
 

Scouting Borculo 

Nieuwsbrief  

Editie: herfst 2018 

Een nieuw Afred’s kookrubriek, de welpen jon zijn op kamp geweest en het stichtingsbestuur verteld hoeveel werk 

er is verzet in het Mulderhuus.  Daarnaast is de eerste editie van Bergsprakels te lezen. Een nieuwe rubriek waarin 

verschillende leiding wordt voorgesteld. Hartstikke tof natuurlijk, dus begin snel met lezen!  

 

 

     De agenda voor het      

komende kwartaal: 

 21 en 22 december+ 28 en 29 de-

cember 

kerstvakantie, geen opkomsten 

28 en 29 december 

Winterhike (alleen voor de scouts en 

explorers)  

5 januari 

Eerste opkomst, overvliegen 

22 en 23 februari 

Voorjaarsvakantie, geen opkomsten  

 

De bloembollen actie is weer geweest, en we hebben een hoop geld op-

gehaald samen. Er is totaal voor €3.548 verkocht. De winst hiervan is 

€1.419. Dat is natuurlijk super mooi want hier kunnen we weer nieuwe 

spullen van kopen! Alle verkopers en inpakkers bedankt voor jullie inzet! 

Nog een extra bedankje voor deze toppers. Want zij hebben echt super 

veel verkocht! 

Timo (explorers) 27 lijsten, Sten (welen jong ) 21 lijsten, Vince (welpen 

jong) 19, Linde (welpen meisjes) 27 lijsten. 



Vrijdagavond begon het kamp, deze keer niet op de Sprakelberg maar op een 
boerderij. Waar de welpen konden slapen op het deel. Toen de welpen hun 

slaapspullen neer hadden gelegd konden we beginnen met de eerste activiteit; 
de dropping. De welpen werden in drie groepen verdeeld, in de auto’s gezet en in 

het buitengebied van Gelselaar weer uit de auto gezet. Hier moesten ze zelf de 
weg terug vinden naar de boerderij waar we sliepen, het enige waarover ze be-
schikking hadden was een kaart, een GPS (en 1 leiding). Het was even zoeken 

maar alle groepjes hebben de weg weer terug kunnen vinden. 
Na de (voor de leiding erg frisse) nacht gingen we na het ontbijt een dorpsspeur-
tocht doen in Gelselaar waar we alle “hoogtepunten” hebben bekeken. Bij iedere 
straat ik bedoel natuurlijk hoogtepunt konden we een antwoord vinden op een 
van de vragen. Toen we alle vragen hadden beantwoord kwamen we achter de oplossing van 
de puzzel, namelijk Avonturenpad. Dus snel terug naar de boerderij om te gaan lunchen. We 
moesten nog even wachten tot de wentelteefjes klaar waren dus konden we even lekker een 

potje voetballen op het weiland. Na de lunch zijn we vertrokken naar het Avonturenpad bij Erve 
Brooks. Waar we mooi konden spelen. Na het Avonturenpad zijn we weer terug gegaan naar de 

boerderij, hier ging een deel van de welpen even op bed liggen (is toch best wel vermoeiend 
zo’n kamp) en de rest lekker spelen in het weiland. Aan het einde van de middag kregen we 

helaas toch nog een beetje regen. Maar gelukkig konden binnen met iedereen een potje 
“Weerwolven van Wakkerdam” spelen. En daarna gelijk beginnen aan het avondeten. s’ Avonds 
hebben we nog even een film gekeken, maar iedereen was al zo moe dat we de film vroegtijdig 

afgezet hebben en maar zijn gaan slapen. (Dus mochten ze vragen om hem af te kijken de film was “Rango” 
De laatste ochtend met z’n allen opgeruimd en nog even een potje levend stratego gespeeld. Toen was het week-

endkamp alweer voorbij. 
Het was een geslaagd kamp, iedereen bedankt!!! 

Op zaterdag 14 oktober zijn er nieuwe scouts geïnstalleerd. Hierbij waren ook ouders en het                                   

bestuur van Scouting aanwezig. Als eerste werd de nieuwe leiding geïnstalleerd: Marte,                             

Harmke en Femke. Daarna was het de beurt aan de nieuwe scouts. Isa, Wessel, Sam, Quint, 

Deborah, Stijn, Yulian en Ravi hebben de scouting belofte opgenoemd. Ze 

horen nu officieel bij de scouts.   

 

 

 

 Waarom worden kinderen bij scouting geïnstal-

leerd?  

De installatie is een traditionele scouting ceremonie 

die een nieuw lid van een speltak verwelkomd als een 

voorwaardig lid. Bij het installeren spreekt de scout 

een belofte uit waarin hij zegt anderen te helpen, zijn 

best te doen en proberen zichzelf te ontwikkelen. De 

belofte is voor iedere speltak anders maar de bood-

schap uit de belofte is overal hetzelfde. 



-door Frank Mensink-  

Welkom bij de nieuwe rubriek voor de nieuwsbrief! Ik had al een lange tijd een idee voor de nieuwsbrief en heb 

toch maar even mijn stoute schoenen aangetrokken en de redactie van de nieuwsbrief benadert. Er kwam direct 

groen licht dus vandaar wil ik u als lezer graag welkom heten bij de nieuwe rubriek van de nieuwsbrief: De Berg-

Sprakels. In deze rubriek kruipen we in de huid van verschillende leiding om hen eens beter te gaan leren kennen. 

Yana Petiet van de Welpenmeisjes-Oud en Mathijs Stomps van de Bevers mochten samen het spits afbijten! 

 “Het fijnst aan leiding zijn is het gevoel dat je nuttig bent en dat je kinderen wat mee 
brengt wat ze zich altijd zullen herinneren.” 

Op een regenachtige dag ben ik met mijn kleine blauwe Suzuki naar Yana Petiet toegereden om haar thuis te kun-
nen bombarderen met mijn vragen. Ik heb Yana gevraagd of zij als eerste wilde omdat ik het erg bewonder dat zij 
als één van de jongste leiding al zoveel in scouting heeft geïnvesteerd. Niet alleen beschikt Yana over de kwalifica-
tie Erkend Leiding van Scouting Nederland, maar is zij ook volop bezig om de kwalificatie Op Kamp te gaan behalen. 
Bij Scouting Borculo komt de kwalificatie Op Kamp zelden voor. 
Wie is Yana Petiet? 
Yana Petiet is 18 jaar oud en leiding van de Welpenmeisjes-Oud. Ze woont inmiddels al 12 jaar in het prachtige Bor-
culo. Buiten scouting is zij heel druk met haar school. Ze wil in de toekomst graag iets met honden gaan doen. Heel 
graag wil ze naar Finland toe waar ze dit jaar ook al een lange tijd is geweest voor stage. Zelf heeft Yana ook een 
ware beestenboel thuis. Ik werd vriendelijk ontvangen door 3 honden. Op haar slaapkamer stond een grote bak 
waar 3 cavia’s heerlijk in lagen te knagen. Ook vertelde ze mij dat ze ook nog eens een konijn heeft!  
Hoe ben je bij scouting gekomen? 
Yana is in 2006 bij scouting gekomen. Haar vader zat vroeger bij de scoutinggroep in Eibergen. Yana moest eerst 
haar zwemdiploma halen voordat ze een sport mocht kiezen. Haar ouders hebben haar wel gezegd dat ze eerst bij 
scouting moest gaan kijken en als ze dat achteraf niet leuk vond, mocht ze zelf iets kiezen. Dit wilde Yana absoluut 
niet! Ze had eigenlijk een hekel aan scouting! Haar eerste opkomst kan ze nog heel goed herinneren. Ze kwam bij 
de Kabouters (destijds nog de naam voor Welpenmeisjes) en ze gingen huttenbouwen. Er was echter wel een pro-
bleempje… het regende. De oudste meisjes gingen naar buiten om hutten te bouwen en de rest ging schilderijen 
maken van vogelvoer op karton. Toen haar moeder haar weer na de opkomst op kwam halen rende Yana naar haar 
toe en schreeuwde zo hard als dat ze kon dat ze op scouting wilde! Yana was direct verkocht. 
Hoe ben je leiding geworden? 
Daïel (ook leiding Welpenmeisjes-Oud) vroeg om hulp voor een weekendkamp. Hij zelf kwam in tijdnood en Yana 
schoot direct te hulp. Yana vertelde mij dat ze erg onzeker was omdat dit de eerste keer voor haar was om als lei-
ding daar te staan. Mathijs Althof (destijds Teamleider van de Welpenmeisjes-Oud) vroeg haar of ze misschien eens 
vaker wilde komen kijken. Inmiddels is zij al 3 a 4 jaar leiding.  
Wat vind je zelf het leukst aan leiding zijn? 
Yana vindt de gezelligheid het allerleukst. De sfeer van het team is heel goed en dit maakt het leiding geven extra 
leuk. Het gevoel dat je nuttig bent maakt het leiding zijn speciaal. Je hebt meer aan je dag als je elke zaterdag vroeg 
moet opstaan om kinderen wat bij te brengen waar ze altijd wat aan zullen hebben.  



Wat zijn voor jou als leiding zijnde de moeilijkste momenten? 
Yana geeft aan dat ze vaak heel erg moe is. Het lastigste voor haar is om haar energieniveau te plannen. Als ze te-
veel doet en geen gas terugneemt, is ze in de avond helemaal uitgeput. 
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 
Yana vindt dit een lastige vraag. Ze wil na dit jaar iets gas gaan terugnemen bij scouting. Yana wil wel altijd bij scou-
ting blijven. 
koken of knopen?  
“Koken. Ik ben hier niet heel goed in, maar vind het wel heel leuk.” 
Kamp of normale opkomst?  
“Normale opkomst.” 
Hangmat, matje, luchtbed of veldbedje?  
“Veldbedje. Een hangmat vind ik niet heel fijn. Een luchtbed is echt vreselijk lomp en onhandig. Daarnaast is een 
luchtbed altijd heel koud door de hoeveelheid lucht dat erin gaat. Een matje is wel oké, maar met een veldbedje lig 
ik van de grond af en vind ik net wat prettiger.” 
Dutch Oven, rooster of gaspitje?  
“Gaspitje. Ik vind een Dutch Oven echt heel gaaf omdat het heel outdoor is, maar het nadeel is dat het heel snel 
aanbrandt. Met een gaspitje heb ik gewoon meer kans op succes.” 
Favoriete knoop?  
“Geen idee hoe het heet, maar hiermee maak ik altijd honden vast aan een paaltje. Deze is gewoon heel praktisch. 
De vriendschapsknoop vind ik wel echt de leukste knoop omdat het er heel mooi uitziet en een leuke knoop is.” 
Wist je datjes:  

Yana voor scouting op ballet heeft gezeten? 
Heel vaak moe is? 
Haar bijnaam daarom ook ManYana-ManYana is? 
Heel veel dieren heeft? 
Het haat als mensen haar laten schrikken?  
Als één van de weinige nog haar das draagt? 
Hier heel veel dasringen aan heeft hangen? 
Zelfs een blauw bad-eendje aan haar das hangt? 

Wie mag ik van jou volgende keer gaan interviewen? 
Yana’s keuze is gevallen op Bart Böke (teamleider Welpenjongens-
Oud). Bart, bereid je maar voor! 

 
 
 

 
 

 



 

( ) “Als de kids het mooi hebben, dan heb ik het ook 
            mooi!” 

 
Na bij binnenkomst twee koppen koffie te hebben gedronken en een heerlijke appelflap te hebben gegeten zijn wij 
begonnen met het interview. Ik wilde graag Mattie ondervragen omdat hij een hele drukke jongen is. Binnen scou-
ting is hij vaak te zien op vrijdag avond bij de Pioniers en op zaterdag middag bij de Bevers. Ook Mathijs heeft de 
kwalificatie voor erkend leiding. Daarnaast is hij ook druk bezig met zijn Op Kamp kwalificatie 
Wie is Mattie? 
Mathijs is een 18-jarige enthousiaste jongen binnen scouting Cycloongroep Borculo, waar hij vooral bekend is on-
der de naam ‘Mattie’. Mattie heeft veel hobby’s, waaronder houtbewerken, wandelen, kamperen en zelfs kanoën 
en kajakken. Een drukke jongen. Na zijn stage, school of werk kruipt hij het liefst zijn hok in waarin hij zich uren kan 
vermaken met het omtoveren van een stuk hout tot een koffielepel (waaronder ook de koffielepel waarmee mijn 
koffie gezet was). Zijn passie voor houtbewerken is ontstaan op een opendag waar hij niet veel te doen had. Toen 
zag hij een stuk hout liggen en heeft dit omgetoverd tot haas (inmiddels omgedoopt tot de “EvaluatieHaas”). 
Hoe ben je bij scouting gekomen? 
Mattie is bij scouting gekomen via zijn nicht Yana Petiet. ±2 jaar geleden. Zij vertelde tijdens een feest dat ze de 
winterhike ging lopen maar nog geen partner had. Mattie bood zich aan om mee te gaan. Hiervoor moest hij wel 
een maandje lid worden. De opkomsten bij de Explorers beviel hem wel en de hike was een groot succes. Na de 
hike is Mattie gebleven en al snel werd hij leiding bij de bevers. 
Hoe ben je leiding geworden? 
Toen hij bij de Explorers zat, leek het hem ook wel leuk om leiding te gaan geven. Hij wilde graag meer voor scou-
ting doen. Mattie gaat altijd voor de volle 100% wanneer hij een idee heeft, zo ook het idee van leidinggeven. Al 
snel kwam hij bij de bevers terecht. Hij heeft zelfs een interne stage gelopen bij de Welpen-Oud, om ervaringen op 
te doen voor een kamp, wat nodig was voor zijn Op Kamp kwalificatie.  
Wat vind je zelf het leukst aan leiding zijn? 
Het leukst aan leiding zijn vind Mattie het omgaan met de kinderen. Zoals hijzelf heel mooi omschrijft: “Wanneer 
de kids het mooi hebben, dan heb ik het ook mooi!”. Hij geniet ervan wanneer hij de kinderen een mooie opkomst 
of een mooi kamp kan bezorgen. Zo zie je maar dat vrijwilliger zijn, echt lonend werk is. 
Wat zijn voor jou als leiding zijnde de moeilijkste momenten? 
Hij kan zich geen moeilijke momenten ophalen. “Het is gewoon allemaal heel leuk”. 
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 
Als het mogelijk is wil hij graag leiding blijven geven bij de Bevers. Misschien wil hij zelfs ooit nog een andere spel-
takrol erbij nemen. Ook lijkt hem een plek in het bestuur wel wat. Echter wil hij dit pas gaan doen wanneer hij zich-
zelf ‘waardig genoeg’ vindt. Zijn mening is “Praatjes vullen geen gaatjes!”, alleen als je jezelf nuttig kan maken, 
hebben mensen er wat aan dat jij in het bestuur zit. Aldus Mathijs. 
Koken of knopen?  
“Koken is leuk om te doen maar knopen biedt meer uitdaging.” 
Kamp of normale opkomst?   
“Kamp. Lekker bij elkaar. Met een grote groep kan je veel meer bereiken. Je kan ook echt mooie dingen gaan doen. 
Het mooiste is bijvoorbeeld met herfstkamp. Je bent dan met zijn allen bij elkaar maar op een gegeven moment 
heb je 2 tot 3 uur de tijd voor jezelf.   



Je ziet dan iedereen zijn dingetje doen; de één is bezig met het maken van een touwladder over het water, de an-
dere is druk bezig met vuur maken en weer iemand anders is bezig met een spelletje. Dit is echt mooi om te zien. Je 
leert elkaar zo veel beter kennen tijdens een kamp. De opkomsten zijn eigenlijk altijd wel erg kort. Maar elk week-
end een kamp hoeft dan ook weer niet!” 
Hangmat, matje, luchtbed of veldbedje?  
“Een hangmat is echt heel fijn slapen. Vooral in de zomer. Een hangmat vormt zich goed om je lichaam. In de win-
ter krijg je echter wel snel een koude rug. Een luchtbed had ik vroeger ooit, maar vond het helemaal niets. Het is 
ijskoud omdat het vol zit met stilstaande lucht. Ook is het een onding om mee te nemen. Dan heb ik het nog niet 
eens over de elektrische luchtpomp waar je niet veel aan hebt tijdens een kamp waar je niet over elektriciteit be-
schikt. Een veldbedje vind ik zelf niet heel fijn. Ze zijn heel erg hard en je ligt als het ware in een soort boogje. De 
luchtstroom onder je bed zorgt er ook voor dat je het snel koud krijgt. Verliefd ben ik echt op een matje. Vroeger 
lag ik altijd op een slecht matje, maar heb tijdens een kamp (niet van scouting) echt heel erg slecht geslapen en 
voelde mij ook helemaal niet fit. Toen heb ik toch maar eens een rib uit mijn lijf betaald voor een goed matje. Het 
was een investering, maar dit was het dan ook echt waard. Het ligt ontzettend fijn. Dat doet wonderen.” 
Dutch Oven, rooster of gaspitje?  
“Dutch Oven. Sowieso op vuur. Dit is mooier en voelt ook veel primitiever aan. Wel moet je eigenlijk briketten hier-
voor gebruiken. Dit werkt veel beter dan op normaal houtvuur. 
Favoriete knoop?  
“Vlinderknoop. Hiermee kan ik mijn tarpje (dit is een soort zeil dat gebruikt wordt bij een hangmat om droog te 
liggen) super strak spannen.” 
Wil je zelf nog iets kwijt? 
Mattie vindt dat scouting Borculo echt een top vereniging is. Het is een hele mooie groep die ook heel sociaal is. 
Daarnaast ben je als lid ook zeer betrokken bij de vereniging. 
Wist je datjes? 
Mattie supersnel afgeleid is? 
Nog steeds zijn eerste knuffel van vroeger heeft? 
Vroeger heel veel slaapwandelde? 
Hij regelmatig in de tuin slaapt in zijn hangmatje of op zijn matje? 
Hij heel zuinig op zijn tarpje is? 
Hij houdt van geordende dingen? 
Hij vroeger zelfs de struikkralen op kleur legde? 
Hier drukker mee was dan het spelen met de kralen? 
Hij 4e is geworden in het Nederlands Kampioenschap Biljarten? 
Hij zelfs een keu heeft gekregen van de wereld- en meervoudig 
Nederlands kampioen biljarten? 
Hij wel eens model staat voor Ysbrand Cosijn? 
Mathijs op TV is geweest bij ManBijtHond? 
Een eigen Tiny-House gaat maken? 
Wie mag ik van jou volgende keer gaan interviewen? 
Van Mathijs mag ik volgende keer het jongste lid van de familie 
Lans gaan interviewen, Thobias. Leiding van de Welpenmeisjes-Oud. Maak je borst 
maar alvast nat! 



Na de succesvolle opknapbeurt van ’t Starveld moest het Muldershuus er ook 

aan geloven, verbouwing! Hier was echter wat meer voor nodig dan een nieu-

we laagje verf en een nieuw plankje hier en daar. Om de keuken optimaal te 

gebruiken was het plafond aanzienlijk te laag, hier is een oplossing voor gevon-

den!  

 

Was dit echt nodig? 

Het antwoord is ja, het Muldershuus is al jaren een onderwerp voor verbou-

wing. Omdat eigenlijk alles aan vervanging toe is, is het lastig om een begin 

te maken. De keuken is de eerste prioriteit geworden omdat er opgemerkt 

is dat er niet zoveel gebruik van de keuken wordt gemaakt terwijl dit wel 

het geval moet zijn. 

De keuken zal voorzien worden van een nieuw, hoger plafond. Dit om de 
keuken meer ruimtelijk inzicht te geven, en natuurlijk langere mensen ook 
de kans geven om recht op te kunnen staan. 

De kleine koelkast die eerst in de keuken gevestigd stond wordt vervangen 
door een koelkast die 4 keer zo groot is en energiezuinig genoeg voor dit 
grote formaat. Dit zodat verhuurders de drank in het gebouw kunnen hou-
den en de vereniging hier met bijvoorbeeld overnachtingen ook eten in 
kwijt kan. 

Al het sloop werk ie gedaan tijdens de afgelopen klussendag. De opbouwwerkzaam-
heden nemen natuurlijk wat langer in beslag. De komende weken zal er ieder dins-
dag avond geklust worden in het Muldershuus. Wij zullen jullie ook via Facebook van 
scouting Borculo op de hoogte houden van de vorderingen. Alle vrijwilligers alvast 
bedankt voor jullie inzet!  



Wat leuk dat u weer leest en welkom bij Alfred’s kookrubriek. In deze rubriek zal ik elke keer een nieuw recept 
plaatsen wat past bij het seizoen, leuk is om te maken en erg lekker zal zijn. 
We zitten nu al in de herfst gaan we deze keer iets maken met paddenstoelen. Erg voedzaam en lekker. De padden-
stoelen zijn gewoon in de supermarkt te krijgen. Mocht je ze uit de natuur willen halen, zorg er dan voor dat er ie-
mand bij is die daar verstand van heeft. Want niet alle paddenstoelen zijn eetbaar, sommigen zijn giftig. 
Benodigdheden voor 1 portie: 

300 g (gemengde) paddenstoelen 
6 plakjes roomboterbladerdeeg, ontdooid 
25 g boter 
25 g geraspte Parmezaanse kaas 
Handvol fijngesneden bladpeterselie 
1 fijngehakte teen knoflook 
1 losgeklopt ei 
Zout / peper 

Wat heb je nodig: 
Oven 
Bakpapier 
Deegroller 
Koekenpan 

Wat moet je doen: 
1. Veeg de paddenstoelen schoon en snij ze in plakjes. 
2. Stapel de plakjes bladerdeeg op en rol ze op een werkvlak met een beetje bloem of tussen twee vellen bakpapier 
uit tot een grote lap. Snij er 4 cirkels van + 15 cm uit. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat nog even in de 
koelkast. 
3. Verwarm de oven tot 200ºC. 
4. Verhit een grote koekenpan, smelt de boter erin en bak de paddenstoelen 5 min op hoog vuur, tot al het vrijge-
komen vocht verdampt is. 
5. Breng op smaak met zout en versgemalen peper. Neem de pan van het vuur en schep de Parmezaanse kaas, pe-
terselie en knoflook door de paddenstoelen. 
 6. Kerf voor een opstaande rand elk deegrondje met een bot mes op 1 cm van de rand in (voorzichtig: snij het deeg 
niet helemaal door). 
7. Schep een kwart van het paddenstoelen mengsel op het midden van elke deegbodem. 
8. Kwast de rand in met ei. Bak de taartjes in 20 min luchtig en krokant. 
9. Haal ze voorzichtig uit de oven en eet smakelijk 
Opkomsttip 
Een echte scout bereid dit natuurlijk niet in een gewone oven, maar boven een kampvuur. Gebruik dus een Dutch 
oven. Let er wel goed op dat de temperatuur van een Dutch oven minder nauwkeurig te regelen is dus kijk regel-
matig of ze niet verbranden. 

-Alfred- 



 

 
Ik was al super vaak op de Sprakelberg geweest en vond het hier leuk. Dus toen deed ik een keer met de 
opkomst mee. De opkomst was leuk. We hebben dierenmemory gedaan. We doen nog een heleboel an-
dere dingen, zoals op kamp gaan, vuur maken, tochtje lopen, knutselen en puzzelen. Ik hoop dat we nog 
een keer verstoppertje gaan spelen. 
 
Groetjes Eef 

Ook dit jaar zijn we weer met een grote groep leden op Herfstkamp geweest. De bestemming dit jaar was  het Duit-
se Bleialf. Hier verbleven we op een prachtig terrein waarin alle deelnemers sliepen in kleinen tipi-hutjes. Op de 
eerste dag stond naast de heenreis, ook een mooie klimactiviteit op het programma.  Langs een steile muur kon je 
omhoog klimmen en weer abseilen naar benden.  Op de tweede dag begonnen we ook met een aantal klim– en 
abseilactiviteiten.  In de middag hebben we rustig aan gedaan en kon iedereen zelf een activiteit ondernemen of 
een spelletje spelen bij het gebouw. De derde dag stond in het teken van de hike. De bikkels begonnen dit jaar erg 
vroeg en hadden dus al een aantal kilometers in de benen toen ze werden samengevoegd met alle andere lopers. 
De hike liep door een mooi heuvelachtig gebied. De laatste dag hebben we alle spullen weer 
ingepakt en zijn we naar de Sprakelberg gereden. Het 
was een erg mooi kamp! 
 
Op facebook  van scouting Borculo is 
een filmpje te vinden over het Herfst-
kamp!  
  

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie in februari  


