
 

 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de zomerkamp!   

Daarnaast zal het bestuur de nieuwe voorzitter voorstellen. 

Veel leesplezier! 

     31 aug/ 1&2 sept 

Openingskamp en overvliegen 

7&8 september 

Septemberfeest, geen opkomsten 

20&21 oktober 

Herfstvakantie, geen opkomsten 

20,21,22 &23 oktober 

Herfstkamp 

2 november 

Gezamenlijke kopkomst 

3 november 

Klussendag  

 

Vlak voor sluiting seizoen hebben de welpen jongens oud een super gave 

overnachting gehad. Ze zijn twee da-

gen wezen vlotvaren. De tocht begon 

in Oldenkott, waar de welpen samen 

met de leiding het vlot hebben ge-

bouw. Ze zijn toen over de Berkel 

naar Rekken gevaren, hier hebben ze 

bij een boer gekampeerd. De dag er-

na hebben ze de tocht afgemaakt 

naar Eibergen. Waar de jongens weer 

door hun ouders zijn opgehaald.  

 



 

De vereniging moest op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat de zittende te kennen had gegeven te moeten min-
deren met zijn activiteiten als voorzitter. In de tussentijd heeft Marieke Pot de functie waargenomen. 

Na enige tijd heeft Peter van Gestel zich kandidaat gesteld voor de functie en is er op 9 april 2018 tijdens de 
groepsraad positief gestemd voor zijn aanstelling. Op 6 juli tijdens de laatste opkomst van het seizoen heeft Marie-
ke de voorzittershamer ceremonieel overgedragen. 

Peter (41) is een goede bekende binnen scouting Borculo, hij is vanaf 1986 onafgebroken lid van de club heeft alle 
speltakken doorlopen en draait vanaf 1992 mee als begeleiding en later leider van verschillende speltakken en op 
dit moment is hij nog lid van de stam voor leden boven de 22 jaar. Hij is jarenlang teamleider geweest bij de wel-
penspeltak, totdat hij daar stopte na de geboorte van zijn 1e kind. Sinds-
dien draait hij mee als leider/adviseur van de oudere speltakken en sinds 
2014 is hij lid van het verenigingsbestuur als speltakbegeleider. 

Door de wisseling van functie hebben we voor de rol van speltakbegelei-
der een nieuwe kandidaat moeten zoeken en deze is inmiddels ook inge-
vuld door Arjan Willems. 

Het verenigingsbestuur  

 

 
Afgelopen Pinksterweekend zijn we met de welpenjongens en meisjes –oud naar Velp op kamp geweest. 
Het was een prima blokhut met een mooi terrein, alleen lag het heel dicht bij een camping. Omdat wij soms luid-
ruchtig zijn, was dit soms weleens lastig. 
Verder was de sfeer onderling prima en was het een gezellig kamp. 
Tijdens het hele kamp werd er Cluedo gespeeld, De kinderen konden steeds meer informatie verzamelen over de 
moord die gepleegd was en aan het eind de oplossing doorgeven. Dit viel bij de kinderen erg in de smaak. 
Verder hebben we nog gelopen over de Posbank, zijn wezen zwemmen, naar het Muzieum geweest en ook hebben 
we gebarbecued. 
 
Kortom het was een super vet kamp! 
 



Vrijdagavond zijn we met de fiets vertrokken naar Lochem waar we naar een 

klein uurtje fietsen aankwamen bij scouting De witte wieven. Toen we eenmaal 

onze slaapspullen hadden neergelegd kwam er een vreemde man naar ons toe 

gelopen. Hij stelde zich netjes voor, zijn naam was Nam Ekkeg en hij kwam uit 

het oude Egypte. Nam Ekkeg was een amulet verloren en nu was het hele ter-

rein vervloekt, gelukkig waren de welpen bereid om hem te helpen. 

 

De eerste ochtend waren de welpen vroeg wakker, we zaten namelijk op 

een mooie crossbaan en alle welpen wilden hier natuurlijk graag van ge-

nieten (Helaas voor de leiding werden zij hier ook bij betrokken). Tijdens 

het ontbijt kwam de leiding erachter dat onze autosleutels verdwenen 

waren, dus zijn we met z’n allen op de trein gestapt richting Arnhem. 

Waar we een speurtocht hebben gedaan en uitkwamen in een prachtig 

parkje, hier hebben we lekker geluncht en na een tijdje te hebben ge-

speeld vonden we ook gelukkig de sleutels weer. Toen zijn we weer met 

de trein terug naar Lochem gegaan en s’ avonds lekker een film gekeken.  

 

Gelukkig (voor de leiding) waren de welpen deze morgen nog flink moe van 

de zaterdag dus hebben we een beetje uit kunnen slapen. Toen we eenmaal 

ontbeten hadden zijn we vertrokken naar megapret waar we heerlijk hebben 

kunnen spelen. S ’middags hebben we lekker met het warme weer waterspel-

letjes gespeeld op het terrein van de crossbaan. Na de waterspelletjes heb-

ben we lekker gebarbecued en om de dag nog even af te sluiten s ’avonds 

nog een potje Weerwolven van Wakkerdam gespeeld met het bestuur dat op 

bezoek kwam. 

 

De laatste ochtend kwam Nam Ekkeg tijdens het ontbijt nog even langs om de slechteriken te verslaan zodat we de 

vloek konden verbreken. Dit hebben de welpen natuurlijk gedaan en we hebben de vloek kunnen verbreken. Nam 

Ekkeg was tevreden en ging weer rusten, maar wij moesten onze spullen op  

 

 

 



De scouts zijn dit jaar op kamp geweest in Ommen. Hier hebben ze hun eigen kampterrein opgezet, want er was 

alleen een toiletgebouw aanwezig. Gelukkig hadden we dit jaar erg mooi weer, dus slapen in pup tenten was hele-

maal niet erg! 

De eerste dag zijn de scouts vanaf Markelo naar Ommen gefietst. Het was een mooie route, door veel natuurgebie-

den heen. De tweede dag hebben de scouts een hike gelopen.  De route liep over de Besthemerberg. Het was een 

pittige maar wel leuke tocht, met verschillende routetechnieken onderweg. De dag daarna hebben we in de och-

tend een lasergame spel gespeeld in de buurt van hat kampterrein.  In de 

middag hebben we met z’n alle een vlot 

gebouwd en zijn we een stukje wezen 

varen op de  Vecht.  De laatste dag heb-

ben we het gehele kampterrein weer op-

geruimd en zijn we met z’n terug gefietst 

naar Markelo. Hier hebben we samen 

een patatje gegeten en zijn alle scouts 

weer opgehaald.  

18 t/m 20 mei zijn de Bevers op kamp geweest. Het thema was Boerderij! Toen iedereen vrijdagavond zijn luchtbed 

had opgepompt en zijn slaapzak had klaargelegd, begonnen we met het openingsspel: het dierengeluidenspel. In 

het bos zaten allemaal dieren verstopt, die geluidjes maakten en de Bevers moesten ze zoeken. Toen alle dieren 

gevonden waren, hebben we nog even gezellig rond het vuur gezeten. Daarna was het tijd om te gaan slapen. 

De dag erna gingen we naar pannenkoekenboerderij Erve Brooks. We speelden in de speelschuur, liepen het avon-

turenpad en tussen de middag aten natuurlijk een pannenkoek! Daarna speelden we bij Niehof en liepen we het 

blotevoetenpad. Moe maar voldaan gingen we terug naar de 

Sprakelberg. We sloten de avond af met een film en vielen 

daarna allemaal meteen in slaap.  

De laatste dag van ons kamp gingen we maskers maken en 

een luxe lunch voorbereiden. We hadden namelijk onze pa-

pa's, mama's, broertjes en zusjes uitgenodigd om te komen 

eten! Het was een heel gezellige en lekkere lunch.  

Al met al was het een ontzettend geslaagd kamp! 

 

 



 
Wat leuk dat u weer leest en welkom bij de nieuwe rubriek in de nieuwsbrief. In deze rubriek zal ik elk seizoen een 
nieuw recept plaatsen wat past bij het seizoen, leuk is om te maken en erg lekker zal zijn. 
Met dit warme weer beginnen we met een recept voor een lekker ijsje. Het is erg makkelijk te maken en lekker fris. 
 
Benodigdheden voor 1 portie:  
o 200 gram aardbeien 
o 1 banaan 
o 200 ml yoghurt 
 
Wat heb je nodig: 
vriezer 
keukenmachine of blender 
ijsvormpjes 
stokjes 
 
Wat moet je doen: 
1. Giet de yoghurt in een blender. 
2. Snij de kroontjes van de aardbeien, leg 4 aardbeien apart en stop de rest in de blender 
3. Pel de banaan, stop in de blender of keukenmachine en mix goed 
4. Snij de overgebleven aardbeien in kleine stukjes en roer door de smoothie 
5. Giet het in de ijslolly vormpjes, zorg dat het niet overstroomt 
6. Gebeurt dat toch, drink het overtollige sap dan voorzichtig op 
7. Prik de stokjes erin en maak de bovenkant schoon 
8. Zet in de vriezer voor vijf uur, het is nog makkelijker om ze gewoon een dag van te voren te maken 
9. Haal de ijsjes uit de vriezer als je ze wil gaan eten, giet warm water over de vormpjes (maar niet aan de boven-
kant) of zet de vormpjes kort in een schaal met warm water, je kunt je zelf gemaakte ijsjes er nu zo uit halen 
Opkomsttip 
Het invriezen van het ijs duurt te lang voor een opkomst. Vries daarom van tevoren het fruit in (een dag van tevo-
ren). Gebruik dan ongeveer 250 gram aardbeien, 1 banaan en 125ml yoghurt. Even door de blender tot je een glad 
mengsel hebt en klaar om te eten. 
  

Groeten, 

Alfred-  

 



Van 21 t/m 28 juli zijn de pioniers met z’n vijftienen naar Tsjechië geweest. Hier hebben we gehiket , zijn we wezen 

kano varen en abseilen, zijn we een dag naar Praag geweest en hebben we nog veel meer gedaan. Voor als iemand 

ooit nog  op kamp wil naar Tsjechië, hierbij 6 tips van ons voor een geweldige week: 

1. Een slaapplek hoef je niet te regelen, zonder heb je veel meer vermaak! 

 De mooiste reacties krijg je als de organisatie pas ná vertrek aan iedereen verteld dat we gaan wildkampe-

rennet over de grens in Tsjechië.  Nog leuker als we eindelijk een plekje ver achter in het bos hebben ge-

vonden en het regent de hele avond. Puur vermaak door de ‘blije’ gezichten. 

2. Betaalde activiteiten zijn harstikke overbodig! 

 In Tsjechië kun je heel erg mooi abseilen en hiken. Ook is de binnenkant van de Decathlon erg mooi en 

biedt veel mogelijkheden. De Decathlon 5 keer bezoeken in een week is dan ook zeker niet te veel :)  

3. Je moet er altijd van uit gaan dat het gaat regenen. 

 Als je net je bivak hebt opgezet, gaat het regenen. Als je net twee minuten in een kano zit en je zit vast bij 

het eerste beste stroompje, gaat het regenen. Plan ook geen dagje aan het meer want zodra je in het water 

bent begint het te regenen.   

 Ja.. alle regen die Nederland tijdens de droge, warme dagen niet heeft gehad hebben wij van mogen genie-

ten.  

4. De accommodatie hoeft  geen meubilair en zelf hoef je ook niets mee te nemen. 

 Alles is te koop bij de Decathlon, inklapbare stoeltjes, kussens, luchtbedden, veldbedjes, zwembroeken, 

sportkleding en ook hangmatten, heel veel hangmatten.  Veel bomen heb je trouwens ook niet nodig, die 

hangmatten kunnen prima met z’n allen boven elkaar :). 

 Kleding hoef je ook niet mee te nemen op kamp, je kan prima je volledige kledingkast hernieuwen op 

kamp. Handoeken niet, die moet je écht zelf meenemen.  

5.Alle wegen zijn prima berijdbaar door een busje, zelfs wandelpaden. 

 Gewoon doorrijden, over de terug weg hoef je je niet druk te maken.  De kans dat je een boom met grof 

geweld weg moet halen is niet zo groot hoor.  

6. In Tsjechië betalen ze niet met euro’s. Ook heb je vignetten nodig.  

 Dit is gewoon echt een goede tip! Denk er aan voordat je in een winkel staat of al weer van de snelweg af 

bent   ;) 

Als je deze tips volgt heb je in ieder geval een hele leuke, gezellige, uitdagende en 

vermakelijke week! Dat hebben wij in ieder geval wel gehad, organisatie bedankt! 



 
De Explorers hebben dit jaar een “fietsvakantie” gehad. Dit betekend dat we heel wat kilometers op de 

fiets hebben afgelegd. De eerst dag zijn we via Vorden, Warnsveld, en Zutphen naar Bussloo gefietst. Hier 

hebben we een duik genomen en hebben we de tocht voortgezet naar Loenen. De tweede dag hebben we 

het rustig aan gedaan. We hebben toen wel twee escaperooms gedaan, waar wij uit beide zijn ontsnapt. De 

leiding wilde dit niet helemaal lukken… Op onze terugweg zijn we nog even langs de Loenense Waterval 

gegaan die bekend staat als de grootse waterval van Nederland. De bijnaam hiervan was al 'de grootste 

teleurstelling van Nederland' en niet voor niets. 

Op de derde dag hebben weer een mooi eind gefietst. Vanuit Loenen zijn we via hoenderlooooo, Otter-

loooo, Ede en Veenendaal aangekomen in Maarn. Hier heeft de leiding voor ons een heuse MAC walk op-

gezet. In de avond hebben we de verjaardag van Yana gevierd en een spel gespeeld.  

Op de vierde dag stond de hike op het programma. Wegens de hitte hebben we deze niet door laten gaan, 

maar ons bikkelgroepje kon het niet laten toch een stukje te doen. Om kwart over 7 stonden ze al bij de 

Pyramide van Austerlitz om 4 uur te gaan wandelen. Door bos, over heide en langs een meertje hebben ze 

een mooie tocht gelopen van toch weer 13,5 km. Om af te koelen van het warme weer hebben we in de 

middag gezwommen en de avonden hebben we ons (zoals bijna alle avonden) vermaakt met een potje 

weerwolven.  

De volgende dag moesten we er vroeg uit want er stond een dagje Utrecht gepland.  Vanuit Maarn hebben 

we de trein gepakt. In de ochtend hebben we een stadsspel gespeeld. In de middag hebben we gekanood 

over de grachten van Utrecht, wat er leuk was! 

De zesde dag hebben we onze spullen ingepakt en zijn we op de fiets vertrokken vanuit Maarn richting 

Hoenderloo. Onderweg zijn we gestopt bij een klimbos om nog even actief te doen. Omdat dit ook weer 

een hete dag was, hebben we onderweg een zwempauze ingelast bij een meertje. De laatste kilometers 

hebben we aan het einde van de middag gefietst. Aangekomen in Hoenderloo hoefden we gelukkig niets 

op te zetten, want het weer was warm genoeg om in de buitenlucht te gaan slapen. Op de laatste dag heb-

ben gefietst van Hoenderloo naar Bussloo. Het kamp hebben we afgesloten met een potje lasergame. 

 

 


