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De nomaden van De Willaergroep 
Boerderij biedt tijdelijk uitkomst voor huisvestingsprobleem scoutinggroep 

 

Met pijn in het hart heeft Scouting De Willaergroep kortgeleden na 52 jaar afscheid genomen van 

de clubgebouwen en het terrein bij De Koepel aan de Lunterse Beek. Landgoed Scherpenzeel heeft 

andere plannen en daarin is geen plaats voor de scouts. Een oude boerderij aan de Nieuwstraat is 

de komende vier jaar het tijdelijke verblijf van de groep. 

 

De Willaergroep, 1983 

De geschiedenis van De Willaergroep gaat terug tot 1937. Toen is er een padvindersgroep met de 

naam Vallei-Jagers opgericht, maar die is na vijftien jaar ter ziele gegaan. Oud-leden hiervan zijn o.a. 

Gijs van Elst en Adriaan Bakker. Zij maken begin jaren zestig anderen enthousiast voor de padvinderij. 

Onder hen Tynoes Bom, Leny Osnabrugge en Cobi Schuur. Na stages van de leiding in spé in 

Amersfoort gaat op 22 februari 1963 een welpengroep (jongens tot 12 jaar) van start. Omdat de 

naam Valleigroep al in gebruik is, kiest men voor de naam De Willaergroep. De activiteiten vinden bij 

gebrek aan een hordehol plaats bij voetbalveld De Wittenberg, waar de zondag afdeling van 

Scherpenzeel in de tijd speelt. Vanaf het woonhuis van Tynoes aan de Margrietlaan lopen de welpen 

elke zaterdag o.l.v. Akela (Tynoes Bom), Hathi (Leny Osnabrugge) en Raksha (Cobi Schuur) daar 

naartoe. De namen ontleent de scouting aan de dierennamen uit het jungleboek van Rudyard Kipling. 

Een eigen clubhuis is natuurlijk onontbeerlijk en al snel na de oprichting neemt De Willaergroep haar 
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intrek in een onbewoonbaar verklaarde woning aan De Kaap, dat is zo ongeveer daar waar nu Het 

Pella is. Ze zijn daar niet alleen, zo blijkt al gauw wanneer de leden onder de vlooien thuiskomen. De 

gemeente schiet te hulp en stelt de eierhal beschikbaar. Dat is al een hele vooruitgang.  

Hordehol 

Als in 1965 een noodwoning afkomstig van het terrein van Controlasco wordt herbouwd bij De 

Koepel dan krijgt De Willaergroep een definitieve plek. Op 18 september 1965 wordt het hordehol 

door de welpengroep in gebruik genomen. Bij de feestelijke opening verzorgt de 

padvindersdrumband Sint Joris uit Amersfoort de vrolijke noot. Het bestuur van De Willaergroep 

bestaat uit voorzitter Jan Boelhouwer, secretaris Adriaan Bakker, penningmeester Meindert Pon en 

wordt gecompleteerd door Gijs van Elst. De familie Daniëls, eigenaar van de grond, is ook aanwezig 

evenals burgemeester Hoytema van Konijnenburg. Met een paar bijlslagen verbreekt Daniëls de 

hindernis die de toegang tot De Koepel verspert. Als iedereen op het terrein rond het clubhuis staat, 

hijsen de welpen de vlag. Burgemeester Hoytema spreekt een openingswoord en neemt de bijl ter 

hand waarmee hij de plank voor de deur van het hordehol aan gort slaat. Binnen blijkt het gebouw in 

stijl te zijn ingericht. Boomstompen doen dienst als zitplaats en de wand is behangen met foto’s en 

tekeningen. De dag wordt afgesloten met een kampvuur. De Willaergroep is bijzonder in haar nopjes 

met het ‘nieuwe’ gebouw, hoewel er geen gas en elektriciteit is, maar wel koud stromend water. Een 

potkacheltje moet het hordehol ’s winters verwarmen. Stormlantaarns worden later vervangen door 

gaslampen. Een generator levert daarna elektriciteit. Het is Job Vos die als onderhoudsman enorm 

veel werk verzet op het complex. De Willaergroep breidt nog in 1965 uit met een Verkennersgroep 

(jongens van 12 tot 14 jaar) die wordt geleid door Teun Kooij, geholpen door vaandrig Jan van Elst. 

De verkenners maken eerst ook gebruik van het hordehol, maar later nemen ze hun intrek in een 

schaapskooi die afkomstig is van de Floraliatentoonstelling. Een aangekocht kippenhok maakt 

uitbreiding van het hordehol mogelijk. Een bouwkeet doet jarenlang dienst als onderkomen voor de 

leiding. Cobi Schuur volgt in 1966 Tynoes op als Akela. Voor een derde speltak wordt een keet 

geplaatst. In 1968 organiseert De Willaergroep een grote verloting voor het verbeteren van de 

accommodatie en de aanschaf van materialen. Er zijn 800 loten van ieder vijfentwintig gulden die 

allemaal worden verkocht. De trekking van de hoofdprijs, een auto, is in september 1969. Met de 

opbrengst verbetert men het sanitair en de keuken. Alle gebouwen worden op het elektriciteitsnet 

aangesloten. De winnaar van de auto schenkt een warmwaterinstallatie aan De Willaergroep. Nadien 

volgen nog verschillende verbouwingen en wordt de schaapskooi volledig gerenoveerd. Maar 

desondanks is het doek voor De Koepel kortgeleden gevallen. 

Scouting Scherpenzeel e.o. 

Naast De Willaergroep is De Valleigroep sinds 1985 een actieve scoutinggroep. De Willaergroep was 

oorspronkelijk bedoeld voor jongens en De Valleigroep voor meisjes. De laatste is gehuisvest in De 

Paddenburcht. Tijdens het scoutingseizoen 2016-2017 hebben de groepen een samenvoegingstraject 

doorlopen wat ertoe heeft geleid dat zij als één groep verder zijn gegaan: Scouting Scherpenzeel en 

omstreken. De speltakken zijn nu veelal gemengd. De Paddenburcht is echter te klein om alle 

speltakgroepen te herbergen, zodat men nog op zoek is naar een definitieve oplossing voor het 

huisvestingsprobleem. 
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