijk 
het uiteindelijke resultaat die we aan iedereen hebben laten zien op 21 
december als slot van het kerstkamp.
Na een heerlijke kerstvakantie hadden wij onze jaarlijkse boerenkooltocht 
als opening van het nieuwe jaar. Het was hier en daar improviseren omdat 
het weer helaas niet meezat, maar gelukkig waren er een aantal bikkels 
die de kou en regen getrotseerd hebben en vervolgens aan een lekker 
bord boerenkool konden schuiven. Aansluitend onze jaarlijkse ledenver-
gadering, dit jaar in een ander jasje gestoken zodat deze wat interactiever 
zou zijn. Wij zijn benieuwd hoe dat de ouders is bevallen. Het is sowieso 
prettig voor ons om op dit moment ouders te spreken, je kunt dan toch wat 
algemene zaken bespreken en hier respons op krijgen. 
Tja en wat hebben we dan nog in petto voor jullie?
Tot de zomervakantie hebben we weer en mooi programma gemaakt, dit keer met het hele 
welpen team die vanaf januari 2015 versterkt is met Oe (Bouke) hij zal zich in de volgende 
wing verder voorstellen. Wat we gaan doen? Spelletjes, iets met de boswachter, de Baden 
Powell wandeltocht op 21 februari in Elburg, een demonteeropkomst (dus als er vanaf nu een 
elektrisch apparaat kapot gaat bewaar deze dan thuis tot we aangeven dat hij mee kan naar 
scouting en we deze gaan demonteren).
Ook gaan we nog op kamp van 13 tot 16 mei naar Almere, ons thema is Vikingen dus bereid je 
maar vast voor, heb jij je al opgegeven?
En we sluiten het seizoen af met een bouwinsigne en misschien nog wel een kampje….
                  Kortom wij hebben er zin in en wij hopen jij ook!

Welpen nieuws
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Hallo allemaal,

Allereerst zal ik mij even voorstellen, ik ben Wim den Ouden en 
sinds begin januari de nieuwe teamleider bij de Scouts. Zoals jullie 
allemaal hebben gelezen heeft Claudia een stapje terug gedaan en 
is komend half jaar ook actief als Explorer begeleiding. Zelf draai ik 
nu een kleine 4 jaar mee als leiding bij de Scouts en dat bevalt mij 
prima. Voor ons als leiding is het altijd een leuke uitdaging om de 
Scouts ook daadwerkelijk wat te leren.

Het seizoen is alweer halverwege en hebben we hebben alweer 
veel verschillende activiteiten gedaan. Zo hebben we begin sep-
tember een Patrouille embleem gemaakt met de nieuwe patrouilles, 
hebben we een opfriscursus voor hakken, zagen en het zakmes 
gedaan en zijn we bij de Ark (het Dierenasiel net buiten Harderwijk)  
geweest om daar diverse klusjes met de dieren te doen. Ook heb-
ben we dit halfjaar het insigne Expressie behandeld. Dit hebben 
we gedaan door middel van het patrouille embleem, een hoorspel 
en het maken van een verjaardagskalender.  Alle scouts hebben 
hier hard hun best voor gedaan en hebben allemaal het insigne 
dik verdiend!

Zo kwamen we dit jaar ook bij kerst aan en hebben wij een kerst-
kamp gehad. S’ochtends een gewone opkomst voor iedereen en s 
’middags doorgaan met de slapers. Met het kerst zijn er verschil-
lende scoutingactiviteiten behandeld zoals boogschieten en naviga-
tie. Hier konden we nu mooi mee bezig omdat we voor de verschil-
lende workshops veel meer tijd hadden. Tussendoor was er een 
gezamelijke kerstlunch met alle speltakken en hebben de Welpen 
een ‘kerstmusical’ gehouden voor de groep, ouders, opa’s en oma’s 
en iedereen die wilde kijken.  In de avond hebben we overheerlijke 
hikebom gegeten waarna we nog het grote smokkelspel hebben 
gedaan. Na op zondag vroeg maar rustig te zijn opgestaan is er nog 
vlaggenroof gespeeld. Om 12.00 uur kon iedereen weer terug naar 
huis om van de vakantie te genieten.

Ook de boerenkooltocht is weer achter de rug. In de barre omstan-
digheden van regen en wind liepen de meeste scouts en ouders 
stug door, een top prestatie! Na afgekoeld aan te komen bij de 
Weliba kon iedereen genieten van overheerlijke boerenkool. Toen 
de boerenkool op was er weer de jaarlijkse Algemene Leden Verga-
dering, waarbij dit jaar je bij de diverse speltakken kon aanschuiven 
om te ‘speed daten’.

Wat gaan we verder allemaal doen dit seizoen?
Zoals bijna elk jaar gaan we nu ook weer bezig met navigatie. We 
willen natuurlijk niet dat de Scouts straks verdwalen met de Über-
hike 2015 (14 en 15 maart, verdere info volgt). Voor de nieuwere 
scouts betekent dit een basis insigne Navigatie, voor de oudere 
scouts gaan we voor het verdieping insigne. Ook gaan een team-
building opkomst doen met verschillende activiteiten waarbij goed 
samengewerkt moet worden. Als het weer mooier wordt staat er nog 
een primitief koken opkomst op het programma en uiteraard gaan 
we ook dit jaar met Pinksteren weer naar Nunspeet voor PiKaNu. 
Als afsluitende opkomsten mogen de verschillende patrouilles zelf 
een opkomst invullen.

Wij als leiding zien dit komend half jaar met veel plezier tegemoet! 

Scoutinggroeten,

Wim

Scouts nieuws



Hoi allemaal!

Ooit stonden de explo’s bekend als bankhangers, maar het afge-
lopen half jaar hebben we, verassend genoeg, best veel gedaan! 
De explo’s hebben niet stil gezeten. Ontgroening, halloween 
avonturen, appeltaartbakwedstrijd, watermeloenen laten ontplof-
fen, kerstkamp en natuurlijk is ook de Jotihunt weer geweest in 
de herfst.

In het begin van het seizoen hebben we een opkomst ideetje van 
de scouts afgekeken ;-) Namelijk, watermeloenen laten ontploffen. 
Twee grote watermeloenen werden aangeschaft en door post-
elastieken eromheen te winden was het de bedoeling dat ze uit 
elkaar zouden spatten. Nou, dat werkte, de watermeloen prut zat 
overal. Wel wat opruimwerk dus, maar het was het zeker waard, 
watermeloenen laten ontploffen is best grappig ;-)

Ook hebben we een appeltaartbakwedstrijd gehouden, ergens 
rond sinterklaas. Vandaar dat de jury (oftewel Johan) sporen van 
pepernoten in appeltaartjes vond. We kregen per tweetal een mini 
appeltaart vorm, die in de ducth oven paste. Iedereen mocht zijn 
eigen appeltaart in elkaar zetten, creatieve uitspattingen (zoals 
pepernoten dus) waren toegestaan. De appeltaartjes waren beter 
gelukt dan eerst gedacht werd, dus dat was smullen.

Na anderhalf jaar voor de meeste, moest het er nu maar eens van 
komen: ontgroeningskamp. Op vrijdagavond kwamen we aan bij 
het clubhuis. De instructies waren: nog even wachten tot het don-
ker is en dan mogen jullie weg. En O ja, ik hoop dat er nog ruimte 
is in de rugzakken want de tenten moeten mee... 
Toen het eenmaal donker was, mochten we vertrekken. We moesten 
een route lopen met behulp van Wherigo, een app voor smart-
phones die je zegt waar je heen moet, mits je vragen goed beant-
woord. Onderweg waren ook nog een aantal leuke verrassingen. 
Zo moesten er mensen, met behulp van smink, omgetoverd worden 
tot piraat, kat, hond of clown. Ook was er een rol ducktape, waar-
mee we als een lange slinger aan elkaar gebonden werden. 
Uiteindelijk kwamen we uit bij een meertje, waar Bauke appeltaart 
kwam brengen :-) We moesten een vlot bouwen, want het volgen-
de coördinaat lag midden in het meertje. Dit ging niet helemaal 
soepel, maar gelukkig geen mensen overboord. 
Uiteindelijk kwamen we weer terug op het clubhuis. Bleek dat we 
die tenten voor niks meegezeuld hadden. De tenten waren er niet 
helemaal voor niets, die moesten nog opgezet worden. Daar gin-
gen we namelijk in slapen. Het waren zogenaamde oude Duitse 
Tenten en ik kan je een ding vertellen, om 2 uur ‘s nachts, na een 
hike, heb je niet zo’n zin meer om zo’n tent in elkaar te knopen. 
Uiteindelijk is het toch (soort van ;-) ) gelukt om de tenten op te 
zetten en toen Zzzzzz... 
De volgende ochtend was er een ‘gewone’ opkomst. Het was tijd 
voor scouting Mc Donalds, oftewel zelfgemaakte patat en hambur-
gers en dat allemaal vóór 12 uur ;-) 

Een van de hoogtepunten van dit jaar was de Jotihunt. Dit jaar was 
het thema Flower Power, dus alle hippie outfits konden uit de kast 
getrokken worden. We begonnen al op vrijdagavond, om ons zelf 
gemaakte hippie busje af te maken. Want wat is nou een hippie 
zonder volkswagenbusje?! Nog ff op de foto als hippie bij ons busje 
en de eerste punten waren binnen. 
Na een lang (of toch niet zo lang) nachtje slaap begon de Jotihunt 
2014 officieel. Al gauw kwam de eerste opdracht binnen, name-
lijk maak een logo en schilder dit op alle volkswagenbusjes in je 
deelgebied. Dus, hop, in de auto, Gelderland rond crossen. On-
dertussen ook nog maar foto opdrachten in Nunspeet, Nijkerk en 
Apeldoorn gedaan. En voor Johan was het rustig in de auto, want 
op een gegeven moment was iedereen in diepe slaap ;-) Slapen is 
nou eenmaal een hele nuttige bezigheid in de auto ;-) 
Ondertussen hadden ze op het clubhuis ook niet stilgezeten. Er 
was een heus bed in elkaar geknutseld, met tie-dye dekbedover-

trek en kussen slopen. Kliederen met verf blijft leuk :) 
Na het eten was het tijd voor een lipdup, dit keer op het liedje hap-
py van Pharrell Wiliams. Ronddansen als hippie, het blijft leuk ;-) 

‘s Avonds werd het spannend want de vossen waren in de buurt. 
Aangezien het al donker was, konden ze alleen over de weg  
komen, dus alle toegangswegen werden bewaakt. Het werd in-
eens heel druk met scouting auto’s rond het clubhuis. Uiteindelijk 
kwamen ze bij ons op bezoek en het was een gezellige drukte in 
en om het clubhuis. 
Heel fanatiek zijn we ook dit jaar niet geweest, want ‘s avonds zijn 
we toch allemaal gaan slapen. Rustig wakker worden was er de 
volgende ochtend niet bij, want de vossen waren weer in Harder-
wijk. En ja hoor, tijdens het ontbijt: jongens er is een tegenhunt. 
Dus, meteen actie, sticker zoeken! 
Na het ontbijt hebben we vooral opgeruimd want zo’n Jotihunt 
weekend geeft best veel opruimwerk ;-) Toen alles weer netjes 
was, was het tijd om naar huis te gaan en de uitslag af te wachten. 
En ook dit jaar hebben we het gepresteerd om geen laatste te 
worden! (Namelijk één na laatste, maar dat is een klein detail ;-) 
Ook al zijn we dus niet de beste hunters, het was wel erg leuk!

Ook hebben we het afgelopen half jaar een Halloween kampje  
gehad. De explorer groep uit ‘t Harde had een halloween tocht 
georganiseerd, en we waren uitgenodigd om te komen. Dus, op 
naar ‘t Harde, voor een avondje gillen. 
Eerst moesten we door een spookhuis om vervolgens een griezel 
verhaal aan te horen. Toen was het tijd om het bos in te gaan. We 
liepen een route door het bos, gemarkeert door breaklights. Het 
was af en toe best schrikken, want dan kwam er weer een verkleed 
persoon met kettingzaag uit de bosjes gedenderd. Het bos heeft 
die avond vast genoeg gegil gehoord ;-) 
Wat ook niet hielp was dat Johan en sommige anderen het wel 
grappig vonden om er nog een schepje bovenop te doen door zelf 
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ook ineens schreeuwend op je af te springen ;-) 
Zo ook toen we weer aankwamen op het clubhuis. De ‘jongens 
auto’ was eerder en we hadden het natuurlijk kunnen verwach-
ten, die gingen in de bosjes zitten. Wij van de ‘meisjes auto’ 
stapte niets vermoedend de auto uit en liepen naar het clubhuis. 
Toen kwamen er ineens mensen uit de bosjes gerend. Ook al 
was het af er af en toe flink gegil, het was een goed georgani-
seerde, leuke halloween tocht. Ik zeg, volgend jaar weer ;-)

Aangezien de meeste geen zin hadden in surprises of sinterklaas 
spellen kon een Kerst activiteit niet ontbreken. We besloten een 
Kerstkamp te houden. Zaterdagmiddag was er een gezamenlijk 
Kerst lunch, met alle speltakken. ‘s Middags hebben we verder 
vooral puppy gefknuffeld ;-) en aan het eind van de middag was 
het tijd om eten te maken. Eerst boodschappen doen en daarna 
allemaal hapjes maken. 
Na het eten hadden Esmee en Willemijn een Kerstquiz gemaakt. 
Er waren drie teams en uiteindelijk heeft Johan’s team bestaande 
uit Johan, Ruben en Menno, gewonnen. Ik zal me maar niet uitla-
ten over of deze winst terecht was of niet ;-) 
Na de kerstquiz hebben we tot laat spelletjes gedaan. Eerst een 
spel dat iedereen wel kent, weerwolven van Wakkerdan. Het blijft 
leuk! Later hebben we nog een nieuw spel gedaan. Black stories, 
oftwel 50 blackstories met 31 misdaden, 49 lijken, 11 moorden, 12 
zelfmoorden en een dodelijke maaltijd. Raadels oplossen, waar-
van de uitkomst vaak zeer onverwachts is. Misschien iets voor ons 
halloweenkamp volgend jaar? ;-) 
De raadsels waren zeer onverwachts, maar daardoor des te leu-
ker. Uiteindelijk zijn we allemaal toch maar in ons bedje gekropen. 
De volgende ochtend, zoals dat vaak ‘s ochtends gebeurt, hebben 
we niet zo veel meer gedaan. Het was een leuk einde van het jaar! 

Ook dit jaar moest de boerenkooltocht georganiseerd worden. Het 
was wel eens tijd dat niet alles op Johan neer kwam op het laat-
ste moment en dus hebben we voor de Kerstvakantie de tocht al  
bedacht. We bedachten dat het leuk was om een foto route te 
doen, met mensen als richting aangever. Ondertussen werden er 

spelletjes bedacht voor op de posten. Drakenbal en 
rookworst tikkertje waren uiteindelijk de uitgekozen spelletjes. Op 
de dag van de boerenkooltocht zat het weer niet mee. Even leek 
het erop dat het afgelast zou worden, maar de meeste bikkels zijn 
toch door gegaan en hebben de tocht uitgelopen. 

Ondanks het weer was het weer een gezellige boerenkooltocht 
met als afsluiter lekkere boerenkool!

Groetjes,

Liduine

Dag beste Wing lezers,

Eindelijk is het zo ver! Ook ik mag een stukje schrijven in de 
Wing!
Inmiddels hoop ik dat een behoorlijk aantal mij wel kent, en in 
ieder geval van gezicht. Mijn naam is Robin de Kleine, ik ben 20 
jaar, ben een student aan de PABO in Utrecht en nu al zo’n 14 
jaar lid van deze geweldige vereniging, en daar is het uiteraard in 
de loop der jaren niet bij gebleven. Inmiddels ben ik nu al ongeveer 
3 jaar leiding binnen deze vereniging, 2 jaar af en toe bij de scouts 
omdat ik nog een Explorer was, en nu al ruim een half jaar bij de 
welpen, waar ik het erg naar me zin heb.

Nu is leiding zijn bij de welpen niet het enige aandeel van mijn 
activiteit binnen deze vereniging, ik ben sinds kort begonnen met 
de wederkeer van de stam! De stam is een groep mensen die  
eigenlijk te oud zijn om nog bij de Explorers te horen, maar nog 
heel graag actief binnen de vereniging willen blijven op scouting. 
Op dit moment heeft de stam een totaal van 9 leden en 2 weken 
geleden hebben wij onze eerste “opkomst” gevierd met een avondje 
bowlen!

Het idee achter de stam is natuurlijk niet alleen om op scouting 
te blijven, maar natuurlijk ook om de vereniging te helpen op de 
manier waarop jij dat het beste zou kunnen, elk stamlid heeft  

bijvoorbeeld een 
eigen “stamchal-
lenge” waar je je 
eigen kwaliteiten 
gebruikt om de 
vereniging een beetje 
te ondersteunen.

Wij hebben er allemaal erg veel zin in en mochten jullie vragen 
hebben aan mij, kunnen jullie altijd naar me toe stappen, ik ben 
bijna elke zaterdag te vinden in de Weliba Dabar als leiding van 
de welpen! 

Robin

De StaM is back!




